
 
 الحاكمة كاثي هوكول   27/6/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعاً يوسع نطاق الحماية عمال قطاع النقل ضد االعتداءات 
  

( يمدد االتهامات الجنائية لألفراد الذين يعتدون على عمال قطاع النقل اإلضافيين غير  S.9468 / A.10491التشريع )
  المحميين بموجب القانون الحالي

  
   

عامل إضافي من  11,000( لحماية ما يقرب من S.9468 / A.10491وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على التشريع )
عمال قطاع النقل من االعتداءات والمضايقات. سيوسع مشروع القانون القانون الحالي الذي يتهم األفراد الذين يهاجمون أو 

العمالء في  يضايقون عمال قطاع النقل باعتداء من الدرجة الثانية. ستمدد التهم الجنائية لألفراد الذين يعتدون على مساعدي
المحطات وجامعي التذاكر أو اإليرادات وعمال الصيانة والمصلحين وعمال النظافة والمشرفين عليهم الذين ال يتمتعون 

وقعت الحاكمة على مشروع القانون جنبًا إلى جنب مع سيناتور الوالية ليروي كومري  بالحماية بموجب القانون الحالي.
 Metropolitan Transportationمجلس إدارة هيئة النقل الحضري )وعضو الجمعية فيفيان كوك ورئيس 

Authority, MTA( والمدير التنفيذي جانو ليبر ومارك هنري رئيس اتحاد النقل المدمج  )Amalgamated Transit 
Union, ATU 1056( المحلي.   

   
ال  - يظهرون بينما كان الجميع يقيمون في المنزل "أثناء الجائحة، كان عمال قطاع النقل لدينا أبطاالً  قالت الحاكمة هوكول،

لطالما كان عمال  يعرضون صحتهم وصحة أسرهم للخطر فحسب بل يخاطرون بحياتهم أيًضا مع تزايد جرائم مترو األنفاق.
قطاع النقل في نيويورك هناك من أجلنا واآلن مهمتنا أن نكون هناك من أجلهم. ال ينبغي أن يتعرض أي شخص للعنف 
الجسدي أو التحرش في مكان العمل واليوم نتخذ خطوة مهمة في حماية الرجال والنساء الذين يديرون قطارات األنفاق 

  والحافالت."
  

"طوال فترة الجائحة كان عمال النقل ينقلون عمالنا األساسيين من العمل وإليه ويعرضون  قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،
حياتهم وحياة أحبائهم للخطر للتأكد من أن سكان نيويورك كانوا قادرين على تلقي الرعاية الصحية الالزمة وغيرها من 

بنا اآلن التأكد من أنهم قادرون على قضاء يومهم حن مدينون لعمال قطاع النقل باالمتنان ومن واج  الضروريات مثل الطعام.
  دون االضطرار إلى التعامل مع التهديدات لسالمتهم."

  
يعمل مساعدو العمالء في المحطات وجامعو التذاكر أو اإليرادات وعمال الصيانة والمشرفون المعينون من قبل وكاالت أو 

قل في الموعد المحدد ولضمان أن المحطات نظيفة وأن الركاب يمكنهم سلطات النقل العام مع وبين الجمهور لضمان تشغيل الن
الحصول عليها التذاكر والمعلومات. هؤالء الموظفون عرضة للمضايقات أو االعتداءات من قبل أي فرد يستخدم مرافق 

خالل توجيه االتهام إلى  العبور أو النقل وهذا القانون سوف يشدد القوانين لحماية موظفي النقل اإلضافيين من الهجمات. من
األفراد الذين يتسببون في إصابة عمال قطاع النقل باعتداء من الدرجة الثانية سيكون التشريع بمثابة رادع ألولئك الذين 

  يسعون إلى إلحاق الضرر بموظفي قطاع النقل.
  

"إن توقيع مشروع القانون اليوم موضع تقدير كبير من جانبنا جميعًا في ( والمدير التنفيذي، MTAقال جانو ليبر رئيس )
(MTA ؛ فعمال النقل هم أبطال يستحقون مكان عمل آمن. لكن العمل على مسألة السالمة العامة لم يكتمل. يجب إنفاذ قوانين)

  إلى حيث يحتاجون."جديدة حتى يتمكن عمالنا من إدارة أفضل نظام نقل عام في البالد ونقل سكان نيويورك 

  



"اليوم أحتفل جنبًا إلى جنب مع اآلالف من عمال قطاع النقل حيث توقع الحاكمة  قال السناتور عن الوالية ليروي كومري،
هوكول على هذا التشريع المهم ليصبح قانونًا. أبقى عمال قطاع النقل على حركة النقل في مدينتنا خالل ذروة الجائحة وما 

منة ومن يعتدون على عمال النقل يستحقون بعده وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر كبير. هؤالء األبطال يستحقون أماكن عمل آ
عقوبات تتناسب مع جرائمهم. لقد أوضحت األحداث األخيرة مدى الجدية التي يجب أن نتحلى بها فيما يتعلق بسالمة عمال 

ممتن  قطاع النقل وأثني على قيادة النقل والعمل المنظم والدعاة الذين كانوا جميعًا شركاء رئيسيين في جعل هذا أولوية. أنا 
-لشراكتهم كما أنني ممتن لزمالئي على دعمهم وعضو الجمعية كوك لدفاعهم عن ذلك في الجمعية وزعيم األغلبية ستيوارت
  كوزينز والمتحدث هيستي لقيادتهم. نستفيد جميعًا عندما يمكن لموظفي قطاع النقل التركيز على تقديم خدمة آمنة وموثوقة." 

    

"طوال فترة الجائحة كان عمال قطاع النقل في نيويورك على الخطوط األمامية يعملون   قالت عضوة الجمعية فيفيان إي كوك،
بال كلل للحفاظ على عمل واليتنا كل يوم. ولهذا السبب كنت فخورة بالضغط من أجل هذا التشريع الذي سيضمن سالمة وأمن  

ول لجهودها المستمرة لحماية سكان نيويورك والحفاظ على أمان قطارات األنفاق عمال قطاع النقل. أثني على الحاكمة هوك
  لدينا." 

  
"هذا التشريع ضروري ليكون بمثابة رادع ألولئك الذين يعتقدون أنه من   ،1056( المحلي  ATUقال مارك هنري رئيس )

المقبول مهاجمة عامل النقل. هذه أداة يستخدمها المدعون العامون لمقاضاة أولئك الذين يهاجمون عمال قطاع النقل بشكل 
  كامل. نشكر الهيئة التشريعية والحاكمة هوكول على تكريم عمال النقل بهذه الحماية."

  
"نود أن نشكر الحاكمة هوكول على التوقيع السريع على  قال مايكل كاروب رئيس جمعية المشرفين على سطح مترو األنفاق،

هذا التشريع المهم. لقد تضرر أعضاؤنا والعمالة بشكل عام من قبل النظام لسنوات. سيساعد هذا التشريع على تكافؤ 
  الفرص."

  
 Sensibleصول على الماريجوانا بشكل معقول من خالل التجارة المنظمة )قال أنتوني سيمون رئيس لجنة الح 

Marijuana Access through Regulated Trade , SMART ،) يجب أن تكون حماية عمال قطاع النقل"
( األساسيين مع الحفاظ على حركة نيويورك. مشروع القانون MTAفي منطقتنا أولوية قصوى للحفاظ على سالمة عمال )

هذا سوف يساعد بالتأكيد في هذه القضية. شكًرا للحاكمة هوكول والسناتور كومري وعضو الجمعية كوك لقيادتهم الطريق في 
   هذا الجهد للحفاظ على سالمة عمالنا من خالل ضمان معاقبة أولئك الذين يعرضونهم للخطر."

  
"يجب معالجة معاملة عمال قطاع النقل من قبل الجمهور فهم  ،372المحلي    DC37ون د. فرانسوا األول رئيس قال ش

أنا سعيد للغاية ألن الحاكمة هوكول وقعت على هذا التشريع اليوم إلظهار دعمها جميعًا يستحقون الحماية بموجب القانون. 
لهؤالء العمال األبطال على الخطوط األمامية. هذا يرسل رسالة واضحة لمنع اإلعتداءات على عمال قطاع النقل بينما 

ة المزيد من األعضاء الذين يتعاملون يحافظون على حركة نيويورك. نحن نتطلع إلى العمل مع الهيئة التشريعية لضمان حماي
  مع الجمهور." 

  
(  Transport Workers Union, TWUقال فيليب فالنتي رئيس منظمة المشرفين على النقل اتحاد عمال النقل )

"اآلن أكثر من أي وقت مضى ونظًرا الرتفاع معدالت الجريمة في والية نيويورك وخاصة االعتداءات على  ،106المحلي 
  ي قطاع النقل إنه ألمر رائع أن تقوم الحاكمة والمسؤولين في ألباني باتخاذ إجراءات لردع هذا االتجاه من االستمرار."موظف

  
"يأتي عمال قطاع النقل للعمل للقيام بعمل وليس في غرفة الطوارئ. نحن نستحق  ( المحلي،TWUقال توني أوتانو رئيس ) 

االحترام من الركاب ومن القانون. شكًرا للحاكمة هوكول وأعضاء الهيئة التشريعية للوالية على االعتراف بأن االعتداءات 
الصحيح." يجب على المدعين العامين على عمال قطاع النقل مشكلة مستمرة تحتاج إلى معالجة. هذه خطوة في االتجاه 

  والقضاة اآلن القيام بعملهم ومحاسبة األشخاص على أفعالهم."
  

 Association of"يشيد اتحاد موظفي السكك الحديدية ) قال إدوارد فالينتي الرئيس العام التحاد موظفي السكك الحديدية،  
Commuter Rail Employees, ACRE   بالحاكمة هوكول والسناتور كومري وعضوة الجمعية كوك لوضع سياسة )

لحماية أعضائنا. يتعرض أعضائنا لالعتداء كل يوم أثناء أداء واجباتهم. يرسل هذا التشريع رسالة قوية مفادها أنه لن يتم 
  رث."التسامح مع االعتداء على عامل مترو نو
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