
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2021/ 10/ 29 للنشر فوًرا: 

 
 

  
الحاكمة هوكول توقع تشريعاً للتصدي للضوضاء والمخالفات غير المشروعة وأنظمة العادم لحماية الصحة العامة   

  والسالمة وجودة الحياة 
  

( يشدد العقوبات ضد سائقي السيارات ومحالت اإلصالح التي تعدل بشكل غير قانوني S.784-B / A.471التشريع )  
  كاتم الصوت وأنظمة العادم لجعلها شديدة الضوضاء للمركبات والدراجات النارية

  
ر  وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعات تزيد من العقوبات ضد سائقي السيارات ومحالت اإلصالح التي تعدل بشكل غي

وهو عمل مرتبط بالقيادة العدوانية التي تضر بصحة   -قانوني كاتمات الصوت وأنظمة العادم لجعلها صاخبة بشكل مفرط 
المجتمع وسالمته وراحته. يعدل مشروع القانون هذا قانون المركبات والمرور، ويزيد الغرامات والعقوبات ويضع أنظمة 

دوالر، أي   1000لحد األقصى لغرامات تركيب المعدات غير القانونية إلى أكثر صرامة على معدات المركبات. سيتم رفع ا
دوالًرا. كما سيُطلب من محطات التفتيش فحص الدراجات النارية للتأكد من عدم تعديل كاتم الصوت   850بزيادة قدرها 

 والعادم بشكل غير قانوني.  
  

، وهذا يشمل اتخاذ إجراءات    يستحق كل سكان نيويورك الشعور باألمان والراحة في مجتمعهم" قالت الحاكمة هوكول،

يمنع هذا التشريع السائقين من تثبيت معدات المركبات غير    صارمة ضد المركبات المزعجة بشكل مفرط في شوارعنا.
  مع وزيادة االنبعاثات."القانونية التي تؤدي إلى مستويات ضوضاء خطيرة يمكن أن تسهم في فقدان الس

  
مع تزايد عدد السائقين الذين يقومون بإجراء تعديالت على كاتم الصوت ونظام العادم التي تزيد من مستويات الضوضاء 

والتلوث، فإن هذا التشريع سيحمي الصحة العامة والبيئة. هذا التشريع ال يخلق فقط رادًعا ألصحاب المركبات إلجراء هذه  
الغرامات المتزايدة حديثًا، ولكنه يمنع أيًضا أصحاب محالت اإلصالح من إجراء هذه التعديالت. إذا انتهك  التعديالت مع

شهًرا،   18أصحاب ورش اإلصالح هذا التشريع عمًدا وقاموا بتركيب معدات مركبة غير قانونية ثالث مرات في غضون 
ستساعد هذه اإلجراءات في منع مستويات الضوضاء الخطيرة فإنهم يخاطرون بفقدان شهادة مراكز الفحص وشهادة التشغيل. 

 التي يمكن أن تلحق الضرر بحاسة السمع لدى المتفرجين، فضالً عن تقليل االنبعاثات الضارة التي يتم إطالقها. 
  
م أنهم لن يظلوا "اليوم، يمكن للمقيمين في جميع أنحاء الوالية أن يتنفسوا الصعداء مع العلقال السناتور أندرو جوناردس،  

مستيقظين في الليل بسبب كواتم الصوت العالية وأنظمة العادم. هذه مشكلة تتعلق بجودة الحياة والسالمة العامة تصيب  
ليصبح قانونًا، يمكننا إزالة   SLEEPمجتمعنا دون سبب منطقي سوى إحداث ضوضاء. اآلن بعد أن تم التوقيع على قانون 

وثة من شوارعنا مرة واحدة وإلى األبد. أنا ممتن للحاكمة هوكول لتوقيعها على هذا القانون حتى  هذه المركبات الصاخبة والمل
  نتمكن من تحميل األشخاص المسؤولية عن سلوكهم التخريبي."

  
"في جميع أنحاء نيويورك، يتم إزعاج العديد من المجتمعات واألحياء من قبل سائقي   قال عضو الجمعية ويليام ماجناريلي، 

السيارات وراكبي الدراجات النارية الذين يستخدمون مركبات صاخبة بشكل غير قانوني، وغالبًا في وقت متأخر من الليل.  
ح والتركيب التي تعدل بشكل غير قانوني  يسعى مشروع القانون هذا إلى القضاء على المشكلة من خالل متابعة ورش اإلصال

  أنظمة عوادم السيارات والشاحنات والدراجات النارية. إضافةً إلى ذلك، فإن زيادة الغرامات ستكون بمثابة رادع."

  



أود أن أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع الهادف ليصبح قانونًا". كان ناخبي  عضو الجمعية جاستن برانان، قال
السائقين يقومون بتعديل كاتم الصوت بشكل غير قانوني وإزعاج   -وسمعنا بالتأكيد  - يطالبون باتخاذ إجراء منذ أن رأينا 

  القانون بعض الهدوء والسالم إلى أحيائنا في الليل." نوعية حياتنا وبصراحة تامة، يخيفون الناس! وإننا نأمل بأن يعيد هذا
  
"أنظمة العادم المعدلة ال تخدم  (، مورين الندرز، BRAKESقالت مؤسسة أنصار باي ريدج للحفاظ على سالمة الجميع ) 

هو خطوة رئيسية في الحد من التلوث الضوضائي  SLEEPأي غرض سوى خلق الخوف والفوضى والترهيب. قانون 
شكًرا للحاكمة كاثي هوكول والسناتور أندرو جونارديس على  ومعالجة القيادة المتهورة التي تتعايش مع المركبات المعدلة.

  ل شوارعنا أكثر أمانًا للجميع."قيامهما بدورهما في جع
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