
 
 الحاكمة كاثي ھوكول  2022/12/30 للنشر فوًرا:

  
 

 نزاھة مشاریع األشغال العامة   لحمایة تشریعا وقعت ولكھو ةالحاكم
     

المشاركین في األشغال العامة   الفرعیین نظام تسجیل للمقاولین والمقاولین ) S.5994C/A.1338C( التشریع ینشئ
 والمشاریع الخاصة المشمولة إلنفاذ قوانین وأنظمة العمل بشكل أفضل 

     
     

لیصبح قانونا ، وإنشاء نظام تسجیل للمقاولین ) S.5994C / A.1338Cول الیوم على تشریع (كوقعت الحاكمة كاثي ھو
الخاصة المشمولة من أجل توفیر شفافیة إضافیة وإنفاذ قوانین  المشاركین في األشغال العامة والمشاریع  الفرعیین والمقاولین

   ولوائح العمل الحالیة بشكل أفضل.
     

"سیساعد ھذا التشریع على ضمان الشفافیة والحد من االحتیال وضمان ذھاب أموال دافعي   ول: كھو ةالحاكم توقال
عمالنا ھم محرك اقتصادنا وعلینا أن نفعل كل ما في وسعنا الضرائب إلى المقاولین الذین یعاملون عمالھم بكرامة واحترام".  

   لحمایة حقوقھم".
       

بشأن عقود  مناقصاتالذین یقدمون  الفرعیین المقاولین و للمقاولین تسجیل نظام )S.5994C/A.1338C( التشریع ینشئ
یتطلب  لمشاریع األشغال العامة ویبدأون العمل في بعض المشاریع الخاصة المشمولة التي تتلقى إعانات عامة في نیویورك.

التسجیل لدى وزارة العمل من خالل تقدیم سلسلة من اإلفصاحات عن   الفرعیینھذا القانون الجدید من المقاولین والمقاولین 
الئقا للتسجیل ، بناء على انتھاكات قانون  الفرعيوزارة العمل ما إذا كان المقاول أو المقاول  أعمالھم كل عامین. ستحدد 

العمل السابقة وقانون تعویض العمال ، بما في ذلك متطلبات األجور السائدة ، وإنشاء قاعدة بیانات متاحة للجمھور على  
الذین سیلتزمون بقوانین  الفرعیینمحلیة مع المقاولین والمقاولین اإلنترنت. سیضمن ھذا القانون مشاركة الكیانات الحكومیة وال

    ولوائح العمل في نیویورك. 
   

على ھذا التشریع المھم الذي یحمي سكان  اول على توقیعھكھو ة"أشكر الحاكم وقال عضو مجلس الشیوخ شون رایان ،
نیویورك من خالل ضمان أن دوالرات الضرائب الخاصة بھم تذھب فقط نحو المشاریع التي یعامل فیھا المقاولون موظفیھم  

بإنصاف. سیساعد ھذا القانون في منع الجھات الفاعلة السیئة من الھبوط في مشاریع األشغال العامة ، وسیضمن أن الشركات  
 ".   المناقصاتفي عملیة تقدیم  الئقالملتزمة بالقانون لیست في وضع تنافسي غیر 

   
الذین یقدمون   الفرعیین"سیضمن نظام التسجیل الجدید ھذا أن المقاولین والمقاولین   قال عضو الجمعیة ویلیام ب. ماجناریللي:

جاءت فكرة مشروع القانون ھذا   ل بشكل صحیح.یعاملون العماو ینجید فاعلین في مشاریع األشغال العامة ھم  مناقصات
 مباشرة من العمال. یسعدني أن أرى فكرة اقترحھا علي العاملون في ھذا المجال تصبح قانونا". 

   
"إن إنشاء نظام التسجیل وقاعدة البیانات ھذه ھو خطوة  وقالت مفوضة وزارة العمل في والیة نیویورك روبرتا ریردون: 

الذین    الفرعیینفیذ مشاریعنا العامة ، المدفوعة من أموال دافعي الضرائب ، من قبل المقاولین والمقاولین أساسیة في ضمان تن
  ةیتبعون قوانین العمل في نیویورك. تحمي ھذه القوانین سالمة العمال وتضمن أجرا عادال لیوم عمل عادل ، وأنا أحیي الحاكم

 تشریعا یسمح للدولة والمحلیات بتقییم تاریخ المقاول عند منح مشروع عام ".   اول لتوقیعھكھو
   



"في كثیر من األحیان في صناعة البناء ،  قال غاري الباربیرا ، رئیس مجلس تجارة البناء والتشیید في والیة نیویورك ،
ة والمساءلة. وسیلعب ھذا التشریع دورا كبیرا في  یستطیع المقاولون عدیمو الضمیر خداع العمال من خالل االفتقار إلى الشفافی

التصدي لھذا االتجاه ویسمح لنیویورك بحمایة تجارنا وحرفائنا المجتھدین بضمان أن یفي المقاولون الذین یتلقون إیرادات  
تكلیف وزارة دافعي الضرائب واألموال العامة لمشاریعھم بالمتطلبات األساسیة جدا إلثبات أنھم شركة تجاریة قائمة. مع 

العمل باإلشراف على آالف المشاریع العامة ، سیوفر ھذا السجل أداة أخرى إلنفاذ قوانین األجور السائدة وضمان معاملة 
على ھذا التشریع المھم ، إلى جانب القیادة   اول على توقیعھكھو ةعمال البناء بشكل عادل في موقع العمل. نشكر الحاكم

 انون السناتور ریان وعضو الجمعیة ماجناریللي ، الذین دفعوا ھذه المبادرة الحاسمة إلى األمام ".  التشریعیة ورعاة مشروع الق
  

"یشید  قال بیل بانفیلد ، األمین التنفیذي المساعد ألمین الخزانة ، المجلس اإلقلیمي للنجارین في دول شمال األطلسي ،
ول لتوقیعھا على تسجیل المقاول لیصبح قانونا. المقاولون الذین یتجاھلون عمدا قوانین األجور  كالنجارون بالحاكمة كاثي ھو

الیوم   حاكمةھ التالسائدة یخدعون العمال ودافعي الضرائب ونزاھة صناعة البناء. سیضمن قانون تسجیل المقاولین الذي وقع
ل العام ، فإن المقاولین الملتزمین بالقانون ھم الذین یقومون بأعمال البناء ھذه. العدالة في صناعة البناء أنھ عندما یتم إنفاق الما

 تبدأ بالمساءلة". 
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