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الحاكمة كاثي هوكول

توقع الحاكمة هوكول على حزمة تشريعات لتضييق الخناق على المكالمات اآللية

التشريع ( )S.6267a / A.268aيتطلب من شركات االتصاالت حظر المكالمات اآللية من أرقام معينة
التشريع ( )S.4281a / A.585aيتطلب من موفري الخدمات الصوتية تنفيذ إطار عمل التحقق من المكالمات
 STIR/SHAKENللتحقق من صحة أرقام المكالمات
وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على حزمة من التشريعات لتصبح قوانين ستبني على اإلجراءات الفيدرالية لمكافحة
المكالمات اآللية .يتطلب التشريع  S.6267a / A.268aمن شركات االتصاالت حظر المكالمات اآللية من أرقام معينة
لمنع المكالمات اآللية غير المرغوب فيها عبر مزودي الخدمة اإلضافيين .يتطلب التشريع  S.4281a / A.585aمن
موفري الخدمات الصوتية تنفيذ إطار التحقق من المكالمات  STIR / SHAKENللتحقق من أن المكالمة تأتي بالفعل من
الرقم الذي تعرضه.
قالت الحاكمة هوكول" ،لقد سئم سكان نيويورك من المكالمات اآللية المزعجة والمفترسة ،ونحن نتخذ إجراءات
لمنعها .سيمكن هذا التشريع شركات االتصاالت من منع هذه المكالمات من الوصول في المقام األول ،باإلضافة إلى تمكين
حكومة الوالية لدينا للتأكد من أن موفري الخدمات الصوتية يتحققون من هوية من يقوم بهذه المكالمات حتى يمكن اتخاذ
إجراءات اإلنفاذ ضد الجهات السيئة".
التشريع  A.6267a / A.268aيقنن في قانون الوالية أحكام القاعدة الصادرة عن لجنة االتصاالت الفيدرالية ( )FCCفي
عام  ،2017والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو  ،2021والتي تسمح لشركات االتصاالت بحظر المكالمات بشكل استباقي
من أرقام معينة .قد تشمل هذه المكالمات التي يُرجح أن تكون غير قانونية ،ألنها تأتي من أرقام ال تقوم بإجراء مكالمات
صادرة أو ال يمكنها ذلك .تدل هذه األنواع من األرقام على مخططات "االنتحال" التي يتم فيها إخفاء هوية المتصل الحقيقية
وراء رقم مزيف وغير صالح.
قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية جيريمي كوني" ،المكالمات اآللية مدمرة ومنتشرة وال تفيد العائالت والمجتمعات.
يمكن أن يؤدي حظر البريد العشوائي والمكالمات اآللية إلى حماية المستهلكين المعرضين للخطر من الممارسات المفترسة،
وال سيما كبار السن لدينا الذين تم استهدافهم من قبل المحتالين أثناء الوباء .سيساعد إيقاف أكبر عدد ممكن من المكالمات
غير المشروعة سكان نيويورك على الشعور باألمان عند استخدام هواتفهم .أنا فخور برعاية هذا التشريع الذي يمنع غالبية
المكالمات اآللية وإدراجها في حزمة قوانين الحاكنة المصممة إلنهاء المكالمات الهاتفية العشوائية".
التشريع  S.4281a / A.585aيتطلب من موفري الخدمات الصوتية تنفيذ إطار عمل التحقق من المكالمات STIR /
 .SHAKENفي مارس من عام  ،2020أصدرت لجنة االتصاالت الفيدرالية ( ،)FCCوفقًا لقانون TRACED
الفيدرالي ،قاعدة تتطلب من مقدمي الخدمة تنفيذ  STIR / SHAKENبحلول يونيو من عام  .2021سينص مشروع
القانون هذا على تعزيز الوالية للجهات الفاعلة السيئة وسيسمح للدولة بضمان تنفيذ  STIR / SHAKENكما هو مطلوب
من قبل لجنة االتصاالت الفيدرالية .يستخدم بروتوكول المصادقة  STIR / SHAKENالتشفير للتحقق من أن المكالمة هي
بالفعل من الرقم الذي تعرضه ،مما يمنع الجهات السيئة من "انتحال" أرقام الهواتف بشكل غير قانوني .يجعل STIR /

نظرا ألن كل مكالمة سيكون لها تعريف
 SHAKENأيضًا من السهل جدًا تتبع المكالمات غير القانونية إلى مصدرهاً ،
مخصص لها .بمجرد تحديد المصدر ،يمكن اتخاذ إجراءات اإلنفاذ ضد الجناة.
قالت عضو مجلس الوالية إيمي بولين" ،هذه القوانين هي خطوة مهمة في إنهاء بالء المكالمات اآللية الحالية والمتصاعدة.
في الوقت نفسه ،سوف يساعدون في حماية المستهلكين من مخططات المكالمات اآللية االحتيالية والمكلفة .المكالمات اآللية
مصدر إزعاج يومي ،فال أحد يريد الرد على الهاتف بعد اآلن .ال يمكنك حتى الوثوق بالمكالمات الواردة من األرقام
المحلية.من خالل مطالبة مقدمي الخدمة باستخدام التكنولوجيا التي تمنع األرقام المخادعة والحظر االستباقي للمكالمات التي
من الواضح أنها غير شرعية ،تعد هذه الفواتير خطوة حاسمة نحو إنهاء هذا اإلزعاج .أحيي الحاكمة هوكول لتوقيعها على
هذا المشروع ليصبح قانونًا وجعل إنهاء التحرش الهاتفي أولوية".
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