
 
 الحاكمة كاثي هوكول    30/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول توقع على حزمة تشريعية لرعاية الحيوانات
  

على شركات التأمين رفض إصدار أو تجديد أو إلغاء وثائق تأمين محددة أو فرض   S.4254/A.4075يحظر التشريع  
  رسوم أو أقساط تأمين إضافية بال أساس سوى تربية الكالب المملوكة

  
  من األطباء البيطريين اإلبالغ عن قسوة مشتبهة ضد الحيوانات S.5023A/A.5823-Aيتطلب التشريع  

  
على  S.4254/A.4075وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على حزمة تشريعية تتعلق برعاية الحيوان. يحظر التشريع 

شركات التأمين رفض إصدار أو تجديد أو إلغاء أو فرض رسوم أو أقساط تأمين إضافية على وثائق تأمين محددة بال أساس 
من األطباء البيطريين اإلبالغ عن قسوة مشتبهة  S.5023A/A.5823-Aسوى تربية الكالب المملوكة. يتطلب التشريع 

  ضد الحيوانات.
  

 قالت الحاكمة هوكول."امتالك حيوان أليف نعمة، ونحن مدينون لحيوانات نيويورك بالحفاظ على سالمتهم وصحتهم،"  
يّة وال ينبغي ألحد أن يخشى فقدان التغطية  التأمينية على أساس الكلب الذي "تستحق الكالب من جميع السالالت منازل ُوّدِّ

يمتلكه. على نفس المنوال، يجب حماية األطباء البيطريين الذين يرون عالمات سوء المعاملة على مرضاهم حتى يتمكنوا من 
إبالغ السلطات المختصة عن اإلساءات المذكورة. أنا فخور بتوقيع مشروعات القرارات هذه لتصبح قانونًا لضمان رفاهية  

  ت األليفة في جميع أنحاء الوالية."الحيوانا
  

شركات التأمين من التمييز ضد أصحاب المنازل بناء على ساللة الكالب التي يمتلكونها   S.4254/A.4075يمنع التشريع 
من خالل منع شركات التأمين من إلغاء أو رفض إصدار أو تجديد وثائق التأمين أو فرض أقساط تأمين مرتفعة على تأمين  

 أصحاب المنازل بناء على ساللة كلبهم.  
  

لى أن يقوم األطباء البيطريون بإبالغ السلطات المختصة عن قسوة مشتبهة ضد  ع S.5023A/S.5823-Aينص التشريع  
للتحقيق. يحمي هذا التشريع أيًضا هوية هؤالء األطباء البيطريين ويسمح لألطباء البيطريين بتلقي نسخة من أي تقرير تم  

وة على الحيوانات ويتعرفون عليها برفع  سيضمن هذا التشريع قيام أولئك الذين من المرجح أن يصادفوا عالمات القس إنشاؤه.
في الوقت نفسه، سيوفر القانون الجديد الحماية لهؤالء   تقارير في الوقت المناسب لحماية الحيوانات التي تعرضت لإليذاء.

  األطباء البيطريين من خالل ضمان قدرتهم على تقديم التقارير بسرية واالحتفاظ بسجالت لهذه الحوادث.
  

"تضمن هذه القوانين الجديدة معاملة حيواناتنا بالكرامة التي تستحقها. أصدقاؤنا ذوو  تور مايكل جياناريس: قال السينا
األرجل األربعة هم رفقاء قيِّّمون، وهم جزء من عائالتنا ويستحقون االحترام. لدينا المزيد من العمل للقيام به ولكن هذه 

  "خطوات مهمة إلى األمام في قضية حقوق الحيوان.
  

"غالبًا ما ينبئ العنف ضد الحيوانات بالعنف ضد الناس، ال سيما العنف   قالت عضو الجمعية التشريعية ليندا روزنتال:
األسري، ومن األهمية بمكان أن نبذل قصارى جهدنا الستئصال كليهما. سيساعد وضع حد للقسوة ضد الحيوانات عند اول 

يون لهم وضع خاص في  بادرة على حماية كل من الحيوانات األليفة واألشخاص من األذى في المستقبل. األطباء البيطر
رصد عالمات إساءة معاملة الحيوانات، ومع هذا القانون الجديد، سيكونون أكثر قدرة على المساعدة في مكافحة القسوة ضد 

  الحيوانات. أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا الجزء من التشريع الهام حول حماية الحيوان ليصبح قانونًا." 



  

"الحيوانات األليفة هي أعضاء أعزاء على عائالت نيويورك. لفترة طويلة  عية ديبورا غليك:قالت عضو الجمعية التشري
مما أجبرهم على  - جًدا، تعرض الناس للتمييز من قبل شركات التأمين فقط لسبب يتعلق بساللة الكالب المصاحبة لهم 

الخاطئ بأن سالالت الكالب تحدد السلوك، بدالً من   االختيار بين السكن المستقر والحيوانات المرافقة لهم بناء على االعتقاد 
التدريب المناسب والتنشئة االجتماعية. أشكر الحاكمة هوكول على تعاطفها مع محبي الكالب في نيويورك ورفاقهم ألنها  

 " توقع على هذا التشريع المهم ليصبح قانونًا وتحمي أصحاب الكالب المسؤولين من انعدام األمن السكني.
  

(، القسم  ASPCAقال بيل كيتزر ، كبير مديري تشريعات الوالية في الجمعية األمريكية لمنع القسوة ضد الحيوانات )
"نحن سعداء للغاية ألن الحاكمة هوكول قد وقعت مشروعي قانون رعاية الحيوان هذين ليصبحا قانونًا، ونشعر   الشرقي:

أمين من زيادة الرسوم أو رفض تغطية التأمين للعائالت لمجرد أنها  باالمتنان بشكل خاص لإلجراء الذي يمنع شركات الت
تمتلك ساللة معينة من الكالب. خالل فترة تحديات اإلسكان غير المسبوقة لسكان نيويورك، أصبحت تكلفة التأمين وتوفره 

ائق التعسفي والتمييزي لآلالف من  حاجًزا أكثر صعوبة المتالك المنازل للعائالت التي تمتلك حيوانات أليفة. إن إزالة هذا الع
مالكي الكالب الذين يتحلون بالمسئولية في نيويورك هو ببساطة الشيء الصحيح الذي يجب فعله. نحن ممتنون للسيناتور  

جياناريس وعضو الجمعية غليك وعضو الجمعية روزنتال لقيادتهم، ونشكر الحاكمة لتجديد التزامها الطويل بحماية  
  ل هذه الجهود ذات التفكير المستقبلي."الحيوانات من خال

  
"بفضل قوة قلمها، خطت الحاكمة هوكول  قال ليبي بوست، المدير التنفيذي التحاد حماية الحيوان في والية نيويورك: 

خطوتين رئيسيتين إلى األمام للحيوانات األليفة اليوم. من خالل التوقيع على مشروع القانون الذي يتطلب من األطباء  
بيطريين اإلبالغ عن إساءة معاملة الحيوانات )أدخل رقم مشروع القانون إذا كنت ترغب في ذلك(، تصبح الشراكة بين  ال

رعاية الحيوان والمجتمع البيطري وإنفاذ القانون اإلنساني أقوى. مع تحويل تشريع التمييز في مجال التأمين إلى قانون )أدخل  
لك(، لن يضطر أصحاب المنازل بعد اآلن إلى االختيار بين الحيوانات األليفة  رقم مشروع القانون إذا كنت ترغب في ذ 

العائلية المحبوبة أو تأمين منازلهم. يشكر االتحاد الحاكمة هوكول، وسناتور الوالية مايكل جياناريس، وعضو الجمعية  
  حماية الحيوانات المصاحبة في واليتنا."ديبورا غليك، وعضو الجمعية ليندا روزنتال، على قيادتهم في رعاية هذه القوانين و

  
"تشق نيويورك طريقًا نحو مجتمع أكثر أمانًا ولطفًا  قالت ستايسي كولمان، المديرة التنفيذية لمؤسسة مزرعة الحيوانات: 

كالهما يجعل من الممكن للحيوانات األليفة في نيويورك البقاء بأمان مع أسرهم، مع االستمرار في  مع هذه القوانين الجديدة. 
حماية رفاهية الحيوانات األليفة وسالمة مجتمعاتنا وحق شركات التأمين في رفض التغطية ألصحاب الكالب من ذوي 

  اإلشكاليات. الفوز للجميع."

  
###  
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