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  الحاكمة هوكول توقع قانون حماية عمال المستودعات ليصبح قانوًنا

  
( الكشف عن بيانات سرعة العمل ويتضمن حماية العمال الذين ال يستوفون S.8922A/A.10020Aيتطلب التشريع )

 حصص سرعة العمل غير المعلنة أو غير القانونية 
  
  

( ليصبح قانونًا. سيحمي هذا  S.8922/A.10020وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على قانون حماية عمال المستودعات )
حصص سرعة العمل غير المعلنة أو غير القانونية، ويتضمن حماية للعمال الذين   التشريع عمال التوزيع في المستودعات من

  ال يستوفون الحصص غير القانونية.
  

"بينما نحتفل باألعياد  قالت الحاكمة هوكول. "يستحق كل عامل في والية نيويورك أن يُعامل بإنصاف وكرامة واحترام،" 
بالهدايا والحزم، أنا فخورة بالتوقيع على قانون حماية عمال المستودعات ليصبح قانونًا لتوسيع الحماية لموظفي المستودعات 

  الذين يعملون بجد."
  

د ( إلى حماية عمال المستودعات من حصص العمل التي تحد 8922A/A.10020Aيهدف قانون حماية عمال المستودعات )
متطلبات غير معقولة. سيضع هذا القانون الجديد متطلبات جديدة لمراكز التوزيع للكشف عن بيانات سرعة العمل للموظفين 
الحاليين والسابقين إلبالغ العمال بأدائهم وحقوقهم في مكان العمل. كما يحمي التشريع العمال من إجراءات التوظيف السلبية، 

فصل ال لسبب إال عدم الوفاء بعروض األسعار أو الحصص غير المعلنة التي ال تسمح بفترات  مثل اإلجراءات التأديبية أو ال
 راحة مناسبة.  

  
"من خالل وصول قانون حماية عمال المستودعات إلى خط النهاية،  قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جيسيكا راموس: 

( ال يمكنها أن تنتزع كل األرباح التي يمكن أن تحصل عليها من  UPSتأكدنا من أن شركات مثل أمازون ويو بي إس )
رته على العودة موظفيها وتترك العمال يعالجون إصاباتهم. كل عامل في المستودع لديه مجتمع يعتمد عليه، ويعتمد على قد 

من العمل سالًما. أود أن أشكر زعيمة األغلبية أندريا ستيوارت كوزينز على اجتماعها مع اتحاد عمال أمازون حيث قمنا ببناء  
الدعم لهذا التشريع، وأشكر الحاكمة هوكول لتأكيد التزامها بحماية قوية للعمال. هذه هي الخطوة األولى في معالجة اإلصابات  

  ي قطاع العمل سريع النمو، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائي في الحركة العمالية في الدورة القادمة."المتفشية ف
  

"يضع قانون حماية عمال المستودعات تدابير السالمة الحاسمة في مكان العمل ويزيل  قالت عضو الجمعية التويا جوينر: 
راط في ممارسات غير آمنة في مكان العمل. يوفر هذا التشريع الشفافية  حوافزعمالقة التجارة اإللكترونية مثل أمازون لالنخ

التي تشتد الحاجة إليها في استخدام الحصص المرهقة ويعزز حماية العمال. أنا أقدر حقًا توقيع الحاكمة هوكول عليه ليصبح 
  قانونًا. " 

  
"لطالما أعطت نقابة البيع بالتجزئة متاجر البيع بالتجزئة: قال ستيوارت أبيلباوم، رئيس نقابة البيع بالتجزئة والبيع بالجملة و

( األولوية لحماية عمال المستودعات من اإلصابات الناجمة عن اإلجهاد  RWDSUوالبيع بالجملة ومتاجر البيع بالتجزئة )
A WWP- والمرض من الحصص غير المحدودة ولهذا السبب دفعنا من أجل إدخال قانون حماية عمال المستودعات )

A10020/S8922  ظهرت مرافق المستودعات في جميع أنحاء نيويورك بأعداد مذهلة؛ افتتحت أمازون وحدها أكثر من .)
. وفي الوقت نفسه، شهدنا زيادة في  2021مرفقًا في الوالية وتم بناء أكثر من نصف هذه المرافق منذ يناير/كانون الثاني  70



ص العمل القاسية، عانى عمال المستودعات من نوبات قلبية وسكتات دماغية  معدالت إصابة عمال المستودعات. بسبب حص 
وإصابات حركية متكررة وآالم المفاصل والظهر مدى الحياة التي ال يمكن عالجها. اليوم، حققنا مكسبًا كبيًرا لسالمة العمال.  

قانونًا. يمكن لقانون حماية عمال أتقدم بالشكر إلى الحاكمة كاثي هوكول لتوقيعها على مشروع القانون هذا ليصبح 
  ( البدء في مساعدة العمال الذين يحتاجون إليها اآلن أكثر من أي وقت مضى." WWPAالمستودعات ) 

  
"قضى أعضاء نقابة العمال عقوًدا في النضال من  :16قال توماس جيسوالدي، رئيس المجلس المشترك التحاد السائقين 

ض العمال مرة أخرى للخطر. نشكر الحاكمة هوكول،  أجل معايير أمان قوية في صناعة  المستودعات، لكن نمو أمازون يُعر ِّ
ورعاة مشروع القانون عضو مجلس الشيوخ راموس وعضو الجمعية جوينر، والقادة التشريعيين على وضع خط أساس 

ي كفاحنا المستمر من أجل  للسالمة لجميع شركات المستودعات مع قانون حماية عمال المستودعات. هذا انتصار حقيقي ف 
  الحقوق والمفاوضة الجماعية لجميع عمال المستودعات حتى يكون لهم صوت في العمل ويمكنهم حماية أنفسهم."
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