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  تكنولوجیا التعرف على الوجوه وحقوق الفلسطینیین الرقمیة
 

منهم. كبیر جزء أو السكان كاّفة على بالتجسس أشبه ممارسة بمثابة الجماعیة المراقبة               ُتعد
المراقبة، كامیرات نصب من بدءا كثیرة، تقنیات استغالل على تنطوي أن             وُیمكنها
اختراق وحتى التنصت، عملیات أنواع مختلف وإجراء اإللكترونیة، الرسائل           واعتراضات
أیضا الشركات تستطیع ولكن الجماعیة، بالمراقبة الدولة تقوم ما وعادة وقرصنتها. 1             الحواسیب

ویجب خاّصة. ولمصلحة ذاتیة بمبادرة أو ما، حكومة لصالح إما العلمیات، هذه مثل ُتجري                أن
خاصة أنها على مشاركتها، أو عنها بالكشف یرغب ال شخص حول معلومة أي ُتعامل                أن
أي أو تواجده، أماكن عن الكشف یرید ال شخص ألي یحق المثال، سبیل وعلى                ومحمیة.
العهد من 17 المادة بموجب المعلومات هذه یشارك أّال وجهه، بشكل تتعلق أخرى               معلومات
في بالحق تّدخل أي فإن النسق، هذا وعلى والسیاسیة. المدنیة بالحقوق الخاص 2               الدولي

من الغایة مع ومتناسبا ضروریا یكون وأن قانونیة، لموجبات وفقا یتم أن یجب               الخصوصیة،
3 ورائه، ومصرحا به قضائیا.  

 
غیر الوجوه على التعرف تكنولوجیا استخدام وینظم یجیز الذي القانوني اإلطار إن              لألسف،
دقیقة وال متكافئة غیر المراقبة تقنیات كانت إذا ما حول جدیة تساؤالت وُتثار كما                كاف،
ال وذلك محتمل، لتمییز الناس تعّرض أن الوجوه على التعرف تكنولوجیا وبإمكان              بطبیعتها.
دیموغرافیة بمجموعات یرتبط بما الدولة أجهزة قبل من استخدامها لسوء القابلیة من فقط               ینبع
التقنیات هذه أن أیضا، ُتظهر األبحاث ألن بل قصد، دون أو إصرار سابق عن سواء                 معینة،
والنساء، البیضاء، البشرة ذوي غیر من واألشخاص العرقیة األقلیات أفراد تحدید             تسيء
إلى األشخاص، تحدید دقة في االنعدام هذا یتسبب وقد السكان. بقیة من أعلى      بمعدالت

          4
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مشّددة، أمنیة إلجراءات أو جائر، ُشَرطّي الستهداف معین  ة، سكانیة مجموعات أفراد             تعریض
أن من المدنیة الحرّیات خبراء یحذر لذلك، ونتیجة متناسب. غیر بشكل بیاناتهم على               واإلبقاء
قدرة تملك علمهم، دون بعد عن األشخاص لتعقب استخدامها یمكن والتي التكنولوجیا،              هذه

5  الوصول إلى حد فرض مراقبة كلّیة،  وتهدد  حریة الحركة والتعبیر عن الرأي.  

 
شخصّي نوع لكونها ونظرا األفراد، لوجوه عالیة حساسیة توجد الجماعیة، المراقبة سیاق              في
لحمایة العام األوروبّي النظام " مثل اتفاقیات أوجدت فقد الشخصیة، البیانات أنواع من               للغایة
من سواء، حد على والموتى األحیاء وجوه صور تحمي والتي ،(GDPR)             البیانات"
وجه كل فإن السریة، المرور كلمات من النقیض على قانونیة. غیر واالستخدامات 6              المعالجات

في تغییرها أو المرور كلمات إخفاء ُیمكن حین وفي متفردة، خصائص على یحتوي               شخص
اخُترقت ما فإذا المستمر. اإلخفاء أو للتغییر قابل غیر الوجه فإن ذلك، األمر اقتضى 7               حال

عالوة تبدیلها. أو تفاصیلها لتغییر طریقة توجد فال البیومتریة)، تفاصیلها ُقرصنت (أي 8             عینك

األصابع، كبصمات األخرى البیومتریة البیانات أشكال عن الشخص وجه یختلف ذلك،             على
الوجوه، على التعرف تقنیات على المبنیة للمراقبة التعرض تجنب المستحیل من یكون قد               ألنه
(یدویا) األصابع بصمات لتحصیل الحاجة عكس فعلى العامة. األماكن في ُتستخدم 9             عندما

من ُمسبقة معرفة دون وتحلیلها الوجوه مراقبة باإلمكان فإنه البیانات، من النوع هذا               المتالك
وأن األفراد، موافقة بدون تعمل قد الوجوه على التعرف تكنولوجیا لكون ونظرا              أصحابها.
مثل الدولي، القانون بموجب المحمیة الخصائص على عالمة بمثابة یكون أن یمكن              الوجه
على وقادرة للغایة، تطفلیة التكنولوجیا هذه یجعل ذلك فإن الدینیة، الممارسة حریة في               الحق

 انتهاك حقنا بالخصوصیة، وبیاناتنا الشخصیة المحمیة، والعدید من الحقوق األخرى، بسهولة.
 

5 Singer, N., & C., Metz. (2019, March 19). Many Facial-Recognition Systems Are Biased, Says U.S. Study. Retrieved from 
https://www.nytimes.com/2019/12/19/technology/facial-recognition-bias.html 
6 Jakubowska, E. (2019, December 4). European Digital Rights. Facial recognition and fundamental rights 101. 
Retrieved from: https://edri.org/facial-recognition-and-fundamental-rights-101/ 
7 Ibid 
8 Chaos Computer Clubs breaks the iris recognition system of the Samsung Galaxy S8. (2017, May 22). Retrieved 
from https://www.ccc.de/en/updates/2017/iriden 
9 Jakubowska, E. (2019, December 4). Facial recognition and fundamental rights 101. Retrieved from 
https://edri.org/facial-recognition-and-fundamental-rights-101/ 
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حول الحالي الصخب معظم إلیها یرتكز التي المخیفة الفرضیات على الضوء الباحثون سلط               لقد
إلى استنادا الصفات أو المشاعر لتأطیر ُتستخدم عندما خاصة الوجوه، على التعرف              تقنیات
، الزائفة الفراسة" "علم أسطورة ألذهاننا یعید وهذا وجهه. حركات أو الشخص 10            جوانب

أن ُیمكن والتي النسل، تحسین بدعة على العمل حاولوا الذین النازیین العلماء لدى               والمحببة
أمور على أحكام إلطالق ُتستخدم عندما وكرامته الشخص ألمان هائلة بأضرار             تتسبب
كما كمهاجر. وضعه عن یقوله بما صادقا الشخص كان إذا ما أو كجنسانیته،              شخصیة

  1112

من األشخاص ضد التمییز في زیادة األشخاص، توظیف في التكنولوجیا هذه استخدام              أظهر
یمنع لم هذا ولكن المزاعم، لهذه علمّي أساس وجود عدم من الخبراء ویحذر اإلعاقة. 13               ذوي

الوجوه. على التعرف ألنظمة ضوابط بدون ضوابط، بدون التكنولوجیا، شركات 14             إنتاج

المراقبة من النوع هذا فإن استبدادي، لحكم تخضع مجتمعات في التقنیات هذه ُتستخدم               وعندما
للقوانین یمتثل ال شخص وأي اإلنسان حقوق عن والمدافعین الصحافیین حیاة یهدد              الجماعیة

15 االستبدادیة، وهو ما یهدد بدوره حریة الجمیع.  

 
أو الشخص على التعرف على قادرة بیومتریة لبرمجیات تطبیق بمثابة الوجوه على التعرف تكنولوجیا                وُتعد
ُیستخدم ما وغالبا وجهه. مالمح على بناًء وتحلیلها األنماط مقارنة خالل من المتفردة هویته من                 التحقق
في التقنیات هذه استخدام في متزاید اهتمام وجود من الرغم على أمنیة ألغراض الوجوه على                 التعرف
لتنفیذ تؤهلها بقدرات تتمتع ألنها بالغ باهتمام الوجوه على التعرف تقنیة تحظى الواقع، وفي أخرى.                 مجاالت
تكنولوجیا ُتستخدم ما وغالبا أیضا. أخرى وقطاعات القانون بإنفاذ المتعلقة االستخدامات من واسعة               مجموعة

10 Chinoy, S. (2019, July 10). The Racist History Behind Facial Recognition When will we finally learn we cannot 
predict people’s character from their appearance? NYTimes. Retrieved from: 
https://www.nytimes.com/2019/07/10/opinion/facial-recognition-race.html 
11  European Union Agency for Fundamental Human Rights. (2019, January) Facial recognition technology: 
fundamental rights considerations in the context of law enforcement. Retrieved from: 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper.pdf 
12 Digitalis, H. (2018, November 21). Greece: Clarifications sought on human rights impacts of iBorderCtrl. 
European Digital Rights. European Digital Rights.  Retrieved from: 
https://edri.org/greece-clarifications-sought-on-human-rights-impacts-of-iborderctrl/ 
13 Lee, A. (2019, November 26). An AI to stop hiring bias could be bad news for disabled people The technology 
that helps recruiters cut through the CV pile might be pushing disabled candidates out of the running. Wired. 
Retrieved from https://www.wired.co.uk/article/ai-hiring-bias-disabled-people 
14 Toh, A. (2019, November 18).  Rules for a New Surveillance Reality. Human Rights Watch.Retrieved from 
https://www.hrw.org/news/2019/11/18/rules-new-surveillance-reality 
15 Kaye, D. (2019, November 26). The surveillance industry is assisting state suppression. It must be stopped. The 
guardian. Retrieved from 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/26/surveillance-industry-suppression-spyware 
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في الحق تنتهك فهي ولهذا، الحكومات. قبل من الجماعیة المراقبة لفرض كآلیة الوجوه على 16               التعرف

تحّول قد أنها حیث من مسیئة أنها كما لألشخاص. الخاصة الحیاة في بوضوح تتدخل ألنها 17                 الخصوصیة

تثبت لم الذین بـ"األشخاص ضمنیا وصمهم إلى األفراد، مع التعامل عند األولّیة البراءة" "افتراض                فكرة
18 إدانتهم بارتكاب جریمة بعد".

 
األخرى، االنتهاكات من متنوعة مجموعة أیضا، الوجوه على التعرف تكنولوجیا            وتتیح

 والنشاطات المضّرة األخرى. وال یقتصر هذا على القائمة التالیة، ولكنه یشملها:
البراءة"● "افتراض فكرة تحویل یتضمن والذي الواجبة، القانونیة اإلجراءات في             ضرر

19

بارتكاب إدانتهم تثبت لم الذین بـ"األشخاص ضمنیا وصمهم إلى األفراد، مع التعامل عند               األولیة
 جریمة بعد" .

20 تیسیر التحرش والعنف.●

"التعقب● من الحمایة مثل األساسیة، وفرصهم حقوقهم من األشخاص 21          حرمان

 الحكومي التعسفي لحركة شخص ما، وعاداته، وعالقاته، واهتماماته، وأفكاره".
●. 22 اإلعاقة الخانقة لإلنفاذ التام والكامل للقانون

23 التطبیع مع إلغاء المجهولیة.  ●

16 Egwuonwu, B. (2016, April 11). What Is Mass Surveillance And What Does It Have To Do With Human Rights?                    
Retrieved from https://eachother.org.uk/explainer-mass-surveillance-human-rights/ 
17 OHCHR. (n.d.) International Covenant on Civil and Political Rights Article 17. . Retrieved from               
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  
18 Hartzog, W. (2018, August 2). Facial Recognition Is the Perfect Tool for Oppression. Medium. Retrieved from 
https://medium.com/s/story/facial-recognition-is-the-perfect-tool-for-oppression-bc2a08f0fe66 
19 Slaughter, A.-M., & Hare, S. (2018, July 23). Our Bodies or Ourselves. Project Syndicate. Retrieved from 
https://www.project-syndicate.org/commentary/dangers-of-biometric-data-by-anne-marie-slaughter-and-stephan
ie-hare-2018-07?barrier=accesspaylog 
20 Facial recognition service becomes a weapon against Russian porn actresses. (2016, April 26). Retrieved from 
https://arstechnica.com/tech-policy/2016/04/facial-recognition-service-becomes-a-weapon-against-russian-porn-
actresses/ 
21 Wehle, K. L. (2014, November 3). Anonymity, Faceprints, and the Constitution. George Mason Law Review, Vol. 
21, No. 2, Winter 2014, pp. 409-466 Retrieved from: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2394838 
22 Chen, T. F. (2018, February 18). 22 eerie photos show how China uses facial recognition to track its citizens as 
they travel, shop — and even use toilet paper. Retrieved from: 
https://www.businessinsider.com/how-china-uses-facial-recognition-technology-surveillance-2018-2 
23 Selinger, E., & Hartzog, W. (2014, May 14). Obscurity and Privacy. Routledge Companion to Philosophy of 
Technology (Joseph Pitt & Ashley Shew, eds., 2014 Forthcoming). Retrieved from 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2439866 
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24  تعظیم رأسمالیة المراقبة.  ●

 
على الوجوه على التعرف تكنولوجیا تنظیم محاوالت تواجه التي الرئیسیة المشاكل إحدى              تتمثل
المتسارع والتبني والتطور الجماهیري الوعي بین متزایدة فجوة بوجود الرقابي،            المستوى
األولویة إیالء في التزاید نتیجة بروزا أكثر أصبحت والتي االصطناعي، الذكاء             لتطبیقات
العالم. أنحاء في اإلنسان حقوق احترام في والتراجع السیاسي، المستوى على األمنیة              للمسائل

یراها التي الصناعیة السریة لحمایة ضغوطات الخاص القطاع یمارس ذلك، إلى 25            إضافة

یوظف التي الحاالت في وخاصة السوق. داخل المنافسة قدرة على والحفاظ االبتكاریة              أساس
أن المختلفة الوكاالت لتجد العام، القطاع في الوجوه على للتعرف االصطناعي الذكاء              فیها
عالوة والمساءلة. والشفافیة العام الصالح مع تتضارب المؤسسیة، بأهدافها المتمثلة 26           مصالحها

تسارعا یشهد سیاق في وتشغیلها، االصطناعي الذكاء تكنولوجیا تطور یحدث ذلك،             على
آخرا، ولیس أخیرا سواء. حد على وأجانب محلیین منافسین بین تسلح سباق وسط               ابتكاریا
معارضة رقابیا، االصطناعي، الذكاء صعید على االبتكاریة تنظیم محاوالت تواجه ما             غالبا
أو تنافسیة، عوائق یسبب قد مما االبتكار، سیرورة ُتبطئ العامة إشراك عملیات بأن               تتذرع

27 هشاشة جیوسیاسیة في حال اسُتخدمت هذه التقنیات ألغراض خاصة باألمن القومي.  

  
 السیاق الفلسطیني

للقدس وضمها الفلسطینیة لألراضي احتاللها توسیع طویلة، أعوام منذ إسرائیل            تواصل
بواسطة والممارسات السیاسات هذه مثل وُتتاح الجماعیة. المراقبة بتقنیات مستعینة            الشرقیة
الضم وسیاسة لالحتالل المقاومة أشكال من شكل أي لسحق ُصممت قمعیة أمنیة              أجهزة
إسرائیل أصبحت ذلك، وبموازاة . طبیعي" لوضع زائفة "واجهة هندسة وسط 2829           اإلسرائیلیة،

24 Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. Retrieved from https://shoshanazuboff.com/book/about/ 
25 Comiter, M. (2019, August). Attacking Artificial Intelligence: AI’s Security Vulnerability and What Policymakers Can Do About 
It. Retrieved from https://www.belfercenter.org/publication/AttackingAI 
26 Whittaker, M. et al. AI Now Report 2018. ( 2018). AI Now Institute. Retrieved from: 
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf 
27 Comiter, M. (2019, August). Attacking Artificial Intelligence: AI’s Security Vulnerability and What Policymakers 
Can Do About It. Belfer Center. Retrieved from https://www.belfercenter.org/publication/AttackingAI 
28 Who Profits. (2018, November). “Big Brother in Jerusalem’s Old City: Israel’s Militarized Surveillence System in 
Occupied East Jerusalem.” Retrieved from: 
https://www.whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf  
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https://www.whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
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بعدد مقارنة مراقبة شركات عدد ألكبر وموطنا السیبراني، األمن تقنیات مجال في عالمیا               رائدة
شركات من ومتنوعة واسعة مجموعة إسرائیل وتستضیف العالم. مستوى على 30            السكان،

والقطاع اإلسرائیلیة الحكومة معها بنت التي االجتماعي التواصل عمالقة وخاصة            التكنولوجیا،
بحقوق تضر وسیاسات ممارسات بذلك، لتوّلد متینة، سیاسیة عالقات اإلسرائیلي،            التجاري
في إسرائیل صدارة أن على كثیرة أدلة وهناك عالمیا. اإلنسان وحقوق الرقمیة              الفلسطینیین
عن فضًال الخاص، والقطاع اإلسرائیلي الجیش بین الوثیقة العالقة من تنبع المراقبة،              صناعة

31 االستثمارات التي تضخها الشركات العالمیة والحكومات في هذا القطاع.  

 
فقط لیس معینة التزامات یضع الدولي القانون أن الدولیة العدل محكمة رأت ،2004 عام                في
أو المساعدة تقدیم عدم التعهدات هذه وتشمل الثالثة. األطراف على أیضا ولكن إسرائیل               على
المحتلة، الفلسطینیة األراضي في قانوني غیر عمل من نبع الذي الوضع على الحفاظ في                العون
وعلى المصیر. تقریر في لحقه الفلسطیني الشعب ممارسة أمام عائق أي إنهاء من 32               والتأكد

یدعم والذي ،(Horizon 2020) "2020 "هوریزون تمویل من كل عاد المثال، 33            سبیل

وإسرائیل، األوروبي االتحاد بین والمراقبة المعلومات تكنولوجیا قطاع في البحثیة 34           المشاریع

تطویر صعید على هائلة إیجابیة بآثار إلسرائیل، العسكریة األمریكیة الخارجیة            والمساعدات
حقوق حساب على كثیرة أحیان في واخُتبرت ُطورت والتي إسرائیل، في المراقبة              تقنیات
ذلك على األمثلة أن إلى الحاالت، بهذه محصور غیر األ مر أن ورغم الفلسطیني.               اإلنسان

 تتضمن اآلتي:
 

29 Volinz, L. (2017, Feb). “Comparative Military Urbanism: Topographies of Citizenship and Security Threats in 
Brussels and Jerusalem”, International Journal of Urban and Regional Research, ijurr.org.  
30 Privacy International. “The Global Surveillance Industry.” (2016, July). Retrieved from 
https://privacyinternational.org/sites/default/files/2017-12/global_surveillance_0.pdf 
31 Shezaf, H. and Jacobson, J. “Israeli Cyber Industry”. (2018, October) Accessed at: 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-s-cyber-spy-industry-aids-dictators-hunt-dissid
ents-and-gays-1.6573027 
32 International court of Justice. (2004, July). Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, AdvisoryOpinion, para. 159 . 
33 Israel and Europe Research Innovation Directive. (2019). Retrieved from: 
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/israel-participation-horizon-2020  
34 Stop the Wall (2011). “European funding for Israeli actors that are complicit with violations of international law 
must not be allowed to continue” Retrieved from: 
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/contributions/post/palestinian_territory/stop_the_wall_campaig
n.pdf 

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2017-12/global_surveillance_0.pdf
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-s-cyber-spy-industry-aids-dictators-hunt-dissidents-and-gays-1.6573027
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-s-cyber-spy-industry-aids-dictators-hunt-dissidents-and-gays-1.6573027
https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/israel-participation-horizon-2020
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/contributions/post/palestinian_territory/stop_the_wall_campaign.pdf
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/contributions/post/palestinian_territory/stop_the_wall_campaign.pdf
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-) المسیرة" الطائرات على القائمة المراقبة ألنظمة المفتوح "الهیكل          مشروع
ملیون 11.88 بقیمة األوروبي االتحاد من دعم على حصل والذي ،(OPARUS           
غیر استخدامها أن من الرغم على (مسیرة)، طیار دون طائرات تطویر أجل من               یورو
في والفضاء" الطیران لصناعات "إسرائیل شركة وشاركت أوروبا. فوق           قانوني
من مسیرة طائرات فإن الحقوقیة، ووتش" رایتس "هیومن منظمة وبحسب            المشروع.
مدنیین ضد القاتلة الهجمات ببعض ضلعت الشركة، تصنعها التي "هیرون"            طراز
غزة، قطاع على إسرائیل شنتها التي المصبوب" الرصاص "عملیة خالل            فلسطینیین

35 وُقتل في هذه الهجمات 29 مدنیا بالمجمل، ثمانیة منهم أطفال.  

والذي- ،(IDETECT4ALL) إل" إل إیه 4 تي سي إي تي إي دي "أي               مشروع
تطویر إلى ویهدف یورو، ملیون 2.29 بقیمة األوروبي االتحاد من دعم على              یحصل
اإللكتروني الموقع ُیدرجه لم ووفقا والتثبت. التسلل لكشف الضوئّي االستشعار            تقنیات
(البنى المنشآت داخل أغراض وجود لـ"كشف تقنیات لتطویر ُمخصص فإنه            للمشروع،
الشركات إحدى وتوفر بها". المحیطة المنطقة في أو والمحظورة، الحساسة 36           التحتیة)

) إسرائیل" "موتوروال وهي هذا، التجاري االئتالف تتشارك التي األربع           اإلسرائیلیة
مستوطنة عشرین عن یقل ال لما جدا، مشابهة مراقبة أنظمة ،(Motorola Israel            

  إسرائیلیة غیر قانونیة ولجدار الفصل العنصري غیر القانوني.
 
فقد لإلنكار. قابل غیر اإلنسان، حقوق على اإلسرائیلیة المراقبة تكنولوجیا تخلفه الذي األثر               إن
شخصیات أو ناشطین أو صحافیین إما یكونون ما عادة والذین األفراد، مراقبة أن               ثبت
القانون. نطاق خارج والقتل والتعذیب، التعسفیة، االعتقاالت إلى تؤدي ُنقاد، أو             معارضة
العسكریة المراقبة لتقنیات اإلسرائیلیة الشركات صادرات إدارة اإلسرائیلیة الحكومة           وتسيء

. 37 التي تصل إلى دول تنتهك حقوق اإلنسان حول العالم

 

35 Precisely Wrong. (2009). Human Rights Watch. Retrieved from: 
http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/30/precisely-wrong-0  
36 iDetecT4ALL (2010) Product descriptionhttp://www.idetect4all.com/category/produc  
37 Defense News (2013). “Israel defense industry exports under scrutiny”. UPI. Retrieved from: 
https://www.upi.com/Defense-News/2013/07/19/Israeli-defense-industry-exports-under-scrutiny/115813742591
34/ 

http://www.hrw.org/en/reports/2009/06/30/precisely-wrong-0
http://www.idetect4all.com/category/produc
https://www.upi.com/Defense-News/2013/07/19/Israeli-defense-industry-exports-under-scrutiny/11581374259134/
https://www.upi.com/Defense-News/2013/07/19/Israeli-defense-industry-exports-under-scrutiny/11581374259134/


 
Facial Recognition Technology & Palestinian Digital Rights 
Position Paper Prepared by 7amleh - The Arab Center for the Advancement of Social 
Media 

 
  

في الرعب باثا وسرا، جهرا الفلسطینیین صور طویلة، أعوام منذ اإلسرائیلي الجیش              ویجمع
انتهاكات وتوثیق السلمي، التجمع في الحق ممارسة على قدرتهم ومقیدا الفلسطینیین             نفوس
انتهاك في موسعة، مراقبة فرض الوجوه، على التعرف تكنولوجیا تتیح والیوم، اإلنسان.              حقوق
وقدرتهم التعبیر حریة في حقهم تقویض من ومزیدا الخصوصیة، في الفلسطینیین لحق              إضافي
تعتمدها التي الجماعیة المراقبة تقنیات وتنتهك اإلنسانیة. حقوقهم باحترام المطالبة            على
والخصوصیة. التعبیر حریة في الحق الوجوه، على التعرف تكنولوجیا ذلك في بما              إسرائیل،
بـ"افتراض المتمثل األساسي المبدأ أیضا، الجماعیة المراقبة تقنیات تنتهك ذلك، إلى             إضافة

 البراءة".
 

 "مبات 2000": مراقبة البلدة القدیمة
الدیمغرافي هدفها لتحقیق متنوعة سیاسات إسرائیل طبقت القانونیة، غیر الضم مساعي             ضمن
فقط %30 مقابل %70 إلى القدس مدینة في اإلسرائیلیین الیهود السكان نسبة بتحویل               المعلن
التي السیاسات لهذه ومكثفة مصغرة صورة القدس، في القدیمة البلدة وتمثل 38            للفلسطینیین.

ولهذه المدینة. من الفلسطینیین لتهجیر قهریة بیئة خلق إلى خاللها من إسرائیل 39              تسعى

وهو القدیمة، البلدة في (Mabat 2000) "2000 "مبات مشروع إسرائیل أطلقت             الغایة،
رصد على قادرة مغلقة، دائرة في مراقبة كامیرا و400 320 بین ما یشغل نظام عن 40                عبارة

2000 العام في المشروع هذا إطالق ومنذ الحركة. وتتبع لتعقب محیطها، في درجة 360              41

في استراتیجیتها من كجزء الشاملة البصریة للمراقبة اإلسرائیلیة الشرطة إدماج تصاعد ،            
خوارزمیات. على بناء األفراد لسلوكیات مزعوم لتنبؤ ُتستخدم برمجیة على وباعتماد             القدس،

38 Al-Haq, Law in the Service of Man. (2019, February 13). The Surveillance Industry and Human Rights: Israel’s Marketing of the 
Occupation of Palestine Submission to the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of 
Opinion and Expression. Retrieved from 
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Submission_to_the_UN_Special_Rapporteur
_on_the_Promotion_and_Protection_of_the_Right_to_Freedom_of_Opinion_and_Expression.pdf 
39 Al-Haq, Law in the Service of Man. (2019, February 13). The Surveillance Industry and Human Rights: Israel’s Marketing of the 
Occupation of Palestine Submission to the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of 
Opinion and Expression. Retrieved from 
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Submission_to_the_UN_Special_Rapporteur
_on_the_Promotion_and_Protection_of_the_Right_to_Freedom_of_Opinion_and_Expression.pdf 
40  Jerusalem’s Mabat 2000: Catching terrorists in the act, Ynetnews, 18 November 2015, 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4727621,00.html 
41The Eyes of the Old City: ‘Mabat 2000’ Captures All, The Jerusalem Post, 18 June 2013, 
https://www.jpost.com/National-News/The-eyes-of-the-Old-City-Mabat-2000-captures-all-316885 

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Submission_to_the_UN_Special_Rapporteur_on_the_Promotion_and_Protection_of_the_Right_to_Freedom_of_Opinion_and_Expression.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Submission_to_the_UN_Special_Rapporteur_on_the_Promotion_and_Protection_of_the_Right_to_Freedom_of_Opinion_and_Expression.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Submission_to_the_UN_Special_Rapporteur_on_the_Promotion_and_Protection_of_the_Right_to_Freedom_of_Opinion_and_Expression.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/stories/PDF/Submission_to_the_UN_Special_Rapporteur_on_the_Promotion_and_Protection_of_the_Right_to_Freedom_of_Opinion_and_Expression.pdf
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4727621,00.html
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4727621,00.html
https://www.jpost.com/National-News/The-eyes-of-the-Old-City-Mabat-2000-captures-all-316885
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إذ التنبؤي"، الُشرَطّي لـ"العمل أسالیب في الخوارزمیات استخدام الباحثون انتقد ولطالما             42

هذه، الشرطة أسالیب وتدعم االستخدامات. هذه لمثل والتمییزیة االنحیازیة الطبیعة على             شددوا
األمن وزیر تعبیر حد وعلى ضدها. والتمییز واستهدافها معّینة، مجموعات إخضاع             سیاسة
اإلقلیمي التعاون وزیر منصب في مؤخرا عین (الذي إردان جلعاد السابق، اإلسرائیلي              العامل

43 إلسرائیل)، فإن "الخوارزمیة تقودك إلى االشتباه بشخص ما".

استراتیجیة طرح والذي ،1775 القرار على اإلسرائیلیة الحكومة صادقت ،2014 عام             في
توسعت ولقد األخضر. الخط داخل والفلسطینیین الشرقیة القدس على األمني التركیز 44             لزیادة

في الشرطة دائرة خطة شملت ،2015 عام وفي الحین. ذلك منذ قوتها وتعززت الخطة 45                هذه

وتركیب وشراء المراقبة، وتقنیات كامیرات تقویة في شیكل ملیون 48.9 نحو استثمار              القدس،
بشكل فلسطیني 200 من أكثر الحین، ذلك منذ واعُتقل الشرقیة. القدس في منها 46              المزید

في ذلك وأعقب البیانات. تحلیل تكنولوجیا باستخدام األخضر، الخط جانبي على 47             استباقي،

قدرات على یحتوي بحیث "مبات" نظام بتحدیث اإلسرائیلیة الحكومة تعهد ،2017             عام
یشمل بما سالحا، یحمل الشخص كان إذا ما رصد بهدف الوجوه، على للتعرف               متطورة
شوارع یجوبون الذین األفراد عن كاملة شخصیة ملفات أیضا، یقدم ولكي المخفیة،              األسلحة
عن الكشف أجهزة تركیب ضد الفلسطینیون تظاهر ذاته، العام صیف وفي القدیمة. 48              القدس

على اإلسرائیلیة الحكومة لیجبروا األقصى، المسجد باحات داخل المراقبة وكامیرات            المعادن،

42 “Big Brother” in Jeru salem’s Old City: Israel’s Militarized Visual Surveillance System in Occupied East Jerusalem, 
Who Profits, November 2018, Retrieved from 
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf 
43 Agencies, “Police Minister: Social Media Monitoring has foiled 200 terror attacks”, The Times of Israel, 12 June 
2018. Retrieved from: 
https://www.timesofisrael.com/police-minister-social-media-monitoring-has-foiled-200-terror-attacks/ 
44 Prime Minister’s Office. (2014, June). “Resolution 1775: The Plan to Increase Personal Security and 
Socio-Economic Development in Jerusalem for the Benefit of All its Residents” Retrieved in (Hebrew) from: 
https://www.gov.il/he/departments/prime_ministers_office  
45 Ministry of Public Security, “Budget Propos-al for the Year 2019.” Retrieved in (Hebrew) from: mof.gov.il. 
46 Hasson, Yaniv Jovovich and Harel, A. (2015, Jan). “The Police Plan for Jerusalem: Placing Another 1,000 
Policemen and Setting Up Stations in Arab Neighbor-hoods” Retrieved in (Hebrew) from Haaretz News. 
47 Associated Press. (2018, June). “Israel claims 200 attacks predicted, prevented with data tech”, CBS News, 
Retrieved from: 
https://www.cbsnews.com/news/israel-data-algorithms-predict-terrorism-palestinians-privacy-civil-liberties/  
48 “Big Brother” in Jerusalem’s Old City: Israel’s Militarized Visual Surveillance System in Occupied East Jerusalem, 
Who Profits, November 2018, Retrieved from 
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf 
 

https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
https://www.timesofisrael.com/police-minister-social-media-monitoring-has-foiled-200-terror-attacks/
https://www.gov.il/he/departments/prime_ministers_office
https://www.cbsnews.com/news/israel-data-algorithms-predict-terrorism-palestinians-privacy-civil-liberties/
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
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ملیون 100 ضخ اإلسرائیلیة الحكومة أعلنت ذلك، على وردا المطاف. نهایة في 49              إزالتها

هذا وشمل القدیمة. البلدة في أصال، الجائر البصریة المراقبة نظام وتعزیز تطویر في 50               شیكل

التعرف مجال في إضافیة بقدرات الشرطة تزود أن ُیمكنها متطورة برمجیة تثبیت              التحدیث،
األسلحة ذلك في بما سالحا، یحمل الشخص كان إذا ما رصد على والقدرة الوجوه،                على
بما القدیمة، القدس شوارع یجوبون الذین األفراد عن كاملة شخصّیة ملفات وتقدیم              المخفیة،

51 یشمل "المشتبه بهم من الضفة الغربیة".

 
قدرتها في المساهم األهم العامل فهم ُیمكننا ربما وإرباك، قلق من إسرائیل أفعال تثیره ما                 ومع
العامة الشراكات ونطاق عمق في تمحیص إجراء عبر القمعیة، سیاساتها مواصلة             على
هذه المراقبة أنظمة وضع صعید على الربحیة، الشركات وبین الدولة، إسرائیل بین              والخاصة
) "أثینا" بشركة بالتمعن ذلك، على الرئیسیة األمثلة أحد یكمن وقد الشرقیة. القدس               في
،(C. Mer Group) مر" "سي. لمجموعة بالكاملة مملوكة فرعیة شركة وهي ،(Athena            
وهو ، شافیت شبتاي ید على الشركة وُأسست ."2000 "مبات لبرمجیات الرئیسیة 52             والموفرة

تجسس حلول "أثینا" وتبیع .2003 عام في اإلسرائیلي، الموساد لجهاز األسبق             الرئیس
تملك أنها تزعم طورتها ببرمجیة وتتباهى السیبرانیة، والمراقبة المراقبة، لكامیرات            متطورة
الغایة، هذه أجل ومن . خروف" شكل على متنكر "ذئب رصد وقدرة والمنع"، "التنبؤ 53              قدرة

OSCAR) "+ و"أوسكار ،( OSCAR) "أوسكار" منتجات، ثالثة لزبائنها الشركة            تقدم
للبیانات، متواصلة جمع بعملیات البرمجیات هذه وتنخرط .(SAIP) بي" آي إي و"إس ،(+             
والصور، اللغات، متعددة (كالنصوص الوصفیة والبیانات للمعلومات التحلیلیة          والمطابقة
المظلم، واإلنترنت االجتماعي، التواصل ووسائل اإللكترونیة، والمواقع         والفیدیوهات،

49 Al Jazeera. (2017, July). “Israel removes metal detectors from al-Aqsa compound”, Al-Jazeera. Retrieved from: 
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/israel-removing-metal-detectors-al-aqsa-compound-17072421481417
9.html 
50 Itamar Ekhner and Hassan Shalan, “The Cabinet decided to remove the magnetometers, praying: “We will not 
enter the Temple Mount” (He-brew), Yediot Ahronot, 25 July 2017 
51 Tal Shelo, “The Cabinet Decided to Remove Metal Detectors and Cameras from the Entrance to Temple Mount” 
(Hebrew), Walla News, 25 July 2017. 
52 Weizmann Institute of Science. (n.d.). Shabtai Shavit. Retrieved May 19, 2020, from 
http://www.weizmann.ac.il/conferences/InternationalBoard2016/shabtai-shavit 
53 Athena, “Oscar – Open Source Collection and Analysis Solution” Retrieved from: https://Athenaiss.com .  

https://www.aljazeera.com/news/2017/07/israel-removing-metal-detectors-al-aqsa-compound-170724214814179.html
https://www.aljazeera.com/news/2017/07/israel-removing-metal-detectors-al-aqsa-compound-170724214814179.html
http://www.weizmann.ac.il/conferences/InternationalBoard2016/shabtai-shavit
https://athenaiss.com/
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األشخاص على "التعرف وعلى ألفراد، شخصیة ملفات إعداد على بالتالي لتعمل             وغیرها)،
. 54  محط االهتمام"

 
لشركة التابعة الدائرة مغلقة المراقبة كامیرات أنظمة في إضافّي مثال على العثور              ویمكن
مدینة في ومنتشرة الوجوه، على التعرف تكنولوجیا تتضمن والتي ،(Everon)            "إفرون"
وعبر لها. مقرا العبریة، الجامعة في اإلسرائیلیة المستوطنة من وتتخذ القدیمة، 55            القدس

والمخصصة للشركة، التابعة ،(Aureus 3D-AI) آي" إیه – دي 3 "أوریوس تقنیة              استخدام
هذه قدرة وتسخیر الثابتة والصور الفیدیو لقطات تحلیل إلسرائیل یمكن الوجوه، على              للتعرف

56 التقنیة على استخدام التكنولوجیا ثالثیة األبعاد والخوارزمیات المتطورة والذكاء المحوسب.  

 
 "مایكروسوفت" و"أني فیجن"

،(Microsoft) "مایكروسوفت" التكنولوجیا عمالق رئیس شارك ،2018 یولیو تموز/           في
وإجراءات حكومیة لوائح إرساء إلى بالحاجة المتعلقة الشركة نظر وجهات سمیث،             براد
التطور. في اآلخذة الوجوه على التعرف تكنولوجیا لمعالجة الصناعة، مستوى على             مسؤولة
بحمایة یتعلق بما جوهریة مسائل تثیر الوجوه على التعرف تكنولوجیا أن إلى سمیث               ولفت
المسائل هذه أن موضحا وغیرها، الرأي عن التعبیر وحریة الخصوصیة، مثل اإلنسان،              حقوق
سمیث أرسى ثم، ومن المنتجات. هذه مثل تبتكر التي التكنولوجیا شركات مسؤولیة من 57               تزید

على التعرف لتقنیات 'مایكروسوفت' بـ"قواعد وصفه ما ،2018 دیسمبر األول/ كانون             في
واإلشعار التمییز، وعدم والمساءلة، والشفافیة، "اإلنصاف، على تشتمل والتي           الوجوه"،
یشمل بما تكنولوجیا، عمالقة عدة أطلقت ،2019 عام وفي القانونیة". والمراقبة 58            والموافقة

على التعرف لتقنیات ُمفترضا أخالقیا تفوقا تبرز عامة عالقات حمالت            "مایكروسوفت"،

54 Ibid 
55 Big Brother” in Jerusalem’s Old City: Israel’s Militarized Visual Surveillance System in Occupied East Jerusalem, 
Who Profits, November 2018, Retrieved from 
https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf 
56 Evron Systems Ltd., “Facial Recognition Software.” Retrieved from: www.evronsystems.co.il  
57 Smith, B. (2018, July 13). Facial recognition technology: The need for public regulation and corporate 
responsibility. Retrieved from: 
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/07/13/facial-recognition-technology-the-need-for-public-regulati
on-and-corporate-responsibility/ 
58 Sauer, R. (2018, December 17). Six principles to guide Microsoft's facial recognition work. Microsoft. Retrieved 
from 
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/12/17/six-principles-to-guide-microsofts-facial-recognition-work/ 

https://whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/11/surveil-final.pdf
http://www.evronsystems.co.il/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/07/13/facial-recognition-technology-the-need-for-public-regulation-and-corporate-responsibility/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/07/13/facial-recognition-technology-the-need-for-public-regulation-and-corporate-responsibility/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/12/17/six-principles-to-guide-microsofts-facial-recognition-work/
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واستخدامها التقنیات هذه تطویر عدم لضمان جماهیریة ضغوطات على ردا خاصتها،             الوجوه
  بما ینتهك حقوق اإلنسان.

 
ذراع أعلنت الوجوه، على التعرف تكنولوجیا حول التوجیهیة مبادئها مع صارخ             وبتناقض
أولّیة مرحلة لتمویل انضمامها ،(M12) "12 "إم لـ"مایكروسوفت"، االستثماري المال            رأس
) بارتنرز" فینتشر سبید "الیت الشركات یشمل وأوروبیة، أمیركیة شركات مع            مشترك
،(Robert Bosch) بوستش" و" روبرت ،(LightSpeed Venture Partners       
"أني لشركة دوالر ، ملیون 78 بقیمة ،(Qualcomm Ventures) فنتشرز"           و"كوالكوم
الستة مبادئها نشرت "مایكروسوفت" أن إلى ونظرا اإلسرائیلیة. (AnyVision) 59           فیجن"

فیجن"، "أني تمویل قرار اتخاذها قبل الوجوه على التعرف لتكنولوجیا استخداماتها             لحوكمة
"سندافع أن: على ینص الذي السادس مبدأها خاص، بشكل ینتهك هذا، تمویلها              فإن
لتطبیق مراقبة سیناریوهات في لألفراد الدیمقراطیة الحریات ضمانات عن           (مایكروسوفت)
ستعرض أنها نعتقد التي السیناریوهات في الوجوه على التعرف تكنولوجیا ننشر ولن              القانون،

60  هذه الحریات للخطر".

 
الوالیات في مكاتب تملك ولكنها لها، مقرا إسرائیل من تتخذ إسرائیلیة شركة هي فیجن"                و"أني
اسم تحت المتطورة"، التكتیكیة لـ"المراقبة برمجیات نظام وتبیع وسنغافورة. وبریطانیا            المتحدة
التعرف لزبائنها یتیح والذي أفضل"، "غد ویعني ،(Better Tomorrow) تومورو"            "بیتر
كامیرا أو مراقبة كامیرا كانت سواء كامیرا، ألي مباشر بث في واألغراض األفراد               على
بأن شك من وما آخر. إلى مباشر بث بین تنقلها أثناء األهداف تحدید ثم ومن ذكي، 61                 هاتف

أن عن ناهیك اإلسرائیلیة، والحكومة فیجن" "أني بین رصده، یمكن وثیقا تواصال              هناك
بینما فیجن"، لـ"أني االستشاري المجلس یرأس باردو، تمیر الموساد، في السابق             المسؤول

59 Brewster, T. (2019, August 1). Microsoft Slammed For Investment In Israeli Facial Recognition ‘Spying On 
Palestinians.’ Forbes. Retrieved from 
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/01/microsoft-slammed-for-investing-in-israeli-facial-reco
gnition-spying-on-palestinians/#33e978e46cec 
60 Microsoft set to divest from Israeli facial recognition firm tracking Palestinians (2020, March 28). Middle East 
Eye. Retrieved from 
https://www.middleeasteye.net/news/microsoft-set-divest-israeli-facial-recognition-firm-tracking-palestinians 
61 Salon, O. (2019, October 28). Why did Microsoft fund an Israeli firm that surveils West Bank Palestinians?  NBC 
News. Retrieved from: 
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n107211
6 

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/01/microsoft-slammed-for-investing-in-israeli-facial-recognition-spying-on-palestinians/#33e978e46cec
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/01/microsoft-slammed-for-investing-in-israeli-facial-recognition-spying-on-palestinians/#33e978e46cec
https://www.middleeasteye.net/news/microsoft-set-divest-israeli-facial-recognition-firm-tracking-palestinians
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
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أن إلى وإضافة الدفاع. وزارة في األمني للقسم سابق رئیس وهو كین، أمیر الشركة، 62                یرأس

على حصلت الشركة فإن سابقون، إسرائیلیون وعسكریون أمنیون عناصر یقودها فیجن"             "أني
بسبب عالنیة فوزها عن یعلن لم أنه ورغم .2018 عام األولى اإلسرائیلیة الدفاع 63               جائزة

بي "إن لشبكة أكدت مطلعة، مصادر خمسة أن إال خاصتها، المراقبة لمشروع السریة               الطبیعة
تدعم فجین" "أني أن ،2019 أكتوبر األول/ تشرین في ،(NBC News) نیوز"              سي
إن المصادر أحد وقال المحتلة. الغربیة الضفة أنحاء في سري عسكري مراقبة 64              مشروع

المحتلة، الفلسطینیة لألراضي "عیوش" كلمة تشیر بحیث عیوش"، بـ"جوجل ُلقب            المشروع
عالوة وجدوا. أینما األشخاص عن البحث على التكنولوجیا قدرة بـ"جوجل"، ُیقصد 65             بینما

أحد فإن سلمي، أو حمید بشكل ُتستخدم البرمجیة بأن الشركة الدعاء وخالفا ذلك،               على
ُیستخدم بالشركة) (الخاص الوجوه على التعرف نظام أن ُتظهر التكنولوجیا            استعراضات
عشرات رصدوا الناشطین أن كما المحتلة، الشرقیة القدس أنحاء في بهم المشتبه              لتعقب
دون األفراد تعقب بقدرات الواضح التطویر هذا ویعد الغربیة". الضفة عمق "في 66             الكامیرات

من الرغم على أنه إلى اإلشارة وتجدر اإلنسانیة. لحقوقهم صارخ تجاهل بمثابة              موافقتهم،
على التعرف تقنیة تطویر في ضلوعها بإنكار فیجن" "أني تستمر المتزایدة، واألدلة              االنتقادات

62 Brewster, T. (2019, August 1). Microsoft Slammed For Investment In Israeli Facial Recognition ‘Spying On 
Palestinians.’ Retrieved from 
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/01/microsoft-slammed-for-investing-in-israeli-facial-reco
gnition-spying-on-palestinians/#33e978e46cec 
63 Kim, G. (2019, December 12). Microsoft funds facial recognition technology secretly tested on Palestinians 
throughout the Occupied Territories. Retrieved from 
https://www.alaraby.co.uk/english/Comment/2019/12/19/Microsoft-funds-facial-recognition-technology-secretly-
tested-on-Palestinians  
64 Salon, O. (2019, October 28). Why did Microsoft fund an Israeli firm that surveils West Bank Palestinians?.  NBC 
News. Retrieved from: 
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n107211
6 
secretly watched West Bank Palestinians. Retrieved from 
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n107211
6 
65 Salon, O. (2019, October 28). Why did Microsoft fund an Israeli firm that surveils West Bank Palestinians? NBC 
News. Retrieved from: 
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n107211
6 
66 Ziv, A. Haaretz. This Facial Recognition Startup is Secretly Tracking Palestinians. (2019, July 15). Retrieved from 
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-this-israeli-face-recognition-startup-is-secretly-tracking-palestinians-
1.7500359  

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/01/microsoft-slammed-for-investing-in-israeli-facial-recognition-spying-on-palestinians/#33e978e46cec
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/01/microsoft-slammed-for-investing-in-israeli-facial-recognition-spying-on-palestinians/#33e978e46cec
https://www.alaraby.co.uk/english/Comment/2019/12/19/Microsoft-funds-facial-recognition-technology-secretly-tested-on-Palestinians
https://www.alaraby.co.uk/english/Comment/2019/12/19/Microsoft-funds-facial-recognition-technology-secretly-tested-on-Palestinians
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-this-israeli-face-recognition-startup-is-secretly-tracking-palestinians-1.7500359
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-this-israeli-face-recognition-startup-is-secretly-tracking-palestinians-1.7500359
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الضفة في الفلسطینیین مراقبة لغرض واستخدامها إسرائیل، مع بالتعاون بها الخاصة             الوجوه
67  الغربیة، زاعمة أنها ُتستخدم في المعابر الحدودیة اإلسرائیلیة وحواجز التفتیش فقط.  

 
إقدام من أمل بخیبة الكثیرون یشعر فیجن"، لـ"أني بالتعقب الحافل للسجل             ونظرا
مدیر قال االستثمار، هذا على وتعلیقا كهذه. بمؤسسة االستثمار خطة على             "مایكروسوفت"
"االتحاد في ،(Technology and Liberty Project) والحریة" "التكنولوجیا          مشروع
هذا إلى ُینظر أن یجب "ال إنه ناریان، شانكار ،(ACLU) المدنیة" للحریات              األمیركي
في والبالغیات األفعال بین واضحة فجوة فهناك كبرى... مفاجئة أنه على بالذات،              االستثمار
هذا أن غریبا ولیس 'مایكروسوفت'". وخاصة الكبرى، التكنولوجیا شركات معظم 68           حالة

المدني، المجتمع في الفاعلة والجهات الناشطین قبل من عام غضب إلى أدى قد               االستثمار
االحتالل فرض في للمساعدة ببرمجیتها تلقي فیجن" "أني أن توضح أدلة إلى أشاروا               والذین
في منظمات عدة ساقتها التي المنسقة العالمیة الجهود وبرغم اإلسرائیلي. 69            العسكري

قرار "مایكروسوفت" شركة تتخذ لم عامة، عرائض تعبئة شملت والتي المدني، 70            المجتمع

یمتثل فیجن"، "أني طورتها التي الوجوه على التعرف تقنیة استخدام كان إذا بما               التحقیق
"إن شبكة إعداد أعقاب في وذلك ،2019 أكتوبر األول/ تشرین في إال ومبادئها، 71              ألخالقیاتها

72 بي سي نیوز" لتقریر استقصائي تناول القضیة.  

67 Al-Arabiya. (2019, November 16). Microsoft to probe Israeli facial recognition company accused of 'unethically' 
tracking Palestinians. Retrieved from: 
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/11/16/microsoft-probes-israeli-facial-recognition-accused-of-tracki
ng-palestinians  
68 Brewster, T. (2019, August 1). Microsoft Slammed For Investment In Israeli Facial Recognition ‘Spying On 
Palestinians.’ Forbes. Retrieved from: 
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/08/01/microsoft-slammed-for-investing-in-israeli-facial-reco
gnition-spying-on-palestinians/#33e978e46cec 
69 Jewish Voice for Peace. (2019) Retrieved from: https://dropanyvision.org 
70  Kim, G. (2019, December 12). Microsoft funds facial recognition technology secretly tested on Palestinians 
throughout the Occupied Territories. Al Arabiya. Retrieved from 
https://www.alaraby.co.uk/english/Comment/2019/12/19/Microsoft-funds-facial-recognition-technology-secretly-
tested-on-Palestinians  
71 Dastin, J. (2019, November 16). Microsoft to probe work of Israeli facial recognition startup it funded. Reuters. 
Retrieved from: 
https://www.reuters.com/article/us-microsoft-AnyVision/microsoft-to-probe-work-of-israeli-facial-recognition-sta
rtup-it-funded-idUSKBN1XQ03M 
72 Solon, O. (2019, October 26). Why did Microsoft fund an Israeli firm that surveils West Bank citizens? NBC News. 
Retrieved from: 
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n107211
6  
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استعانت بجدیة، االتهامات مع "مایكروسوفت" تعاملت أن وبعد ،2019 عام أواخر             وفي
Covington & Burling) برلینغ" آند "كوفینغتون شركة من وفریقه هولدر بإریك            الشركة
الوجوه، على التعرف تقنیة حول فیجن" "أني شركة في تدقیق إلجراء للمحاماة، العالمیة (              
المسموحة الطرق حول األخالقیة "مایكروسوفت" لمبادئ تمتثل كانت إذا ما            لتحدید
باسم متحدث صرح الفترة، تلك وفي البیومتریة . المراقبة تقنیات 73           الستخدامات

على وردا فورا". عالقتنا فسننهي لمبادئنا، انتهاك أي وجدنا ما "إذا أنه 74              "مایكروسوفت"

وفًقا فقط لیس امتثالها وُأكدت منشآتنا جمیع ُفحصت "لقد ببیان: فیجن" "أني قالت               التدقیق،
الخاصة الصارمة الداخلیة الموافقة لسیرورة أیًضا ولكن لـ'مایكروسوفت'، األخالقیة           للمبادئ

75 بنا".

 
فیه: أعلنتا مشتركا بیانا فیجن" و"أني "مایكروسوفت" أصدرت ،2020 مارس آذار/             وفي
الشركتین مصلحة من أنه على فیجن' و'أني 'مایكروسوفت' من كل اتفقت متأنیة، دراسة               "بعد
التدقیق نتائج أن إلى اإلشارة وتجدر فیجن'". 'أني في حصتها بسحب 'مایكروسوفت' تقوم 76              أن

الغربیة، الضفة في جماعیة مراقبة برنامج تشغل فیجن" "أني بأن االتهامات تدعم أدلة تجد                لم
ورغم الوجوه. على التعرف تقنیات مبادئ تنتهك لم الشركة أن مفاده الستنتاج              وتوصلت
بعمل المتعلقة المشروع معلومات معظم أن حقیقة إلى كثیرون یشیر للتدقیق، اإلیجابیة              التبعات
لتدقیق متاحا یكن لم ولذا اإلسرائیلي، القومي باألمن مرتبطة أنها على ُصنفت فیجن"،               "أني
بین الحدودیة الحواجز في اسُتخدمت تقنیاتها بأن أقرت فیجن" "أني ولكن وفریقه.              هولدر

73 Solon, O. (2019, November 16). Microsoft hires Eric Holder to audit AnyVision overuse of facial recognition on 
Palestinians According to five sources, AnyVision's technology has powered a secret military surveillance project 
that has monitored Palestinians in the West Bank. Retrieved from 
https://www.nbcnews.com/tech/security/microsoft-hires-eric-holder-audit-AnyVision-over-use-facial-recognition-
n1083911 
74  Solon, O. NBC News. Why did Microsoft fund an Israeli firm that surveils West Bank citizens? (2019, October 26). 
Retrieved from 
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116  
75 Ibid 
76 Joint Statement by Microsoft & AnyVision – AnyVision Audit. (2020, March 27). Retrieved from 
https://m12.vc/news/joint-statement-by-microsoft-AnyVision-AnyVision-audit/ 

https://www.nbcnews.com/tech/security/microsoft-hires-eric-holder-audit-anyvision-over-use-facial-recognition-n1083911
https://www.nbcnews.com/tech/security/microsoft-hires-eric-holder-audit-anyvision-over-use-facial-recognition-n1083911
https://www.nbcnews.com/news/all/why-did-microsoft-fund-israeli-firm-surveils-west-bank-palestinians-n1072116
https://m12.vc/news/joint-statement-by-microsoft-anyvision-anyvision-audit/
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من الكامل االنسحاب قررت إنها "مایكروسوفت" قالت هذا، ومع الغربیة. والضفة 77             إسرائیل

 االستثمار في الشركات الناشئة المختصة بتطویر تقنیات التعرف على الوجوه، نتیجة للتحقیق.
 

"إم موقع على ُنشر والذي أیضا، المشترك بیانهما في فیجن" و"أني "مایكروسوفت"              وقالت
تواجهها التي التحدیات التدقیق عملیة عززت لقد لـ'مایكروسوفت'، "بالنسبة اإللكتروني: "12           
هذه مثل تسمح ال إذ حساسة، تكنولوجیا تبیع شركة في القالئل المستثمرین              كإحدى
استخدامات على 'مایكروسوفت' تمارسه الذي التحكم أو اإلشراف بمستوى عادة،            االستثمارات
في الوجوه على التعرف لبرامج الداخلي التطویر إلى یتطرق ال هذا ولكن 78             تقنیاتها".

 "مایكروسوفت".
 

 توصیات
 

 إسرائیل
 

والتزامها1. اإلنساني الدولي القانون بموجب بالتزاماتها تفي أن إسرائیل على            یجب
یجب اإلنسان. لحقوق العالمي اإلعالن في المحدد النحو على اإلنسان حقوق             بحمایة

 على إسرائیل إزالة جمیع الكامیرات من القدس الشرقیة والضفة الغربیة وغزة.
خاصة2. بیانات أي نقل أو تخزین، أو جمع، عن التوقف إسرائیل على              یجب

من 17 المادة في علیه منصوص كما الخصوصیة في الحق تحترم وأن              بالفلسطینیین،
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

أو● أسرته أو خصوصیته في قانوني غیر أو تعسفي لتدخل أحد أي تعریض یجوز                ال
 مسكنه أو مراسالته، وأّال یتم تعریضه لهجمات غیر مشروعة على شرفه وسمعته.

 ولكل شخص الحق في حمایة قانونیة من مثل هذا التدخل أو االعتداءات".
بحریة3. المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر لتوصیات تمتثل أن إسرائیل على             یجب

ُتطبق أن إلى المراقبة تقنیات جمیع تصدیر عن فورا والتوقف والرأي             التعبیر
 الضمانات واللوائح الدولیة.

77 Microsoft Divests from AnyVision After Audit into Alleged Mass Surveillance Program. (2020, March 31). 
Retrieved from 
https://findbiometrics.com/microsoft-divests-AnyVision-following-audit-into-alleged-mass-surveillance-program-0
33104/ 
78 Microsoft to divest AnyVision stake, end face recognition investing. (2020, March 30). IT News. Retrieved from: 
https://www.itnews.com.au/news/microsoft-to-divest-AnyVision-stake-end-face-recognition-investing-540033 

https://findbiometrics.com/microsoft-divests-anyvision-following-audit-into-alleged-mass-surveillance-program-033104/
https://findbiometrics.com/microsoft-divests-anyvision-following-audit-into-alleged-mass-surveillance-program-033104/
https://www.itnews.com.au/news/microsoft-to-divest-anyvision-stake-end-face-recognition-investing-540033
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تكنولوجیا4. شركات التزام مدى حول تدقیق عملیات تجري أن إسرائیل على             یجب
 المراقبة بحقوق اإلنسان، وأن تضمن أن تكنولوجیتها ال تنتهك حقوق اإلنسان".

تنتهك5. أنها عنها ُیعرف شركات ألي التصدیر تراخیص تلغي أن إسرائیل على              یجب
 حقوق اإلنسان.

وشركات6. العسكریة الشركات بین العالقات حول شفافیتها تزید أن إسرائیل على             یجب
األراضي في قانوني غیر بشكل تقنیاتها استخدام بكیفیة یتعلق بما سیما ال              التكنولوجیا،

 المحتلة أو في استهداف الفلسطینیین.
سوء7. من اإلنسان وحقوق الخصوصیة لحمایة القوانین تسّن أن إسرائیل على             یجب

وال بالمحاكم مدعوما یكون أن إلى أیضا یحتاج وهذا هذه، المراقبة تكنولوجیا              استخدام
 یمكن استخدام التشدید على األمن لتبریر مثل هذه االنتهاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان.

 
 دول الطرف الثالث

 
هذا مثل من القانونیة الحمایة لضمان عینیة إجراءات اتخاذ المختلفة الدول على              یجب
الخاص الدولي العهد من الخصوصیة) في (الحق 17 للمادة وفًقا وجد حیثما              التدخل

 بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
استخدامها1. لضمان إجراءات تتخذ أن المراقبة تقنیات تشتري التي الدولة على             یجب

الوطنیة القوانین تعزیز یشمل وهذا اإلنسان. لحقوق الدولي القانون مع یتماشى             بما
واإلشراف المراقبة تقنیات على للموافقة عامة آلیات وإنشاء المراقبة، من تحد             التي

 علیها، وضمان منح ضحایا االنتهاكات أدوات قانونیة محلیة للتعویض.
تطلب2. أن المراقبة تقنیات لتصدیر التراخیص تصدر التي الدولة على            یجب

ویجب الترخیص. في الشفافیة تضمن وأن مشاورات تجري وأن عامة،            إسهامات
Wassenaar) "واسینار" اتفاقیة إلى تنضم أن بعد ذلك تفعل لم التي الدولة              على
حقوقیة لمراجعة إطارا ترسي أن یجب بدورها والتي ،(Arrangement         

 للشركات لضمان امتثالها للمبادئ التوجیهیة لألمم المتحدة.
جماعیة3. مراقبة معدات أو تقنیات ما، شركة توفر عندما بأنه الدولة تطالب أن               یجب

تنتهك أخرى بطریقة المعلومات استخدام حالة في أو كافیة، ضمانات دون             لدول،
أو اإلنسان حقوق انتهاكات في بالتواطؤ تخاطر الشركة هذه فإن اإلنسان،             حقوق

 المشاركة فیها.
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غیر4. أو تعسفي بشكل تتدخل التي المراقبة تدابیر تستخدم أال الدول على              یجب
انتهاًكا یعد هذا ألن مراسالته أو منزله أو أسرته أو الفرد خصوصیة في               قانوني
المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد من الخصوصیة) في (الحق 17            للمادة

79 والسیاسیة.  

بالقیام● ما لدولة ُیسمح قد مناسبة، ضمانات ووجود مشروع، هدف وجود حالة              في
أن لتثبت الحكومة عاتق على تقع المسؤولیة فإن ذلك، ومع تماما؛ تطفلیة              بمراقبة

80 التدخل ضروري ومتناسب مع المخاطر المحددة التي تتم معالجتها.  

كانت● إذا حتى تعسفیة، "الضخمة" أو الجماعیة المراقبة برامج اعتبار یمكن             وبالتالي
لن أخرى، وبعبارة متاح. قانوني نظام أساس على اعتمادها وتم مشروعا هدفا              تخدم
التدبیر القش؛ كومة في معینة إبر على للعثور التدابیر استهداف یتم أن كافیا               یكون
كان إذا ما وهي المهّدد؛ الضرر إلى نسبة القش، كومة على التدابیر تأثیر هو                المناسب

81 التدبیر ضرورًیا ومتناسًبا.  

 
الجماعیة. المراقبة تكنولوجیا تطویر دعم استخدام/ على التكنولوجیا شركة مبادئ تطبیق             یجب
ومساءلة المعاییر وضع على جید كمثال "مایكروسوفت" حالة اعتبار یتم بأن یوصى              لذا
"أني قضیة إلیها أفضت التي النتیجة أن إدراك المهم من ذلك، ومع المبادئ. هذه تجاه                 الشركاء
اإلنسان حقوق عن والمدافعین الرقمیة الحقوق ناشطي بعمل مباشر بشكل ارتبطت             فیجن"،

 والصحافیین الذین یمارسون الضغط.
 

معاییر تضع التي المشترك التنظیم مبادرات تطویر دعم إلى التكنولوجیا شركات تحتاج .1             
المستقلة المراجعة عملیات خالل من المعاییر هذه وتنفذ المراقبة لتقنیات الحقوق على              قائمة

 ومبادرات التعلم وسن السیاسات.
ویجب اإلنسان. بحقوق الواجبة العنایة واإلشراف المراقبة احتیاجات قیاس یضمن أن یجب .2             
لمنع فعالة إجراءات واتخاذ للحقوق محتملة أضرار على تنطوي قد التي المخرجات              تحدید

 وإدارة األضرار باإلضافة إلى تتبع االستجابات.

79 General comment No.16 on Article 17 of the ICCPR.  Retrieved from: 
https://www.refworld.org/docid/453883f922.html  
80 Article (19), “NECESSARY & PROPORTIONATE International (Principles on the Application of Human Rights Law to 
Communications Surveillance).” OHCHR,  May 2014 Retrieved from: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/PCVE/Article_19.pdf 
81 Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. (2014, 
March). Retrieved from https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx 

https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/PCVE/Article_19.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx
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للمستخدمین تشرح وأن الواضح، التفسیر وقابلیة الشفافیة التكنولوجیا تتضمن أن یجب .3            
عمل كیفیة حول مفیدة معلومات توفر واضحة بطریقة التكنولوجیا استخدام كیفیة             الطوعیین

 الذكاء االصطناعي وكیف یتم جمع بیاناتهم وتخزینها وحمایتها.
األفراد وصول ضمان الشركات على وینبغي الداخلیة، للمساءلة آلیات لوجود حاجة هناك .4             

 إلى سبل انتصاف وتعویض ذات معنى.
 

بالتنسیق والصحافیون، اإلنسان حقوق عن والمدافعون الرقمیة الحقوق ناشطو یستمر أن بد              ال
الرقمیة اإلنسان حقوق انتهاكات مواضع لتمییز لیس وذلك بینهم، ما في المعلومات              وتبادل

 فقط، بل بهدف زیادة الوعي الجماهیري أیضا.
 

من والحكومات الشركات على الضغط یمارسوا وأن القانونیة، اإلجراءات یدعموا أن یجب .1             
 أجل ضمان حمایة حقوق اإلنسان في تطویر تكنولوجیا التعرف على الوجوه.

اإلقلیمیة والمنظمات المتحدة) األمم (هیئات الدولیة المنظمات مع ینخرطوا أن یجب .2            
حول إجماع إلى التوصل أجل من إلخ) األفریقیة، األمم عصبة الناتو، األوروبي،              (االتحاد
في واالبتكارات الجماعیة المراقبة بتقنیات المهددة اإلنسان حقوق لحمایة القانوني            اإلطار

 تكنولوجیا التعرف على الوجوه.
 3. یجب أن یدعون إلى العمل الجماعي رفضا للمراقبة الجماعیة غیر القانونیة.

 4. یجب أن یعّرفوا الجمهور بحقوقهم وتمكینهم بأدوات لحمایة أنفسهم.
 

 
 
 

 

 

 


