
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 1/ 5 للنشر فوًرا: 

 
 

  ( بوكالة أخالقيات مستقلةJCOPEتعلن الحاكمة هوكول عن خطة الستبدال اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة )
  

  سيحقق الكيان الجديد االستقالل والنزاهة في تطبيق األخالقيات
  

  تشمل الخطة إصالحات تتسم بالشفافية والسرية لضمان أن الهيئة المعنية باألخالقيات ال تشوبها شائبة
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن خطة الستبدال اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة بوكالة جديدة ومستقلة بالفعل كجزء  
. سينشئ هذا االقتراح هيئة إشراف جديدة على األخالقيات ويؤسس إصالحات جديدة 2022من خطاب حالة الوالية لعام 

 معنية بالشفافية والسرية. 
  

ضعيفة بشكل ال يمكن إصالحه وفشلت في كسب ثقة   JCOPE"أنه من الواضح أن لجنة  مة هوكول:وقالت الحاك
بلجنة رقابة جديدة ومستقلة بالفعل ولها سلطة وصالحيات فعلية. ستعطي وكالة   JCOPEالجمهور." "ينبغي علينا استبدال 

ارمة ضد أي مخالفات وستضمن االمتثال والحكم األخالقيات الجديدة هذه األولوية للشفافية والنزاهة وستتخذ إجراءات ص
  األخالقي في مختلف أنحاء حكومة الوالية. سكان نيويورك ال يستحقون أقل من ذلك."

  
على تنفيذ مهمتها لضمان   JCOPEفقد الجمهور ثقته في قدرة  .JCOPEأثارت األحداث األخيرة التساؤل حول استقاللية 

واستبدالها بوكالة  JCOPEانين ولوائح كسب التأييد. ستقترح الحاكمة هوكول تشريعًا إللغاء االمتثال ألخالقيات الوالية وقو
  أخالقيات فعالية ومستقلة بالفعل. 

  
  إنشاء وكالة إنفاذ األخالقيات الجديدة

سيتألف الكيان الجديد من خمسة أعضاء للمجلس بالتناوب  من قبل مسؤولين منتخبين.   JCOPEتم تعيين أعضاء لجنة 
عمداء كليات الحقوق المعتمدين من الدولة أو من ينوبون عنهم. سيختار األعضاء رئيًسا ويلتزمون بتصويت  15ومكون من 

 عن العمل.   JCOPEاألغلبية مما يستبعد ممارسة "التصويت الخاص" الذي شل قدرة 
  

  تحسين الشفافية
تعمل في سرية وليست مفتوحة وخاضعة للمساءلة أمام   JCOPEممارسات واستثناءات الشفافية الحالية في تصور أن تساهم 

مستثناة من قانون حرية المعلومات وقانون االجتماعات المفتوحة مما يعني أنه يتم إتاحة وثائق   JCOPEالجمهور. إن 
ا اآلن بشكل كبير في جلسات تنفيذية غير متاحة للجمهور عمله JCOPEمحدودة فقط للجمهور عند الطلب. كما تمارس  

العام. لتحسين الشفافية والثقة في نزاهة إنفاذ األخالقيات، سيتم خضوع هيئة اإلشراف الجديدة لقانون حرية المعلومات 
(FOILوقوانين االجتماعات المفتوحة مثل وكاالت الوالية االخرى. باإلضافة إلى ذلك، ستكون جميع أصو )  ات الهيئة

الجديدة بعد العثور على نتيجة للسبب المحتمل علنية، بما في ذلك جلسات االستماع الخاصة باإلنفاذ وسيُطلب من جميع  
  األطراف االلتزام بالقرارات النهائية.

  
   حظر االتصاالت الخارجية 

ف خارجية فيما يخص أي تحقيقات  بموجب خطة الحاكمة، سيتم حظر أفراد هيئة األخالقيات الجديدة من االتصال بأطرا
  محتملة أو جارية. إذا وجد المجلس أن عضًوا ينتهك القاعدة الجديدة، فسيخضع ذلك العضو لعقوبات.

  



يعتمد هذا المقترح الجريء على اإلجراءات الجارية التي تتخذها الحاكمة لتحسين الشفافية واستعادة ثقة الجمهور في  
  الحكومة:

  
الحاكمة كاثي هوكول عن خطة لوضع حدود مدة الخدمة  أعلنت حدود مدة الخدمة وحظر الدخل الخارجي: •

وحظر الدخل الخارجي للمسؤولين المنتخبين على مستوى الوالية باعتبارها المقترح األول في خطاب حالة  
 . 2022الوالية لعام 

بالحصول  الحاكمة هوكول أمًرا تنفيذيًا يطالب جميع موظفي الوالية وقَّعت التدريبات على األخالقيات:  •
  على دورة تدريبية في األخالقيات عند التعيين وبعد ذلك بانتظام.

الحاكمة هوكول إصالحات على قانون حرية المعلومات لزيادة   نفذت إصالحات قانون حرية المعلومات:  •
الشفافية مع الصحفيين وأفراد الجمهور. بدأت الحاكمة أيًضا في مطالبة وكاالت الوالية بتحديد البيانات  

 ع ونشرها بشكل استباقي، لتقليل الحاجة إلى قوانين حرية المعلومات في المقام األول  المطلوبة بشكل شائ

  الحاكمة وكبار أعضاء إدارتها اتفاقيات التنحي الكاملة التي يلتزمون بها. أصدرتاتفاقيات التنحي:   •

وكالة تنفيذية وسلطة عامة إلصدار خطط الشفافية   70وجهت الحاكمة هوكول أكثر من  خطط الشفافية:   •
  .علناً على اإلنترنتالعامة، والتي يتم نشرها 

الحاكمة   عينت لتحسين استجابة الغرفة التنفيذية التهامات التحرش والتمييز، مكافحة التحرش والتمييز: •
هوكول شركة محاماة خارجية مستقلة للتحقيق في جميع الدعاوى بطريقة عادلة وغير متحيزة وإنشاء قسم  

  جديد للموارد البشرية.
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