
األوروبي  االتحاد  يموله  بحث  مشروع  في  اإلنتربول  يشارك 
نيسان/أبريل   -  2014 )أيار/مايو  سنوات  أربع  مدى  على 
ذ  وينفِّ المتحدث.  هوية  تحديد  بتكنولوجيا  ويتعلق   )2018

تضم  شريكة  جهة   19 من  يتألف  دولي  تحالٌف  المشروع 
الخاص، واألوساط  القطاع  النهائيين، وشركات  المستخدمين 
األمانة  في   2014 عام  في  المشروع  هذا  وأُطلق  األكاديمية. 
القانون  إنفاذ  أجهزة  ضم  اجتماع  خالل  لإلنتربول  العامة 

واألوساط األكاديمية وشركات القطاع الخاص. 

مراعاة الخصوصية يف مجال تحديد 
هوية الشخص من صوته

�

تموز/يوليو 2017

املرشوع املتكامل لتحديد هوية الشخص 
)SIIP( من صوته

فقط  الرسمي  لالستخدام   - اإلنتربول 

السابع  اإلطاري  الربنامج  من  تمويال  املرشوع  هذا  تلقى 
والتجارب  التكنولوجية  والتنمية  للبحوث  األوروبي  لالتحاد 

بموجب اتفاق املنحة املرقم 487706.



SIIP مرشوع

األهداف
تكنولوجيا  استحداث  إىل   PIIS مرشوع  إطار  يف  الرشكاء  يسعى 
متطورة لتحديد هوية الشخص من صوته، وذلك ملساعدة أجهزة 
ر  الهوية. وستُوفَّ أفراد مجهويل  القانون عىل تحديد أصوات  إنفاذ 
التسجيالت الصوتية عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل 
املكاملات الهاتفية امللتَقطة بشكل مرشوع والتسجيالت املضبوطة يف 
إطار التحقيقات املتصلة بمكافحة الجريمة أو اإلرهاب، وال سيما 

التسجيالت الواردة يف قنوات التواصل االجتماعي. 

والقانونية  والجنائية  والتقنية  العملياتية  األبعاد  املرشوع  ويبحث 
فتئ  ما  الذي  املتحدثني،  هوية  تحديد  بمجال  املتصلة  واألخالقية 

يتطور.

 SIIP منظومة  ستتضّمن  القانون،  إنفاذ  أجهزة  وملساعدة 
التكنولوجيات التالية:

التعرف الصوتي؛	 
تحديد نوع الجنس؛ 	 
تحديد السن؛	 
تحديد اللغات واللكنات؛ 	 
كشف استنساخ الصوت. 	 

ويهدف مرشوع SIIP إىل استحداث تكنولوجيا تساعد أجهزة إنفاذ 
القانون عىل تحديد أصوات املشبوهني برسعة ثم عزل املحادثات 
ذات األهمية بالنسبة ملجموعة واسعة من القضايا باستخدام أداة 

 . PIIS

تصميم يقوم عىل احرتام مبدأ الخصوصية

سريكز الدور األسايس لإلنرتبول عىل أن تكفل تكنولوجيا تحديد 
ألجهزة  العملياتية  االحتياجات  تلبية  صوته  من  الشخص  هوية 
الجوانب  االعتبار  يف  ستؤخذ  السياق،  هذا  ويف  القانون.  إنفاذ 
القانونية لهذه التكنولوجيا، وذلك لكفالة تماشيها مع الترشيعات 
باحرتام  الكفيلة  الضمانات  عىل  واشتمالها  السارية  الوطنية 

خصوصية األفراد والتقيد بنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 

الفائدة عىل صعيد العمليات

تُخترب  منظومة  الستحداث  فريدة  فرصة   PIIS مرشوع  يشكل 
يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  ستستخدمها  التي  التكنولوجيات  عربها 

املستقبل. 

ومن الناحية العملياتية، يمكن للجمع بني تكنولوجيا تحديد هوية 
الشخص من صوته والتكنولوجيات البيومرتية األخرى كبصمات 
القدرات يف مجال  يعزز  أن  الوجه  والتعرف عىل سمات  األصابع 

التحقيق وأن يسّهل التقيص يف قواعد البيانات اإلنرتبول أيضا. 

استشارة البلدان

لفهم احتياجات بلداننا األعضاء عىل نحو أفضل يف مجال تحديد 
مكاتبه  عىل  استبيانا  اإلنرتبول  م  عمَّ صوته،  من  الشخص  هوية 
االستبيان  هذا  اإلجابات عىل  العالم. وشكلت  الوطنية يف  املركزية 
االحتياجات  لتقييم  أساسا  بلد   100 من  أكثر  من  وردت  التي 
القانونية والعملياتية وأسفرت عن استحداث أداة تلبي احتياجات 
أجهزة إنفاذ القانون. ونرُشت نتائج االستبيان املعنون “استبيان 
اإلنرتبول حول استخدام تكنولوجيا تحديد هوية املتحدث من ِقبل 
 INTERPOL survey of the use of speaker( ’’ أجهزة إنفاذ القانون
علوم  صحيفة  يف   )identification by law enforcement agencies

يف   )Forensic Science International( الدولية  الجنائية  األدلة 
نيسان/أبريل 2016 1.

إثبات جدوى الفكرة
أُثِبتت جدوى منظومة SIIP وإسهامها في تحديد هوية الشخص 
من صوته في سياق التحقيقات الشرطية في عرض إلبراز أدائها 
نُظِّم في مدرسة جهاز الدرك اإليطالي في روما في حزيران/يونيو 
بحضور  إمكاناتها  الختبار  سيناريوهات  عدة  ونُفذت   .2016

موظفي شرطة من أكثر من 20 من أجهزة إنفاذ القانون، وخبراء 
في مجال األدلة الجنائية، وممثلين عن األوساط األكاديمية والقطاع 
تسجيالت  عزل  في  المنظومة  نجحت  العرض،  وخالل  الخاص. 
بينها  والمطابقة  اجتماعي  تواصل  مواقع  من  مستمدة  صوتية 
واللغة  والعمر  الجنس  مثل  للهوية  رئيسية  محدِّدات  باستخدام 

واللكنة.

االختبار امليداني
عرض التحالف المعني بمشروع تحديد هوية الشخص من صوته 
منظومة SIIP في إطار اختبار ميداني نُظِّم في لشبونة )البرتغال( 
المبتكرة  القدرات  االختبار  هذا  وأبرز   .2017 آذار/مارس  في 
لمنظومة SIIP وإسهامها في التحقيقات. كما شجع هذا االختبار، 
الذي حضره أكثر من 130 من الباحثين والمتخصصين في مجال 
الجنائية  األدلة  مجال  في  الخبراء  ومن  المتحدث  هوية  تحديد 
إلنفاذ  جهازا   40 حوالى  من  الشرطة  أجهزة  من  والمحققين 
القانون، على إجراء نقاش مفتوح بشأن التحديات والمسائل التي 
من  الشخص  هوية  لتحديد  منظومة  الستحداث  مراعاتها  يتعين 
سياق  وفي  األفراد.  خصوصية  تراعي  عالمي  بعد  ذات  صوته 
وتدريب  للمنظومة  ميداني  اختبار  سيُنظَّم  المشروع،  متابعة 
في   2017 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  النهائيين  للمستخدمين 
األمانة العامة لإلنتربول. وللحصول على المزيد من المعلومات عن 
الموقع  على  االطالع  يرجى   ،SIIP مشروع  عن  أو  االجتماع  هذا 

 .www.siip.eu اإللكتروني للمشروع

  http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.03.044. :DOI .1

1   DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.
forsciint.2016.03.044.

e :جهة االتصال
  مكتب الشؤون القانونية

وحدة قانون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
200 quai Charles de Gaulle

 69006 Lyon
France

الهاتف: 56 76 44 72 4 33+ 
siip@interpol.int :البريد اإللكتروني

e WWW.INTERPOL.INT
e INTERPOLHQ :يوتيوب
e  @INTERPOL_HQ :تويتر

08/2017

http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.03.044
http://www.siip.eu
http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.03.044
http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.03.044

