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  الحاكمة هوكول توقع على قانون اإلصالح الرقمي العادل
  

  األدوات والقطع المتاحة لتمكين المستهلك من إصالح أجهزته اإللكترونية (S4104-A/A7006-B)يوفر التشريع 
  
  
الذي ٌجعل نٌوٌورن أول والٌة  (S4104-A/A7006-B)ولعت الحاكمة كاثً هوكول على لانون اإلصالح الرلمً العادل 

 . فً البالد تضمن الحك فً اإلصالح، وتحمً المستهلكٌن من الجهود المانعة للمنافسة فً الحد من اإلصالح
  
نظًرا ألن التكنولوجٌا واألجهزة الذكٌة أصبحت ضرورٌة بشكل متزاٌد فً حٌاتنا الٌومٌة، ٌجب أن ٌكون المستهلكون لادرٌن "

سٌعمل هذا التشرٌع على . "قالت الحاكمة هوكول" على إصالح األجهزة التً ٌعتمدون علٌها بسهولة فً الولت المناسب،
تمكٌن المستهلكٌن بخٌارات أفضل إلصالح أجهزتهم، وبالتالً زٌادة عمر أجهزتهم، وتوفٌر المال، وتملٌل النفاٌات 

 ." اإللكترونٌة
  

 original)من الشركات المصنعة للمعدات األصلٌة  (S4104-A/A7006-B)قانون اإلصالح الرقمي العادل ٌتطلب 
equipment manufacturers, OEMs)  توفٌر معلومات التشخٌص واإلصالح لألجزاء والمعدات اإللكترونٌة الرلمٌة

لموفري اإلصالح والمستهلكٌن المستملٌن إذا كانت هذه األجزاء ومعلومات اإلصالح متاحة أًٌضا لممدمً خدمة اإلصالح 
سٌجعل هذا التشرٌع نٌوٌورن أول والٌة فً البالد تطلب مثل . (OEM)المعتمدون من الشركة المصنعة للمعدات األصلٌة 

فً كثٌر من األحٌان، ٌصعب إصالح العناصر الرلمٌة . (OEMs)هذه المعلومات من الشركات المصنعة للمعدات األصلٌة 
من خالل تولٌع مشروع المانون هذا . بسبب محدودٌة الوصول إلى المطع واألدوات، باإلضافة إلى نمص األدلة والمخططات

وإلراره كمانون، تحمً نٌوٌورن المستهلكٌن وتفتح سوق اإلصالح الرلمً للمنافسة بكل ما تحوٌه من مزاٌا استهالكٌة 
 وخاصة برٌادة األعمال والبٌئة 

  
إن لانون الحك فً اإلصالح الجدٌد هذا، األول من نوعه فً الوالٌات  ":قال عضو مجلس شيوخ الوالية نيل بريسلين

المتحدة، لن ٌوفر فمط المزٌد من الخٌارات والمدرة على تحمل التكالٌف للمستهلكٌن إذا اختاروا إصالح أجهزتهم اإللكترونٌة، 
أودُّ أن . ولكنه أًٌضا ٌمل ِّل بشكل كبٌر من كمٌة النفاٌات اإللكترونٌة، مع توفٌر المزٌد من الفرص لألعمال التجارٌة الصغٌرة
  ."أشكر الحاكمة هوكول وعضو الجمعٌة فاهً على التزامهما الراسخ برؤٌة هذا المانون الجدٌد المهم وهو ٌؤتً ثماره

  
الٌوم، تم التولٌع أول مشروع لانون الحك فً - تمود نٌوٌورن األمة مرة أخرى  ":قالت عضو الجمعية باتريشيا فاهي

واضعًا المستهلكٌن فً الممدمة، مما ٌؤدي إلى - اإلصالح فً الوالٌات المتحدة، لانون اإلصالح الرلمً العادل، لٌصبح لانونًا 
بموجب المانون، ٌجب على الشركات . تكافؤ الفرص لمحالت اإلصالح المستملة، وتملٌل النفاٌات اإللكترونٌة فً ممالب الممامة

المصنعة لإللكترونٌات السماح بالوصول إلى المعلومات والمطع المهمة التً تتطلبها ورش اإلصالح المستملة إلكمال 
اإلصالحات على العدٌد من المنتجات اإللكترونٌة، وإنهاء احتكار التكنولوجٌا الكبٌرة المتزاٌد لسوق اإلصالح، مع تحفٌز 

 طنًا متولعًا من النفاٌات اإللكترونٌة السامة التً ٌتم التخلص 655,000وفً الولت نفسه، نعمل أًٌضا على تملٌل . المنافسة
الشكر ممدم إلى الحاكمة هوكول على . من هذه النفاٌات فً مكب النفاٌات% 85منها سنوًٌا فً والٌة نٌوٌورن، حٌث ٌنتهً 

تولٌع التشرٌع لٌصبح لانونًا، والسٌناتور نٌل برٌسلٌن لرعاٌته مشروع المانون فً مجلس الشٌوخ، وجمٌع دعاة اإلصالح 
فً حٌن أن هذا المانون . العادل الذٌن عملوا لسنوات دون كلل أو ملل للوصول بمانون اإلصالح الرلمً العادل إلى خط النهاٌة

الجدٌد ٌمثل حاًل وسًطا صعبًا بعد حملة لوٌة ضد الحك فً اإلصالح بواسطة التكنولوجٌا الكبٌرة، إال أننً فخور بأن 



نأمل أن ٌؤدي هذا إلى تحفٌز الوالٌات األخرى على اتخاذ . المستهلكٌن واألعمال التجارٌة الصغٌرة كان لهم الغلبة فً النهاٌة
إجراءات، وحشد الجهود لسن لانون الحك فً اإلصالح على المستوى الوطنً، وأن ٌتمتع جمٌع األمرٌكٌٌن فً نهاٌة المطاف 

  ."شامل وحمٌمً‘ حك إصالح’بـ
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