الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/9/6 :
للنشر ً

في يوم العمال ،توقع الحاكمة هوشول أربع تشريعات لتعزيز سالمة مكان العمل وجني المزيد من األموال لصالح العمال.

التشريع ( )S.4682-B / A.485-Bيؤسس برنام ًجا توضيحيًا لتطبيق أنظمة مراقبة انتهاكات السرعة في مناطق العمل
التشريع ( )A.3350-A / S.2766-Cيجعل مقاولي البناء مسؤولين عن األجور المستحقة لموظفي مقاوليهم من
الباطن
التشريع ( )S.6350-A / A.7434-Aيتطلب دفع األجر السائد لموظفي خدمات البناء في التعاونيات والشقق السكنية
التي تتلقى تخفيضًا ضريبيًا a-467
التشريع ( )S.4049 / A.5678يوسع منافع العمل المشترك
وقعت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أربعة تشريعات للمساعدة في تعزيز السالمة في مكان العمل ووضع المزيد من األموال
في جيوب العاملين في نيويورك .تضع القوانين برنام ًجا توضيحيًا لتنفيذ أنظمة مراقبة انتهاك السرعة في مناطق العمل
للحفاظ على سالمة العمال وجعل مقاولي البناء مسؤولين عن األجور المستحقة لمقاوليهم من الباطن .كما أنها تتطلب دفع
األجور السائدة لموظفي خدمة البناء في التعاونيات والشقق السكنية الراقية وتوسيع مزايا العمل المشترك.
قالت الحاكمة هوشول" :في يوم العمال من كل عام ،يتم تذكيرنا بالمساهمات الحيوية للعمال المنظمين في بناء نيويورك،
ولهذا السبب أوقع أربعة تشريعات لمساعدة العمال على االزدهار في جميع أنحاء واليتنا .ستضمن هذه الفواتير حصول
العمال على أجور عادلة ،والحصول على مزايا جيدة والبقاء آمنين في مواقع عملهم .واليتنا هي موطن إلرث طويل وفخور
بدعم سكان نيويورك العاملين ،ونحن نعمل على تعزيز ذلك من أجل المستقبل".
تشريعات عيد العمال لدعم القوى العاملة في نيويورك
الحفاظ على سالمة العمال
ينشئ هذا التشريع ( )S.4682-B / A.485-Bبرنام ًجا توضيحيًا ينفذ أنظمة مراقبة انتهاك السرعة في مناطق العمل عن
طريق أجهزة الصور ويتعلق بإشعارات المسؤولية والفصل في بعض مخالفات المرور التي تنطوي على استخدام الصورة
أجهزة المراقبة.
قال السيناتور تيم كينيدي" :عندما يتعلق األمر بالحفاظ على طرقنا آمنة ،تحتاج نيويورك إلى إعطاء األولوية لسائقي
فخورا بتأييد هذا
السيارات وعمال الطرق السريعة الذين يكرسون أنفسهم لتحسين وصيانة بنيتنا التحتية كل يوم .كنت
ً
التشريع مع عضو الجمعية ماغناريلي وإخواننا وأخواتنا في العمل ألنني أعتقد اعتقادًا راس ًخا أنه سينقذ األرواح ويعيد العمال
إلى منازلهم بأمان إلى عائالتهم .من خالل التوقيع على هذا التشريع ليصبح قانونًا ،تعزز الحاكمة هوشول إجراءات الحماية
أثناء العمل وتظهر التزا ًما واض ًحا برفاهية القوى العاملة لدينا".
قال عضو الجمعية ويليام ماغناريلي" :سالمة العمال على طرقنا مهمة للغاية .يعد إنشاء نظام كاميرات لتسجيل انتهاكات
السرعة في مناطق العمل خطوة لحماية هؤالء العمال .السرعة والمشتتات قاتلة .إن استخدام أجهزة مراقبة الصور يحدد من
يخالف القانون ويعرض عمال الطرق السريعة لدينا للخطر".

تحميل المقاولين المسؤولية عن األجور المدفوعة لمقاوليهم من الباطن
هذا التشريع ( )A.3350-A / S.2766-Cيجعل المقاولين في مشاريع البناء مسؤولين بشكل مشترك عن األجور
المستحقة لموظفي مقاوليهم من الباطن .مقاولو البناء غير مسؤولين حاليًا عن أجور موظفيهم من الباطن ما لم تكن هناك
عالقة عمل بين المقاول وموظف المقاول من الباطن .ينطبق هذا القانون بأثر رجعي على العقود المبرمة بعد  120يو ًما من
أن يصبح مشروع القانون قانونًا .كما يسمح للمقاولين بطلب معلومات كشوف المرتبات من المقاولين من الباطن وحجب
المدفوعات إذا لم يتم تقديم المعلومات.
قالت السيناتور جيسيكا راموس" :في عيد العمال هذا ،نصنع التاريخ لعمال نيويورك .إن معالجة سرقة األجور في صناعة
البناء وتعزيز الفوائد التي تعود على سكان نيويورك في برنامج العمل المشترك يضع المزيد من األموال في جيوب األسر
العاملة .أشكر الحاكم على اتخاذ اإلجراءات في أقرب وقت وأتطلع إلى مواصلة عملنا نحو تحقيق انتعاش عادل وشامل".
قالت عضو الجمعية التويا جوينر" :اليوم ،نتخذ خطوات حاسمة لألمام للقضاء على سرقة األجور .يحمي هذا التشريع مصالح
عمال البناء المجتهدين على المقاولين من الباطن عديمي الضمير .سرقة األجور هي جريمة الفرص التي تؤثر بشكل غير
متناسب على األشخاص الذين يعيشون بالفعل على مرتباتهم .مع هذا التشريع ،ستضمن والية نيويورك عدم تعرض عمال البناء
لالستغالل بعد اآلن وسيكونون قادرين على تحصيل أي أجور غير مدفوعة .العمل الجاد يستحق تعويضات بشق األنفس".
دفع األجور السائدة لموظفي خدمات المباني في المباني التي تتلقى التخفيض الضريبي A-467
يتطلب هذا التشريع ( )S.6350-A / A.7434-Aدفع األجور السائدة لموظفي خدمة البناء في التعاونيات والشقق السكنية
التي تتلقى التخفيضات الضريبية بموجب القسم  a467أ من قانون الضرائب .ينطبق القانون على المباني التي يبلغ متوسط
قيمة الوحدة المقدرة بها أكثر من  60ألف دوالر ،باستثناء المباني التي يبلغ متوسط قيمة الوحدة المقدرة بها  60ألف دوالر
إلى  100ألف دوالر وتحتوي على أقل من  30وحدة .يقدم التشريع إقرارات خطية تشهد بدفع األجور السائدة لعمال خدمات
البناء والسجالت العامة التي قد يتم تقديمها أمام محكمة أو محكمة إدارية .تتمتع وزارة العمل في والية نيويورك بصالحية
إجراء تحقيق وجلسة استماع وتقديم قرار نهائي لتطبيق القانون والتأكد من حصول الموظفين على رواتب مناسبة.
قال السيناتور برايان بنجامين" :يجب أن يُطلب من المباني السكنية الفاخرة التي يمكنها توفير األجور والمزايا السائدة لعمال
خدمات البناء القيام بذلك .يضع هؤالء العمال األساسيون حياتهم على المحك كل يوم أثناء الوباء للحفاظ على سالمة سكان
نيويورك ويجب معاملتهم باحترام .أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوشول إلدراكها ألهميتها بالنسبة القتصاد مدينة نيويورك من
خالل التوقيع على هذا القانون".
قالت عضوة الجمعية كارمن دي ال روزا" :ال ينبغي أبدًا استخدام األموال العامة لدعم الوظائف ذات األجور المنخفضة أو
تقويض معايير الصناعة .إنه يوم عظيم للعمال األساسيين الذين خاطروا بصحتهم وصحة أسرهم لكسب في النهاية األجور
والمزايا التي يستحقونها".
تمديد منافع العمل المشترك
يغير هذا التشريع ( )S.4049 / A.5678الحد األقصى لمزايا العمل المشترك من  26أسبوعًا متتاليًا إلى مقدار من الوقت
يساوي  26أسبوعًا من المزايا .يسمح برنامج العمل المشترك ألصحاب العمل باالحتفاظ بالموظفين وتجنب تسريح العمال
من خالل السماح للموظفين بالحصول على مزايا تأمين بطالة جزئية أثناء العمل لساعات مخفضة .بموجب القانون الحالي،
يمكن للمطالبين الحصول على  26أسبوعًا فقط من المزايا ،بغض النظر عن الحد األقصى الستحقاق المنافع بموجب واجهة
المستخدم .سيسمح هذا القانون للمطالبين بتحصيل فائدة واجهة المستخدم المخفضة بموجب برنامج العمل المشترك حتى
يصلوا إلى الحد األقصى لمبلغ المزايا بموجب واجهة المستخدم التقليدية.

قالت عضو الجمعية التويا جوينر" :نيويورك ملتزمة بالحفاظ على الوظائف ،واالحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة وضمان أن
أصحاب العمل في وضع أفضل مع تطلع االقتصاد إلى االنتعاش .مع هذا التشريع ،ستمدد نيويورك طول الفترة الزمنية التي سيدفع
فيها المطالب المؤهل المنافع بموجب برنامج العمل المشترك .هذا البرنامج مفيد لكل من أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
سا للجنة العمل التابعة لجمعية والية نيويورك وراعيًا لهذا التشريع ،يسعدني أن الحاكمة قد وقعته ليصبح قانوناً.
بصفتي رئي ً
قال ماريو سيلينتو ،رئيس  AFL-CIOبوالية نيويورك" :منذ اليوم األول ،وعدت الحاكمة هوشول بالعمل بشكل تعاوني
مع الهيئة التشريعية والعمل ،وقد أوفت بهذا الوعد من خالل التوقيع على العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها تحسين
حياة العاملين .سيتم التوقيع على مشاريع القوانين اليوم؛ تعزيز سالمة منطقة العمل على الطرق ،وإنشاء إعانات بطالة أكثر
إنصافًا للعمال الذين تم تخفيض ساعات عملهم بدالً من التسريح ،وتحميل مقاولي البناء الخاصين عديمي الضمير المسؤولية
ً
معدال سائدًا لمن يعملون في المباني السكنية الذين يتلقون إعفاءات ضريبية .كما أشكر األغلبية
عن سرقة األجور؛ وتتطلب
الديمقراطية في كال المجلسين ومقدمي مشروع القانون ،ورئيسة الجمعية العمالية التويا جوينر ،ورئيسة لجنة العمل في
مجلس الشيوخ جيسيكا راموس ،والسيناتور تيم كينيدي ،وعضو الجمعية ويليام ماغناريلي  ،والسيناتور بريان بنيامين،
وعضو الجمعية كارمن دي ال روزا على إعطاء هذه التشريعات أولوية".
قال غاري الباربيرا ،رئيس مجلس تجارة البناء والتشييد في والية نيويورك" :نشكر الحاكمة هوشول على توقيع هذا
التشريع الهام ليصبح قانونًا ،والذي سيوفر لعمال البناء في نيويورك عال ًجا جديدًا لمحاربة التراجع عن انتهاكات سرقة
األجور التي تحرم الرجال والنساء الكادحين من كرامتهم وسبل عيشهم .هذه خطوة مهمة في المساعدة على تنظيف صناعة
المقاولين عديمي الضمير وعالمة واضحة على أن نيويورك لن تتسامح بعد اآلن مع الجهات الفاعلة السيئة التي تستغل
العمال باستمرار .كما نشكر قادتنا التشريعيين على التزامهم المستمر بهذا التشريع الهام ونتطلع إلى العمل معهم ومع الحاكمة
هوشول في مواصلة تعزيز حقوق العمال وحمايتها".
قال رئيس  SEIUالمحلي  BJ32كايل براغ" :في يوم العمال هذا ،أثنى  BJ32على الحاكمة كاثي هوشول لتوقيعها
أخيرا أكثر من  2000عامل في خدمة البناء
تشريعًا لرفع أجور عمال نيويورك بمزايا أفضل وتعزيز الحماية .سيبدأ
ً
خاطروا بحياتهم للحفاظ على سالمة سكان نيويورك خالل جائحة ( )COVID-19في جني أجور يمكن أن تعيل أسرهم.
كما كشف الوباء األهمي ة الحاسمة لشبكة أمان قوية للعمال أثناء االضطرابات االقتصادية .إن تعظيم عدد األسابيع التي يمكن
للعمال فيها تحصيل المزايا من خالل برنامج العمل المشترك التابع لوزارة العمل بوالية نيويورك يساعد كل من العمال
وأصحاب العمل .ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع السلطة التشريعية والمحافظ لصالح جميع العمال".
قال األمين التنفيذي لمجلس منطقة نيويورك للنجارين  ،أمين الخزانة جوزيف جايجر" :لسنوات ،تم انتزاع العمال المستغلين
من قبل المقاولين الجشعين الذين ليس لهم مكان يلجؤون إليه .سيضمن هذا التشريع حماية كل عامل بناء في نيويورك من سرقة
األجور .ومن المالئم بشكل خاص أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الحاكمة هوشول الذي كان حليفة ثابتة للعمال في كل
مكان .كما يشكر مجلس منطقة نيويورك للنجارين السيناتور راموس وعضو الجمعية التويا جوينر على قيادتهما لعملية تمرير
مشروع القانون في الهيئة التشريعية للوالية .وهذا دليل على أن الحكومة يمكن أن تظل قوة إيجابية لعمال أمريكا".
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