
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 14 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن إجراءات جديدة لزيادة الشفافية والوصول إلى السجالت العامة
  

يتخذ مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات الخطوة التالية في عملية الشراء للبرمجيات الجديدة لمعالجة طلبات قانون حرية 
  على وجه السرعة (FOILالمعلومات )

  
منذ  FOIL( وأنجزت المزيد من طلبات قانون FOILالتزمت إدارة هوكول بتحسين إجراءات قانون حرية المعلومات )

بأكمله استناًدا إلى البيانات   2020بأكمله أو عام  2019توليها المنصب قبل أقل من سبعة أشهر مما تمت معالجته عام 
  األولية

  
  هنا FOILافتح طلب تقديم أسعار لقانون 

  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك تمضي قدًما في إدخال تحسينات على عملية االستجابة لطلبات السجالت 
العامة. بناًء على الجهود المعلنة في أكتوبر لتبسيط عملية قانون حرية المعلومات، بما في ذلك توجيه الوكاالت للنشر 

دون مراجعة   FOILع عبر اإلنترنت والسماح للوكاالت باالستجابة لطلبات قانون  االستباقي للوثائق المطلوبة بشكل شائ
  أسعار  عروض طلبالغرفة التنفيذية، وجهت الحاكمة هوكول مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات بوالية نيويورك بإصدار 

يأتي ومعالجتها واالستجابة لها.  FOILلتأمين منصة برمجية من شأنها تسريع وتبسيط إجراءات الوالية لتلقي طلبات قانون 
(، وهي فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة  Sunshine Weekهذا اإلعالن خالل مبادرة أسبوع الشمس المشرقة )

  لزيادة االنفتاح والشفافية في الحكومة.
  

"في أول يوم لي في منصبي، تعهدت بطي الصفحة على الطرق القديمة أللباني واستعادة ثقة سكان نيويورك في 
"نحن نتخذ إجراءات هادفة لتبسيط عملية الوصول إلى السجالت العامة، بحيث يمكن قالت الحاكمة هوكول. " حكومتهم،

للصحفيين وأفراد الجمهور الوصول بسهولة أكبر إلى المعلومات التي يحق لهم الحصول عليها. في حين أن هناك دائًما المزيد 
دارتي لزيادة الشفافية والمساءلة في حكومة والية من العمل الذي يتعين القيام به، إال أنني فخورة بالخطوات التي اتخذتها إ

   نيويورك." 
  

، بهدف توفير المزيد من السجالت  FOIL، أعلنت الحاكمة هوكول عن تحسينات كبيرة في إجراءات قانون 2021في أكتوبر 
التي ورثتها إدارة هوكول. لن يُطلب من الوكاالت بعد   FOILالعامة وفق جدول زمني أسرع وتقليل تراكم اآلالف من طلبات 

مباشرة من خالل   FOILإلى الغرفة التنفيذية للمراجعة، ولكن بدالً من ذلك ستعالج طلبات  FOILاآلن إرسال ردود 
مطلوبة بشكل المستشار العام لوكاالتهم. سيُطلب من الوكاالت أيًضا اتخاذ خطوات فورية لتحديد ونشر المستندات والوثائق ال

متكرر والتي لها أهمية عامة، بحيث يمكن لألطراف المهتمة العثور على المعلومات ذات الصلة دون الحاجة إلى تقديم طلب 
FOIL ستقوم الغرفة التنفيذية بمراجعة طلبات الوكالة لملء احتياجات التوظيف وقدرة البرمجيات في .FOIL  باإلضافة إلى ،

  لجميع وكاالت الوالية. FOIL توفير دورات تدريبية على
  

من قبل الغرفة التنفيذية منذ أن تولت الحاكمة   FOILطلب   400بناًء على البيانات األولية، تمت معالجة واستكمال أكثر من 
  2019على مدار األشهر السبعة الماضية أكثر من عام  FOILعالجت إدارة هوكول وأنجزت طلبات  هوكول منصبها.
  طلبًا(. 368بأكمله )أنجزت  2020طلبًا( وفي عام  323بأكمله )أنجزت 
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بناًء على هذا التقدم، اتخذ مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات اليوم الخطوة التالية في عملية الشراء من خالل إصدار طلب  

ومعالجتها والرد عليها.  FOILمل على تسريع وتبسيط عملية الوالية في تلقي طلبات عرض أسعار لمنصة برمجية ستع
ستكون مثل هذه المنصة البرمجية خطوة رئيسية نحو زيادة الشفافية والوصول إلى السجالت العامة في الوقت المناسب.  

، مما يسمح بعملية أكثر  FOILابة لطلبات ستستخدم منصة البرامج الجديدة التكنولوجيا لتبسيط االستالم والمعالجة واالستج
كفاءة وسرعة. اآلن وبعد إصدار طلب عرض األسعار، يتوقع قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات أن يتم وضع اللمسات  

  األخيرة على العقد في األسابيع المقبلة.

  
: "إن إعالن اليوم هو خطوة كبيرة إلى قال رئيس قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات بوالية نيويورك، أنجيلو "توني" ريديك

األمام لجميع سكان نيويورك الذين يؤمنون بضرورة أن تكون حكومة الوالية منفتحة وصادقة وشفافة وخاضعة للمساءلة. أثني 
حواجز التي تحول دون مشاركة المعلومات والبيانات مع الجمهور في الوقت المناسب.  على الحاكمة هوكول اللتزامها بكسر ال

يفخر قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات بمساعدة الحاكمة في تنفيذ رؤيتها لما هو ممكن عندما يصبح االنفتاح والشفافية القاعدة  
  وليس االستثناء." 

  

هذا اإلعالن هو أحدث جهد من الحاكمة هوكول لزيادة الشفافية والمساءلة والمبادئ األخالقية في حكومة الوالية. في خطاب  
حالة الوالية، أعلنت الحاكمة هوكول عن مقترحات إلصالح اللجنة المشتركة لألخالقيات العامة ووضع حدود للمدة وحظر  

على مستوى الوالية. وبعد أسابيع من توليها منصبها، أصدرت الحاكمة هوكول   على الدخل الخارجي للمسؤولين المنتخبين
وكالة حكومية، وسياسات التنحي لكبار المسؤولين الوالية، ووضعت سياسات جديدة للموارد  70علنًا خطط الشفافية ألكثر من 

   ز والمضايقة.البشرية لحماية الموظفين عبر حكومة الوالية وداخل الغرفة التنفيذية من التميي
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