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  الحاكمة هوكول توقع على حزمة تشرٌعٌة لدعم المشاة وراكبً الدراجات الهوائٌة وركاب النقل العام
  

 بما فً ذلك نهج شامل لتصمٌم الشوارع " الشوارع المتكاملة"التموٌل لمشارٌع  (S.3897 / A.8936-A)التشرٌع ٌوفر 
  

 وسلطة CDTA و RGRTA و NFTAمقاعد فً مجالس إدارة كل من  (S.3959-B / A.7822-C)التشرٌع  ٌضٌف
 مطار نٌوٌورك اإلقلٌمً تخصص لألفراد الذٌن ٌعتمدون على النقل العام 

  
  

ولعت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم حزمة تشرٌعٌة تدعم المشاة وسائمً الدراجات الهوائٌة وركاب النمل العام فً كافة أنحاء 
البلدٌة وتتطلب أن ٌكون لدى " الشوارع المتكاملة"ستزٌد هذه الموانٌن الجدٌدة من دعم إدارة النمل لمشارٌع . والٌة نٌوٌورن

 . مجالس النمل اإلللٌمٌة مماعد تصوٌت لألفراد الذٌن ٌعتمدون على النمل العام
  

سواء كنت على الرصٌف أو فً ممر الدراجات أو كنت راكباً فً حافلة فأنت تستحك رحلة عالٌة  "قالت الحاكمة هوكول،
تمرٌب الناس من وظائفهم ومنازلهم واألشخاص الذٌن : الروابط هً أهم شًء فً النمل" ".الجودة تنملن بأمان إلى وجهتن

ً . ٌحبونهم  ". أنا فخورة بتولٌع لانونٌن جدٌدٌن من شأنهما جعل شوارعنا أكثر أمانًا ومجتمعاتنا أكثر ترابطا
  

والتً تتضمن نهًجا شامًلً لتصمٌم " الشوارع المتكاملة"تموًًٌل متزاًٌدا لمشارٌع  (S.3897 / A.8936-A)ٌوفر التشرٌع 
الشارع المتكامل هو طرٌك تم تخطٌطه وتصمٌمه بحٌث ٌاخذ فً االعتبار الوصول اآلمن والمرٌح والتنمل . الشوارع

وٌشمل ذلن المشاة وراكبً الدراجات وراكبً وسائل النمل العام وسائمً . لمستخدمً الطرق من كافة األعمار والمدرات
تساهم تصمٌمات الشوارع المتكاملة فً نظام نمل أنظف . السٌارات؛ وٌشمل األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعالة

بموجب . ٌزٌد مشروع المانون هذا من حصة الوالٌة فً تموٌل البلدٌات التً تتضمن مٌزات شارع متكاملة. وأكثر اخضراًرا
 بالمائة مما 87.5التشرٌع الجدٌد ستزٌد مساهمة الوالٌة فً الجزء الممول غٌر الفٌدرالً من مشارٌع الشوارع المتكاملة إلى 

 . سٌساعد البلدٌات على تنفٌذ تصامٌم الشوارع هذه
  

بتولٌع هذٌن التشرٌعٌن أوضحت نٌوٌورن أننا نعطً األولوٌة  "قال عضو مجلس الشٌوخ فً الوالٌة تٌموثً كٌنٌدي،
من توفٌر ممعد مخصص فً مجالس إدارة سلطات النمل فً شمال الوالٌة للركاب . ألشكال النمل البدٌلة ومن ٌعتمدون علٌها

الذٌن ٌعتمدون على النمل العام إلى ضمان أن طرلنا آمنة وشاملة لجمٌع المستخدمٌن بغض النظر عن العمر والمدرة وطرٌمة 
شكراً . النمل توضح مشارٌع الموانٌن هذه أنه ٌمكننا الحصول على بنٌة تحتٌة للنمل أكثر أمانًا وتعاونًا فً والٌة نٌوٌورن

 ". لزمًلئً فً الجمعٌة الذٌن تبنوا مشارٌع الموانٌن هذه وللمناصرٌن الذٌن لم ٌتخلوا أو ٌغٌبوا عن هدفهم
  

 عاًما كما أشارت 40مع بلوغ وفٌات المشاة فً الوالٌات المتحدة أعلى مستوى لها فً "قالت عضوة الجمعٌة باترٌشٌا فاهً، 
إدارة سًلمة الطرق السرٌعة التابعة للحاكمة فإن سكان نٌوٌورن معرضون باستمرار لخطر اإلصابة أو الوفاة بسبب العنف 

أتوجه بخالص الشكر إلى الحاكمة هوكول لتولٌعها على مشروع لانون . المروري فً طرلنا الٌوم أكثر من أي ولت مضى
والذي سٌحمً المزٌد من المشاة وراكبً الدراجات من خًلل زٌادة تموٌل  (A.8936 / S.3897)تموٌل الشوارع المتكاملة 

الوالٌة لمشارٌع الشوارع المتكاملة المحلٌة مثل األرصفة والممرات المتماطعة ولطع األرصفة وغٌرها من المشاة بنٌة تحتٌة 
سٌمكن هذا . صدٌمة ومما ال شن فٌه أن هذا سٌساعد على إنماذ األرواح وجعل الشوارع أكثر سهولة فً االستخدام للجمٌع

المانون الحكومات المحلٌة من متابعة المزٌد من هذه المشارٌع من خًلل تملٌل عبء التكلفة وزٌادة حصة الوالٌة فً تموٌل 



إذا كان هدفنا هو بناء مجتمعات لوٌة ومتعددة الوسائط لابلة للمشً مع تملٌل انبعاثات لطاع النمل فإن تصمٌم . هذه المشارٌع
أثنً على راعً مشروع المانون فً مجلس الشٌوخ تٌم كٌنٌدي . الشوارع المتكامل هو عنصر مثبت لتحمٌك هذا الهدف

والمئات من المدافعٌن مثل العائًلت من أجل شوارع آمنة وبدائل النمل والعائًلت المتضررة من العنف المروري وعضو 
الجمعٌة دونا لوباردو وعضو الكونغرس جو مورٌل الذٌن رعوا فً األصل مشروع لانون الجمعٌة وٌمودون اآلن الجهود فً 

الكونغرس وأكثر من ذلن من أجل إٌصال مشروع المانون هذا إلى خط النهاٌة وحماٌة المزٌد من سكان نٌوٌورن على 
 ". طرلنا

  
نمل الممثل المعتمد على النمل غٌر المصوت إلى منصب تصوٌت فً  (S.3959-B / A.7822-C)سٌتطلب التشرٌع 

توفر سلطات النمل اإلللٌمٌة فً شمال والٌة نٌوٌورن وغربها خدمات مهمة لعشرات المًلٌٌن . مجالس هٌئات النمل المختلفة
تشمل هذه الخدمات تأجٌر الدراجات والحافًلت والمواصًلت العامة وتغطً سنوًٌا مئات اآلالف من . من الركاب كل عام
ٌوفر هذا التشرٌع الجدٌد صوتًا حاسًما للركاب الذٌن ٌعتمدون بشكل دائم على هذه الخدمات وسٌحسن . األمٌال فً الخدمة

 . الحوكمة داخل هذه السلطات
  

فً منطمة مثل منطمتنا حٌث ٌركز النمل فً الغالب على ملكٌة السٌارة الشخصٌة من  "قال عضو الجمعٌة جوناثان دي رٌفٌرا،
تم اتخاذ العدٌد من المرارات المتعلمة . الضروري أن نصنع حلواًل طوٌلة األجل ألولئن الذٌن ما زالوا غٌر لادرٌن على المٌادة

سٌعطً . بإعادة التوجٌه وإنهاء خدمات الحافًلت وزٌادة األسعار دون مدخًلت أو تمثٌل من أولئن المتأثرٌن بشكل مباشر
مشروع المانون هذا صوتًا لمجتمع المعالٌن من خًلل السماح لهم بإبداء الرأي المباشر فً جمٌع األمور المتعلمة بتمدم النمل 

أود أن أشكر السناتور كٌنٌدي على سنوات من المناصرة فً الضغط من أجل طرح مشروع المانون هذا . العام فً منطمتنا
 ". على الطاولة 

  
ٌمكن مشروع لانون تموٌل الشوارع المتكاملة المدن والبلدات فً "قالت إلٌزابٌث آدامز مدٌرة تنظٌم بدائل النقل والمناصرة، 

. كافة أنحاء الوالٌة من االستثمار فً البنٌة التحتٌة للشوارع اآلمنة التً ثبت أنها تحافظ على سًلمة كل شخص على طرلنا
نحن ممتنون للحاكمة . ٌمكن منع العنف المروري وهذا التشرٌع ٌمنح المجتمعات أداة أخرى لمكافحة أزمة الصحة العامة هذه

هوكول لمٌادتها فً التولٌع على هذا المانون جنبًا إلى جنب مع السناتور كٌنٌدي وعضوة الجمعٌة فاهً وجمٌع رعاة مشروع 
ونتطلع إلى استمرار شراكتنا فً الدورة المادمة التخاذ إجراءات إضافٌة لولف . المانون للعمل معًا لسن هذا التشرٌع المهم

 ". العنف المروري
  
إن فمدان أحد أفراد األسرة بسبب العنف "قالت آمً كوهٌن الشرٌكة المؤسسة لجمعٌة عائالت من أجل شوارع آمنة،  

بعد أن فمدت ابنً سامً فً حادث تصادم ناضلت من أجل تحدٌثات سًلمة . المروري هو ألم ال ٌجب على األسرة أن تعٌشه
ٌسعدنً أن أرى تموًًٌل جدًٌدا متاًحا للمدن والبلدات لبناء شوارع آمنة بفضل مشروع لانون . الشوارع الحٌوٌة المنمذة للحٌاة

ال شن أن هذا المانون سٌنمذ األرواح وٌمنع المزٌد من العائًلت من التعرض لخسارة ال ٌمكن . تموٌل الشوارع المتكاملة
شكًرا للحاكمة هوكول والسناتور كٌنٌدي وعضو الجمعٌة فاهً وجمٌع المسؤولٌن المنتخبٌن الذٌن . تصورها بفمدان طفل

  ."جعلوا هذا التشرٌع حمٌمة
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