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مشروع

MAPPING
Managing Alternatives
for Privacy, Property and
Internet Governance

(تطبيق بدائل لصون الخصوصية
وحماية حقوق امللكية وإدارة اإلنرتنت)

يشارك اإلنرتبول يف مرشوع يموله االتحاد األوروبي لتمكني
الجهات املعنية من إجراء مناقشات رفيعة املستوى بشأن
االنتقال نحو مجتمع رقمي والتحديات املرتبطة بهذا االنتقال
بالنسبة لألفراد واملجتمع ككل .وتُنفذ مرشوع MAPPING 13
جهة رشيكة من أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص
ومعاهد البحوث واألوساط األكاديمية.

ويركز املرشوع عىل املجاالت التنظيمية الثالثة التالية:
•إدارة اإلنرتنت؛
•حقوق اإلنسان ،وال سيما الحق يف الخصوصية؛
•حقوق امللكية الفكرية.

املفهوم
ُ
صمِّ م مرشوع  MAPPINGليوفر ملجموعة متنوعة من الجهات
املعنية منتدى تبحث فيه املسائل املتصلة باالنتقال إىل املجتمع
الرقمي .ويهدف إىل تكوين فهم مشرتك للجوانب االقتصادية
واالجتماعية والقانونية واألخالقية العديدة الناجمة عن آخر
التطورات املتعلقة باإلنرتنت ونتائجها املحتملة عىل األفراد
واملجتمع.

�
تلقى هذا املرشوع تمويال من الربنامج اإلطاري السابع
لالتحاد األوروبي للبحوث والتنمية التكنولوجية والتجارب
بموجب اتفاق املنحة املرقم .612345

مشروع MAPPING
e eحقوق امللكية الفكرية
سهّ لت اإلنرتنت انتشار أشكال جديدة من الجرائم .وتدر
الجريمة السيربية أرباحا بمليارات اليورو وتؤثر يف األفراد يف
أنحاء العالم يف حني تتعرض حقوق امللكية الفكرية للتهديد
بفعل انتحال الهوية والغش واالختالس .ويف ما يتعلق
بالتجسس السيربي عىل الرشكات ،فيقدَّر أن الجرائم السيربية
ألحقت بالرشكات يف العالم خسائر قد تصل قيمتها إىل
ترليون يورو.

التحديات
أثارت الخصوصية والشفافية عىل اإلنرتنت ودورهما يف إدارة
الشبكة نقاشات محتدمة يف السنوات األخرية ،تتجه ،عىل ما
يبدو ،نحو مرحلة أخرى من التصعيد .ويمكن للتطورات
األخرية التي شهدتها عىل الصعيد الوطني بعض الجهات
الفاعلة الرئيسية املعنية باإلنرتنت أن تؤثر بشدة يف طريقة
وضع معايري عاملية يف هذا املجال خالل السنوات املقبلة.
e eإدارة اإلنرتنت
انترشت اإلنرتنت بشكل واسع داخل وخارج نطاق الوالية
القضائية أليّ بلد أو نظام قانوني .وال يزال املرشِّعون وصناع
القرار يجدون صعوبة بالغة يف التعامل مع الكثري من
املستجدات التي أتت بها اإلنرتنت ،وغياب الطابع املادي
للشبكة يجعل تنظيمها أمرا بالغ الصعوبة.

األهداف
•تزويد بمنتدى الجهات املعنية للنقاش؛
•إدارة اإلنرتنت :تحليل الوضع الحايل وتوفري منتدى
للمناقشات بشأن آخر التطورات التي تلبي ،يف جملة
أمور ،احتياجات أجهزة إنفاذ القانون؛
•بحث املسائل املتعلقة بالخصوصية عند وضع نماذج
عمل تستند بقدر كبري إىل البيانات الشخصية،
واستحداث إطار قانوني لتبادل هذه البيانات بني
القطاعني العام والخاص؛
•حقوق امللكية الفكرية :إيجاد توازن بني الحقوق
الحرصية وفوائد النمو واالبتكار.
وللمزيد من املعلومات بشأن مرشوع  ،MAPPINGيرجى
االطالع عىل املوقع اإللكرتوني www.mappingtheinternet.eu

وقد أصبحت اإلنرتنت بنية تحتية للتواصل ال تقع تحت
املسؤولية املبارشة أليّ حكومة .والواضح أن هذا األمر يطرح
مجموعة من التحديات عىل أجهزة إنفاذ القانون املشاركة يف
التحقيقات اإللكرتونية .وباإلضافة إىل ذلك ،يزيد استخدام
أدوات التشفري وإخفاء الهوية من حدة هذه التحديات إذ
يعيق كشف املشبوهني وتحديد أماكن وجودهم وجمع
البيانات الرقمية وتحليلها.
e eالخصوصية
أدى انتشار اإلنرتنت إىل نشأة قطاع تجاري يتعامل بمليارات
اليورو ،يقوم عىل جمع البيانات الشخصية واستخدامها .وقد
أسفر تنامي األنشطة االجتماعية واالقتصادية عىل اإلنرتنت
أيضا عن تزايد إمكانية الحصول عىل هذه البيانات الشخصية.
ويمكن أن تكون هذه البيانات مفيدة يف التحقيقات التي
تجريها أجهزة إنفاذ القانون ،وقد تشكل أدلة هامة .وتبادل
البيانات الشخصية بني القطاعني الخاص والعام ،الذي
تنتمي إليه أجهزة إنفاذ القانون ،وال يخضع حاليا إىل أيّ
ضوابط ويحتاج إىل إطار قانوني مالئم.

e eلالتصال:
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مكتب الشؤون القانونية
اإلدارة الفرعية لحماية البيانات وللبرامج
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