
 
 الحاكمة كاثي ھوكول  2022/12/21 للنشر فوًرا:

 
  

 الوالیة مستوى على األجور شفافیة قانون على ینص تشریعا وقعت ولكھو ةالحاكم 
   

من أصحاب العمل إدراج نطاقات الرواتب لجمیع الوظائف والترقیات المعلن    S.9427-A/A.10477یتطلب التشریع 
 عنھا في والیة نیویورك 

   
   

ینشئ قانونا لشفافیة األجور على مستوى الوالیة في  ) S.9427-A / A.10477ول الیوم تشریعا (كوقعت الحاكمة كاثي ھو
 والیة نیویورك ، مما یتطلب من أصحاب العمل إدراج نطاقات الرواتب لجمیع الوظائف والترقیات المعلن عنھا.  

   
وھذا التشریع سیساعد   -عمل ، یجب علینا إنشاء أفضل حمایة لعمالنا "من أجل أن تستمر نیویورك في كونھا أفضل مكان لل

"ھذا اإلجراء التاریخي سوف یستھل حقبة جدیدة من العدالة والشفافیة    ول.كھو ةالحاكم ت قالعلى القیام بذلك بالضبط" ، 
 جور للنساء واألشخاص الملونین."للقوى العاملة في نیویورك وسیكون أداة حاسمة في جھودنا إلنھاء الفجوات المنتشرة في األ

   
قانونا لشفافیة األجور في والیة نیویورك ، یتطلب من أصحاب العمل إدراج    S.9427-A/A.10477ینشئ التشریع 

 83، كسبت النساء  األمریكیة العمللوزارة  نطاقات الرواتب في اإلعالنات أو المنشورات لفرص العمل والترقیات. وفقا 
سنتا) والنساء من أصل   64؛ ھذه التفاوتات أكبر بین النساء السود ( 2020سنتا مقابل كل دوالر یجنیھ الرجال في عام 

سنتا). ومن شأن اإلفصاحات التي یتطلبھا ھذا القانون أن تمكن العمال من الحصول على معلومات مھمة، وتحد   57ني (إسبا
 من الممارسات التمییزیة لتحدید األجور والتوظیف، وتساعد على تحقیق تكافؤ الفرص لجمیع العمال. 

   
"مع توقیع مشروع القانون الیوم ، تقوم أول حاكمة لنیویورك بتنفیذ  قالت عضو مجلس الشیوخ عن الوالیة جیسیكا راموس ، 

التي تترك النساء في القوى العاملة متخلفات كثیرا عن  دریةإصالح ھیكلي على مستوى الوالیة لفجوات الثروة العرقیة والجن
ن الركائز االقتصادیة لمجتمعاتھن. مع  أقرانھن. األجر المتساوي للعمل المتساوي ھو الطریقة التي نبني بھا النساء باعتبارھ

دخول ھذا القانون حیز التنفیذ ، أشجع جمیع سكان نیویورك على التحدث عن راتبك ، والمطالبة بالشفافیة واستخدام ھذا  
 القانون لضمان حصولك على ما تستحقھ ". 

   
في أماكن العمل من خالل نیویورك ،  و اتاحة تكافؤ الفرصتغییر الثقافة  "من خاللقالت عضو الجمعیة التویا جوینر ، 

سیضمن قانون الكشف عن نطاق الرواتب أن العمال یستفیدون من شفافیة أكبر عندما یتعلق األمر باألجور والمزایا. عندما 
للموظفین والباحثین عن عمل ،  یوفر أصحاب العمل الوضوح الذي تشتد الحاجة إلیھ لھیاكل األجور وإتاحة ھذه المعلومات 

یمكننا الحد من عدم المساواة في األجور بین الجنسین من خالل تشجیع أصحاب العمل على تحدیث الممارسات القدیمة التي  
 عززت أنماط التمییز في األجور ".

   
لیصبح قانونا ،    S9427A / A10477خالل التوقیع على  بیفرلي نیوفیلد ، "من Powher New Yorkقال رئیس 

ول من جدید التزام نیویورك الطویل األمد بإنھاء عدم المساواة في األجور بین الجنسین والعرق. إن تحدید  كھو ةؤكد الحاكمت
انھاء   ي، وبالتالنطاق األجور المتوقع للوظائف سیزود المتقدمین بالمعلومات الالزمة للتفاوض على رواتب أكثر إنصافا 

في األجور التي ال تزال تحرم بعض العمال ، وخاصة النساء ذوات البشرة الملونة ، من األجور العادلة   مؤذیةالفجوة ال
نون شفافیة الرواتب ھذا الذي سیخلق تحوال تشتد والرفاه االقتصادي. من المناسب أن تضع أول حاكمة لوالیة نیویورك قا

نیویورك في طلیعة الحركة الوطنیة للمساواة في األجور ". الحاجة إلیھ في الممارسة والثقافة ویبقي  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblog.dol.gov%2F2022%2F03%2F15%2Fconnecting-the-dots-womens-work-and-the-wage-gap&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf429112506694648f2dc08dae35f9eb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072297072931808%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HMUAnHVpAcObYS6TjJnW5pdUK%2Fxqj83LF5yfUdVHQ1E%3D&reserved=0


   
"الیوم ، أوفت والیة نیویورك بوعدھا بتعزیز المساواة في األجور   كبیر المحامین ، الزخم القانوني ، سھیر خواجة ، تقال

للنساء واألشخاص الملونین ، وتوسیع نطاق الحمایة الحیویة في جمیع أنحاء الوالیة وقیادة حركة وطنیة لتفكیك ثقافتنا الضارة  
تات متزایدة وتكافح الشركات لالحتفاظ المتمثلة في سریة األجور. في الوقت الذي تواجھ فیھ النساء السود والسمراوات تفاو

بالعمال ، یمكن ھذا القانون الجدید حتى العمال األكثر ضعفا من السعي إلى الحصول على أجر عادل والدعوة إلیھ مع خلق  
 حوافز ألصحاب العمل لتبني ممارسات أجور أفضل معروفة بدفع االحتفاظ واإلنتاجیة. ھذا فوز مھم لوالیة نیویورك". 

   
"سیوفر قانون شفافیة الرواتب الذي تم توقیعھ لیصبح   میریام كالرك ،  NELA / NYقالت رئیسة اللجنة التشریعیة في 

قانونا الیوم معلومات أساسیة لجمیع العاملین في نیویورك ویتخذ خطوة أولى مھمة نحو المساواة في األجور للنساء 
 واألشخاص الملونین." 
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