
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 8/ 26 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تفوض إعداد تقرير جديد عن المرأة في مكان العمل احتفاالً بيوم المساواة للمرأة
  

 ( على النساء في القوى العاملة واستكشاف الحلول المنصفة COVID-19يوجه إدارة العمل لفحص تأثير جائحة )
  

  إصدار إعالن وأوامر إلضاءة أصول الوالية احتفااًل بيوم المساواة للمرأة
  
  

( على  COVID-19أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن إدارة العمل في والية نيويورك ستقدم تقريًرا يحلل تأثير جائحة )
النساء في مكان العمل مع التركيز بشكل خاص على فجوة األجور متعددة الطبقات بين الجنسين. سيعتمد هذا التقرير على  

(  NYSDOLالذي شاركت في رئاسته الحاكمة هوكول ومفوضة ) ،2018تقرير فجوة األجور بين الجنسين لعام  نتائج 
 روبرتا ريردون والذي تضمن عدًدا التوصيات المتعلقة بالسياسات والبرامج لسد فجوة األجور.  

  
سع أعلنت الحاكمة هوكول التقرير الجديد عن يوم المساواة للمرأة وهو يوم عطلة معترف به فيدراليًا يحتفل باعتماد التعديل التا

أغسطس/آب يوم    26يعلن يوم  بتوقيع إعالنوالذي منح المرأة حق التصويت. كما قامت الحاكمة أيًضا  1920عشر لعام 
 المساواة للمرأة في والية نيويورك وأمرت بإضاءة بأصول الوالية باللون األرجواني والذهبي تقديراً لها.  

  
إلى النساء والفتيات في كافة أنحاء   "بصفتي أول حاكمة أنثى لوالية نيويورك آمل أن أبعث برسالة قالت الحاكمة هوكول،

"بتسليط الضوء على النضاالت التي واجهتها النساء طوال الجائحة فإننا نتخذ  العالم بأنهن يمكن أن يصبحن أي شيء يردنه".
أكثر  خطوة مهمة نحو ضمان المساواة في القوى العاملة وخارجها. واليوم، نضمن أن المستقبل الذي نتركه لبناتنا وحفيداتنا 

 إشراقًا وإنصافًا مما ترك لنا." 
  

"ليس سراً أنه من منظور القوى العاملة أن الجائحة قد تسببت في  قالت روبرتا ريردون مفوضة إدارة العمل بوالية نيويورك،
كمة  خسائر فادحة للنساء وعكست الخطوات الكبيرة التي حققناها خالل العقد الماضي. أنا فخورة بمواصلة العمل مع الحا

 هوكول لمعالجة هذه القضية االقتصادية الطويلة األمد لضمان أن تكون نيويورك حالة من مكان العمل والمساواة في األجور." 
  

( أحدث البيانات المتاحة لتقييم العوامل الرئيسية التي تؤثر على النساء في القوى العاملة بما في ذلك  NYSDOLستستخدم )
تية لرعاية األطفال في نيويورك وغيرها من القضايا. ستعقد إدارة العمل أيًضا سلسلة من جلسات  فجوة األجور والبنية التح

االستماع العامة لجمع شهادات الخبراء ومدخالت الجمهور للتقرير. سيشارك التقرير النتائج التي تحدد التوصيات المصممة  
يويورك. وهذا هو الجهد األحدث ضمن سلسلة من الجهود لتمكين المرأة مع النهوض باالقتصاد المتنوع والقوي لوالية ن

 الرامية إلى التعرف على فجوة األجور بين الجنسين في والية نيويورك وسدها. 
  

وبصفتها أول امرأة حاكمة لوالية نيويورك كانت الحاكمة هوكول وال تزال مدافعة قوية عن المساواة للمرأة. ومنذ توليها 
 منصبها، قامت الحاكمة بما يلي: 

  
 مليون دوالر 35ره قدبتمويل لحماية الحقوق اإلنجابية واإلعالن عن مبادرة رائدة  تشريعات رائدة سن  •

 لحماية ودعم مقدمي خدمات اإلجهاض في نيويورك.  
 في رعاية األطفال في تاريخ الوالية.  أكبر استثمارأعلنت عن   •
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 .  التحرشو  لتمكين الناجيات من العنف الجنسي وقعت على مشاريع قوانين بارزة لتصبح قوانين  •

  
حظر سجل  خطت والية نيويورك العديد من الخطوات لتعزيز المساواة في األجور في السنوات األخيرة، بما في ذلك سن 

سؤال الموظفين المحتملين أو  - في كل من القطاعين العام والخاص   —والذي يحظر على جميع أصحاب العمل  الرواتب 
( أيًضا موارد مجانية لمساعدة جميع الباحثين عن عمل،  NYSDOLالحاليين عن سجل رواتبهم وتعويضاتهم. ويوجد لدى )

 هم على الكسب.  لمساعدة سكان نيويورك على تحقيق أقصى استفادة من قدرت دليل التفاوض على الراتب بما في ذلك
  

 ستتم إضاءة معالم الوالية التالية احتفاًء بيوم المساواة للمرأة:  

   1مركز التجارة العالمي  •
 جسر الحاكم ماريو م. كومو  •

 جسر كوسيوسكو   •
 مبنى هـ. كارل ماكول بجامعة والية نيويورك   •

 مبنى التعليم في الوالية  •

 مبنى مكتب الوالية ألفريد إي. سميث   •
 إمباير ستيت بالزا  •
 البوابة الرئيسية  -أرض معارض الوالية  •

 نياجارا فولز   •
 هدسون  -جسر "فرانكلين دي روزفلت" ميد •
 جسر ساحة بيرشينغ  -المحطة المركزية الكبرى  •

 بوابة مطار ألباني الدولي   •
 د في محطة بنسلفانيا بوابة إيست إن -( لونغ آيالند MTAخط سكة حديد ) •
 جسر فيربورت على قناة إيري   •

  
"منذ أن أصبحت أول امرأة تشغل منصب حاكمة والية نيويورك، كانت كاثي   قالت عضوة الجمعية كيمبرلي جان بيير،

إلى األمام هوكول من أشد المؤيدين لقضايا المرأة في كافة أنحاء الوالية. في يوم المساواة للمرأة هذا، نتخذ خطوة تاريخية 
( على النساء في مكان العمل وتأثير الجائحة على فجوة األجور بين الجنسين. COVID-19لدراسة التأثير المباشر لجائحة ) 

كرئيسة للتجمع النسائي التشريعي، أقدر بصدق جهود الحاكم هوك وأثني عليها لمواصلة النهوض بالمرأة في كافة أنحاء 
  نيويورك وأتطلع إلى استمرار عملنا معًا." 

  
  

###  
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