الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/10/20 :
للنشر ً
توقع الحاكمة هوكول عبر اإلنترنت تشريعات حزمة السالمة

ينشئ التشريع ( )S.623 / A.2206فريق عمل الستكشاف آثار التنمر اإللكتروني في والية نيويورك والتدابير المحتملة
لمعالجة مثل هذه اآلثار
يوسع التشريع ( )S.2956A / A.324تعريف جريمة اإلكراه من الدرجة الثانية ليشمل إنتاج أو نشر الصور الحميمية
وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على حزمة من التشريعات المتعلقة باألمان على اإلنترنت .ينشئ التشريع ( S.623 /
 )A.2206فريق عمل الستكشاف آثار التنمر اإللكتروني في والية نيويورك والتدابير المحتملة لمعالجة مثل هذه اآلثار.
يوسع التشريع ( )S.2956A / A.324تعريف جريمة اإلكراه من الدرجة الثانية ليشمل إنتاج أو نشر الصور الحميمية.
قالت الحاكمة هوكول" :ال يوجد شيء أكثر أهمية من الحفاظ على أمان مجتمعاتنا ،ومع التقدم التكنولوجي ،من األهمية أن
يكون لنيويورك قوانين قوية لحماية سكان نيويورك من المضايقات عبر اإلنترنت .أنا فخور بتوقيع هذه االتشريعات لتصبح
قانونًا حتى يتمكن سكان نيويورك من االطمئنان إلى أنه يمكنهم قضاء الوقت على اإلنترنت في بيئة أكثر أمانًا وصحة".
ينشئ التشريع  S.623 / A.2206فريق عمل الستكشاف ومعالجة آثار التنمر اإللكتروني .سيحدد فريق العمل مدى انتشار
مصدرا لمساعدة البالغين
التنمر اإللكتروني ،ويقدم توصيات حول كيفية منعه ،ويحدد الطرق التي يمكن أن تكون بها الوالية
ً
واألطفال ضحايا هذا التنمر ،بما في ذلك األطفال الذين يتعرضون للتنمر خارج المدرسة.
يوسع التشريع ( )S.2956A / A.324تعريف جريمة اإلكراه من الدرجة الثانية ليشمل إنتاج أو نشر الصور الحميمية.
صا آخر على إنتاج أو توزيع صور حميمية تحت تهديد األذى
سيعمل هذا التعديل على محاسبة األفراد الذين يجبرون شخ ً
الجسدي أو العاطفي بموجب القانون.
قالت السيناتور سمرا بروك" :يجب محاسبة المنتهكين ،ومع تطور التكنولوجيا يجب أن تتطور قوانيننا أيضًا .بالتوقيع على
هذا التشريع ،تساعدنا الحاكمة هوكول في الحفاظ على اإلنترنت آمنًا وخاليًا من اإلكراه لجميع المستخدمين ،وخاصة ألعضاء
مجتمعنا الضعفاء مثل القصر".
قال السيناتور تود كامينسكي" :الترهيب السيبراني مشكلة خطيرة في واليتنا  -ونحن بحاجة إلى خطة إليقافها .شكرا ً
للحاكمة هوكول لتوقيعها مشروع القانون الخاص بي والذي لن يؤدي فقط إلى إنشاء فريق عمل لدراسة هذا الخطر
لمراهقيننا ،ولكنه سيساعد أيضًا في تعزيز الحلول للمساعدة في إنهاء هذه األزمة التي ابتلى بها الكثير من األفراد من جميع
األعمار في لونغ آيالند و الوالية ككل".
قال عضو الجمعية ديدي باريت" :ال يعرف التنمر اإللكتروني حدودًا جغرافية أو إثنية أو عرقية أو دينية أو اجتماعية أو
سياسية ،كما أن التأثير المدمر الذي تركه على الشباب زاد بشكل مثير للقلق أثناء الوباء حيث قضى الجميع المزيد من الوقت
على اإلنترنت .أشكر الحاكمة هوكول على توقيعها هذا القانون ،خاصة خالل الشهر الوطني لمنع التنمر ،حتى نتمكن من
البدء في عكس هذا االتجاه المدمر من خالل الدعم وزيادة الوعي".

قال عضو الجمعية كينيث زيبروسكي" :االبتزاز الجنسي هو جريمة مزعجة للغاية حيث يقوم الفرد ،من خالل عمل قسري،
بالتالعب بآخر لخلق صور حميمية غالبًا ما تستخدم لتعزيز هذا النشاط اإلجرامي .بسبب عدم الوضوح في قانون العقوبات،
ال تتم مقاضاة هذه األنواع من الجرائم؛ ال تترك سوى رادع ضئيل لمرتكبي هذه الجرائم الشنيعة .يسد هذا التشريع هذه
الثغرة من خالل النص صراحة على أن قانون اإلكراه يشمل إنتاج أو نشر الصور الحميمية .أود أن أشكر الحاكمة هوكول
على توقيع هذا التشريع الهادف ليصبح قانونًا".
قالت جينيفر بيكر ،نائبة المدير القانوني وكبيرة المحامين في شركة ليغال مومينتوم" :االبتزاز الجنسي واإلكراه هو شكل
متزايد من أشكال اإلساءة ،ينتشر مع إمكانية وصول ونمو التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي .يعد تجريم الصور
الجنسية الصريحة المنتزعة باإلكراه خطوة رائدة أخرى من قبل والية نيويورك ونأمل أن تحذو الدول األخرى هذا النموذج.
يتم استهداف العديد من ضحايا االبتزاز الجنسي  -الشابات على نحو غير متناسب  -عبر اإلنترنت وإجبارهم على إنشاء
وإرسال صور جنسية ،والتي يمكن أن تكون بداية لدائرة طويلة ضارة من اإلساءة .يمتلك سكان نيويورك أداة لمحاسبة الجناة
بفضل الحاكمة هوكول وجهود السيناتور بروك وعضو الجمعية زيبروسكي".
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