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المفوضية الوروبية تقترح قانونا للدخول على "فيس بوك" ببطاقات الهوية

 اليوم السابع

 م12:20 - 2016 يونيو 04السبت،  

كتبت زينب عبد المنعم

يسجل مستخدمو النترنت الدخول إلى مواقع وسائل العلم الجتماعي88ة س88واء توي88تر أو في8س ب88وك أو إنس88تجرام عل8ى الق88ل بض88عة م88رات يومي88ا، فك8ل م88ا يحت88اج إلي88ه 
المستخدم هو إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للتحقق من آخر تحديثات الصدقاء ومتابعة كل جديد، لكن قريبا سيتغير هذا المر إذ تقترح المفوضية الوروبية فك88رة
.استخدام بطاقات الهوية الوطنية لتسجيل الدخول إلى الخدمات المختلفة عبر النترنت، بما فى ذلك فيس بوك وتويتر وحتى أوبر

اقتراح المفوضية الوروبية 
ووفقا للموقع اللك88ترونى لص8حيفة "ديل88ى مي88ل" البريطاني8ة تس8تخدم بطاق8ات الهوي8ة الحكومي88ة ف8ى دول العض8اء ف8ى التح8اد الوروب88ى، باس88تثناء ال88دنمارك والمملك88ة 
المتحدة، لكن هذه الخطوة قد تفتح الباب على مصراعيه لجراءات مماثلة فى دول أخرى، إذ عرض الفكرة "اندروس انسيب" الرئيس الرقمى للتحاد الوروبى ون88ائب
رئي8س المفوض88ية وت8م تس88ريب وث88ائق م88ن داخ8ل المفوض88ية الوروبي8ة تكش88فت ع8ن وج8ود دع8وة للتوس8ع ف8ى اس8تخدام بطاق8ات الهوي8ة الوطني8ة ف8ى جمي88ع أنح8اء التح8اد
.الوروبى، وبعد تسريبها تم تحميل هذه الوثيقة على موقع المفوضية الرسمى
تنص الوثيقة على أن مواقع التواصل الجتماعى والمنصات اللكترونية تحتاج إلى قبول وثائق صادرة أو معترف بها من قبل الس88لطات العام88ة الوطني88ة، مث88ل بطاق88ات 
.الهوية اللكترونية وبطاقات المواطنين، والبطاقات المصرفية أو بطاقات تعريف الهواتف الذكية، إذ أصبح الستعانة بكلمة المستخدم والمرور فقط يمثل خطرا أمنيا
Online Platforms and the Digital Single Market تحمل هذه الوثيقة اس8م  أو المنص8ات اللكتروني88ة والس88وق الرقم88ى، فالس88بب الرئيس8ى ف8ى الرغب8ة ف88ى 
استخدام بطاقات الهوية هو مكافحة انتشار تقييمات المستخدمين المزيف88ة ال8تى تس8تخدم لتض8ليل المس88تهلكين الوروبيي88ن، إذ تن8ص الوثيق8ة عل8ى أن تص8نيفات ومراجع88ات
.السلع والخدمات مفيدة لمساعدة المستهلكين بشكل كامل، لكنها تحتاج إلى أن تكون جديرة بالثقة وخالية من أى تحيز أو تلعب
.ومع ذلك، فإن العديد من الناس غير راضين عن هذا القتراح، زاعمين أنه سيقضى على كل من الخصوصية على شبكة النترنت وحرية التعبير 
وقالت "ديان جيمس" العضوة فى البرلمان الوروبى والمتحدث باسم حزب الستقلل ف88ى المملك88ة المتح88دة "ال88دعوة لجب88ار المس88تخدمين عل8ى تس88جيل ال8دخول لموق88ع 
يوتيوب من خلل بطاقات الرقم القومى يظهر اتجاها يثير قلق أى شخص يؤمن بالحرية الشخصية، لكن يبدو أن تدخل التحاد الوروبى فى وس88ائل العلم الجتماعي88ة

 ملي8ون إس8ترلينى ف8ى مراقب8ة الص8حافة والتص8يد للمناقش8ات المناهض8ة للتح8اد الوروب88ى عل8ى2، انف88ق البرلم88ان الوروب88ى تقريب8ا 2013ليست حدثا جدي8دا، فف88ى ع8ام 
."النترنت خلل انتخابات اليورو وسط مخاوف من نمو العداء تجاه التحاد الوروبى

بينما يؤكد البرلمان الوروبى ضرورة امتلك التصالت المؤسسية القدرة على رصد محادثات العامة والمشاعر على الرض وفى الوقت الحقيقى، لفهم الموضوعات 
عةوالقضايا الكثر تداول لتصبح قادرة على التحرك بسر .
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المفوضية الوروبية تقدم خطة لوقف تدفق اللجئين من إفريقيا
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