C O R P O R AT I O N

هل يمكن للخصوصية والهاتف الذكي التعايش م ًعا؟
تقييم التقنيات واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
على أجهزة أندرويد ( )Androidوآي أو إس ()iOS
أركادي يروخيموفيتش ( ،)Arkady Yerukhimovichريبيكا بالباكو ( ،)Rebecca Balebakoآن بوستيد (،)Anne Boustead
روبرت ك .كونينغهام ( ،)Robert K. Cunninghamويليام ويسلر الرابع ( ،)William Welser IVريتشارد هوسلي (Richard
 ،)Housleyريتشارد شاي ( ،)Richard Shayتشاد سبنسكي ( ،)Chad Spenskyكارلين د .ستانلي (،)Karlyn D. Stanley
جيفري ستيوارت ( ،)Jeffrey Stewartآري تراشتنبرغ ( ،)Ari Trachtenbergزيف ونكلمان ()Zev Winkelman



بات من الضروري على واضعي السياسات التصدي
الملخص
النتائج الرئيسية
للقضايا المتعلقة بأمن الهواتف الذكية وخصوصيتها في ظل
ُ
انتشارها في كل مكان في العالم؛ إذ تظهر الدراسات رغبة ،وحتى
• يختلف نظام أندرويد ( )Androidالذي تصدره شركة جوجل
تو ُّقع ،مستخدمي الهواتف الذكية في الحفاظ على خصوصيتهم
( )Googleبشكل كبير عن نظام آي أو إس ( )iOSالذي تصدره
(بليباكو ،جونغ وآخرون.Balebako, Jung, et al 2013 ،؛ بويلز،
شركة أبل ( .)Appleيعود سبب ذلك إلى حد كبير إلى طريقة
سميث ،ومادنBoyles, Smith, and Madden, 2012 ،؛ فيلت ،إغلمان،
أداء األعمال الخاص بكلتا الشركتين .لكن في الوقت نفسه،
وواغنر ,Felt, Egelman, and Wagner 2012 ،؛ وموسلوخوف
يوجد بعض التشابه فيما يتعلق بأدوات وطرق حماية كال
وآخرون .)Muslukhov et al., 2012 ،إال أنه في الوقت نفسه،
النظامين .أصبح نظام أندرويد ،على سبيل المثال ،يطلب إذن
تتوقف الرغبات والتوقعات على امتالك صانعي السياسات لنظرة
المستخدم عند احتياج التطبيق ألداء مهمة ما ،وهو ما كان يقوم
أوسع للقوى التكنولوجية واالجتماعية والحكومية التي تشكل
به نظام آي أو إس لسنوات .كما أن كالهما يضم تشفيرًا أقوى من
بيئة الهاتف الذكي المتطورة اليوم.
ذي قبل.
ومن أجل المساعدة في فهم ما سبق ،قامت وكالة مشاريع
األبحاث المتطورة الدفاعية ( )DARPAفي عام  2015بتشكيل فريق
• يمكن لبعض التطبيقات على نظام أندرويد أال تطلب أذونات،
يتألف من باحثين من مختبر لينكولن التابع لمعهد ماساتشوستس
لكنها قادرة في الوقت نفسه على تسجيل المحادثات المنطوقة
للتكنولوجيا ( )MITومن مؤسسة  RANDبغرض تقييم
والوصول إلى عدد من البيانات الحساسة الكفيلة بتحديد هوية
خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية من الناحيتين التكنولوجية
الهاتف بدقة ،كما أنها قد تملك القدرة على إحداث أخطاء قليلة
والتنظيمية .يوثق هذا التقرير المنهج الذي اتبعه الفريق
الخطورة في النظام.
واالستنتاجات التي توصل إليها .كما يصف التقرير ،فيما يتعلق
• رغم استخدام معظم البنوك التشفير بشكل صحيح ،إال أن
بالجانب التقني ،المراجعة األدبية والتجارب التي أجراها فريق
تطبيقات بعضها ال تزال ُتظهر أخطا ًء كبيرة ،في الوقت الذي ينقل
مختبر لينكولن في محاولته لتقصي حالة الخصوصية لمستخدمي
العديد من البنوك معلومات أكثر مما هو الزم.
منصتي الهواتف الذكية الرئيسيتين في عام  :2015نظام التشغيل
• نقترح ً
أندرويد الذي تصدره شركة جوجل ،ونظام آي أو إس الذي تصدره
أداة تستند إلى دورة حياة البيانات و”مبادئ ممارسات
شركة أبل (والذي يعمل على أجهزة “آيفون” و”آيباد” التي تنتجها
المعلومات العادلة” (.)Fair Information Practice Principles
ستسمح هذه األداة لصانعي السياسات بتحليل الثغرات ونقاط
الشركة) .أما من الناحية التنظيمية ،فيتطرق هذا التقرير إلى
القوة في حماية الخصوصية في الهواتف الذكية خالل كل
المراجعة التي أجرتها مؤسسة  RANDلآلليات التي تتبعها الهيئات
مرحلة من مراحل دورة حياة بيانات الهاتف.
األمريكية على مستوى البالد فيما يتعلق بحماية الخصوصية في
ً
الواليات المتحدة األمريكية.
وأخيرا ،قدم الفريق أداة لفهم األمور
ً
التنظيمية المتعلقة بالخصوصية والتكنولوجيا.
لقد وجدنا أن التكنولوجيا لم تقم بما يكفي للحفاظ على خصوصية المستخدم رغم تحسنها
مؤخرا .كما تلعب
ً
وسائل الحماية التنظيمية المناسبة دو ًرا في حماية خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية بشكل عام ،مع العلم أن
كاف لتوفير الحماية
ثغرات كثيرة تنشأ حال ًيا بين التشريعات والتكنولوجيا؛ إذ أنه ال يتم الربط بين األمرين بشكل ٍ
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المطلوبة .نؤمن بإمكانية استخدام صانعي السياسات لألداة التي
طورها فريق المشروع بغرض تحديد العديد من هذه الثغرات،
حيث ستساعد هذه األداة القائمة على مصفوفة صانعي السياسات
على تحديد االتجاهات الخاصة باألبحاث المستقبلية وتقييم أثر
الحلول التقنية والتنظيمية التي ُطبقت أو سوف ُتطبق من خالل
الجمع بين المكونات التقنية والتنظيمية المرتبطة بخصوصية
الهاتف الذكي.

مقدمة

أعلن العديد من المتابعين المعروفين لعالم التكنولوجيا عن موت
الخصوصية ،مثل سكوت مكنيلي ( ،)Scott McNealyمؤسس شركة
 Sun Microsystemsالذي أطلق تصريحً ا
شهيرا في عام  1999قال
ً
فيه« :لم يعد لديك خصوصية ...عليك تقبّل ذلك» .كما أطلق
مؤخرا تصريحات مماثلة تتعلق بوفاة الخصوصية مثل
آخرون
ً
مارغو سيلتزر ( )Margo Seltzerمن المنتدى االقتصادي العالمي
حيث قالت« ،لم يعد من الممكن العودة إلى الخصوصية التي
كنا نعرفها في الماضي ....كما ماتت الطريقة التي كنا نفكر فيها
بالخصوصية» .صحيح أن هذه التصريحات ،وغيرها ،نالت الكثير
ً
متصل بمدى دقتها ،وفيما إذا
من االنتباه ،إال أن السؤال كان دائ ًما
كان موت الخصوصية من األمور التي تهم المستخدمين.
يرغب األمريكيون بوضوح في الخصوصية كما يتضح من
عدة استطالعات حديثة أجراها مركز أبحاث بيو (Pew Research
( )Centerبويلز ،سميث ،ومادنBoyles, Smith, and Madden, ،
2012؛ ومادن ورايني .)Madden and Rainie, 2015 ،أشارت غالبية
األمريكيين الذين شملهم االستطالع إلى قيامهم بتجنب استخدام
تطبيق أو أكثر على هواتفهم الذكية لمخاوف متعلقة بالخصوصية،
في حين أشار كثيرون إلى أهمية امتالكهم إمكانية التحكم بمن
يمكنه الوصول إلى بياناتهم الخاصة ورفضهم مراقبة اآلخرين
لهم دون إذن (بويلز ،سميث ،ومادنBoyles, Smith, and, 2012 ،
Madden؛ ومادن ورايني.)Madden and Rainie, 2015 ،
إال أن هذه االستطالعات إما تركت الخصوصية من دون
تعريف محدد ،أو وصفتها على أنها رغبة صاحب الهاتف الذكي
في الحفاظ على قدرته على التحكم بكيفية مشاركة معلوماته
الخاصة مع اآلخرين .يكمن التحدي الماثل في تعريف الخصوصية
في أن ما يُنظر إليه على أنه شخصي أو خاص يختلف باختالف
ً
مثال آراء مختلفة
السياق والفرد ،حيث قد يملك األمريكيون
تجاه من يحصل على بياناتهم ،وقد تختلف مخاوفهم المتعلقة
بالخصوصية بحسب الجهة التي تحصل على المعلومات وفيما إذا
كان يتم مشاركة هذه المعلومات مع حكومات أو شركات خاصة.
أدركت شركات مثل جوجل وأبل المخاوف المتعلقة بالخصوصية
واستجابت لذلك عبر استخدامها بوصفها ميزة تنافسية في السوق،
إذ تقوم أبل على سبيل المثال بإصدار بيانات علنية بانتظام توضح
فيه موقفها من الخصوصية إلغراء المستخدمين باستخدام

لم يعد لديك خصوصية...
عليك تق ّبل ذلك
 -سكوت مكنيليScott( ،

)McNealy
Sun Microsystems, 1999

منتجاتها ،كما تعمل أبل وجوجل على وصف التكنولوجيا لديها
بأنها تكنولوجيا تسعى للحفاظ على الخصوصية من أجل تمييز
منتجاتها عن منتجات منافسيها.
تعتبر الخصوصية من األمور المعقدة أينما كان السياق الذي
ُتعرض فيه (ويستن) ( ،)Westin, 1968وتزيد حالة الهواتف الذكية
ً
مقارنة بأجهزة
نظرا ألنها تكنولوجيا جديدة
من هذا التعقيدً ،
الكمبيوتر المكتبي والمحمول ،وال تزال الحماية التي تقدمها في
طور النمو .تشترك جهات عديدة مختلفة في بناء مكونات منصات
الهواتف الذكية المختلفة ،ولكل منها حوافز مختلفة .باإلضافة
إلى ذلك ،تميل الهواتف الذكية إلى جمع المعلومات بشكل مستمر
نظرا ألنها في حالة عمل طوال الوقت ،ويحملها المستخدم معه في
ً
كل مكان ،وتملك مجموعة واسعة من المستشعرات القادرة على
جمع كميات هائلة محتملة من المعلومات الخاصة بالمستخدم.
عالوة على ذلك ،فإن حجم الشاشة الصغير لهذه األجهزة يحد من
إيصال األفكار ،وخصوصً ا تلك المعقدة المتصلة بقضايا مثل األمن
والخصوصية (هاريس ،غودمان ،وتراينورHarris, Goodman, and ،
.)Traynor, 2012
ينظر هذا التقرير في حالة خصوصية الهاتف الذكي في
مواجهة هذه الصعوبات والتعقيدات .نهدف هنا إلى فهم حالة
الخصوصية في عالم الهواتف الذكية وتحديد الثغرات والفرص.
ً
كما ننظر بشكل أكثر
تحديدا إلى وضع الخصوصية في نظام
التشغيل آي أو إس الذي تصدره شركة أبل ونظام أندرويد
الذي تصدره جوجل ،واللذان يعمالن على معظم أجهزة الهواتف
المحمولة المتصلة باإلنترنت ،التي غال ًبا ما ُتسمى بـالهواتف
الذكية ُ
وتستخدم على نطاق واسع في كل مكان .نظرنا إلى موضوع
الخصوصية في هاتين المنصتين مع األخذ بعين االعتبار الحماية
التقنية والقوانين التنظيمية المتاحة .كما استخدمنا النتائج التي
توصلنا إليها لتحديد االتجاهات المستقبلية التي تتوجه إليها
خصوصية الهاتف الذكي ،ومعرفة الثغرات الكامنة بين التكنولوجيا
والقوانين التنظيمية والتي يمكن أن تملؤها أبحاث مستقبلية أو
ابتكارات تكنولوجية.
يجب أن يبدأ أي نقاش حول قضية الخصوصية على الهاتف
الذكي بفهم كامل ألبعاد القضية .أوالً ،لدينا الهاتف نفسه والذي
يمتلك قدرات تكنولوجية ومستشعرات مختلفة قادرة على

3

جمع المعلومات .ثان ًيا ،علينا النظر إلى الوظيفة أو الفائدة التي
يريد المستخدمون الحصول عليها لدى استخدامهم هذا الهاتف.
بعبارة أخرى ،هل ينوي المستخدم استخدامه لتصفح اإلنترنت،
أو لمباشرة األعمال ،أو للعب األلعاب؟ قد يؤدي كل استخدام إلى
تفضيالت مختلفة في مستوى أبعاد قضية الخصوصية على الهاتف
ً
فضل عن نوعية المعلومات الخاصة
الذكي من قبل المستخدم،
التي س ُتجمع ُ
وأخيرا ،علينا النظر في نماذج األعمال
وتستخدم.
ً
الخاصة بمقدمي مختلف الخدمات الموجودة على الهاتف .تشمل
القائمة هنا مص ّنعي الهاتف ،ومص ّنعي نظام التشغيل ،وشركات
االتصاالت ،ومطوري التطبيقات ،وغيرهم .تختلف الطريقة
التي تكسب بها كل مجموعة المال من الخدمات التي تقدمها
اختالفًا
كبيرا ،ولكل واحدة منها تبعات مختلفة على خصوصية
ً
المستخدم .على سبيل المثال ،تعد جوجل شركة تكنولوجيا
تستمد غالبية إيراداتها من اإلعالنات التي تعتمد بدورها على
بيانات جُ معت عن المستخدمين .وبدالً من أن تقوم شركة جوجل
بتصنيع أجهزتها الخاصة ،فإنها تعمد إلى تشغيل أنظمتها التشغيلية
على أجهزة تصنعها شركات متعددة ،ما يتيح لخدماتها وإعالناتهم
أوسع انتشار ممكن .أما شركة أبل فهي تعمل بشكل أساسي على
تصنيع األجهزة وتجني معظم أموالها من بيعها (والتي بدورها تأتي
مُحمّ لة بنظام آي أو إس) .أما فيما يتعلق بمطوري التطبيقات ،فتأتي
قدرتهم على جني األموال من خالل دمج مكتبات اإلعالنات في
ً
وصول إلى بيانات خاصة قد ال
تطبيقاتهم ،وهو ما قد يتطلب أحيانًا
تكون ضرورية لمهام البرنامج ووظيفته األصلية.
يجب علينا أخذ كل ما سبق بعين االعتبار عند دراستنا
لألدوات المستخدمة لضمان الخصوصية في الهاتف الذكي .هناك
ً
أول تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية ،مثل تكنولوجيا التشفير،
وتكنولوجيا العزل (والتي تعمل على عزل التعليمات البرمجية
لكل تطبيق عن اآلخر) ،إضافة إلى نموذج األذونات الذي يهدف إلى
التحكم بما يمكن جمعه من معلومات المستخدم الخاصة (وحماية
تلك البيانات بعد جمعها) .ثان ًيا ،هناك اللوائح التنظيمية المختلفة
لتعزيز الخصوصية ،كالنصوص القانونية والنصوص المتصلة
بالعقود واآلليات السياسية ،التي تهدف إلى حماية خصوصية
األفراد عبر فرض قواعد تتصل بنوع البيانات الخاصة التي يمكن
جمعها وكيفية استخدامها.
بالتالي ،من المهم النظر في التداخل بين هاتين اآلليتين لحماية
الخصوصية .كما يتوجب على مطوري التكنولوجيا فهم اللوائح

التنظيمية القائمة المتعلقة بالحماية لضمان التزامهم بالسياسات
والمعايير المعنية .كما يجب على اآلليات التنظيمية بدورها
النظر إلى ما يمكن تحقيقه ومدى قابليته للتنفيذ من الناحية
التكنولوجية.

دورة حياة البيانات

تمثل «دورة حياة البيانات» إحدى الطرق المفيدة في مساعدتنا
على التفكير في كيفية حماية بياناتنا أثناء استخدامنا للهواتف
الذكية .لم تكن مؤسسة  RANDأول من أدرك أهمية فهم دورة
حياة البيانات في الخصوصية .على سبيل المثال ،يشير مفهوم
«الخصوصية تبعًا للتصميم» (( )Privacy by Designكافوكيان،
 )Cavoukian, 2009إلى عملية دمج إجراءات حماية الخصوصية في
األنظمة من أجل توفير حماية للخصوصية وأمان طوال دورة حياة
البيانات ،إال أنها في الوقت ذاته ال تحدد ما هي هذه الدورة .قامت
مؤسسة  RANDفي هذا التقرير بتجزئة دورة حياة البيانات إلى
أطوار ُتحدد أي المعلومات بحاجة إلى حماية ،ويتم عرضها في
الشكل .1
لتحديد مراحل دورة حياة البيانات عدد من الفوائد ،إذ يسمح
لمصمم المنصة بمعرفة إذا ما كانت الخصوصية محمية في كل
مرحلة من تلك المراحل ،كما أنه يعطي الجهات ذات العالقة ،من
مختلف التخصصات ،أرضية مشتركة تسمح لمن يعملون على
عناصر مختلفة من المنظومة تحديد المرحلة التي تعمل فيها
التكنولوجيا التي يقدمونها من مراحل دورة حياة البيانات هذه .في
الوقت نفسه ،تعتبر دورة حياة البيانات مفهومًا مرنًا رغم سماحه
بتحديد األطوار المتعلقة بنظام معين وتوفيره المصطلحات الخاصة
بالمراحل المختلفة فيه .ال تعتبر دورة حياة البيانات مفهومًا
ً
ً
ً
تعريفا رسم ًيا ،إذ يمكن للجهات ذات العالقة
جامدا أو
مشترطا
اتخاذ القرارات ضمن كل مرحلة من مراحل دورة الحياة بشكل
منفصل؛ على سبيل المثال ،يمكن اتخاذ القرارات المتصلة بالحفاظ
على الخصوصية في األجهزة والبرامج خالل مرحلة وضع
التصورات.
ً
نحن بدورنا ال نقدم
تعريفا رسم ًيا للبيانات أو المعلومات ،بل
نراها كأي أمر يرغب المستخدم في حمايته مثل البيانات المتصلة
بموقعه الجغرافي أو سجالته الصحية ً
مثل.

«لم يعد من الممكن العودة إلى الخصوصية التي كنا نعرفها في
الماضي ....كما ماتت الطريقة التي كنا نفكر فيها بالخصوصية»
 -مارغو سيلتزر ،المنتدى االقتصادي العالمي2015 ،
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الشكل  .1دورة حياة البيانات

وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮر

اﻧﺸﺎء

ارﺳﺎل

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

اﻻﺳﺘﻐﻼل

RAND RR1393-1

المراحل

تبدأ دورة حياة البيانات بمرحلة وضع التصور ،وفيها ُتتخذ
القرارات الخاصة بحماية خصوصية المستخدم قبل إنشاء البيانات.
في هذه المرحلة ،توضع قواعد حول البيانات التي يمكن الوصول
إليها وكيفية حمايتها ،حيث يمكن خالل هذه المرحلة اتخاذ عدة
قرارات تتعلق
بشكل وثيق بتصميم النظام وبنيته ،وهي قرارات
ٍ
ُتتخذ قبل إنشاء البيانات .تتضمن األمثلة على ذلك تحديد
المصنعين ً
مثل ما المستشعرات التي سيحتويها الهاتف ،وتحديد
مطوري أنظمة التشغيل متى س ُتطبق حالتا الحماية أو العزل في
نظام التشغيل ،والقرارات التي يتخذها مطورو التطبيقات بشأن
كيفية عمل التطبيق ونموذج األعمال الخاص به .يمكن تقسيم
مرحلة وضع التصور إلى مجموعات فرعية منفصلة ال تتداخل
ً
عامة ،وتشمل تلك المراحل الفرعية القرارات الخاصة بإنشاء نظام
التشغيل ،وتلك المتعلقة بإنشاء متجر التطبيقات أو تصنيع الهواتف
أو تطوير التطبيقات أو غير ذلك .من المهم إدراك أن كل ما سبق
يحدث قبل إنشاء البيانات فعل ًيا.
تصف مرحلة اإلنشاء القرارات المتخذة خالل قيام الهاتف
الذكي بإنشاء البيانات و/أو التقاطها من البيئة المحيطة به .قد
يكون المستخدمون في بعض أنظمة الهواتف الذكية الحالية قادرين
ً
مثل على اتخاذ القرارات خالل مرحلة إنشاء المعلومات إذا تم
إخطارهم وقت التشغيل بأن بياناتهم ُتجمعُ ،
وقدم إليهم إشعارات
تفيد بذلك ُتعرف بإشعارات اللحظة األخيرة .تختلف مرحلة اإلنشاء
عن مرحلة وضع التصور في وجود أكثر من سياق متصل بالبيانات
ً
فضل عن امتالك فكرة أكبر حول القيمة
التي يتم إنشاؤها وجمعها،
المحتملة للبيانات التي ُتجمع.
تحدث مرحلة اإلرسال عند انتقال البيانات .عادة ال ُت ّ
خزن
البيانات فقط على الهاتف ،بل قد تنقل إلى أماكن تخزين أو يتم
مشاركتها مع مستخدمين آخرين أو شركات أخرى .قد تشمل
القرارات المتعلقة بهذه المرحلة نوع وسيلة النقل المستخدمة،
ً
مثال شبكة اتصاالت السلكية أو شبكة  .Wi-Fiكما قد تتضمن هذه
المرحلة إدراج آليات مثل التشفير لمنع هجمات «الوسيط» ،التي

التنصت على البيانات ،أو حتى تغيير
يحاول فيها المهاجمون
ّ
وجهتها بالكامل بين األطراف دون معرفتها.
ُتحفظ البيانات في مرحلة التخزين في مكان التخزين .وفي
النظام البيئي للهواتف الذكية ،غال ًبا ما يقوم مزودو خدمة التخزين
السحابي بتخزين البيانات على شبكات التخزين السحابية .وي ّتخذ
هؤالء المزودون في هذه المرحلة قرارات تتعلق بكيفية تنظيم
البيانات وحفظها ،مثل مكان تخزين البيانات ،وتاريخ انتهاء
صالحيتها ،ومن يمكنه الوصول إليها.
كما يمكن تخزين البيانات على الجهاز ،إما كنسخة إضافية إلى
تلك المخزنة على السحابة ،أو بدالً منها .في حالة تخزين البيانات
على الجهاز فقط ،عندما تكون البيانات مخزنة في مكان إنشائها،
يجوز تخطي مرحلة إرسال .وكما نوهنا ساب ًقا ،فإن دورة حياة
البيانات مرنة بما يكفي للسماح بذلك.
قد تدخل البيانات مرحلة االستغالل ،ويعني ذلك في هذا
السياق تحليلها أو استخدامها ،أحيانًا بطرق حُ ددت مسب ًقا وأحيانًا
أخرى بطرق جديدة نشأت من انصهار هذه البيانات مع أخرى .ال
نعنى بعبارة مرحلة االستغالل في هذا السياق استغالل هذه
البيانات في توجيه برمجيات خبيثة تنطوي على أنشطة ضارة أو
مؤذية للمستخدم ،بل نعنيً ،
مثل ،قيام مطوري التطبيقات بتحليل
البيانات لفهم كيفية استخدام المستخدمين لتطبيقاتهم ،أو قيام
معلنين خارجيين باستخدام مجموعة بيانات واحدة أو متعددة
لتحديد اإلعالنات التي سيقدمونها لهذا الهاتف.
يعرض الشكل ً 1
أيضا وجود رابط يرجع من مرحلة االستغالل
إلى مرحلة اإلنشاء ويعبّر عن الحالة التي قد تعود فيها البيانات من
مرحلة االستغالل كمعلومات جديدة سيتم إنشاؤها ،مثل
استنتاجات أو ملفات تعريفية جديدة للمستخدمين .ناد ًرا ما
نظرا ألنها ُتنسخ ويعاد إرسالها
تختفي البيانات عن الوجود ً
عمرا محددًا وقد تبقي
واستغاللها عدة مرات 1.كما أنها ال تملك
ً
موجودة بأشكال مختلفة لفترات زمنية غير محددة .يمكن أن يتم
نسخ البيانات ومشاركتها في مرحلة االستغالل .وغال ًبا ما يتم
ً
مشاركة هذه البيانات
بعيدا عن التطبيقات مع جهات خارجية
مختلفة مثل شركات اإلعالن أو شركات التحليل أو جهة حكومية،
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منهجية البحث
ركز هذا البحث على التكنولوجيا واللوائح التنظيمية المستخدمة لحماية الخصوصية المتعلقة بالهواتف الذكية ،وحاول فهم كيفية
نظرا ألن على مطوري األنظمة ،وعلى الهيئات
تداخلها لتوفير الحماية للمستخدمينُ .تعتبر هذه المقاربة ثنائية الجانب ضرورية ً
التنظيمية ،أخذ الجانبين بعين االعتبار إلنجاح انتقال أي نظام لحماية خصوصية من مرحلة األبحاث إلى مرحلة النشر الواسع
وتبني السوق له .ومن أجل فهم هذين الجانبين المتعلقين بخصوصية الهاتف الذكي فه ًما أفضل ،قدمنا تفسيرنا المتعلق بدورة
حياة البيانات لتحديد المخاوف المتعلقة بالخصوصية والقرارات وصناع القرار المشاركين في كل جزء من عمليات الهاتف الذكي.
التكنولوجيا .قمنا بتقييم تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية المتوفرة على منصتي الهواتف الذكية المهيمنتين :نظام
التشغيل أندرويد الذي تصدره شركة جوجل وآي أو إس الذي تصدره شركة أبل .بدأنا بمراجعة عيّنات من متجر كل
واحد منهما ،ثم فحصنا نماذج األذونات ،ووضع الحماية ،وتشفير البيانات .كما قمنا بتسليط الضوء على أوجه
التشابه واالختالف في الحماية التي تقدمها كل منصة من هاتين المنصتين وتأثيرها على خصوصية المستخدم.
قمنا ً
أيضا بتنفيذ عدة تجارب لتقييم مدى توافق تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية المتوفرة حال ًيا مع أهدافها المعلنة،
وتقصينا على وجه الخصوص مقدار البيانات الخاصة التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها من دون طلب أي أذونات ،إما عبر
جمع النظام بيانات حساسة من التطبيق أو عبر فحص نظام واجهة برمجة التطبيقات ( )APIالستخراج المعلومات الحساسة منه.
إضافة إلى ذلك ،استقصينا فيما إذا كان التشفير يُستخدم بشكل مناسب لحماية البيانات الخاصة ضمن التطبيقات المصرفية
وخالل دورة حياة البيانات لتوضيح الثغرات ونقاط القوة في الحماية.
اللوائح التنظيمية .قمنا بمراجعة آليات اإلنفاذ التنظيمية المتاحة لحماية خصوصية المستهلك للتعرف على
اللوائح التنظيمية المتعلقة بخصوصية الهواتف الذكية ،حيث بدأنا بوصف بعض األطر التي يمكن استخدامها لفهم
العدد الهائل من القوانين االتحادية واآلليات التنظيمية لحماية الخصوصية في الواليات المتحدة .شمل ذلك النظر
في “مبادئ ممارسات المعلومات العادلة” ( ،)FIPPSوهي مبادئ لحماية الخصوصية استخدمها المنظمون لعقود.
وحاولنا تحديد أي إطار عمل هو األكثر كفاءة لتحديد الثغرات في حماية الخصوصية من الناحي َتين التنظيمية والتكنولوجية،
واستخدمنا لهذا الغرض عدة معايير مثل االكتمال ،وقابلية التطبيق فيما يتعلق بالتكنولوجيا ،وقابلية التطبيق فيما يتعلق باللوائح،
يستوف أي من األطر تلك المعايير .وبغرض معالجة ذلك ،قمنا باتخاذ خطوتين :تمثلت األولى في تصويرنا ووصفنا لمراحل
لكن لم
ِ
مستمرا لتحديد تكنولوجيات حماية الخصوصية وصناع القرار .ثان ًيا ،جمعنا
دورة حياة البيانات للهواتف الذكية التي تضع إطا ًرا
ً
دورة حياة البيانات مع “مبادئ ممارسات المعلومات العادلة” ( )FIPPsالستحداث أداة جديدة نشير إليها على أنها “مبادئ ممارسات
المعلومات العادلة المتعلقة بدورة حياة البيانات” ( )DL-FIPPsوتسمح للشخص بتحليل الثغرات ونقاط القوة في الحماية في كل خلية
من المصفوفة.

ما يثير قلق المستخدمين (باليباكو ،جونغ ،وآخرون،
Jung, et al., 2013؛ ويوربان ،هوفناغل ،ولي Urban, Hoofnagle,
 .)and Li, 2012تركز الجوانب التكنولوجية في هذا التقرير بشكل
خاص على البيانات الموجودة على الجهاز .ستساعد المعلومات
المذكورة في آخر هذا التقرير حول الجوانب التشريعية ،وإطار
العمل الثنائي األبعاد ،على النظر في كيفية مشاركة الجهات
الخارجية البيانات وإعادة استخدامها.
قد تتخذ مجموعات مختلفة القرارات في كل مرحلة من
أمرا مه ًما لفهم
مراحل دورة حياة البيانات .يعتبر فهم هذه اآللية ً
نظرا
الحالة التنظيمية على امتداد دورة حياة البيانات وذلك ً
لخضوع كل صانع قرار إلى قوانين أو عمليات رقابة مختلفة عن
اآلخر ومن هيئات تنظيمية مختلفة ً
أيضا .كما قد تؤثر مهارات
صانعي القرار والموارد المتوفرة لهم على تدابير الحماية الفنية
Balebako,

المعتمدة ،ما يبرز أهمية تحديد ص ّناع القرار لفهم أنواع حماية
الخصوصية المطبقة فه ًما أفضل .على سبيل المثال ،قد يفشل
مطورو التطبيقات غير المتمتعين بخبرة أمنية في تطبيق
التكنولوجيات التي تحافظ على الخصوصية بشكل صحيح (باليباكو،
مارش ،وآخرون.)Balebako, Marsh, et al., 2014 ،

صناع القرار

يلعب العديد من صناع القرار دو ًرا معي ًنا على امتداد دورة حياة
البيانات ،وسيناقش هذا القسم ص ّناع القرار بشكل عام وتوضيحي
بسبب اعتماد قائمة صناع القرار الكاملة على التطبيق والمنصة
المحددين .في مرحلة وضع التصور ،يتخذ مطورو المنصة قرارات
تتعلق باألجهزة ،مثل المستشعرات التي قد تتوفر في الجهاز ،وهو
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ما يؤثر على نوع البيانات التي يمكن جمعها عبر الهاتف .كما يتخذ
مطورو المنصة ً
أيضا قرارات تتعلق ببنية نظام التشغيل التي يمكن
أن تؤثر بدورها على الخصوصية واألمن .تتضمن األمثلة على ما
سبق تحديد إن كان سيُطبق التشفير على مستوى النظام ،أو
استخدام تقنية عزل التطبيقات عن بعضها .يتحكم متجر التطبيقات
بالتطبيقات المتوفرة للتنزيل ،وتؤثر مراجعات األمن والخصوصية
(أو عدم وجود مراجعات الخصوصية) التي يقدمها متجر التطبيقات
في إمكانية تنزيل تطبيقات تخترق الخصوصية أو برامج خبيثة
(شركة أبل2016 ،؛ لوكهيمر .)Lockheimer, 2012 ،يتخذ مطور
التطبيق ،خالل برمجته للتطبيق ،الكثير من القرارات تجاه
الوظائف التي ستقوم بجمع البيانات ونوع البيانات التي س ُتجمع.
في مرحلة اإلنشاء ،يمكن للمستخدمين اختيار البيانات التي
يمكن للجهاز الحصول عليها من خالل إعطاء األذونات الالزمة .قد
يطلب مطورو التطبيقات والمعلنين بيانات وافق عليها المستخدم
ساب ًقا؛ كما يمكن للمعلنين ومطوري التطبيقات التحكم في معدل
تكرار جمع البيانات ،وهو أمر ال يعرفه معظم المستخدمين الذين
وافقوا على جمع التطبيقات لبياناتهم.
في مرحلة اإلرسال ،قد يتغير صناع القرار تبعًا لطريقة
اإلرسال .على سبيل المثال ،قد يستخدم مزود االتصاالت تقنيات
مختلفة ويمكنه اتباع قواعد تنظيمية مختلفة عن مزود خدمة
اإلنترنت .بالتالي قد تختلف اآلثار المترتبة على خصوصية نقل
البيانات عبر اإلنترنت (عبر شبكة السلكية أو سلكية) عن تلك
المترتبة على نقل البيانات باستخدام شبكة خلوية.
في مرحلة التخزين ،إذا تم تخزين البيانات على السحابة ،قد
يقوم مزود خدمة السحابة باتخاذ القرارات التي تؤثر على
خصوصية البيانات حيث قد تشمل القرارات التقنية من يمكنه
التحكم في الوصول والمعايير التي يتبعها ،وما إذا كان التشفير أو
الحذف متاحين .قد تؤثر قرارات أخرى على طريقة التنظيم .على
سبيل المثال ،قد يكون لموقع الخوادم السحابية أثر ،وقد يكون
لدى بلدان ودول مختلفة لوائح مختلفة بشأن خصوصية البيانات.
وفي حال عدم تخزين البيانات على السحابة فقط أو في حال
تخزينها على الهاتف فقط ،فقد يتم إشراك جهات معنية أخرى.
تعتبر مرحلة االستغالل مثيرة لالهتمام بشكل خاص ،حيث قد
ترغب الجهات المعنية المختلفة في الوصول إلى البيانات وقد
تقرر استخدامها بطرق مختلفة .يتوقع العديد من مستخدمي
الهواتف الذكية وصول المطور إلى البيانات التي تم جمعها،
واستخدامها لغرض تحسين التطبيق (باليباكو ،جونغ ،وآخرون
 .)Balebako, Jung, et al. 2013مع ذلك ،قد ال يتوقع مستخدمو
الهواتف الذكية من مطوري التطبيقات إعادة بيع بياناتهم إلى أطراف
أخرى .يمكن للمعلنين الحصول على الملف الشخصي الخاص
بالمستخدم خالل مرحلة االستغالل ،وقد تؤثر هذه الملفات
الشخصية في اإلعالنات التي يتعرض لها المستخدمون .كما قد
تطلب الحكومة الوصول إلى المعلومات ،ما قد يسبب مخاوف حول
الخصوصية لدى المستخدمين.
عمومًا ،تمثل دورة حياة البيانات في بيانات الهاتف الذكي

وسيلة للنظر في كيفية حماية الخصوصية في منظومة الهاتف
الذكي .وهي تتيح فرصة لشركات التكنولوجيا والهيئات التنظيمية
للنظر في توفر الحماية طوال دورة الحياة أو لتحديد كيفية
تناسب التكنولوجيا أو التنظيم في مرحلة معينة من دورة الحياة.

تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية

تتوفر عدة تكنولوجيات تعمل على الحفاظ على الخصوصية في
كلتا المنصتين ،وتشمل أدوات مثل نموذج سوق التطبيقات ،ونماذج
حصول التطبيق على أذونات لتنظيم عمله على الهاتف ،والعزل،
وتشفير كامل الجهاز ،والتشفير خالل اإلرسال لحماية البيانات
التي يتم جمعها وتخزينها وإرسالها من خالل الهاتف ،وتأمين بيئة
موثوقة لإلقالع والتنفيذ لحماية الجهاز نفسه من الهجمات التي
قد تؤدي إلى الوصول إلى البيانات الخاصة .وقد ركزنا على اآلثار
المتعلقة بخصوصية بيانات المستخدمين عند مقارنة الطريقة
التي تنفذ بها طرق الحماية على أجهزة آي أو إس وأندرويد.
وبشكل عام ،فإن تقنيات الخصوصية التي تستخدمها هاتان
المنصتان متقاربة ،ولكن ال تزال بعض االختالفات الجوهرية تظهر
نتيجة وجود اختالفات جوهرية بين نظامي آي أو إس وأندرويد.

األنظمة البيئية

يتمثل أحد أكبر الفروق بين نظامي آي أو إس وأندرويد في أن
أبل هي الشركة الوحيدة التي تصنع أجهزة آيفون ( ،)iPhoneفي
حين تسمح جوجل لشركات كثيرة لصناعة األجهزة بتشغيل نظام
أندرويد ،ما يؤدي إلى عدة اختالفات مهمة في ما يتعلق بحماية
الخصوصية.
يُصعّب سماح منظومة جوجل لعدة شركات بصناعة أجهزة
نظرا لوجود عدة إصدارات
متنوعة من تصحيح األنظمة الحالية ً
لنظام التشغيل يجب تصحيحها ،وعدة أطراف مسؤولة عن تطبيق
هذه التصحيحات ،ما يؤدي إلى بطء عملية التصحيح .من ناحية
أخرى ،تكون أبل قادرة في أي وقت على إرسال تصحيحات لجميع
األجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس .ويؤثر ذلك على خصوصية
المستخدم إذ من المرجح أن تظل نقاط الضعف المحتملة المعروفة
التي قد تعرض البيانات الخاصة إلى الخطر لفترة أطول في منظومة
جوجل (فيداس ،فوتيبكا ،وكريستينVidas, Votipka, and ،
.)Christin, 2011
نظرا لسماح جوجل للشركات بتصنيع
إضافة إلى ما سبقً ،
أجهزتها الخاصة ،فإن هناك إمكانية لقيام هذه الشركات المختلفة
بإضافة تطبيقاتها الخاصة إلى نظام أندرويد األساسي ،وإجبار
المستخدمين على تثبيتها على هواتفهم الستخدام خدماتها .غال ًبا
ما تسمح هذه التطبيقات ،التي يُشار إليها غال ًبا باسم «البرامج
غير المرغوب فيها» (( )Bloatwareمكدانيال)McDaniel, 2012 ،
للمزودين بجمع كميات كبيرة من بيانات المستخدمين الشخصية
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الستخدامها ألغراضهم الخاصة.
من ناحية أخرى ،تعد أبل المزود الوحيد لكل األجهزة التي
تعمل بنظام آي أو إس ،ما يقلل من تنوع التطبيقات المثبتة مسب ًقا
(وخصوصً ا تلك التي يعتبرها البعض برامج غير مرغوب فيها) على
األجهزة ومواردها .ولكن لنظام أبل المركزي ثمنه .نظرًا ألن أبل
هي المزود الوحيد لنظام التشغيل آي أو إس ،فإن أي ثغرة أمنية في
نظام التشغيل ذاك ستؤثر على البيانات الخاصة لجميع مستخدمي
هذه األجهزة لكونها تعمل على نفس نظام التشغيل ،في حين قد
نظرا لتنوع إصداراته مع
يتجنب نظام أندرويد حصول ذلك لهذا ً
تنوع الشركات المص ّنعة لألجهزة.
خالصة القول هو أن نموذج آي أو إس المركزي يتمتع بقدرة
أفضل على سرعة تصحيح الثغرات وحماية الخصوصية ،إال أن أي
ثغرة تظهر فيه ستصيب شريحة كبيرة من المستخدمين.

متجر التطبيقات

تنعكس االختالفات بين نظا َمي التشغيل في متاجر التطبيقات ً
أيضا
حيث تملك كل شركة النماذج الخاصة بها التي تتحكم بالتطبيقات
التي يُسمح بتثبيتها وتشغيلها على أجهزة المستخدم .يحاول
نظاما آي أو إس وأندرويد تحليل جميع التطبيقات المُ ضافة في
متجر كل منهما ويستخدمان لهذا الغرض التحليالت الثابتة
والديناميكية واليدوية للتأكد من عمل التطبيق على النحو المعلن
عنه والمنصوص عليه وضمان ،إلى حد ما ،عدم احتوائه على
أي تطبيقات خبيثة .إال أن جوجل ،كما هي حالة نظامها التشغيلي
عامة ،ال تملك سيطرة كاملة على التطبيقات المتوافقة مع أندرويد
وتسمح للمستخدمين بتثبيت تطبيقات من مصادر غير معروفة
حتى لو رفضها متجر التطبيقات (تقرير شركة جوجل :مراجعة
سنوية ألمن نظام أندرويد لعام Google Report: Android ،2014
 ،)Security 2014 Year in Review, 2014ما قد يسمح ،من ضمن أمور
أخرى ،بتثبيت تطبيقات قد ال تحافظ على البيانات الخاصة وتحميها
بالصورة المرجوة .وفي حين يعمل نظاما آي أو إس وأندرويد على
اعتماد نموذج «عدم الثقة والتحقق» (“ )”distrust and verifyفي
تعاملهما مع التطبيقات ،يبقى الفرق األساسي بينهما في مستوى
التحكم الذي يتمتعان به.

نماذج األذونات

قمنا ً
أيضا بفحص نماذج األذونات على األجهزة التي تعمل بنظامي آي
أو إس وأندرويد ،والتي تتحكم في المعلومات التي يُسمح للتطبيق
بجمعها .في حالة نظام أندرويد ،كان على المستخدم ،قبل إصدار
نوجا (( )Nougatوهو أحدث إصدار للنظام) الموافقة على جميع
األذونات عند تثبيت التطبيق ألول مرة ،في حين يتطلب نظام
التشغيل آي أو إس إعطاء اإلذن وقت التشغيل (كما في إشعارات
اللحظة األخيرة) .يعني هذا أنه بإمكان مستخدمي أندرويد رؤية
جميع األذونات التي قد يحتاجها التطبيق خالل تثبيته ،في حين

يرى مستخدمو نظام آي أو إس مجموعة األذونات الالزمة عند
اختيار التطبيق الذي يريدون تثبيته.
اقترب نظام أندرويد في إصدار مارشميلو ()Marshmallow
(إصدار سبق نوجا الحالي) من نموذج عمل نظام آي أو إس ،إذ
بات على التطبيقات طلب مجموعات معينة من األذونات اإلضافية
حسب الحاجة ،بدال ً من توفر جميع األذونات معًا عند التثبيت
ألول مرة .تختلف عملية الموافقة على األذونات وقت التشغيل إلى
حد ما بين نظامي آي أو إس وأندرويد ،حيث يطلب نظام أندرويد
من المستخدم الموافقة فقط على األذونات التي يعتبرها «خطيرة»
(تايلور )Taylor, 2015 ،لطلبها معلومات المستخدم الخاصة ،لكن
في الوقت نفسه ،ال تشمل هذه األذونات الخطيرة أذونات مثل ضبط
المنبه أو الوصول إلى اإلنترنت .يطلب نظام آي أو إس الحصول
على موافقات في حينه على أي قدرات محددة غير افتراضية مثل
السماح بالتخزين على ( )iCloudأتينزا وآخرون Atienza et al.,
.)2015
وأخيرًا ،يفرض نظاما آي أو إس وأندرويد قيودًا على نماذج
أذوناتهما باسم سهولة االستخدام ،إذ يضع أندرويد ً
مثل األذونات
بشكل يعطي الموافقة على كامل األذونات في
ضمن مجموعات،
ٍ
المجموعة لدى الموافقة على إذن واحد .أما نظام آي أو إس،
فيسمح ببعض األذونات االفتراضية التي ّ
تمكن الوصول إلى التطبيق
دون الحاجة إلى موافقة المستخدم .غير أن كال اإلجراءين يحدان
من مستوى تحكم مستخدم الهاتف في بياناته الخاصة.

تقنيات العزل والتشفير

يستخدم كال النظامين العزل والتشفير لحماية بيانات الهاتف.
تحاول تقنية العزل ( )Sandboxingتخصيص مكان مستقل لكل
تطبيق لمنعه من الوصول إلى بيانات جمعها تطبيق آخر ويُحتمل أن
تكون حساسة .صحيح أن النظامين يستخدمان تقنيات مختلفة ،إال
أنهما يوفران مستويات الحماية ذاتها.
كما يوفر كال نظامي التشغيل إمكانية تشفير الجهاز لحمية
البيانات التي تجمعها التطبيقات أثناء تخزينها على الهاتف .يقوم
نظام آي أو إس بتشفير الجهاز بالكامل بشكل افتراضي ،مما يضمن
تشفير جميع البيانات طوال الوقت ،في حين يقدم نظام أندرويد
يعرض البيانات للخطر .إال أن جوجل
حال ًيا التشفير كخيار؛ ما قد ّ
تخطط لجعل التشفير افتراض ًيا على نظام أندرويد أيضًا .كما
يستخدم آي أو إس وأندرويد تقنية «تسجيل المفتاح المدعومة
من األجهزة» ( )hardware-backed key signingلمنع الهجمات
التقليدية على مفاتيح التشفير.
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تجارب لتقييم فعالية تكنولوجيا الحفاظ
على الخصوصية

أجرى أعضاء فريق المشروع من مختبر لينكولن التابع لمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا عددًا من التجارب حاولوا فيها معرفة
مدى جودة تقنيات حماية الخصوصية في تقديم الغرض المرجو
منها ،وهو حماية خصوصية المستخدم في العالم الحقيقي .وبشكل
ً
أكثر
تحديدا ،أجرى الباحثون تجربتين مختلفتين لتقييم فعالية
نموذج األذونات عبر النظر في نوعية البيانات الخاصة التي يمكن
لشخص ما الوصول إليها عبر تجاوز نموذج األذونات من خالل
«واجهة برمجة التطبيق» ( )APIالخاصة أو من خالل استغالل
واجهة برمجة التطبيقات الحالية الموجودة في النظام .ومن أجل
فهم نوعية المعلومات الخاصة التي يمكن لمخترقي اإلنترنت
الوصول إليها ،أجرى فريق البحث العديد من التجارب لتقييم ما إذا
كانت التطبيقات المختلفة تستخدم التشفير بشكل صحيح ،وما
هي المعلومات الخاصة التي قد تنقلها هذه التطبيقات.

ما هي المعلومات الخاصة التي يمكن لتطبيقات
أندرويد الوصول إليها دون طلب إذن المستخدم؟

ه ََدفت تجربتنا األولى إلى تحديد المعلومات الخاصة التي يمكن
للتطبيق العامل على نظام أندرويد الوصول إليها دون طلب أي
أذونات من المستخدم .وبغرض قياس ذلك ،قمنا بكتابة نص برمجي
عمل على مسح المراجع العامة المتصلة بواجهة برمجة التطبيقات
لنظام أندرويد لتحديد أنواع طلبات واجهة برمجة التطبيق التي ال
تتطلب أي أذونات من المستخدم .بعد ذلك ،تم غربلة القائمة التي
تألفت من  36ألف طلب تقري ًبا يدويًا لتحديد تلك التي قد تشكل
تسريبات محتملة للخصوصية .وقد وجدنا عددًا من التسريبات
المتعلقة بالخصوصية .على سبيل المثال ،اكتشفنا أن التطبيقات
قادرة على تحديد ما تم تثبيته على الجهاز ،وبالتالي معرفة هوية
الهاتف بشكل دقيق وتحديد التطبيقات الضعيفة واكتشاف موقع
البيانات الخاصة الستغاللها .قد تكون معرفة هوية الجهاز بشكل
دقيق (بصمة الجهاز) مصدر قلق كبير للخصوصية كونها تسمح
بتحديد فريد للهاتف بطريقة قد ال يكون حتى مطور البرامج قد
خطط لها .تسمح عملية تحديد بصمة الجهاز بمعرفة معلومات
أكثر عن المستخدم أو الجهاز ،مما يتيح جمع البيانات من مصادر
مختلفة والخروج باستدالالت جديدة عن المستخدم تزيد حتى
عما قد يتوقعه (تورناو.)Turnow, 2012 ،
يتطلب إدراج حسابات فعلية على جهاز المستخدم أذونات
خاصة ،لكن في الوقت نفسه ،ال تتطلب موثقات الحساب أي
أذونات ،وهي غال ًبا ما تقدم معلومات عن الحسابات التي يملكها
المستخدم ،والتي منها ما قد يكون
حساسا وخاصً ا ،إال أن بعض
ً
الخدمات قد تتشارك موثقات الحساب ،ما قد يحد من الضرر الناتج
عن هذه المعلومات.
إضافة إلى ما سبق ،من الممكن للوصول إلى المدخالت التي

يطلبها كل تطبيق من شبكة اإلنترنت ،والتي تشمل بيانات أرسلها
أو استقبلها التطبيق .على سبيل المثال ،تمكنا من معرفة عدد
البايتات التي استهلكها  Skypeخالل فترة زمنية محددة ،وهو ما قد
أمرا فائق الحساسية .كما قد أظهرت أبحاث أخرى إمكانية
يعتبر ً
استخدام تطبيقات تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت
( )VoIPلتحديد لغة الكالم (رايت ،باالرد ،مونروز ،وآخرون،
 )Wright, Ballard, Monrose, et al., 2007وحتى الكشف عن عبارات
محددة تم نطقها (رايت ،باالرد ،كول ،وآخرونWright, Ballard, ،
 .)Coull, et al., 2010يسمح ذلك للتطبيق بالتنصت على المحادثات
الهاتفية الخاصة دون إذن ،كما تسمح هذه القناة الجانبية ً
أيضا
بمعرفة معلومات عن موقع المستخدم بشكل عام عن طريق مراقبة
الحاالت التي تقوم فيها تطبيقات الخرائط بتحميل أجزاء أماكن
محددة من المدن التي يتحرك فيها المستخدم.

ما المعلومات الخاصة التي يمكن الوصول إليها
باستغالل واجهة برمجة التطبيقات؟

قمنا بإجراء تجربة ثانية لتقييم المعلومات الخاصة التي يمكن
الوصول إليها عن طريق استغالل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة
ً
تحديدا – بإنشاء أداة أطلقنا
بالنظام ،حيث قمنا – بشكل أكثر
عليها اسم «تطبيق منعكس» ( )reflector appتستخدم الصورة
المنعكسة (مايكروسوفت .)Microsoft, 2016 ،يعتبر استخدام
الصورة المنعكسة مه ًما كوسيلة لمراقبة طلبات البرنامج عند
عمله ،ولقد استخدمنا الصورة المنعكسة لتحديد واستدعاء جميع
األمور والوسائل الممكنة التي قد تنشأ خالل عمليات الهاتف ،وهو
ما سمح لنا بإيجاد طرق إضافية يقوم من خاللها تطبيق ما بمشاركة
البيانات الخاصة للمستخدم غير تلك المذكورة في وثائق واجهة
ً
ارتباطا وثي ًقا بالفحص
برمجة التطبيقات .ترتبط هذه الطريقة
العشوائي ( ،)fuzzingوهي تقنية يشيع استخدامها في اختبار ثغرات
البرمجيات (ميلر ))Miller, 2007 ،ويتم فيها إدخال كميات كبيرة
من البيانات العشوائية في شفرة البرنامج لمعرفة إن كان البرنامج
سينهار .كنا نحن ،على حد علمنا ،أول من استخدم هذه التقنية
للنظر في موضوع الخصوصية.
أدت هذه التجربة إلى عدة نتائج مثيرة لالهتمام فيما يتعلق
بنظام أندرويد؛ أولها هو قدرة بعض المعلومات المتاحة للعموم ،مثل
المكتبات المشتركة وميزات النظام األخرى ،على تحديد «بصمة»
الهاتف .ربما األمر األكثر إثارة للقلق هو القدرة على معرفة تخطيط
لوحة المفاتيح على الهاتف ،وهو ما قد يكشف عن لغة المستخدم
المفضلة .ثان ًيا ،كشفنا عدة طرق محتملة خطيرة تسببت في أخطاء
منخفضة المستوى في الجهاز ،ولم يكتشفها الجهاز االفتراضي .قد
تكون هذه العيوب ذات المستوى المنخفض مثار قلق أمني أكثر منه
قلق متعلق بالخصوصية ،إال أنها تشير إلى احتمال وجود نقطة ضعف
منخفضة المستوى يمكن لمخترق استغاللها .مع ذلك ،لم نتمكن
من الوصول إلى أي بيانات خاصة ً
جدا ،مثل البيانات الالسلكية أو
أي طرق فريدة لتحديد بصمة الجهاز ،وهو أمر إيجابي .وبالتالي،
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بالرغم من وجود بعض المخاوف ،إال أن طريقة الصورة المنعكسة
لم تكشف عن أي معلومات خاصة ً
جدا.

إلى أي مدى تستخدم التطبيقات التشفير في نقل
البيانات أو نقل بيانات خاصة غير مهمة؟

ركزنا في تجربتنا ثالثة على التطبيقات المالية والمصرفية على
ً
احتمال العتماد ممارسات
اعتبار أنها األكثر تطو ًرا نسب ًيا واألكثر
أفضل في إدارة التشفير والبيانات الخاصة .قمنا على وجه التحديد
بتحليل  50تطبي ًقا مصرف ًيا على أندرويد وآي أو إس لمعرفة مدى
استخدام هذه التطبيقات للتشفير.
قمنا ً
أول بالنظر إلى احتمالية قيام التطبيقات بالتحقق بشكل
صحيح من شهادات الخادم المستخدم للتحقق من صحة الخادم
وحماية اتصاالتها .يؤدي عدم القيام بذلك إلى فتح الباب أمام هجمات
المخترقين التي يمكنها سرقة البيانات الخاصة عبر انتحال هوية
خادم مصرفي .قامت غالبية التطبيقات المصرفية على نظامي
أندرويد وآي أو إس بالتحقق من صحة الشهادات بشكل صحيح،
لكننا وجدنا عددًا ً
قليل من التطبيقات المصرفية التي لم تنفذ
عملية التحقق من صحة الشهادات بشكل صحيح .يعني هذا أن
عملية التحقق من الشهادة ما زالت عملية غير مباشرة ،وهو
ما يعني تعرض التطبيقات األقل تطو ًرا إلى هذا الخطأ ،ما يسمح
باعتراض البيانات الخاصة أثناء انتقالها.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي حين أن التحقق من صحة الشهادات
هو المعيار السائد حال ًيا في الصناعة ،إال أنه يترك المستخدمين
عرضة للهجوم القادر على تخريب عملية سلطة التصديق
( .)certificate authorityمن األمثلة على المهاجمين الذين يمكنهم
تخريب عملية سلطة التصديق نذكر الجهات الحكومية ومهاجمين
مثل ،ديجينوتار ( ،)DigiNotarوكومودو ( ،)Comodoوفيريساين
( .)VeriSignونالحظ وجود أمثلة مسبقة حول حاالت تخريب
سلطة التصديق لخلق شهادات وهمية (ويتني.)2011 ,Whitney ،
تعتبر «الشهادات المثبتة» ( )Pinning certificatesحال ًيا وسيلة
لتوفير المزيد من الضمانات أن نقطة النهاية التي يتحدث عنها
فعل .نالحظ أن عددًا ً
التطبيق هي نقطة النهاية المتوقعة ً
قليل من
التطبيقات المصرفية تختار ً
فعل استخدام هذا النهج األقوى إلعطاء
حماية إضافية لمستخدميها.
بعد ذلك ،حصرنا وحللنا أنواع البيانات الخاصة التي تنتقل
عن طريق هذه التطبيقات المصرفية خالل العمليات ،حيث الحظنا
وجود نسبة ال بأس بها من التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد
التي يبدو أنها تنقل أمو ًرا تعريفية دائمة حول الجهاز ،يمكن
استخدامها لتحديد بصمة الجهاز .إضافة إلى ذلك ،بدا وكأن عدة
تطبيقات على نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس تقوم بنقل بيانات
الموقع عندما ال يبدو ذلك ضروريًا ،إذ ال تشمل الئحة بيانات الموقع
األذونات المتصلة بالخرائط .على وجه الخصوص ،وجدنا تطبيقين
على نظام التشغيل آي أو إس من أصل سبعة تطبيقات ترسل بيانات
الموقع ينتظران الحصول على موافقة المستخدم على بيانات الموقع

ألغراض تتعلق بالخرائط قبل إرسال البيانات دون استخدام الخرائط.
أساسا أنهما يستفيدان من واقع أن المستخدم منح إمكانية
يعني ذلك
ً
الوصول إلى بيانات الموقع لغرض واحد ،إال أنهما استخدما البيانات
لغرض آخر .عالوة على ذلك ،يمكن التعرف على موقع المستخدم
ٍ
من معلومات أخرى ُترسل بخالف تلك التي يرسلها التطبيق صراحةً
عن موقع المستخدم .على سبيل المثالُ ،ترسل عدة تطبيقات ما
يُعرف باسم «م ّ
ُحدد مجموعة الخدمات األساسية» (Basic Service
 ،)Set Identificationالذي هو «عنوان تحكم دخول الوسائط –
عنوان ماك» ( )MAC addressلنقطة االتصال الالسلكية باإلنترنت
التي يستخدمها الجهاز وهو ما يجعل التطبيق قاد ًرا على كشف
موقع المستخدم .ويشير نقل مثل هذه البيانات التعريفية أو غير
الضرورية إلى احتمالية قيام هذه التطبيقات المصرفية باستخدام
بيانات المستخدمين الخاصة في أغراض أخرى بخالف تلك المعلنة،
وهو ما يوحي بوجود ما قد ينال من خصوصية المستخدمين.

الوضع الحالي لتكنولوجيا حماية
الخصوصية

عملنا على التحقق من كيفية حفاظ تكنولوجيا حماية الخصوصية
المتوفرة على البيانات خالل دورة حياتها اعتمادًا على دورة حياة
ً
فضال عن محاولتنا تحديد
البيانات التي ذكرناها في الشكل  1ساب ًقا،
بعض الثغرات التي قد تتواجد في وسائل الحماية الحالية .يعرض
الشكل  2النتائج التي توصلنا إليها حيث يشار إلى الحماية باللون
األخضر والثغرات باللون األحمر.
في مرحلة وضع التصور ،تحمي استراتيجية فحص سوق
التطبيقات المستخدمين من خالل منع دخول أي تطبيقات خبيثة
إليه ،إال أنه في الوقت ذاته ،ال يمكننا النظر إلى تلك الحماية
نظرا إلمكانية تجاوز مرحلة الفحص ،وقد تقوم
على أنها مثالية ً
التطبيقات التي تم فحصها بتنزيل تطبيقات ضارة ديناميك ًيا خالل
عملها على الجهاز .أما في مرحلة اإلنشاء ،فتحمي نماذج األذونات
وتقنية العزل خصوصية المستخدم من خالل تحديد نوع البيانات
الخاصة التي يمكن للتطبيق جمعها وأي التطبيقات يمكنها الوصول
إلى تلك البيانات .إال أنه في الوقت ذاته ،تملك هذه التكنولوجيا
بعض أوجه القصور مع وجود إعدادات افتراضية لألذونات تعطي
جميع التطبيقات إمكانية الوصول إلى بعض بيانات المستخدم ،ومع
طلب – وتلقي – العديد من التطبيقات أذونات إضافية أكثر مما هو
الزم لعملها .أما في مرحلة اإلرسال ،فيوفر التشفير للمستخدمين
مجموعة من األدوات لحماية بياناتهم ،إال أنه صعب االستخدام
وغال ًبا ما يُستخدم بشكل خاطئ ،وهو ما يخلق بعض نقاط الضعف
المحتملة .في مرحلة التخزين ،يمكن استخدام التشفير على
كامل الجهاز لحماية البيانات المخزنة على الهاتف الذكي ،لكن
حالما تنتقل البيانات من الهاتف إلى أي مكان تخزين آخر ،يفقد
المستخدمون أي ضمانات بحماية بياناتهم .أما في مرحلة االستغالل
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الشكل  .2حماية الخصوصية والثغرات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات

وﺿﻊ اﻟﺘﺼﻮر

اﻧﺸﺎء

ارﺳﺎل

اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

اﻻﺳﺘﻐﻼل

• ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

• ﻧﻤﻮذج اذوﻧﺎت
• اﻟﻌﺰل

• اﻟﺘﺸﻔﻴﺮﺧﻼل ﻧﻘﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

• ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ
ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎز

• ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺳﻮق اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

• ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوز ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
• ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ أﻣﻮر
إﺿﺎﻓﻴﺔ

• أذوﻧﺎت اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
• ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
ذوﻧﺎت ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻬﺎ

• ﺻﻌﺐ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ
ﻛﺎف
ﺑﺸﻜﻞ ٍ

• ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ أﻃﺮاف
ﺧﺎرﺟﻴﺔ

• ﻻ ﻗﻴﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

RAND RR1393-2

األخيرة ،فهي غير مغطاة بأي تقنية حفاظ على الخصوصية ،ما يعني
غياب الضوابط تقري ًبا على ما يمكن تحقيقه بالبيانات التي تم جمعها.
في المحصلة ،يوضح هذا التحليل أنه رغم محاوالت التكنولوجيا
حماية خصوصية المستخدم ،ال نزال نجد عدة ثغرات فيما يتعلق
بحماية الخصوصية الفعلية على امتداد دورة حياة البيانات.

آثار البرامج الخبيثة

إضافة إلى ما سبق ،نظرنا بشكل موجز في آثار البرامج الخبيثة
على بيئة الخصوصية ،حيث قمنا على وجه التحديد ،بمراجعة
الدراسات الحالية لفهم أنواع البيانات الخاصة التي يود مؤلفو
البرامج الخبيثة الحصول عليها واختالفها عن تلك التي تحاول
التطبيقات غير الخبيثة الحصول عليها .فيما يتعلق بنظام
أندرويد ،توفرت بيانات كثيرة حول ما تقوم به البرمجيات
الخبيثة ،منها دراسة حملت عنوان « Andrubisبعد مليون
تطبيق :دراسة لتصرفات البرامج الخبيثة الحالية لنظام أندرويد»
«Andrubis-1,000,000 Apps Later: A View on Current Android
( »Malware Behaviorsليندورفر وآخرون)Lindorfer et al., 2014، .
ً
تحليل ديناميك ًيا وثابتًا لحوالي  400,000ألف تطبيق
استخدمت
برمجي خبيث مأخوذة من أماكن مختلفة .في الوقت نفسه ،وجدنا
معلومات أقل فيما يتعلق بالبرمجيات الخبيثة على نظام التشغيل آي
أو إس ،ما جعلنا نضطر إلى التركيز على قائمة صغيرة من البرامج
الخبيثة المعروف وجودها على نظام التشغيل المشار إليه ،ثم
محاولة رؤية توافق البيانات الخاصة بها مع اإلحصائيات التفصيلية
المكثفة المتوفرة على نظام أندرويد.
اكتشفنا من هذا التحليل تركيز البرامج الخبيثة في نظامي
«المعرفات الدائمة» ،مثل «الهوية
التشغيل على الحصول على
ّ

الدولية لألجهزة المتنقلة»
ً
التي تميز جها ًزا عن آخر ،فضل عن وثائق تفويض أصحاب
البرمجيات الخبيثة بهدف سرقة حسابات المستخدمين واستغاللها.
ً
تركيزا على سرقة المعلومات
كما بدا أن التطبيقات الخبيثة أقل
الخاصة ،مثل بيانات الموقع .والمثير للدهشة أن التطبيقات غير
الخبيثة تكون أكثر عرضة الستخدام هذه البيانات وتسريبها
ألغراض مثل اإلعالنات الموجهة.
()Mobile Station Equipment Identity

نظرة عامة على تنفيذ اللوائح التنظيمية

كما ّ
وضحنا في بداية التقرير ،من المهم فهم البيئة التنظيمية
المتعلقة بخصوصية المستهلك ،إذ أنه بدون فهم تلك اللوائح،
قد تفشل التكنولوجيا أو األنظمة المتعلقة بحماية الخصوصية
في تلبية المتطلبات القانونية واالجتماعية ،وهو ما قد يتسبب
في عدم انتقالها من مرحلة األبحاث إلى مرحلة التوفر التجاري
للمستهلكين .سنقوم هنا بتقديم لمحة موجزة عن بعض الوسائل
التنظيمية التي قد ُتستخدم لغرض حماية الخصوصية في منظومة
الهاتف الذكي .لن نتطرق هنا إلى الحماية التي يوفرها الدستور
األمريكي للخصوصية من التدخالت الحكومية ،بل سنركز على
الحماية المقدمة للمستهلكين الذين قد يشعرون بأن خصوصيتهم
منتهكة من التطبيقات أو تحليالت الشركات أو منصات المص ّنعين
التي تجمع البيانات عنهم .تركز هذه المناقشة على القانون الفدرالي
المتعلق بحماية خصوصية المستهلك في الواليات المتحدة دون
التطرق إلى قوانين الواليات الداخلية أو القوانين الدولية ،والتي
يمكن أن تكون بدورها مؤثرة ً
أيضا ،مثل الجهود التي بذلها النائب
العام في كاليفورنيا فيما يتعلق بموضوع خصوصية الهاتف الذكي
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(والية كاليفورنيا ،وزارة العدل ،مكتب النائب

العام2012a، 2012b، ،

(State of California Department of Justice, Office of the Attorney

.))General
كانت إجراءات إنفاذ القانون التي قامت بها لجنة التجارة
الفدرالية األمريكية ( )FTCمهمة بشكل خاص في حماية
خصوصية المستهلكين في الواليات المتحدة ،حيث تعتبر الجهة
ً
نشاطا في ضمان االمتثال إلجراءات حماية خصوصية
األكثر
المستهلك .تستخدم اللجنة سلطتها لحماية المستهلكين عبر فرضها
على الشركات اتباع سياسات لحماية الخصوصية .كما تستخدم
اللجنة ،بحسب بياناتها ،إنفاذ القانون والمبادرات السياسية وتثقيف
المستهلكين وقطاع األعمال لحماية معلومات المستهلكين الشخصية
وضمان امتالكهم المعرفة الكافية لالستفادة من الفوائد العديدة التي
يقدمها السوق المتغير باستمرار (لجنة التجارة االتحادية األمريكية،
.)U.S. Federal Trade Commission, 2000

تنفيذ سياسات الخصوصية

بدأنا عملنا هنا مع مستخدمي الهواتف الذكية ،ثم انتقلنا إلى مطور
التطبيقات الذي يُنشئ تطبيقات الهواتف الذكية ،ثم متاجر التطبيقات
التي تسمح للمستخدمين بشراء هذه التطبيقات .ثمة اتفاقيات قائمة
بين جميع هذه الجهات المختلفة ،لكننا سنركز على نوع واحد
من االتفاقيات على وجه الخصوص ،وهو سياسات الخصوصية التي
ينشئها مطورو تطبيقات الهواتف المحمولة إلعالم المستخدمين
بالمعلومات التي سيتم جمعها عنهم ومشاركتها مع الجهات األخرى.
غير أنه ال يمكن اعتبار سياسات الخصوصية هذه مصد ًرا
ً
سهل للحصول على المعلومات حول البيانات التي تجمعها تطبيقات
الهواتف المحمولة عن المستخدمين ،كما أنها قد ال تصف كيفية
مشاركتها لهذه البيانات مع الجهات الخارجية – مثل المعلنين –
ً
فضل عن تقديمها معلومات شحيحة للمستخدمين تجاه مرحلة
استغالل البيانات .فحص مختبر لينكولن  223سياسة خصوصية
على نظام أندرويد و 126سياسة خصوصية على نظام آي أو إس،
حيث وجد أن على الشخص أن يكون في المتوسط طال ًبا جامع ًيا في
سنته الثانية لكي يتمكن من فهم نص سياسة الخصوصية بشكل
كامل ،وأن ما يزيد عن  %20بقليل ممن لم يحصلوا على الشهادة
الثانوية قادرون على فهم النص بالكامل .بعبارة أخرى ،ال تؤدي
سياسات الخصوصية الخاصة بالتطبيقات الغرض المرجو منها في
تزويد المستخدمين بالمعرفة والخيار حول معلوماتهم الشخصية.
على الرغم من أن سياسات الخصوصية تمثل «اتفاقيات» بين
المستخدمين ومطوري التطبيقات ،ال تراها المحاكم مستوفية
للمتطلبات القانونية التي تجعلها بمثابة «عقد قانوني» .مع ذلك،
يمكن للجنة التجارة الفدرالية استخدام قوانين حماية المستهلك
لضمان التزام مطوري التطبيقات بسياسات الخصوصية التي يضعونها
في تطبيقاتهم .بالتالي ،وعلى الرغم من عدم كفاية اتفاقيات سياسية
الخصوصية المذكورة ،إال أنها أصبحت جز ًءا مه ًما من التزام لجنة

التجارة الفدرالية بتنفيذ سياسات الخصوصية .هذا ً
فضل عن وجود
ً
تحديدا لحماية المستهلك يمكن للجنة استخدامها
قوانين أكثر
بهدف ضمان حماية بعض أنواع المعلومات أو المستخدمين.
على سبيل المثال ،يهدف قانون «حماية خصوصية األطفال على
اإلنترنت ( )COPPAإلى منع مشاركة المعلومات المتعلقة باألطفال
دون إذن آبائهم .بمعنى آخر ،إذا قام مطور تطبيق بجمع معلومات
حول طفل دون سن  13عامًا من غير موافقة والديه ،يمكن للجنة
التجارة الفيدرالية تطبيق إجراءات قانونية ضده (قانون الواليات
المتحدة .)1998 ,United States Code ،بالتالي يضع قانون حماية
خصوصية األطفال ً
خطا يحمي المستخدمين من مطوري التطبيقات،
في الوقت الذي يمكن أن تكون إجراءات الحماية تلك مدرجة في
سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق .إذا رأت اللجنة وجود حالة
عدم التزام بقانون حماية األطفال أو سياسة خصوصية التطبيق،
فإنها قادرة على إطالق آلية إنفاذ قانوني ضد تطبيق الهاتف المحمول
غير الملتزم.
في أحد األمثلة التي تشرح آلية عمل إنفاذ الخصوصية في
مؤخرا باتخاذ
الواليات المتحدة ،قامت لجنة التجارة الفدرالية
ً
معلومات عن األطفال
إجراء قانوني ضد موقع «يالب» ( )Yelpلجمعه
ٍ
بصورة غير مناسبة .توصل الموقع إلى تسوية خارج إطار المحكمة
مع لجنة التجارة الفدرالية دفع بموجبها غرامة مقدارها  450ألف
دوالر (لجنة التجارة الفدرالية األمريكية ،غير مؤرخةU.S. ،
.)Federal Trade Commission, undated

أطر عمل فحص اللوائح المتعلقة
بالخصوصية

ّ
تمثل هدفنا في تحديد نقاط القوة والضعف في اللوائح والتكنولوجيا
المتعلقة بموضوع الحماية ،حيث تقدم دورة حياة البيانات أحد
الطرق لفحص هذه الحماية .لكن في الوقت نفسه ،تتوفر أطر عمل
أخرى ً
أيضا منها ،على سبيل المثال ،إمكانية النظر في أنواع البيانات
المحمية لتحديد ما إذا كانت تتفق مع بعض القوانين القائمة
المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية مثل قوانين حماية المعلومات
الصحية (قانون «قابلية التأمين الصحي وقابلية المحاسبة»
( ))HIPAAأو قوانين حماية المعلومات االئتمانية المصرفية الخاصة
بالمستهلك (مثل قانون «اإلبالغ االئتماني العادل» (Fair Credit
 .))Reporting Actكما أن هناك طريقة أخرى بديلة تتمثل في
إمكانية التفكير بفئات األشخاص المعنيين ،مثل
معرفة من يتحكم في البيانات أو من تنطبق عليه البيانات ،حيث
استخدمت هذه الطريقة في بعض القوانين مثل قانون «حماية
خصوصية األطفال على اإلنترنت» ( )COPPAوقانون «حقوق
وخصوصية العملية التعليمية لألسرة» (Family Educational Rights
 ،)and Privacyالذي يحمي معلومات الطالب.
إال أن هذه األطر تتطرق إلى مجاالت محددة .بمعنى آخر ،تتطرق
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إلى حماية األشخاص والبيانات في مجال محدد وال تقدم الحماية
خارجه ،وهو ما يعتبر ثغرة في موضوع الحماية.

مبادئ ممارسة المعلومات العادلة

كان إطار «مبادئ ممارسة المعلومات العادلة»
 )Practice Principlesأحد ُ
األطر المستخدمة منذ فترة طويلة لفهم
لوائح الخصوصية وتحديدها ،وقد قدمت هذه المبادئ ،التي وضعتها
لجنة برئاسة ال رائد في مجال الخصوصية ويليس وير()Willis Ware
في عام ( 1970وي ر ،)Ware, 2008 ،الفكرة القائلة بأن ثمة العديد
من الجوانب الواجب معالجتها لحماية خصوصية المستهلك .تتوفر
ً
نسخا مختلفة من هذه المبادئ ،كما أدرجتها عدة تشريعات في
(Fair Information

الواليات المتحدة وخارجها.
تعتمد لجنة التجارة الفدرالية ،على سبيل المثال ،على مبادئ
ً
ً
مستخدمة
ممارسة المعلومات العادلة،
تعريفا محددًا لها مذكو ًرا في
النص المُ درج في الصفحة التالية (لجنة التجارة الفدرالية األمريكية،
.)U.S. Federal Trade Commission, 2000
وتجدر اإلشارة إلى أن تعريف اللجنة للوصول يختلف عن ذلك
أمرا يجب منعه
الذي يعتمده مجتمع األمن ،إذ أنه ال يعتبر الوصول ً
لكنه أمر يطلبه المستخدمون ،ما يسمح لهم برؤية البيانات الخاصة
بهم وتصحيحها .أحد األمثلة المألوفة في الواليات المتحدة هو قانون
«توفير التقارير االئتمانية بشكل عادل» (قانون أمريكيUnited ،
 ،)States Code, 2012الذي يستلزم تمتع المستخدمين بإمكانية
الوصول إلى التقارير االئتمانية الخاصة بهم وتصحيحها.

وصف لجنة التجارة الفدرالية
لمبادئ ممارسة المعلومات العادلة
 .1اإلشعار :يجب على جامعي البيانات الكشف عن ممارساتهم
المتعلقة بجمع المعلومات قبل البدء بجمع المعلومات
الشخصية من المستهلكين.
 .2االختيار :يجب أن يُعطى المستهلكون الخيار فيما إن كانوا
يرغبون في أن ُتجمع معلوماتهم الشخصية أم ال ،وكيفية
استخدامها والغايات التي س ُت ستخدم فيها إن كانت ستتجاوز
تلك التي جُ معت ألجلها في المقام األول.
 .3الوصول :يجب أن يتمكن المستهلكون من رؤية البيانات
التي جُ معت عنهم والتحقق من دقتها واكتمالها.
 .4األمن :يجب على جامعي البيانات اتخاذ خطوات معقولة
لضمان أمان وسالمة المعلومات التي ُتجمع عن المستخدمين
وحمايتها من أي استخدام غير مصرح به.
 .5اإلنفاذ :استخدام آلية موثوقة لفرض عقوبات تجاه عدم
االمتثال لمبادئ ممارسة المعلومات العادلة.

أداة جديدة بشكل مصفوفة لتحديد نقاط القوة
والضعف فيما يتعلق بالخصوصية

ُ
خلص تحليلنا لألطر إلى أنه ال يمكن لمبادئ ممارسة المعلومات
العادلة وال دورة حياة البيانات وحدهما فهم الثغرات الموجودة في
ً
اللوائح أو التكنولوجيا بشكل مناسب.
نتيجة لذلك ،قام فريق ،RAND
بالتعاون مع فريق مختبر لينكولن ،بجمع مراحل دورة حياة البيانات
وعناصر مبادئ ممارسة المعلومات العادلة في أداة بشكل مصفوفة
ثنائية األبعاد لتحديد نقاط القوة والضعف المتعلقة بالخصوصية.
يعرض الجدول  1المصفوفة التي تجمع بين مراحل دورة
الحياة (موزعة على أعمدة) ومبادئ ممارسة المعلومات العادلة
(موزعة على صفوف) .سنشير إلى هذه األداة باسم «أداة دورة
حياة البيانات ومبادئ ممارسة المعلومات العادلة ()DL-FIPPS
[سندعوها اختصا ًرا هنا «بالمصفوفة»] للتعرف على دور دورة
حياة البيانات ومبادئ الممارسة العادلة.
يمكن لمصمم أي نظام ،من خالل التأمل في صفوف المصفوفة،
التفكير في مدى توفر هذا النوع من الحماية بالنسبة لكل مرحلة
من مراحل دورة حياة البيانات .على سبيل المثال ،يمكن للمصمم
دراسة ما إذا كانت اإلشعارات التي ُتقدم للمستخدم تغطي كل
مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات ،كما يمكنه ً
أيضا دراسة ما
إذا كانت إعدادات النظام توفر خيارات معرفية كافية للمستخدم
في كل مرحلة من مراحل دورة حياة البيانات.
يعتبر الوصول من األمور المثيرة لالهتمام أيضًا ،إذ أن التطبيقات
لم تركز بشكل عام على توفير إمكانية الوصول إلى البيانات
المتعلقة بالمستخدم ،وحال ًيا تكون إمكانية الوصول موجودة في
مرحلة التخزين فقط ،إن كانت متوفرة .يمكننا أن نرى أمثلة حول
ذلك في أداة تفضيالت اإلعالنات التي تقدمها شركة جوجل والتي
تخبر المستخدمين بالملف الشخصي الذي تم إنشاؤه عنهم ،بما في
ذلك تخمينات جوجل عن عمرهم وجنسهم .من ناحية أخرى ،تم
إيالء اهتمام أقل لقدرة المستخدمين على الوصول إلى بياناتهم أو
تصحيحها خالل مرحلة اإلرسال ،إال أن هذا األمر قد يزداد أهمية
على اعتبار أن معلومات المستخدمين ُتجمع طوال الوقت ُ
وتنقل
ً
فضل عن أن القرارات والمالحظات بشأنها
باستخدام المستشعرات،
تتخذ في الحال.
يمكن بالتأكيد تقييم التكنولوجيا األمنية في ضوء دورة حياة
البيانات .يعتبر االلتزام القانوني ألي جانب من هذه الجوانب سؤالً
نظرا إلمكانية تدقيق بعض التكنولوجيا وجوانب االمتثال أكثر
معل ًقا ً
من غيرها .والسؤال الذي يجب أن يُسأل هنا هو كيف يمكن لنظام
حماية الخصوصية التحقق من االمتثال للوائح في جميع مراحل
دورة حياة البيانات وكيف يمكن تدقيق هذا االمتثال.
يؤكد إدراج مرحلة االستغالل في دورة حياة البيانات على
أهمية النظر في إمكانية وصول أطراف خارجية إلى البيانات
وكيف يمكن (ما إذا كان من الممكن) احترام مبادئ ممارسات
المعلومات العادلة .بالتالي ،يسمح لنا هذا العمود بالنظر ً
مثل إلى ما
قد يحدث عندما يوفر التطبيق بيانات ألطراف مثل شركات اإلعالن
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الجدول  .1مصفوفة دورة حياة البيانات  -ومبادئ ممارسة المعلومات العادلة
م راحل دورة حياة
البيانات
مبادئ ممارسات
المعلومات العادلة

وضع التصور

اإلنشاء

النقل

التخزين

االستغالل

اإلشعار
االختبار
الوصول
األمن
اإلنفاذ
اإلجمالي

أو التحليل .وفي حاالت إعادة بيع البيانات أو نسخها ،هل يحصل
المستخدمون على إشعار باألمر وهل يتمتعون بإمكانية القبول
أو الرفض؟ هل سيتمتع المستخدمون بحق الوصول إلى المعلومات
التي يتم نقلها؟ وهل يتم النقل باستخدام أفضل الممارسات األمنية؟
ثمة حاجة إلى مزيد من العمل حول كيفية إنفاذ الحماية في
مرحلة االستغالل.

استخدام األداة

وإلثبات كيف يمكن استخدام المصفوفة ،اقترحنا مثالين سمحا لنا
بتحديد إما نقاط القوة أو نقاط الضعف في اللوائح أو التكنولوجيا
المتعلقة بالخصوصية .في المثال األول ،الذي يوضح المجال
المشترك بين اإلنشاء واالختيار ،في الخلية ذات اللون «البيج»
في الجدول  ،2نجد فجوة بين التكنولوجيا واللوائح .فمن ناحية،
وفرت التكنولوجيا أذونات في وقت التشغيل تسمح للمستخدمين
باختيار البيانات التي ُتجمع عنهم ،لكن من ناحية ثانية ،يتطلب
قانون حماية األطفال امتالك اآلباء إمكانية اختيار ما يُجمع عن
أطفالهم من بيانات ،ممن تقل أعمارهم عن  13عامًا .بالتالي ،وفي
حين توفر األذونات في وقت التشغيل الخيار ،إال أنها ال تتطلب
موافقة الوالدين ،ويمكن للطفل الموافقة على األذونات .نستنتج من
ذلك أنه صحيح أن التكنولوجيا واللوائح تعالجان هذه المسألة ،إال
أن هناك فجوة في طريقة تداخلهما في هذا الموضوع.
نظرنا في المثال الثاني ،الظاهر في الخلية األرجوانية ،إلى
المجال المشترك بين اإلرسال واألمن .يمكننا أن نرى هنا الجهود
المبذولة في الجانب التكنولوجي فيما يتعلق بتشفير البيانات
خالل نقلها لمنع وصول المتطفلين إليها أو تعديلها .في الوقت
نفسه ،تنص اللوائح ،مثل قانون «قابلية التأمين الصحي وقابلية
المحاسبة» ،على أنه يتعين على الكيانات المشمولة بالقانون
تنفيذ تدابير تتعلق بحماية المعلومات المرسلة .في هذه الحالة،

نرى أن التكنولوجيا تعمل على توفير الحماية المطلوبة بموجب
تلك القوانين .صحيح أنه ليس بإمكاننا االدعاء بوجود حماية
قوية ومعقولة ،إال أننا في الوقت ذاته الحظنا وجود حماية أقوى
للخصوصية في هذا المجال مقارنة بباقي المجاالت.
وهكذا ،يُظهر لنا هذان المثاالن كيف يمكن استخدام األداة
لتحديد نقاط القوة والضعف في التكنولوجيا واللوائح فيما يتعلق
بأنظمة الهواتف الذكية .وبدورنا نعتقد أن هذه المصفوفة ستكون
فعالة بشكل خاص في تحديد الفجوات.

إلى أين تتجه الخصوصية فيما يخص
الهواتف الذكية؟

من الناحية التكنولوجية ،تتوفر منصتان لتشغيل الهواتف الذكية
تملكان الكثير من القواسم المشتركة رغم اختالفهما الكبير .كما
أدى اختالف طريقة عملهما بدوره إلى اختالف كبير في طريقة
حماية نظام أندرويد ونظام آي أو إس للخصوصية على أجهزة
الهواتف الذكية العاملة بهما وضمانها .في الوقت ذاته ،تسمح نماذج
األذونات بالتحكم في البيانات التي يمكن للتطبيقات جمعها ،كما أن
كال النظامين يعتمدان بشكل متزايد على التشفير لتأمين البيانات
التي ُتجمع.
فيما يتعلق باللوائح ،يمتلك صانعو السياسات عدة خيارات
لحماية الخصوصية ،إذ قام بعضهم على سبيل المثال بتحميل
المستخدم الجزء األكبر من المسؤولية وإلزامه بالتعرف على
ً
فضل عن التعرف على مرتكب
الضرر الحاصل ضده وإثبات وقوعه
الجريمة .وقد يكون ذلك صع ًبا بشكل كبير في حاالت تجاوزات
الخصوصية الحاصلة في العالم الرقمي حيث يكون الضرر غير
ملموس ،تمامًا كالشعور بالضعف ،أو من الصعب تحديد المسؤول
عن انتهاك الخصوصية.
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الجدول  .2استخدام أداة “المصفوفة” :مثاالن
م راحل دورة حياة
البيانات
مبادئ ممارسات
المعلومات العادلة

وضع التصور

اإلنشاء

النقل

التخزين

االستغالل

اإلشعار
االختبار

تكن ولوجيا
قانون “حماية
األذونات في
األطفال”:
وقت التشغيل :يتطلب امتالك
لدى المستخدم
اآلباء إمكانية
خيار تجاه
اختيار المعلومات
البيانات التي
التي ُتجمع عن
أطفالهم.
ُتجمع عنه.
الثغ رات:
ال تتطلب األذونات في وقت التشغيل
موافقة الوالدين.

الوصول
األمن

تكن ولوجيا
قانون قابلية
التشفير خالل التأمين الصحي
عملية النقل:
وقابلية
منع وصول
المحاسبة:
المتطفلين إلى
يتعين على
البيانات أو
الكيانات
تعديلها.
المشمولة اتخاذ
تدابير لحماية
المعلومات
المرسلة.
نقاط القوة :تقدم التكنولوجيا
الحماية التي يقتضيها القانون.

اإلنفاذ
اإلجمالي

من غير المرجح حدوث إصالح شامل للسياسات المتعلقة
بالخصوصية في الواليات المتحدة على المدى القريب .تعتبر لجنة
التجارة الفدرالية الجهة الحكومية األمريكية الرئيسية العاملة
على موضوع خصوصية المستهلك ،ومن المرجح أن تستمر في
دورها هذا في المستقبل القريب.
صحيح أن تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية تستمر في
التحسن بشكل عام ،إال أنه ال يزال هناك بعض المشاكل التي ال
يمكن حلها من خالل التكنولوجيا وحدها؛ بالتالي من الضروري
فهم كيفية دمج التكنولوجيا مع اللوائح القائمة .يظهر العديد من
الفجوات بين اللوائح والتكنولوجيا في الوقت الراهن ،وهو ما يؤدي
إلى وجود أوجه ضعف في الحماية وقابلية تطبيق اللوائح .قد

ّ
تساعد «المصفوفة» التي قدمناها
صناع السياسات على الحصول
على نظرة ثاقبة على المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا واللوائح
الخاصة بالهواتف الذكية وتحديد نقاط القوة والضعف في النهج
الحالي والمستقبلي فيما يتعلق بالسياسات.
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مالحظات
 إال أنها، يهتم المستخدمون بأبعاد أخرى متعلقة بمشاركة البيانات.1
 ومنها،غير مدرجة في وصف دورة حياة البيانات التي قدمناها أعاله
 ومن يجري تقاسم البيانات، تواتر تبادل البيانات:على سبيل المثال
 نوصي بأخذ هذه األبعاد بعين. وما هي البيانات المستخدمة،معه
.االعتبار في كل مرحلة من م راحل دورة حياة البيانات
 إال أن الهواتف، حاولنا أيضا إج راء نفس التحليل على أجهزة آي أو إس.2
 نخطط. ما منعنا من جمع أي معلومات مثيرة لالهتمام،ظلت تتعطل
ً
.مستقبل
للقيام بتقصي أكبر لهذا األمر
 والقانون، تتوفر عدة آليات قانونية أخرى (مثل المسؤولية التقصيرية.3
 وقانون العقود) قد تكون مناسبة لحماية بعض الجوانب،الجنائي
 سواء كان تطبيقها،المتعلقة بالخصوصية ومنع انتهاك اآلخرين لها
 تتمثل إحدى الصعوبات.بشكل خاص سيعتمد على الحقائق المقدمة
المتعلقة باعتماد هذه اآلليات في أنها تضع عبء اإلثبات على عاتق
ً
فضل عن تحديد
المستخدم (المنتهكة خصوصيته) والذي عليه إثباتها
الجهة المسؤولة عن االنتهاك واستعداده لعرض هذه القضية أمام
 ال تضع عمليات اإلنفاذ الخاصة بلجنة التجارة الفدرالية عبء.المحكمة
 تتوفر مصادر أخرى لآلليات، إضافة إلى ذلك.اإلثبات على المستخدم
 يتضمن القانون الدولي.)التنظيمية (مثل القانون الدولي أو قانون الوالية
 الواليات المتحدة-مبادئ «المالذ اآلمن للخصوصية في االتحاد األوروبي
،) (انظر على سبيل المثالEU US Safe Harbor Privacy Principles(
U.S.-EU Safe Harbor, 2015 ،»األوروبي-«قائمة المالذ اآلمن األمريكي
 إال أن، صحيح أن هذه اآلليات توفر حماية إضافية للخصوصية.)List
.أبحاثنا أبقت تركيزها على اآلليات التنظيمية الفدرالية األمريكية
ّ  استخدمنا نسخة لجنة التجارة الفدرالية بدال ً من نسخة.4
منظمة
التعاون االقتصاديّ والتنمية من إصدار «مبادئ ممارسات المعلومات
) أو غيره من اإلصدارات حيثOECD Publishing, 2002( »العادلة
 وبينما يتسق ذلك.انصب تركيزنا على اللوائح الفدرالية األمريكية
ّ  الحظنا أن نسخة،مع تركيزنا
منظمة التعاون االقتصاديّ والتنمية
تتضمن بعض المبادئ المتعلقة بالقيود المفروضة على جمع البيانات
ً واستخدامها والتي قد تكون مفيدة
أيضا أثناء النظر في حماية
.الخصوصية بالكامل
 نوينا أن تكون هذه المصفوفة األداة التي يستخدمها أي شخص يطور.5
.أو يقيّم نظام حماية الخصوصية
» انظر خيار «التحكم في إعالنات جوجل.6
 من أجل الوصول إلى ال رابط الخاص بأداة التفضيالت، غير مؤرخ،)Ads
.اإلعالنية
Control Your Google(
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