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مشروع

RESPECT
Rules, Expectations and Security
through Privacy-Enhanced
Convenient Technology

(القواعد والتوقعات واألمن استنادا إىل
التكنولوجيا املناسبة التي تعزز حماية
الخصوصية)

يشارك اإلنرتبول يف مرشوع أبحاث يموله االتحاد األوروبي
ويسعى من خالله إىل تحديد ما إذا كان استخدام التكنولوجيا
الجديدة يف مجال املراقبة يحافظ عىل التوازن املناسب بني
االحتياجات امليدانية ألجهزة إنفاذ القانون وحماية حقوق
املواطنني مثل الحق يف الخصوصية .ويستكشف املرشوع
خيارات تحقيق هذا التوازن استنادا إىل التكنولوجيا التي
تعزز حماية الخصوصية وأفضل املمارسات امليدانية يف هذا
املجال .ويتعاون  52باحثا من  16بلدا عىل تنفيذ هذا املرشوع
الذي يمتد ثالثة أعوام.
�
تلقى هذا املرشوع تمويال من الربنامج اإلطاري السابع
لالتحاد األوروبي للبحوث والتنمية التكنولوجية والتجارب
بموجب اتفاق املنحة املرقم .285582

مشروع RESPECT
األثر :مرشوع Smart

استعرض مرشوع  Smartالذي أُنجز مؤخرا آليتني تتطوران
تدريجيا هما استخدام التكنولوجيا الذكية للمراقبة وسعي
املرشّ عني يف موازاة ذلك إىل توفري إطار قانوني فعال يف الوقت
املناسب.
وعىل الرغم من انتهاء مرشوع  ،Smartترتبط االستنتاجات
التي خلُص إليها ارتباطا وثيقا باستنتاجات مرشوع
.Respect

املفهوم
إن املالءمة والفعالية من حيث الكلفة عنرصان أساسيان
يتعني مراعاتهما يف ما يتعلق باملواطنني وقوات األمن لدى
اختيار التكنولوجيا التي يتعني اعتمادها أو تجنبها.
ويجب االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة
تعزز إىل أقىص حد ممكن املالءمة والربحية وسالمة عامة
الناس وأمنهم مع مواصلة احرتام خصوصية األفراد يف الوقت
ذاته.
ويبحث مرشوع  Respectيف ما إذا كان التطبيق الحايل
واملتوقع لتكنولوجيا املراقبة الحديثة يحقق هذا التوازن
بالفعل .وحيثما ّ
تبي أن األمر ليس كذلك ،سينظر املرشوع يف
خيارات معالجة هذه املسألة باستخدام مزيج من التكنولوجيا
التي تعزز حماية الخصوصية وأفضل املمارسات امليدانية يف
هذا املجال.

وملا كانت التكنولوجيا واألنظمة القانونية ال تتطوران
بالرضورة بشكل متزامن ،فإن ذلك يمكن أن يرتك أثرا سلبيا
يف حقوق املواطنني .واستنادا إىل استنتاجات مرشوع ،Smart
سيوضع ترشيع نموذجي بشأن ضمانات نرش واستخدام
تكنولوجيا املراقبة .وسيُعرض عىل املفوضية األوروبية موجز
عن السياسة العامة املتبعة يف هذا املجال.
وسيُضاف مرشوع الترشيع النموذجي املنبثق من مرشوع
 Smartإىل الترشيعات النموذجية التي يجري إعدادها يف إطار
مرشوع .Respect
وللمزيد من املعلومات عن مرشوعي  Smartأو ،Respect
يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني  www.respectproject.euأو

www.smartsurveillance.eu

وينظر مرشوع  Respectيف الدور الذي تؤديه أنظمة
وإجراءات املراقبة املستخدمة يف:
•منع الجريمة والحد منها،
•البحث عن األدلة،
•مالحقة املجرمني.

األهداف
يهدف مرشوع  Respectإىل تحديد أفضل املمارسات
الستخدام عدد من األدوات التكنولوجية يف مجاالت تشمل عىل
سبيل املثال كامريات املراقبة وتحليل شبكات التواصل
االجتماعي وتحديد الرتددات الراديوية وتعقب حركة األموال.
وتركز مشاركة اإلنرتبول عىل األبحاث املتصلة بالتطبيق
الفعال للقوانني واألنظمة وإجراءات التشغيل املوحدة وأفضل
املمارسات املتعلقة باستخدام أنظمة املراقبة من قبل أجهزة
إنفاذ القانون.
وباإلضافة إىل ذلك ،يستكشف املرشوع وجهات نظر املواطنني
والتكاليف االقتصادية واالجتماعية املتصلة بتطبيق أنظمة
املراقبة.
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