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 : والسيدات الكرامإىل السادة 
 بوريل فونتيليس  فالممثل السامي / نائب الرئيس جوزي

أكثر  أوروبا ضمان الممثل األعىل لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية / نائب رئيس المفوضية األوروبية من أجل 
ي  وقوةوحدة 

ا جوروفارئيس المفوضية األوروبية  نائب العالمف   فثر
 جوتا أوربيلينير   المفوضية األوروبية ،الشفافيةتعزيز نائب الرئيس للقيم و 
اكات   أوليفر فارهيىلي ،  المفوضية األوروبية لدولية،امفوض الشر

 المفوضية األوروبية  ،والتّوسعشؤون سياسة الجوار مفوض 
 
 

ا جوروفا  والسيدة بوريل فونتيليس فجوزي عزيزي السيد  أوليفر فارهيىلي   والسيد جوتا أوربيلينير   والسيدة  فثر
ي تعزيز   أدناه،المنظمات الموقعة  نحن،

ي العالم ف  نكتب لحث المفوضية األوروبية عىل ضمان أن يقود االتحاد األوروب 
ي  حقوق 

 . بلدن العالم الثالثالخصوصية ف 
 

ي االتحاد 
،تلعب سياسات التنمية ف  ي ي دعم سيادة   الخارجية،وإجراءاته  األوروب 

واتفاقيات التعاون الدوىلي أدواًرا رئيسية ف 
ي جميع أنحاء العالمالقانون والديمقراطية وحما

 .ية حقوق اإلنسان ف 
ي تهدد  ذلك،ومع 

الخصوصية  حقوق فإن العديد من هؤالء يدعمون أيًضا تمويل وتطوير المشاري    ع والمبادرات الت 
 مثل حرية التعبثر وحرية التجمع.  األخرى،والحقوق األساسية 

 
ي واستخدام تقنيات المراقبة  األنشطة،نحن قلقون من أنه من خالل رعاية مثل هذه 

ي تبت  ،يدفع االتحاد األوروب  ي
ي   الت 

ف 
ي تلك  المحلية،حالة إساءة استخدامها من قبل الجهات الفاعلة 

يمكن أن تنتهك الحقوق الرئيسية لألفراد المقيمير  ف 
ي غياب سيادة القانون وضمانات حق

ي البلدان. ف 
ي تسىع إىل الحد من سلطات  القانون،وق اإلنسان المنصوص عليها ف 

والت 
ي لديها إمكانية   الناس،الدولة وحماية حقوق 

يمكن استغالل هذه التقنيات من قبل السلطات والجهات الفاعلة األخرى الت 
ةالوصول وتؤدي إىل    األخرى،لحقوق عىل اا ليس فقط عىل حقوق الخصوصية وحماية البيانات ولكن أيًض  تداعيات خطثر

 مثل حرية التعبثر وحرية التجمع. 
 

انية  وري التأكد  للسنوات الخمسمع االنتهاء من دورة المثر  ، من الض  ي تتصدى سأنها  عىلالقادمة لالتحاد األوروب 
ي تشكلها هذه المبادرات. يجب 

ة الصعبةللتهديدات الت  ة من الفث  ي مّر بها  أخذ العث 
ي  الت  يجب عىل  ، و الربيع العرب 

ي جميع أنحاء العالم. يجب أن يكون  
كات األوروبية التأكد من أنها ال توفر أدوات القمع للحكومات ف  الحكومات والشر

 للحكومات لتقويضها. 
ً
 مساعدا

ً
 للحقوق وليس عامال

ً
ي داعما  االتحاد األوروب 

 
ي وا لمان األوروب  ي ، إىل سن ولهذه الغاية، ندعو المفوضية األوروبية، بالتنسيق مع الث  ي االتحاد األوروب 

لدول األعضاء ف 
ي ذات الصلة. باإلضافة إىل ذلك، هذه دعوة إلنشاء صندوق   إصالحات قانونية وسياسية لصناديق التنمية والتعاون األجنت 

ي الخصوصية عالمًيا.  دعم ماىلي 
 جديد لحماية الحق ف 

 
ي هذه، عىل سبيل   :المثال ال الحضتتضمن بعض برامج تمويل االتحاد األوروب 

 

ي االصندوق  •
ي من أجل االستقرار ومعالجة األسباب الجذرية للهجرة غثر النظامية   الستئماب  لالتحاد األوروب 
ي إفريقيا

 ( ألفريقيا EUTF) والنازحير  ف 

ي االستقرار والسالم برنامج المساهمة •
 (IcSP) ف 

 المساعد قبل االنضمام  برنامج •



 
ي من أجل االستقرار بالنسبة  ي لالتحاد األوروب 

ي   ألفريقيا،الصندوق االستئماب 
عىل سبيل المثال ، شهدت حكومة النيجر تلق 

اض االتصاالت. ومع  ي البالد   ذلك،معدات مراقبة تتضمن جهاز محاكاة برج الهاتف المحمول المستخدم العث 
ال يوجد ف 

ي الوقت لة للتجسسالمتطفقوانير  تنظم استخدام هذا النوع من المعدات 
،. ف  ال يبدو أن الدولة لديها أي قيود قوية  الحاىلي

 تمنعها من استخدام المعدات ألغراض أخرى غثر المراقبة فقط ألغراض مراقبة الحدود. 
 

ي كوت ديفوار
ية ف  مليون يورو عىل   28ومليون يورو  30بمبلغ  2والسنغال  1كما قام الصندوق بتمويل أنظمة الهوية البيومث 

ي كوت 
. ف   بشكل غثر نظامي   ديفوار،التواىلي

ي تحديد هوية اإليفواريير  المقيمير 
ية للمساعدة ف  ُيستخدم نظام الهوية البيومث 

ي أوروبا وتنظيم عودتهم بسهولة أكث  
 .ف 

بول  5باإلضافة إىل ذلك، تم تخصيص  طةبيانات  لتطوير قاعدة 3ماليير  يورو لإلنث  ي بلدان غرب  للشر
ها ف  كة تم نشر مشث 

ي ذلك كوت ديفوار  إفريقيا،
طةكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز أنظمة المعلومات   والنيجر، بما ف  ي منطقة غرب   للشر

ف 
 .4بنطاق أوسعإفريقيا 

 
ي االستقرار والسالم

ي تساهم ف 
اكة التدريب عىل مكافح  (IcSP)بموجب األداة الت  ي   5ة اإلرهاب، تقوم شر  االتحاد األوروب 

بير 
ق األوسط وشمال إفريقيا عىل تقنيات التحقيق الحساسة   ق األوسط وشمال إفريقيا بتدريب مسؤوىلي األمن من الشر والشر

ونية 'المتعلقة ب ' مكافحة اإلرهاب "و"   ي ذلك جمع المعلومات االستخبارية مفتوحة المصدر ، و'الجريمة اإللكث 
، بما ف 

عي الرقمي تحقيقات 
ي ذلك الطب الشر

 ." مكافحة اإلرهاب ، بما ف 
ي لتمويل نظام التنصت عىل المكالمات   االنضمام،ما قبل برنامج المساعدات بموجب  تم تخصيص أموال االتحاد األوروب 

ي البوسنة والهرسك  
ي للكمبيوتر والهاتف  الهاتفية،، باإلضافة إىل التنصت عىل المكالمات  6الهاتفية ف 

والتفتيش الجناب 
ي تركيا  المحمول،

 .  7و "المعدات التشغيلية الخاصة" ف 
 

وط ا امج التمويل نحن ندرك أنه بموجب الشر فإن تنفيذ تقييمات األثر والمخاطر الالزمة وكذلك إنشاء   هذه،لحالية لث 
. إن عدم وجود تدابثر كافية من قبل االتحاد ا تقع عىل عاتقتدابثر حماية البيانات  ي لبلدان المتلقية وليس االتحاد األوروب 

اماته  ام بالث   ي لاللث   امها،واحلتعزيز حقوق اإلنسان  الرئيسيةاألوروب  ك الباب مفتوًحا لالنتهاكات المحتملة من قبل  ث  يث 
 سلطات الدول األخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/t05-eutf-sah-ci-01.pdf 
2 https://eutf.akvoapp.org/en/project/5620/#report 
3 https://eutf.akvoapp.org/en/project/5372/#report 
4 https://eutf.akvoapp.org/en/project/5372/# 
5 https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/05-2018-MB.pdf 
6 https://www.asktheeu.org/en/request/information_regarding_lawful_int 
7 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf 



 
 

نت زادتمع زيادة عدد المجتمعات عث   وري معالجة هذه المخاطر. يجب عىل   لحياتهم،التهديدات الرقمية  اإلنث  من الض 
، بكونهاالتحاد  ي   األوروب 

ً
ام بالحريات ل متقيدا ي   المانحير  أكث  بحكم اعتباره من األساسية و اللث  

للمساعدات التنموية ف 
ي هذا المجال العالم،

 . اآلن وقبل قبل أي وقت مض  يجب ان يلعب دور القدوة ف 
 
 
 

 التوصيات 
 

ي ضوء ما 
ي إىل:  سبق،ف  ي االتحاد األوروب 

ي والدول األعضاء ف  لمان األوروب   ندعو المفوضية األوروبية بالتنسيق مع الث 
 

ب ضمان عدم تقديم أي دعم ألنظمة المراقبة أو  •
ُ
امج التنموية  عث  الهوية عث  تعق إىل   صناديق المساعدات والث 

ي واضح وفعال يحكم استخدام معدات أو تقنيات المراقبة العالم الثالث حيثدول 
 .تفتقر إىل إطار قانوب 

 توفثر الدعم ألنظمة المراقبة أو الهوية فقط بعد إجراء تقييم مناسب للمخاطر والعناية الواجبة.  •

لمان بقدرات أكث  للتدقيق وضمان المساءلة عىل •  األموال.  رصف تزويد الث 

ي تهدف إىل معالجة "األسباب الجذرية لعدم يجب دمج جميع المشاري    ع المس •
والتهجثر  االستقرار،تقبلية الت 

ي برنامجالقشي ، والهجرة غثر النظامية" 
ي NDICI وتعميمها ف 

ي   المقابل،. ف 
إيقاف عمل الصندوق االستئماب 

ي من أجل االستقرار عندما ينتهي  ي عام  الدعم الماىلي لالتحاد األوروب 
 . 2020الحاىلي ف 

ي المسؤولة   األوروبية،ن المديرية العامة للتعاون الدوىلي والتنمية للمفوضية تأكد من أ • وهي هيئة االتحاد األوروب 
ي الدول غثر األعضاء 

ا يهدف إىل تحسير  الحوكمة واألطر القانونية ف 
ً
ا جديد

ً
عن مساعدات التنمية ، تنشر  صندوق

ي الخصوصية وحماية البيان
ي لتعزيز الحق ف  ي االتحاد األوروب 

: ف   ات. يجب أن تشمل أولويات الصندوق ما يىلي
o  ي حالة عدم وجود أطر  والبيانات،مراجعة األطر القانونية الحالية لحماية الخصوصية

  جديدة،أو ف 
طة ووكاالت االستخبارات ، بهدف ضمان قوتها ، وتنفيذها بفعالية ، وتوفثر  تنظم المراقبة من قبل الشر

 لألفراد ؛ ومنصفة تعويض مناسب
o  تعزيز القوانير  أو إدخال قوانير  جديدة تحدد مبادئ توجيهية واضحة يمكن للسلطات الحكومية من

 المراقبة؛ خاللها ممارسة أنشطة 
o  كثر  عىل تعز  اإلنسان؛يز وتقوية الديمقراطية وحماية حقوق الث 
o  لضمان االمتثال لمعايثر حقوق اإلنسان.  القضاء،مثل  الرئيسية،تعزيز استقاللية مؤسسات المراقبة 

 
 
 
 
 
 

ام،  مع فائق االحث 
ناشيونال"   الخصوصية الدوليةمنظمة   " بريفشي إنث 

 
 
 
 
 
 


