
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 23/12 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا رائًدا على المستوى الوطني لحماية شبكة الطاقة من التهديدات السيبرانية
  

  من التهديدات اإللكترونية لشبكة الكهرباء في نيويورك  A.3904B/S.5579Aيحمي التشريع 
  

  تقود نيويورك تقود األمة في االستجابة لدعوات الرئيس بايدن لمزيد من تأمين البنية التحتية الحيوية
  
  

من شأنه إنشاء أقوى حماية لألمن السيبراني في البالد   (A.3904B/S.5579Aوقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا )
لشبكة الطاقة في الوالية. سيضمن هذا اإلجراء الذي تم اتخاذه أثناء االرتفاع العالمي في الهجمات اإللكترونية ضد البنية 

  التحتية الحيوية أن تظل شبكة نيويورك التي تعد العمود الفقري القتصاد الوالية موثوقة وآمنة.
   

عاًما نواصل اتخاذ خطوات رائدة على   140"بُنيت أول شبكة كهربائية حديثة في والية نيويورك وبعد  قالت الحاكمة هوكول،
"نحن نتفهم أن نيويورك  مستوى الدولة إلبقاء األضواء مضاءة لجميع سكان نيويورك من خالل تعزيز األمن السيبراني لدينا". 

باعتبارها العاصمة المالية للعالم ورائدة في مجال الطاقة النظيفة تعد هدفًا للمتسللين. سيساعد هذا التشريع المهم في حماية 
  الماليين من سكان نيويورك الذين يعتمدون على خدمة كهربائية موثوقة ويضمن االنتقال السلس إلى الطاقة النظيفة." 

  
، والذي أُقّر باإلجماع في كل من مجلس والية نيويورك ومجلس شيوخ والية A.3904B/S.5579A تشريعاليعزز 

سيتطلب التشريع   نيويورك الحماية لنظام التوزيع المحلي ويتطلب مرافق لتأمين البنية التحتية الحيوية ضد هجوم السيبراني.
على غرار ما تفعله المرافق لالستعداد   -جابة السنوية للطوارئ من المرافق االستعداد للهجمات اإللكترونية في خطط االست

للعواصف. ستوفر الحماية الجديدة سلطات تدقيق محّسنة للجنة الخدمة العامة لضمان تأمين البنية التحتية الحيوية وبيانات  
   العمالء.

  
ويأتي هذا اإلجراء بعد توجيه من الرئيس جو بايدن يطلب فيه أن تخصص الوالية الحد األدنى من متطلبات األمن السيبراني  

للبنية التحتية الحيوية بما في ذلك نظام الطاقة. في العديد من الحاالت على مدار العقد الماضي أثبتت الهجمات اإللكترونية 
  ت الكهربائية.قدرتها على إيقاف تشغيل الشبكا

  
"هذا التشريع هو خطوة حاسمة في حماية البنية التحتية للطاقة في نيويورك من قال السناتور عن الوالية كيفن س. باركر، 

الهجمات اإللكترونية والتأكد من أن واليتنا لديها مصدر موثوق للطاقة. لهذا السبب يسعدني أن أرى الحاكمة توقع مشروع 
قانونًا اليوم. نحن نضع مثاالً يحتذى به للواليات في كافة أنحاء البالد حيث تواصل نيويورك قيادة األمة  القانون هذا ليصبح 

  في هذه القضية المهمة".
  

"يمثل توقيع القانون هذا تغييًرا جذريًا في حماية البنية التحتية للطاقة الحيوية في والية  قال عضو الجمعية مايكل كوسيك،
أعتقد أنها ستصبح نموذًجا للواليات األخرى في كافة أنحاء البالد. أود أن أشكر الحاكمة وشركائي في الهيئة نيويورك والتي 

التشريعية للوالية على دعمهم في حماية شبكة نيويورك ضد المتسللين. هذه لحظة فخر لنيويورك حيث تثبت مرة أخرى أن  
  إمباير ستيت تقود من المقدمة." 

  



"نيويورك رائدة في مجال األمن السيبراني وهذا التشريع هو خطوة مهمة في  قال كولين أهيرن كبير مسؤولي اإلنترنت،
إنشاء بنية تحتية آمنة للطاقة في كافة أنحاء الوالية. تقود الحاكمة هوكول مهمة مكافحة التهديدات الناشئة وهي أولوية على  

أنا متحمس لمواصلة تقدمنا على هذا الصعيد والعمل مع شركائنا على هذه المهمة   مستوى الوالية وعلى المستوى الوطني.
  الهامة." 

  
"تحت قيادة الحاكمة هوكول عززت والية نيويورك بشكل   قال جاكي براي مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ،

كبير دفاعاتها اإللكترونية. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في الموارد والخدمات لمساعدة شركائنا في الحكومة المحلية على الدفاع  
البنية التحتية للطاقة الحيوية  ضد الهجمات اإللكترونية. ويعتمد هذا التشريع على هذه اإلنجازات من خالل المساعدة في حماية 

من االضطراب. تتطلع إدارة األمن الداخلي والخدمات االجتماعية إلى مواصلة العمل عن كثب مع شركائنا في البنية التحتية 
  الحيوية لضمان أمان البنية التحتية للطاقة في نيويورك." 

  
"أحيي رؤية الحاكمة هوكول في إدراك   عامة لوالية نيويورك،قال روري كريستيان الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الخدمة ال

أهمية حماية شبكة الطاقة في الوالية من احتمال وقوع هجوم إلكتروني. يعتمد اقتصادنا ومجتمعنا على شبكة طاقة قابلة  
  لالستالم لذا يجب أن تكون حمايتها من بين أعلى أولوياتنا." 

   
"يواصل القراصنة استهداف البنية التحتية الحيوية في   قال جين إيسترلي مدير وكالة األمن السيبراني وأمن البنية التحتية،

بالدنا وأنظمة التحكم الصناعية لتهديد الخدمات التي يعتمد عليها األمريكيون يوميًا. إنه ألمر رائع أن نرى نيويورك تتخذ هذه  
بنية التحتية الحيوية للطاقة والغاز المنظمة على مستوى الوالية. تتطلع وكالة األمن السيبراني وأمن  الخطوة المهمة لحماية ال

( إلى مواصلة الشراكة بشكل ,CISA Cybersecurity and Infrastructure Security Agencyالبنية التحتية )
  وثيق مع والية نيويورك للمساعدة في ضمان بنية تحتية آمنة ومرنة." 

   
.،  Inc ،Consolidated Edisonقال تيموثي ب.كاولي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

 Con"تمثل الهجمات اإللكترونية تهديًدا متزايًدا ألنظمة الطاقة ومقدمي الطاقة في كافة أنحاء البالد ولهذا السبب تأخذ 
Edison  مسؤوليتنا بجدية كبيرة لحماية البنية التحتية الحيوية وأنظمة المعلومات وبيانات العمالء. نحن نحيي شركائنا في
على ضمان بقاء نيويورك زعيمة وطنية في قضية   -الحاكمة هوكول والسناتور باركر وعضو الجمعية كوزيك  -الحكومة 

  ذات أهمية بالغة." 
  

"نظًرا الستخدام التكنولوجيا بطرق جديدة  شار األمن القومي للتكنولوجيا اإللكترونية والناشئة، قالت آن نويبرغر نائبة مست
عبر قطاع الطاقة فمن الضروري أن نتخذ خطوات لحماية شبكة الطاقة لدينا من اإلنترنت التهديدات. نحيي نيويورك على  

ات الطاقة. هذه خطوة مهمة نحو حماية البنية التحتية تطوير تشريعات األمن السيبراني الرائدة على مستوى البالد لشرك
  الحيوية ونتطلع إلى العمل مع إدارة هوكول على تنفيذ المتطلبات الجديدة." 
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