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التيالھویةعلىللتعرفالبیومتریةالتكنولوجیاتعلىعالميحظرفرضإلىللدعوةمفتوحةرسالة
ُتمّكن من المراقبة الجماعیة والتمییزیة

البیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیااستخداماتعلىتامحظرفرضإلىندعوأدناه،الموقعیننحن،
علىالقدرةاألدواتھذهتملكإذالتمییز.إلىالھادفةوالمراقبةالجماعیةالمراقبةمنُتمّكنالتيُبعدعنالھویةعلىللتعرف
الحقوالسیما–المدنیةوحریاتنااإلنسانیةحقوقنایقّوضمماذھبوا،أینماوتعقبھمواستفرادھمومتابعتھماألشخاصتحدید
تجریمإلىیؤدي(مماالجمعیاتوتكوینالتجمعحریةفيوالحقالتعبیرحریةفيوالحقالبیاناتوحمایةالخصوصیةفي

وعدم التمییز.االحتجاجات ویؤثر سلبیا على األشخاص) والحق في المساواة

لفسحاستخدامھایتمُبعدعنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیاأنكیفشھدنالقد
كینیاوأوغنداوإنجلتراوروسیاوالمتحدةالوالیاتوالصینمنكلففياإلنسان.حقوقانتھاكاتمنبالعدیدللقیامالمجال

فيالناسبحقضرراوالمدنیینالمتظاھرینمراقبةألحقت،الھندوإسرائیلوالمتحدةالعربیةاإلماراتومیانماروسلوفینیاو
الوالیاتمنكلفيأبریاءألشخاصالتعسفیةاالعتقاالتوقّوضتالجمعیات.وتكوینالتجمعحریةوفيالخصوصیة
جانبوإلىالتنقل.وحریةالقانونیةاألصولمراعاةفيوحقوقھمالخصوصیةفيالناسحقالبرازیلواألرجنتینوالمتحدة
إیطالیاوتایالندوالصینفيوالمضطھدةالمھمشةالمحلیةالجماعاتمنوغیرھاوالدینیةالعرقیةاألقلیاتمراقبةأدتذلك،

وعدم التمییز.إلى انتھاك حق الناس في الخصوصیة وحقوقھم في المساواة

أیةتوجدالإذجسیمة.أضرارإلحاقفيبالفعلتسببتوقدتصمیمھا،بحكماألشخاصحقوقالتكنولوجیاتھذهُتھدد
فيأبداًاستخدامھایجبالأنھنؤمنفإنناوبالتالي،ُتشّكلھ.الذيالتھدیدعلىتماماتقضيأنُیمكنھاقانونیةأوتقنیةضمانات
ھذهمثلفاستخدامالخاص.القطاعقبلمنأوالحكوماتقبلمنسواءللعمومالمتاحةالفضاءاتداخلأوالعامةاألماكن

للغایة وإلى عواقب وخیمة أیضا.التكنولوجیات ُیفضي إلى احتمالیة حدوث انتھاكات كبیرة

الوقتمنمزیداُیوّفرممامؤقتاواستخدامھالتطویرھاحدایضعأنُیمكنالتكنولوجیاتبھذهالعملتعلیقأنمنالرغمعلى
ھذهبأنالراسخةقناعتنامنانطالقاعلیھاحظرفرضإلىندعوأنناإالحولھا،دیمقراطیةمناقشةوتنظیماألدلةلجمع

حقوقمعیتنافىللعمومالمتاحةالفضاءاتفيالتكنولوجیاتھذهاستخدامأنإثباتإلىإالتؤديلنوالمناقشاتالتحقیقات
اإلنسان والحریات المدنیة مما یستوجب حظرھا كلیا ونھائیا.

نطاق دعوتنا

منبدءاالتكنولوجیات،منواسعةطائفةبیومتریا"ُبعدعنالھویةعلى"التعرفوالوجھ"على"التعرفمصطلحاُیغطي
التيالتكنولوجیاإلىوصوالمعینة،أماكنإلىبالدخولألحدھمیسمحأوالشخصھاتفیفتحالذيالوجھمنالتحققنظام

الكشف عن الھویة الجندریة أو الحالة العاطفیة.تتعّرف على طریقة مشي األفراد واألنظمة التي تھدف إلى

ماشخصعلىللتعّرفالتكنولوجیاتھذهاستخدامعلىالحصر،الالذكرسبیلعلىخاص،بشكلتركزللحظردعوتناإن
الوسائلطریقعنأوالوجھخاللمنالھویة"تحدید"بـكذلكُتعرفوالتي،األشخاصمنأكبرمجموعةعنتمییزهأو

one-to-many"-الشخصعلىللتعرفحاالتعدةعلىالبیومتريالتطابقعنالبحث(أيالبیومتریة matching.("

أومشیتھمأووجوھھمباستخدامتعقبھمأواستفرادھمأواألفراد،لتحدیدالتكنولوجیاتھذهاستخدامإزاءالقلقُیساورناإذ
الھادفةالمراقبةأوالجماعیةالمراقبةمنُیمّكننحوعلىآخربیومتريُمعّرفأّيباستخدامأوالشخصيمظھرھمأوصوتھم
واإلثنیةالدینیةلألقلیاتالمدنیةوالحریاتاإلنسانحقوقعلىمتناسبغیربشكلتؤثرالتيالمراقبةتلكأيالتمییز،إلى

أنظمةإنشاءالحاالت،بعضفيیمكن،أنھأیضاُنقّرولكننااألخرى.المھمشةوالفئاتالسیاسیینوالمعارضینوالعرقیة
-المتوفرةالبیاناتخاللمنحدةعلىحالةلكلالبیومتريالتطابق(أيأخرىبیومتریةوأنظمةالوجھمن"تحقق"

"one-to-one matching("موزعةالمشاكلمنجملةعلىتنطويالتيالمراقبةأشكالمنیجعلنحوعلىواستخدامھا
ومركزیة ُیمكن إعادة استخدامھا ألغراض أخرى.بالتساوي بین األشخاص على غرار إنشاء قواعد بیانات ضخمة

https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/17/protest-black-lives-matter-database
https://www.reuters.com/article/russia-protests-tech/fears-raised-over-facial-recognition-use-at-moscow-protests-idUSL8N2KA54T
https://www.businessinsider.com/met-police-scans-8600-faces-resulting-in-1-arrest-2020-3
https://qz.com/africa/1938976/uganda-uses-chinas-huawei-facial-recognition-to-snare-protesters/
https://www.kenyans.co.ke/news/33249-police-launch-facial-recognition-system-nab-criminals
https://algorithmwatch.org/en/slovenia-police-face-recognition/
https://www.myanmar-now.org/en/news/hundreds-of-huawei-cctv-cameras-with-facial-recognition-go-live-in-naypyitaw
https://gulfnews.com/uae/how-dubais-ai-cameras-helped-arrest-319-suspects-last-year-1.62750675
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-this-israeli-face-recognition-startup-is-secretly-tracking-palestinians-1.7500359
https://www.reuters.com/article/us-india-citizenship-protests-technology-idUSKBN20B0ZQ
https://www.nytimes.com/2020/06/24/technology/facial-recognition-arrest.html
https://www.nytimes.com/2020/06/24/technology/facial-recognition-arrest.html
https://www.pagina12.com.ar/209910-seis-dias-arrestado-por-un-error-del-sistema-de-reconocimien
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/5662023-reconhecimento-facial-falha-e-mulher-e-detida-por-engano.html
https://www.reuters.com/article/us-alibaba-surveillance-idUKKBN28R0IR
https://crd.org/2020/06/18/thailands-facial-recognition-policy-in-the-deep-south-raises-serious-human-rights-concerns/
https://www.wired.it/internet/regole/2020/06/09/riconoscimento-facciale-como/?refresh_ce=


2021یونیو/جوان7

لخصوصیةحمایتھاتّدعيبیومتریاُبعدعنالھویةعلىوالتعرفالوجھعلىالتعرفتطبیقاتبعضأنمنالرغموعلى
للقیامأوالعامةاألماكنفياألفرادلتمییزذلك،معاستخدامھا،یمكنأنھإالالقانونیة،بھویاتھمارتباطھاعدمخاللمنالناس

بھدفالھویةإخفاءعلىقائمةالبیاناتكانتإذامایھمالالحاالت،ھذهجمیعوفيوسلوكیاتھم.خصائصھمحولباستنتاجات
on"-الجھازعلىالبیاناتمعالجةیتم(أيفقطمحلیامعالجتھاتتمكانتإذاماأوالشخصیةتحددالتيالمعلوماتحمایة

the edge.("األشخاصمراقبةُتتیحاألدواتھذهألنذلك،عنالنظربغضبحقوقناضرراالتكنولوجیاتھذهُتحدثإذ
بطریقة تتعارض مع حقوقنا باعتبارھا مصممة خصیصا لذلك.

االستنتاجاتمنجملةتقدموالتيالبیومتریةوالتصنیفاتالوجھبتصنیفالخاصةالتطبیقاتمنالعدیدفإنذلك،علىوعالوة
أساسیةعیوبمنُتعانيأخرى،شخصیةصفاتأيأومشاعرھمأواألشخاصجنسمثلمعطیاتعدةحولوالتكّھنات
تكونبشأنناالتطبیقاتھذهإلیھاتتوصلالتياالستنتاجاتتكونماغالباأنھیعنيماوھذاالعلمیة.بأسسھایتعلقفیماخطیرة
وإضافةالتمییزإدامةوبالتاليالفراسةوعلمالنسلتحسیننظریاتالتكنولوجیاتھذهُتفّعلقدالحاالت،بعضوفيباطلة.

حد سواء.مستوى آخر من الضرر نتیجة مراقبتنا وإساءة وصفنا على

الالتيواألماكنللعمومالمتاحةالفضاءاتلمراقبةاستعمالھاالتكنولوجیاتھذهاستخدامعلىحظرلفرضدعوتناتشمل
فإنانتقادات،عدةوأثاراالنتباهالقانونإنفاذعبرالتكنولوجیاتھذهاستخدامجذبوبینما.تجنبھالألشخاصُیمكن

فيبفعالیةالجھاتھذهُتشاركعندماوالسیمالحقوقنا،التھدیدنفسُیشّكلأنُیمكنخاصةفاعلةجھاتقبلمناستخدامھا
ُتقّدمعندماأووالخاصالعامالقطاعینبینشراكاتإطارفيوذلكالعامةوالوكاالتالحكوماتعننیابةالمراقبة

أخرى.المعلومات المستمدة من ھذه المراقبة للسلطات بأیة طریقة

قواعدبتجمیعیقومونوالذینالخاصالقطاعمنالوجھعلىالتعرفبرامجمزّوديمعللقلقمثیراتطوراأیضاشھدناولقد
بیانات"قواعدإنشاءإلىالواقعفيھذاویؤديالزبائن.منالعدیدمعومشاركتھاودمجھا"المشبوھین"األفرادبیانات

أنیمكنوالتيرقابةألیةتخضعوالمدربینغیرموظفینلتقدیروفقاتجمیعھایتمالخاصةالشركاتبینمشتركةوطنیة"
ھذه.المراقبة في جمیع المباني التي تستخدم قواعد البیاناتتؤدي إلى التمییز ضد األشخاص الذین یظھرون في قوائم

النقلومحاورالعملوأماكنوالمكتباتالمدارسوداخلالمدینةحدائقفيالناسلمراقبةالتكنولوجیاتھذهاستخدامُیشّكل
تھدیدااالجتماعي،التواصلمنصاتقبیلمناإللكترونیةالفضاءاتفيوحتىالسكنیةوالمجّمعاتالریاضیةوالمالعب

یجب أن یتوقف استخدام مثل ھذه التكنولوجیات.وجودیا لحقوقنا اإلنسانیة ولحریاتنا المدنیة. لذلك،

لماذا ندعو إلى الحظر على وجھ التحدید؟

علىالحالیةأشكالھافيُبعدعنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیاتتنطوي
دقةأقلوتكونالعنصريالتحیزتعكسالتيالوجھعلىالتعرفأنظمةالمثال،سبیلعلىذلك،فيبماكبیرة،تقنیةعیوب
الذيالتھدیدعلىتقضيلناألنظمةلھذهالتقنیةالتحسیناتفإنذلك،ومعالداكنة.البشرةذوياألشخاصمعتعاطیھافي

ُتشّكلھ على حقوق اإلنسان والحریات المدنیة.

أوتنوعاأكثرتدریببیاناتإضافةعملیاتعبراألنظمة،ھذهفيحالیاالكامنةالمشاكلبعضمعالجةالممكنمنكانولئن
أكثروجعلھاللمراقبةمثالیةأدواتجعلھاإلىإالالمطافنھایةفيیؤديلنذلكأنإالالدقة،لتحسینأخرىتدابیراتخاذ

فاعلیة في تقویض حقوقنا.

رئیسیتین:وُتشّكل ھذه التكنولوجیات تھدیدا لحقوقنا من ناحیتین

وأساسھاعلىالمدخلةالبیاناتمقارنةتتمالتيالوجوهبیاناتقواعدأي–التدریببیاناتعلىالحصولیتمماعادةأوال،
یقضيحراخیارااتخاذهدونأوموافقتھأوالشخصعلمدون-األنظمةھذهبواسطةمعالجتھاتتمالتيالبیومتریةالبیانات
إلى التمییز.ُتشّجع على كل من المراقبة الجماعیة والمراقبة الھادفة، مما یعني أن ھذه التكنولوجیات بحكم تصمیمھابتضمینھا

https://medium.com/@CoalitionForCriticalTechnology/abolish-the-techtoprisonpipeline-9b5b14366b16
https://www.wired.com/story/uk-stores-facial-recognition-track-shoppers/
https://www.wired.com/story/uk-stores-facial-recognition-track-shoppers/
https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2021/pipeda-2021-001/#toc2
https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2021/pipeda-2021-001/#toc2
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الفور،علىتعقبھمأواستفرادھمأوللعمومالمتاحةالفضاءاتفيالموجودیناألشخاصعلىالتعرفیمكنطالماثانیا،
فيتشغیلھایتمأنیمكنالتكنولوجیاتھذهمثلأنفكرةفحتىالمدنیة.وحریاتھماإلنسانیةحقوقھمتقویضیتمفسوف

الناس على ممارسة حقوقھم.الفضاءات المتاحة للعموم تخلق تأثیرا سلبیا یقّوض قدرة

یمكنفوائدأيفإنالعام،األمنتحسینعلىتعملالتكنولوجیاتھذهبأنتقولوالتيللشكالمثیرةالمزاعممنالرغموعلى
التكنولوجیاتھذهاستخدامإساءةكیفیةعلىمتزایدةأدلةوجودنشھدإذلحقوقنا.المنظمةاالنتھاكاتدائماتفُوقھامنھا،جنیھا

ونالحظ تنفیذھا في ظل نقص في الشفافیة أو غیابھا تماما.

ُیجّرمماغالباالمراقبةلتكنولوجیاتالتجریبياإلستخدامأنالزمنعبرالشرطةعمللطریقةوتحلیلمسحأيوُیظھر
المجتمعاتوھيالمتعّددة،العرقیةاألصولذاتالمجتمعاتذلكفيبماوالمھمشة،الدخلمنخفضةالمحلیةالمجتمعات
والتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیااستخدامالھیكلیین.والتمییزللعنصریةعادةتتعرضالتينفسھاالمحلیة

أكثرللمراقبةتحتیةبنیةإنشاءقبللھاحدوضعیجبالسبب،ولھذا.استثناءیشكلالُبعدعنالھویةعلىللتعرفالبیومتریة
خطورة أو قبل أن تصبح دائمة.

القطاعینبینشراكاتشكلفي(أوالخاصةالشركاتأوالقانونإنفاذجھاتأیديفيسواءاألدوات،ھذهوجودمجردإن
یتمولكنمعین،واحدلغرضاألدواتھذهتثبیتیتمحین(أيالوظیفي""للزحفحوافزدائماسیخلقوالخاص)،العام

function"-األصلیةاألسبابتتجاوزأخرىألغراضذلكبعداستخدامھم creep("مماالعامةالفضاءاتمراقبةولزیادة
علىفعالةمراقبةممارسةیمكنالألنھونظراحقوقنا،ُیقّوضذاتھحدفيوجودھاألنالتعبیر. ونظراحریةعلىسلبایؤثر
المتاحةالفضاءاتفيالستخدامھاالتامالحظرسوىخیارمنمافإنھاستخدامھا،إساءةدونتحولبطریقةالتكنولوجیاتھذه

للعموم.

كیف سیبدو الحظر؟

تلكمنبكثیرأكثرمشاكلحتماًتسببأنھالدرجةالخطورةشدیدةتكونبساطة،بكلالتي،المراقبةتكنولوجیاتبعضھنالك
التيُبعدعنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفبتكنولوجیااألمریتعلقفعندماتحلّھا.التي
وخیمةالعواقبوتكونللغایةكبیرةاالنتھاكاتحدوثاحتمالیةتكونالتمییز،إلىالھادفةوالمراقبةالجماعیةالمراقبةُتتیح

كذلك.

فيالتكنولوجیاتھذهاستخدامعلىحظرفرضتتطلبالمدنیةوالحریاتاإلنسانحقوقحمایةأنفيللشكمجالوال
وغیرھا،والمحلیةالبلدیةوالحكوماتوالمقاطعاتالوالیاتوحكوماتالوطنیةالحكوماتقبلمنللعمومالمتاحةالفضاءات

مواردبالفعللدیھاوالتيالحدود-ومراقبةالقانونإنفاذوكاالتوخاصةوسلطاتھا-الفرعیةتقسیماتھاجمیعذلكفيبما
إلى ھذه التكنولوجیات.بشریة وتكنولوجیة كافیة للحفاظ على السالمة دون اللجوء

لحقوقاألولویةتعطيحلوللوضعمختلفةطرقادولةلكلبأنالمدني،المجتمعلمنظماتعالمیةشبكةبصفتنانعترف،إننا
الفریدة.اإلنسان في ظل نظمھا الدستوریة أو التقلیدیة أو القانونیة

استخدامعلىتامحظرفرضالنتیجةتكونأنیجباإلنسان،حقوقأولویةلفرضالمعتمدةالوسائلكانتومھماذلك،ومع
وتتبعھم وتصنیفھم ومتابعتھم في الفضاءات المتاحة للعموم.ھذه التكنولوجیات الموجھة لمراقبة األشخاص وتحدیدھم

وفي ضوء كل ھذه األسباب، فإننا نحث:

حول العالم على:واضعي السیاسات والمشرعین على جمیع المستویات الحكومیة.1

https://www.flawedfacedata.com/
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/how-is-face-recognition-surveillance-technology-racist/
https://www.aclu.org/news/privacy-technology/how-is-face-recognition-surveillance-technology-racist/
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a.البیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیااستخداماتفيالعامةاالستثماراتكافةوقف
الجماعیة والمراقبة الھادفة إلى التمییز.للتعرف على الھویة عن ُبعد التي ُتمّكن من المراقبة

b.:اعتماد قوانین وأنظمة أساسیة و/ أو لوائح شاملة من شأنھا
i.للعموم،المتاحةوالفضاءاتالعامةاألماكنلمراقبةالموجھةالتكنولوجیاتھذهاستخدامحظر

أوو/االتحادیةأوو/الوطنیةالحكوماتعننیابةأوقبلمنالعام،النقلضمنذلكفيبما
أوو/المحلیةأوو/البلدیةالحكوماتأوو/المقاطعاتحكوماتأوو/الوالیاتحكومات
أماناتھاإداراتھا،أووكاالتھاذلكفيبمااألخرى،السیاسیةالفرعیةالتقسیماتحكومات
أوو/معھا،المتعاقدینأومكاتبھاأولجانھامجالسھا،التنفیذیة،مكاتبھاوزاراتھا،العامة،

إنفاذأشكالمنشكلأيعلىخاصبشكلالتركیزمعاألخرى،والسلطاتالفرعیةالتقسیمات
وكاالت االستخبارات.القانون والتحقیق الجنائي ومراقبة الحدود إضافة إلى

ii.المتاحةوالفضاءاتالعامةاألماكنفيخاصةجھاتقبلمنالتكنولوجیاتھذهاستخدامحظر
أناالستخداملھذایمكنإذوالخدمات.والتسلیةللراحةالمخصصةالعامةواألماكنللعموم
الالذكرسبیلعلىذلكفيبماالتمییز،إلىالھادفةالمراقبةأوالجماعیةالمراقبةإلىیؤدي

والمالعبالنقلومحاورالعملوأماكنوالمكتباتوالمدارسالحدائقفياستخدامھاالحصر،
الریاضیة والمجمعات السكنیة.

iii.البیاناتعلىوالحصولاستعمالمنالقانون،إنفاذوكاالتوالسیماالحكومیة،الوكاالتمنع
والجھاتالخاصةالشركاتقبلمنالتكنولوجیاتھذهاستخداممنالمستمدةوالمعلومات

الدوریةوالفحوصاتوالتحققالتدقیقبأغراضیتعلقفیماإالاألخرى،الخاصةالفاعلة
لالمتثال.

iv.بالحقوقمتصلةمسائلبشأنقراراتالتخاذالتكنولوجیاتھذهاستخداممناألشخاصحمایة
االجتماعیةواإلعاناتوالتوظیفاإلسكانذلكفيبماوالثقافیة،واالجتماعیةاالقتصادیة

والرعایة الصحیة.
v.التھامأوالجنائیةللمقاضاةكأدلةمنھاالمستمدةوالمعلوماتالتكنولوجیاتھذهاستخدامتالفي

األشخاص وسجنھم أو احتجازھم بطریقة أو بأخرى.
vi.من قبل الشركات الخاصة.تقیید وصول الحكومة إلى المعلومات البیومتریة المخزنة

c.الحكومیةوالوكاالتالحكومةقبلمنالتكنولوجیاتھذهشراءتحظرالتيواألنظمةالقواعدوضع
الھادفة إلى التمییز.لالستخدامات التي ُتمّكن من المراقبة الجماعیة والمراقبة

d.عنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیااستخدامعنالتوقف
واإلثنیةالدینیةاألقلیاتضدالتمییزممارسةإلىالھادفةالمراقبةأوالجماعیةالمراقبةبھدفُبعد

والعرقیة والمعارضین السیاسیین والفئات المھمشة األخرى.
e.یتملموالذینعلمھمدونلھاتعرضواالذیناألفرادعلىالتكنولوجیاتھذهاستخدامعنباإلفصاحاإللزام

التكنولوجیاتھذهاستخدامفيللطعنالقانونیةاألصولبمراعاةالمتعلقةالحقوقلممارسةفرصةمنحھم
علیھم.

f.ھذه التكنولوجیات.تقدیم التعویضات المناسبة لألفراد الذین تضرروا من استخدام

استخدامعنتنشأالتياإلنسانلحقوقالوجودیةبالتھدیداتاالعترافعلیھمالذيالقضائیینوالموظفینالمحاكم.2
استخدامھا ومعالجتھا إذا لزم األمر.ھذه التكنولوجیات والعمل على منع األضرار الناجمة عن
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لحمایةالكاملةسلطتھااستخدامعلىالمستھلك،وحمایةالبیاناتحمایةوكالتيبینھاومن،اإلداریةالوكاالت.3
وقف استخدام ھذه التكنولوجیات.خصوصیة المستھلك وحقوقھ، بما في ذلك حث الشركات على

البیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیاتتشكلھالذيالوجوديالتھدیدمعالجةینبغيبأنھنسلّمفإنناختاما،
الفاعلةالجھاتقبلمنأیضاولكنفحسب،األنواعجمیعمنوالحكوماتالبلدانقبلمنالُبعدعنالھویةعلىللتعرف

المھمة األخرى على الصعیدین الدولي والوطني.

ولھذا السبب، فإننا ندعو:

للتطوراتإدانتھاتكثیفإلى،اإلنسانلحقوقالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةمكتبمثلالدولیة،المنظمات.1
ُبعدعنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوللتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفلتكنولوجیاتالحالیةولالستخدامات

لمراقبة المجتمعات المحلیة في جمیع أنحاء العالم.

علىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیاتتستخدمأوتطورالتيالخاصةالجھات.2
الھویة عن ُبعد إلى:

a.الوجھعلىالتعرفتكنولوجیاتواستخداموبیعوتطویرإنشاءبوقفالعلنیةالتزاماتھاإعالن
الھادفةوالمراقبةالجماعیةالمراقبةمنُتمّكنالتيُبعدعنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیات

إلى التمییز.
b.الھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیاتإنتاجعنفوراالتوقف

بیومتریةبیاناتأيوحذفالتمییزإلىالھادفةوالمراقبةالجماعیةالمراقبةمنُتمّكنالتيُبعدعن
ُبنیتمنتجاتأونماذجأيوحذفالبیاناتقواعدبناءفياستخدامھاتممشروعةغیربطریقةمكتسبة

على ھذه البیانات.
c.الجاریة،المعلّقة،العقودذلكفي(بماالعامةعقودھاجمیعبالتفصیلتوضحالتيالشفافیةتقاریرإصدار

أو قید اإلعداد) الخاصة بتوفیر ھذه التكنولوجیات.
d.تطویررفضأوعلىلالعتراضعملھمأماكنداخلینتظمونالذینالعمالمعمجدیةبصورةالتعامل

منُتمّكنالتيُبعدعنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیات
عن اتخاذ تدابیر انتقامیة في حقھم.المراقبة الجماعیة والمراقبة الھادفة إلى التمییز واالمتناع

تكنولوجیاتوبیعتطویرضدعملھمأماكنفيالتنّظمإلىنقاباتھم،منوبدعم،التكنولوجیاشركاتفيالعاملین.3
الھویة عن ُبعد، قدر اإلمكان.التعرف على الوجھ والتكنولوجیات البیومتریة للتعرف على

إلى:المستثمرین والمؤسسات المالیة.4
a.التيالشركاتفيوالمستقبلیةالجاریةاستثماراتھمفياإلنسانحقوقمراعاةبشأنالواجبةالحیطةاتخاذ

عنالھویةعلىللتعرفالبیومتریةوالتكنولوجیاتالوجھعلىالتعرفتكنولوجیاتوبیعبتطویرتقوم
المراقبةبتمكینتقوموأیناإلنسانحقوقمعالتكنولوجیاتھذهتتعارضأینمعرفةأجلمنُبعد

الجماعیة والمراقبة الھادفة إلى التمییز.
b.المراقبةمنُتمّكنالتيالتكنولوجیاتھذهاستحداثعنالتوقفإلىفیھایستثمرونالتيالشركاتدعوة

أو بیعھا أو توفیرھا بشكل أو بآخر.الجماعیة والمراقبة الھادفة إلى التمییز، أو تطویرھا
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الحكومیةغیرالمنظماتعلیھاُتشرفالتيالقضائیةوالدعاوىالمنازعاتتمویلضمانإلىالمانحةالمنظمات.5
وضعفيبنشاطالمشاركةإلىودعوتھاالمحاكم،أمامالضررجبرإلىتسعىالتيالمدنيالمجتمعومنظمات
الوطنیةفوقوالنظمواالتحادیةالوطنیةوالنظموالمقاطعاتالوالیاتونظمالمحلیةالنظمداخلالسیاسات

واإلقلیمیة والدولیة.

الخاتمة

الرسالةھذهعلىالتوقیعالعالمأنحاءجمیعمناألخرىالمعنّیةواألطرافواألكادیمیینوالنشطاءالمدنيالمجتمعمننطلب
لحمایةاألبدوإلىاآلنللعمومالمتاحةالفضاءاتفيالتكنولوجیاتھذهاستخدامحظرضمانأجلمننضالناإلىواالنضمام

حقوقنا اإلنسانیة وحریاتنا المدنیة.

المبادرةھذهدعمكیفیةحولالمعلوماتمنمزیدعلىللحصولbanBS@accessnow.orgبـاالتصالُیمكنكم
وإلضافةللموّقعینالكاملةالقائمةعلىلالطالعaccessnow.org/ban-biometric-surveillanceزیارةوبإمكانكم

أسمائكم إلى القائمة.

Access(ناوأكسسمنظمةبواسطةالبیانھذاصیاغةتمت Now(الدولیةالعفوومنظمة)Amnesty International(

والجمعیة)IFF(اإلنترنتحریةومؤسسة)HRW(ووتشرایتسوھیومن)EDRi(األوروبیةالرقمیةالحقوقومنظمة
).IDEC(المستھلكعنللدفاعالبرازیلیة
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http://www.accessnow.org/ban-biometric-surveillance

