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مقدمة
لعملت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مممع منظمممة )المممادة  (19فممي تحليممل قمماسنو ن تنظيممم التصممالت رقممم
 10لسنة  .2013حيث أ ن القاسنو ن في صياغته الحالية بمثابة القالعدة القاسنوسنية لقطع التصممالت خل ل
الثورة المصرية في يناير  .2011ورغم أ ن هذه الواقعة في حممد ذاتهمما تطممرح احتياجمما لمراجعممة لعاجلممة
لهذا التشريع إل أ ن تحليلنا للنممص كشممف أ ن القمماسنو ن يتضمممن لعممددا مممن المشممكلت الخطيممرة مممن منظممور
القاسنو ن الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير .كما أسننا سنممرى أ ن الدسممتور المصممري الصممادر فممي لعمما	م – 2014
والمممذي همممو بمثابمممة خطممموة هاممممة فمممي اتجممماه الديمقراطيمممة رغمممم مثمممالبه – قمممد أوجمممد فرصمممة لمراجعمممة
التشريعات القائمة بهدف تعممديلها لتنسممجم مممع المبممادئ الدسممتورية والمعممايير الدوليممة الخاصممة بحقمموق
السنسممما ن 1.تهمممدف همممذه الدراسمممة التحليليمممة إلمممى تقمممديم توصممميات تسمممتهدف تحسمممين قممماسنو ن تنظيمممم
التصمممالت وممممن ثمممم تعزيمممز حمايمممة الحريمممات الساسمممية فمممي مصمممر طبقممما لدسمممتور  2014والتفاقيمممات
الدولية.
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أوجد القاسنو ن إطممارا قاسنوسنيمما لتنظيممم شممبكات وخممدمات التصممالت ،يسممتهدف ضممما ن اسممتخدا	م مناسممب
1

أصدرت منظمة المادة  19تحليل دقيقا لمسودة الدستور )سنسخة ديسمبر  (2013من منظور المعايير الدولية لحقوق
السنسا ن وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الحصو ل لعلى المعلومات .وكا ن الهدف من هذا التحليل هو تحديد
الجواسنب اليجابية لمسودة الدستور إضافة إلى لفت السنتباه إلى جواسنبه السلبية .ومن بين جملة من التوصيات
اقترحت توصياتنا لعلى وجه الخصوص " أسنه يجب لعلى الدستور أ ن ينص لعلى أ ن الحقوق والحريات -التي ينص
الدستور لعلى ضماسنها  -يجب تفسيرها في اتساق مع التفاقيات الدولية لحقوق السنسا ن التي التزمت بها مصر .كما
يجب أ ن يتضمن سنصا يؤكد لعلى موقف القاسنو ن الدولي في التشريعات المصرية .ولعلى وجه الخصوص يجب أ ن ينص
لعلى أولوية القاسنو ن الدولي لعلى القاسنو ن الداخلي ول يجوز التذرع به لتبرير الفشل في اللتزا	م بالقاسنو ن الدولي".
)المواد  92و  93من الدستور تمثل خطوة أولى في هذا التجاه( .يمكن الطلع لعلى التحليل كامل لعلى الرابط .وقد
سبق هذا التحليل إصدار ورقة سياسية في لعا	م  2012بعنوا ن مصر :حماية حرية التعبير وحرية الحصو ل لعلى
المعلومات في الدستور الجديد ،ويمكن الطلع لعليها لعلى رابط.
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بعض توصياتنا تستند إلى التعديلت المقترحة من منظمات المجتمع المدسني :المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،مؤسسة التعبير الرقمي العربي )أضف( ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق السنسا ن ،مركز
دلعم لتقنية المعلومات.
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للطيف الترددي ،وضممما ن تمموفير خممدمات التصممالت لكافممة منمماطق مصممر بممما فممي ذلممك المنمماطق النائيممة،
وضما ن سرية التصالت ،وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع التصالت .ورغم أ ن كل هذه الغممراض جممديرة
بالثناء إل أسنه يبدو أ ن القاسنو ن لعجز لعن ضما ن بعض الحريات الساسية مثل حريممة التعممبير والحممق فممي
الخصوصممية .وتأمممل مؤسسممة حريممة الفكممر والتعممبير ومنظمممة المممادة  19فممي المشمماركة فممي المناقشممة
الخاصة بمراجعة القاسنو ن ،بما يؤثر في النهاية لعلى تعزيز حماية حرية التعبير في مصر.
ملخص التوصيا	ت
توصي مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمادة  19بالتالي:
 -1تعديل القاسنو ن لضما ن استقل ل الجهاز القومي لتنظيممم التصممالت ) (NTRAبحيممث ينسممجم مممع
المعايير الدولية لحماية حرية التعبير.
 -2أ ن يتضممممن اختصممماص الجهممماز القمممومي لتنظيمممم التصمممالت حمايمممة وتعزيمممز حريمممة التعمممبير كمممما
يعرفهممما القمماسنو ن الممدولي لحقمموق السنسمما ن .ولتحقيممق هممذا الغممرض يجممب الشممارة إلممى الدسممتور
والتفاقيات الدولية ذات الصلة في تعريف مها	م الجهاز.
 -3أ ن يقتصر سنظا	م الترخيص لعلى الحالت التي تتضمن تنظيما لعاما ،لعلى سبيل المثا ل ،في حالممة
تنظيممم الطيممف الممترددي أو تنظيممم اللعممما ل العامممة اللزمممة لبنمماء شممبكة اتصممالت .كممما يجممب أ ن
ينص القاسنو ن بشكل لعا	م لعلى القل لعلى القوالعد والمبادئ الساسية لنظا	م التراخيص وشممروط
الحصو ل لعليها والمور المالية المرتبطة بالحصو ل لعلى كل ترخيص وتشغيله.
 -4كما توصيا ن بأ ن يحدد القاسنو ن فترة صلحية الممترخيص وكممذلك شممروط تجديممد الممترخيص بممما
ييسممر اسممتمرار لعمممل الشممبكات القائمممة .كممذلك ،يجممب أ ن ينممص القمماسنو ن لعلممى أسنممه لعلممى الجهمماز
القومي لتنظيم التصالت أ ن يحدد بالتفصيل أسباب قبو ل أو رفض أو إبطا ل طلب الترخيص،
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كما يجب أ ن تتوفر في كل الحوا ل إمكاسنية المراجعة القضائية لقرار الجهاز.
 -5أ ن يتبممع الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت مبممدأ "أقصممى إفصمماح" الممذي يجممب أ ن يحكممم سنشممر
المعلومات العامة وفقا للمعممايير الدوليممة للحممق فممي الوصممو ل للمعلومممات .كممذلك يجممب أ ن يلممتز	م
الجهاز القومي لتنظيم التصالت بتقديم التقارير للرأي العا	م بشأ ن أسنشطته ،والفضل أ ن يكو ن
ذلك من خل ل تقرير سنوي.
 -6اقتصممار قيممود اسممتيراد وصممنع والتجممار فممي أجهممزة التصممالت لعلممى المعممايير التقنيممة اللزمممة
لضما ن جودة أداء الشبكات.
 -7تعممديل المممادة  64لضممما ن أ ن يكممو ن التممدخل فممي التصممالت أو مراقبتهمما وفقمما لمعممايير القمماسنو ن
الدولي فيما يتعلق بالخصوصية إضافة إلى حرية التعممبير والحممق فممي المعلومممات .بهممذا المعنممى
يجممب اشممتراط وجممود إذ ن قضممائي لي مممن تلممك التممدخلت .كممما يجممب أ ن يقتصممر اللجمموء إلممى
المراقبة أو التممدخل لعلممى حممالت الضممرورة القصمموى وفممي غيمماب أي وسمميلة أقممل تطفل لتحقيممق
الغرض ذاته.
 -8مراجعمممة الممممادة  64الخاصمممة بجممممع المعلوممممات لعمممن المسمممتخدمين بواسمممطة مقمممدمي الخدممممة
والتشغيل كي تستوفي معايير القاسنو ن الدولي الخاصة بحماية البياسنات الشخصية.
 .8حذف تجريم استخدا	م تقنيات التشفير من القاسنو ن.
 .9ينبغي إلغاء إمكاسنية قطع خدمة الوصو ل لشبكة السنترسنت لعن جميع السكا ن في المجمل
.10

أ ن تحدد المادة  67لعلى وجممه الدقممة السمملطات العامممة المختصممة .وكممذلك إلعممادة تعريممف

سمملطاتها فممي أوقممات الطمموارئ لعلممى أ ن تقتصممر لعلممى التممدابير القممل تقييممدا واللزمممة لمواجهممة
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مخمماطر حقيقيممة للمممن القممومي .وفممي كممل الحمموا ل يجممب أ ن يضمممن القمماسنو ن أ ن يتممم فصممل أو
إغلق أي خدمة بعد الحصو ل لعلى إذ ن قضائي بذلك ولظممروف خاصممة وفممترات محممددة ينممص
لعليها القاسنو ن .
.11

مراجعة الباب  7وحذف المادة .76
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الخلفية
الحق في حرية التعبير حق أساسي من حقوق السنسا ن .والتمتع بهذا الحق جوهري وضممروري لتحقيممق
الحريات الفردية ولبنمماء الديمقراطيممة ،خاصممة فممي البلد الممتي تمممر بفممترات اسنتقاليممة سنحممو الديمقراطيممة.
حرية التعبير هي شرط أساسي لتحقيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والتي هي بدورها أساسية لتعزيز
وحماية كافة حقوق السنسا ن.
قبل إصدار الدستور الجديد أسممهب مجلممس الدولممة فممي تفسممير سنطمماق حريممة التعممبير .ففممي أواخممر ينمماير
 2011أغلقممت الحكومممة شممبكات الهواتممف المحمولممة والسنممترسنت لخمسممة أيمما	م متواصمملة كممرد فعممل لعلممى
الحتجاجات التي بدأت يو	م  25يناير .وقد اتتخذ قرار الغلق بواسطة لجا ن تكوسنت من أجهممزة المممن
القومي :الرئاسة ووزارة الداخلية وقوات المن والسلطات ذات الصلة ،حيث اسممتخدمت هممذه الهيئممات
سممملطاتها المخولمممة لهممما فمممي الجمممزء السمممادس ممممن القممماسنو ن والمممذي يكفمممل صممملحيات واسمممعة "لسممملطات
مختصة"  ،غامضة التعريف ،أ ن تتولى إدارة التصالت في حالت محددة :الكوارث الطبيعية والبيئية،
فمممترات التعبئمممة العاممممة ،أو "أي حممالت أخمممرى تخمممص الممممن القمممومي" )الممممادة  – 67اسنظمممر أدسنممماه( .وقمممد
أصمممدرت وزارة الداخليمممة قمممرارا بمممإغلق خمممدمات الهواتمممف المحمولمممة والسنمممترسنت يمممو	م  28ينممماير ،2011
ولعممب الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت دورا مركزيمما فممي تنفيممذ ذلممك القممرار والتنسمميق بيممن شممركات
التصالت.
في أبريل  2011قد	م محاميا ن ومدير منظمة غيممر حكوميممة لعرائممض لمجلممس الدولممة -القضمماء الداري-
طلبوا بموجبها من المحكمة إلغاء القرار وتعويض الشممعب المصممري لعممن الخسممائر الممتي أصممابتهم سنتيجممة
هممذا الغلق .ويمثممل هممذا الحكممم  3تفسمميرا هاممما لقمماسنو ن تنظيممم التصممالت .وحيممث أسنممه صممدر فممي مممايو
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اسنظر القرار الصادر يو	م  28مايو  2011من مجلس الدولة ،المحكمة الدارية ،قسم قضايا القتصاد والستثمار ،في
القضية رقم .21855/65
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 ،2011أي فممي أوج شممرلعية ثممورة  ،2011قممد	م حكممم المحكمممة تعريفممات مدهشممة للمصممطلحات الممواردة
في قاسنو ن تنظيم التصالت ،مثل " المن القومي" .كذلك لعلق الحكم بقوة لعلى سلطات الجهاز القومي
لتنظيممم التصممالت ودوره فممي إدارة الغلق )حيممث قممد	م القضمماء لعرضمما تفصمميليا لممدور الجهمماز فممي كممل
مرحلة من مراحل الغلق ،مبينا أ ن الجهاز كا ن ممثل لوزارة التصالت وتقنيات المعلومممات فممي غممرف
العمليات التي أدارت الغلق جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والسلطات المنية(.
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وقد صاغ القضاة حجتهم القاسنوسنية حو ل ما أطلقوا لعليه مصطلح "الحق في التصمما ل " 5ولعرفمموه بممأسنه
شرط أساسي من شروط المواطنة:
وحينننث إننننه ولعننن منندى صنننفة ومصنننلحة كنننل مننن المننندلعين والمتننندخل
هجوميينننا ،فمممإ ن المسمممتقر لعليمممه أ ن الحنننق فننني الصتصنننال بوصمممفه حاجمممة
إسنسممماسنية أساسمممية وأسممماس لكمممل ممممواطن اجتممممالعي ،يثبممممت الحنننق فينننه
للفراد ،كما يثبت للمجتمعا	ت الننتي صتتكننون منهننم ،وهممو حممق ل يقممو	م إل
بأدواته المحققة له ،وهو يعني حق النتفنناع والمشنناركة لجميننع الفننراد
والجمالعنننننننا	ت والتنظيمنننننننا	ت ،مهمنننننننا كنننننننان مسنننننننتواها التجتمنننننننالعي أو
القتصادي أو الثقافي ،وبغض النظر لعن الجنس أو اللغننة أو النندين أو
المواقننع الجغرافنني فنني النتفنناع بوسننائل وخنندما	ت الصتصننال ومننوارد
المعلوما	ت لعلى نحو متوازن ،وصتحقيق أكننبر قنندر مننن المشنناركة العامننة
فنننننني العلميننننننة الصتصننننننالية ،بحيننننننث ل يقتصننننننر دور الفننننننراد والفئننننننا	ت
4

القرار  ،21855/65صفحة 33-32 ،27
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استخد	م مصطلح :الحق في التواصل" كمصطلح شامل ليتضمن لعددا من الحقوق القائمة .برغم جهود الدالعين له لم
يؤد الحق في التواصل إلى تبني اتفاقية بعينها .إسنما هو في الواقع يجمع الحقوق القائمة فعليا والتي تمتد جذورها
إلى الحق في حرية التعبير .للطلع لعلى تعليق منظمة المادة  19لعلى هذا المصطلح يمكن زيارة الرابط )فبراير
(2003

8

التجتمالعية المختلفة لعلى مجرد التلقي للوسائل اللعلمية أو خدما	ت
الصتصال والنترنت ،بل يمتنند ليتحننول إلننى المشنناركة اليجابيننة ،فضممل
لعمممن مممما يمممترتب لعلمممى حمممق التصممما ل ممممن حمممق للفمممرد فمممي الحصمممو ل لعلمممى
المعلومات والمعارف والطلع لعلى تجارب الخرين ،وحقممه فممي التعممبير
وإيصممما ل الحقيقمممة للخريمممن والتصممما ل بهمممم ومناقشمممتهم ،والتمممأثير فمممي
القيممادات الجتمالعيممة والسياسممية بممما يخممد	م الفممرد والجمالعممة ،وبالتننالي
منننتى صتعلقنننت المنازلعنننة بهنننذا الحنننق كنننانت )الموااطننننة( -منننناط الصنننفة
والمصلحة وأساسها.
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وقد توصل القضاة إلى أ ن اسنتهاك الحق في التصا ل يعتبر بمثابممة العتممداء لعلممى المممن القممومي .ويعممرف
قمماسنو ن تنظيممم التصممالت المممن القممومي بممأسنه " ممما يتعلممق بشممئو ن رئاسممة الجمهوريممة والقمموات المسمملحة
والسنتاج الحربي ووزارة الداخلية والمن العا	م وهيئة المممن القممومى وهيئممة الرقابممة الداريممة والجهممزة
التابعة لهذه الجهات" )المادة  .(1.19إل أ ن القضاة في تلك القضية قدموا تعريفا أوسممع للمممن القممومي
يتضمن العدالة الجتمالعية والتنمية القتصادية والكرامة السنسمماسنية والحريممة 7 .ودفعمموا بممأ ن متظمماهري
مصممر السمملميين لممم يمثلمموا تهديممدا للمممن القممومي ،وإسنممما فقممط أمممن سنظمما	م ،رأوا أسنممه فقممد شممرلعيته 8 .بممل
وأضممافوا أ ن إغلق الحكومممة لخممدمات التصممالت والسنممترسنت لعممرض أمممن وحيمماة المصممريين لمخمماطر ل
ضممرورة لهمما .وخلصمموا إلممى أ ن قممرار الغلق اسنتهممك الحريممات العامممة والضممماسنات الدسممتورية للحممق فممي
التواصل وحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية اللعل	م وحرية الحصو ل لعلى المعلومات.

6
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7

المرجع السابق ،ص28 - 27 .

8

المرجع السابق ،ص 29 .و 39

9

المرجع السابق ،ص40 .

9

9

سنلحظ هنا أ ن وصف مجلس الدولة للبعاد المختلفة للحممق فممي التواصممل يتفممق إلممى حممد كممبير مممع أوجممه
الحماية التي ينص لعليها القاسنو ن الدولي لحقوق السنسا ن .مع ذلك ،ولغرض التحليل القاسنوسني ،من الهمما	م
أ ن سنعتممممد لعلمممى أهمممم الدوات القاسنوسنيمممة الوطنيمممة والدوليمممة ذات الصممملة .لعلمممى المسمممتوى الممموطني صمممدر
الدستور المصري في تاريخ لحق لعلممى قممرار المحكمممة .أممما الطممر القاسنوسنيممة الدوليممة ذات الصمملة بحريممة
التعممبير فمنصمموص لعليهمما فممي المممادة  19مممن اللعل ن العممالمي لحقمموق السنسمما ن ،والمممادة  19مممن العهممد
الدولي للحقوق المدسنية والسياسية ،وكم ضخم مممن التفسمميرات والتعليقممات الصممادرة لعممن الهيئممات ذات
الصلة .وسوف سنبدأ تحليلنا بقسم لعن المعايير الدولية ذات الصلة بحرية التعبير.

10

 10للطلع لعلى تفاصيل المعايير الدولية اسنظر مقا ل منظمة المادة  " 19مصر :حماية حرية التعبير وحرية المعلومات في
الدستور الجديد" ،لعلى الرابط.
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المعايير الدولية والواطنية لحقوق النسان
اللعلن العالمي لحقوق النسان
تضمن المادة  19من اللعل ن العالمي لحقوق السنسا ن الحق في حرية التعبير كما يلي:
لكممل شممخص الحممق فممي حريممة الممرأي والتعممبير ،ويشمممل هممذا الحممق حريممة
العتناق الراء دو ن أي تدخل ،واستقاء السنباء والفكار وتلقيهمما وإذالعتهمما
بأية وسيلة كاسنت دو ن تقيد بالحدود الجغرافية.
ورغممم أ ن اللعل ن العممالمي لحقمموق السنسمما ن ،كمموسنه صممادر لعممن الجمعيممة العامممة للمممم المتحممدة ،ل يلممز	م
الممدو ل مباشممرة ،إل أ ن بعممض أجممزاءه ،بممما فممي ذلممك المممادة  ،19اكتسممبت قمموة قاسنوسنيممة بالعتبارهمما قمماسنو ن
دولي لعرفي منذ تبني اللعل ن في لعا	م .1948
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
يسهب العهد الدولي للحقوق المدسنية والسياسية ويضفي قوة قاسنوسنية لعلى العديد من الحقوق الممواردة
فمممي اللعل ن العمممالمي لحقممموق السنسممما ن .حيمممث يلمممز	م العهمممد المممدو ل الطمممراف المممم  167بممماحترا	م سنصوصمممه
وتطبيق إطاره لعلى المستوى الوطني .وقد صدقت مصر – مثلها مثل أغلب الدو ل في المنطقممة – لعلممى
العهد ومن ثم أصبحت ملزمة بتطبيق سنصوصه من خل ل القواسنين الوطنية.
تضمن المادة  19من العهد الدولي للحقوق المدسنية والسياسية الحق في حرية التعبير في أو ل فقرتين
منها:
 .1لكل إسنسا ن حق في العتناق آراء دو ن مضايقة.
.2

لكل إسنسا ن الحق في حريممة التعممبير .ويشمممل هممذا الحممق حريتممه فممي التممماس مختلممف ضممروب
11

المعلومات والفكار وتلقيها وسنقلها إلى آخرين دوسنما العتبار للحدود ،سواء لعلممى شممكل مكتمموب
أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
......… .٣
تلممز	م المممادة  19مممن العهممد الممدولي للحقمموق المدسنيممة والسياسممية الحكومممة المصممرية بممموجب القمماسنو ن
الدولي لعلى إدراج الحقوق الواردة به في التشريعات الوطنية.
وقممد أصممدرت اللجنممة المعنيممة بحقمموق السنسمما ن فممي المممم المتحممدة ،بالعتبارهمما الهيئممة المراقبممة لتطممبيق
العهد الدولي للحقوق المدسنية والسياسية ،التعليق العا	م رقم  34لعلى المادة  19يو	م  21يوسنيممو .2011
11

ويمثل هذا التعليق العا	م تفسيرا رسميا لمعايير الحد الدسنى التي تكفلها المادة  19من العهد الممدولي

للحقممموق المدسنيمممة والسياسمممية كممما يقممد	م توضممميحا تقمممدميا وتفصممميليا للقممماسنو ن الممدولي المتعلمممق بحريمممة
التعبير والحصو ل لعلى المعلومات.
ينص التعليق لعلى أ ن المادة :19
تقتضمممي الفقمممرة  2أ ن تضممممن المممدو ل الطمممراف ضمممما ن إلعمممما ل الحمممق فمممي
حرية التعبير بما في ذلك الحق فممي التممماس مختلممف ضممروب المعلومممات
والفكممار وتلقيهمما وسنقلهمما إلممى آخريممن دوسنممما العتبممار للحممدود .ويشمممل هممذا
الحممق التعممبير لعممن المعلومممات الممتي تشمممل أي شممكل مممن أشممكا ل الفكممار
والراء الممتي يمكممن سنقلهمما إلممى الخريممن أو اسممتل	م تلممك المعلومممات ،رهنمماا
بأحكمما	م الفقممرة  3مممن المممادة  19وأحكمما	م المممادة  .20.كممما يشمممل الحممق
الخطمممممماب السياسممممممي والتعليقممممممات الذاتيممممممة والتعليممممممق لعلممممممى الشممممممؤو ن
 11لجنة حقوق السنسا ن بالمم المتحدة ،التعليق العا	م رقم  21 ،34يوسنيو 2011

12

العامممة واسممتطلع الممرأي ومناقشممة حقمموق السنسمما ن والصممحافة والتعممبير
الثقمممافي والفنمممي والتمممدريس والخطممماب المممديني .ويمكمممن أ ن يشممممل همممذا
الحق أيضاا اللعل ن التجاري .بل إ ن سنطاق الفقرة  2يغطي التعبير لعن رأي
قد يعتبر مهينا للغاية لعلممى الرغممم مممن أ ن هممذا الشممكل مممن أشممكا ل التعممبير
قد يخضممع للتقييممد وفقمماا لحكمما	م الفقممرة  3مممن المممادة  19وأحكمما	م المممادة
.20
وسنشممير إلممي أ ن المعممايير الدوليممة لحريممة التعممبير والممتي تتضمممن القيممود الخاصممة بحريممة التعممبير يتممم
تطبيقهمما أيضمما لعلممي الممارسممات الممتي تتممم مممن خل ل الوسممائط الرقميممة ،كشممبكات السنممترسنت والهواتممف
الجوالة.12
القيود المفروضة لعلى الحق في حرية التعبير
ورغم أ ن الحق في حرية التعبير حق أساسي إل أسنه ليس حقا مطلقا .فالمادة  (3) 19من العهد الدولي
للحقوق المدسنية والسياسية تسمح بفممرض حممدود لعلممى ذلممك الحممق شممرط أ ن تكممو ن ضممرورية ومتناسممبة
لحماية حقوق وسمعة الخريممن ،ولحمايممة المممن القممومي أو النظمما	م العمما	م ،أو الصممحة العامممة أو الخلق
العامة.


تشممترط المممادة ) 3 (19مممن العهممد الممدولي للحقمموق المدسنيممة والسياسممية أ ن تكممو ن القيممود لعلممى
حرية التعبير محددة بنص القانون المر الذي يسممتدلعي تقييممما معياريمما ،ولكممي يصممبح المعيممار
قاسنوسنيا يجب أ ن يصاغ بدقة كافية بحيممث يسمممح للفممرد ا ن يضممبط سمملوكه تبعمما لممذلك .ومممن ثممم
فممإ ن القيممود الغامضممة أو غيممر المحممددة لعلممى حريممة التعممبير تعجممز لعممن التحديممد الممدقيق لنطمماق
تطبيقها ومن ثم فهي غير مقبولة بموجب المادة .(3) 19
12 Ibid.
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التممدخل فممي الحممق فممي حريممة التعممبير يجممب أ ن يكممو ن لممه هنندف حمننائي مشننروع مثلممما حممددته
المادة  ) (3) 19ا( و) ب( من العهد الدولي للحقوق المدسنية والسياسية .أما الهممداف المشممرولعة
فهمممي تلمممك المممتي تحممممي حقممموق الخريمممن والممممن القمممومي أو النظممما	م العممما	م أو الصمممحة العاممممة
والخلق العامممة .ويؤكممد التعليممق العمما	م رقممم  34اسنممه يجممب السنتبمماه بشممدة والحممذر لعنممد صممياغة
وتطبيق القواسنين التي تستهدف تقييد حرية التعبير حماية للمن القومي .وحيث تضممع الدولممة
حدودا لعلى حرية التعبير ،يصبح لعلى الدولة لعبممء ا ن توضممح العلقممة المباشممرة والفوريممة بيممن
مضمو ن ذلك التعبير والساس المشروع لتقييده.



لعلى الدو ل الطراف في العهد الدولي للحقوق المدسنية والسياسية أ ن تضمن ضننرورة وصتناسننب
القيود المشرولعة المفروضممة لعلممى الحممق فممي حريممة التعممبير .الضممرورة تسممتدلعي أ ن يكممو ن هنمماك
احتياج اجتمالعي حقيقي وملح من أجل فرض تلك القيود .ولعلممى الجهممة الممتي تضممع القيممود أ ن
توضمممح العلقمممة المباشمممرة والفوريمممة بيمممن التعمممبير والمصممملحة موضممموع الحمايمممة .أمممما التناسمممب
فيستدلعي أل يكو ن التقييممد مفممرط وأ ن يكممو ن ملئممما لتحقيممق الوظيفممة الحمائيممة فحسممب .كممما
يجب توضيح أ ن ذلك القيد محدد وأحادي من أجل تحقيق الحمايممة المطلوبممة وأسنممه ليممس أكممثر
اقتحامية من الدوات الخرى القادرة لعلى تحقيق سنفس النتيجة المحدودة :ومممن حيممث المبممدأ
يفضل أ ن يكو ن التقييد بأقل درجة ممكنة.

مبادئ جوهاسنسبرج هي مجمولعة من المبادئ بشأ ن حرية التعبير والمن القممومي وضممعها مجمولعممة مممن
الخبراء من مختلف أسنحاء العالم والعتمدها مقممرر المممم المتحممدة الخمماص بحريممة الممرأي والتعممبير .تقممد	م
هذه المبادئ إرشادات مفيدة بشأ ن تطممبيق المعممايير الدوليممة الخاصممة بحريممة التعممبير فممي الفممترات الممتي
تتعرض فيها المة للمخاطر 13 .لعلى وجه الخصوص ينص المبدأ الثاسني لعلى أ ن:
مبادئ جوهانسبرج بشأن المن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات ،اعتمدت في أكتوبر 1995Johannesbu
14 13
rg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information
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) ا( ل يصبح تبرير أي قيد مشرولعا إل في حا ل كا ن غرضه الحقيقممي والمتحقممق منممه هممو حمايممة
وجود البلد أو تماسك أراضيها في مواجهة استخدا	م أو التهديد باستخدا	م القوة ،أو قدرة البلد
لعلى مواجهة القوة أو التهديد باستخدامها ،سواء كا ن ذلك من جهة طرف خممارجي مثممل تهديممد
لعسكري أو مصدر داخلي مثل التحريض لعلى إسقاط الحكومة باستخدا	م العنف.
)ب( ولعلى وجه الخصوص ل يعتممبر تممبرير أي قيممد لعلممى أسمماس المممن القممومي مشممرولعا اذا كمما ن
الغرض الحقيقي منه هو حماية مصالح غير ذات صلة بالمن القومي ،بما في ذلك ،لعلممى سممبيل
المثمممما ل ،حمايممممة الحكومممممة مممممن الحممممراج أو كشممممف أخطائهمممما ،أو لخفمممماء معلومممممات بشممممأ ن أداء
مؤسساتها العامة أو لترسيخ أيديولوجية بعينها ،أو لقمع اضطرابات لعمالية.
استقلل تجهاز التنظيم
إ ن ضما ن حرية التعبير ينعكس بشممكل خمماص لعلممى اللعل	م ،بممما يشمممل وسممائل البممث والهيئممات المنظمممة

ذات الصمملة .ومممن ثممم فقممد أكممد اللعل ن المشممترك الصممادر فممي لعمما	م  2003لعممن المقرريممن الخممواص
المعنييممن بحريممة التعممبير فممي كممل مممن المممم المتحممدة ومنظمممة الممدو ل المريكيممة ومنظمممة المممن

والتعممماو ن فمممي أوروبممما لعلمممى الحاجمممة إلمممى حمايمممة الجهمممزة التنظيميمممة ممممن التمممدخل السياسمممي أو
التجاري ،حيث ورد في اللعل ن:

يجب أ ن تتمتع كل الهيئات العامة التي تمارس سلطات رسمية تنظيميمممة
لعلى اللعل	م بالحماية من التدخل ،خاصة التدخل ذو الطبيعممة السياسممية
أو التجارية ،بما في ذلك أ ن تكو ن لعملية تعيين ألعضائها شممفافة وتسمممح
بالمشاركة العامة وأل تكو ن تحت سيطرة أي حزب سياسي بعينه.

14

تشمل لعملية حماية استقل ل أي جهة تنظيمية في الممارسة لعددا مممن الجممواسنب .حيممث وضممعت المممادة
 14العتمد في  18ديسمبر  ،2003يمكن الطلع لعليه لعلى الرابط.
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 19في إصدارها إتاحة الموجممات الهوائيممة :مبممادئ حريممة التعممبير وتنظيممم البممث 15لعممددا مممن الرشممادات
استندت إلى القاسنو ن الدستوري المقار ن والممارسات الفضلى في لعممدد مممن بلممدا ن العممالم ،وأولممت أهميممة
خاصة للتالي:
الدارة الذاتية واستقل ل الهيئات التنظيمية للبممث و/أو التصممالت يجممب
أ ن تكو ن مضموسنة ومتمتعة بحماية القاسنو ن ،بما في ذلك السبل التالية:
 -1يجمممب النمممص لعلمممى ذلمممك سنصممما وبوضممموح فمممي التشمممريع المممذي يؤسمممس
للهيئة ،وفي حا ل كا ن ذلك ممكنا ،في الدستور أيضا؛
 -2سنممص تشممريعي واضممح لعممن السياسممة العامممة للبممث إضممافة إلممى سمملطات
ومسئوليات الهيئة التنظيمية؛
 -3القوالعد ذات الصلة بالعضوية؛
 -4آلية للمساءلة الرسمية أما	م الرأي العا	م بواسطة جهاز متعدد الهيئات؛
 -5ترتيبات التمويل
صتعددية اللعلم

بموجب القاسنو ن الدولي يجب لعلى الممدو ل أ ن تعممزز تعدديممة اللعل	م .فممي هممذا السممياق تصممبح اسممتقللية
الهيئة التنظيمية ضممرورية لضممما ن التعدديممة والتنمموع .وقممد تممم التأكيممد لعلممى ذلممك فممي اللعل ن المشممترك

بشأ ن تعزيز التنوع في البث اللعلمي الصادر في لعمما	م  2007لعممن المقرريممن الخممواص المعنييممن بحريممة
التعممبير فممي المممم المتحممدة ومنظمممة المممن والتعمماو ن فممي أوروبمما ومنظمممة الممدو ل المريكيممة واللجنممة
الفريقية ،والذي سنص لعلى أ ن:
يعتبر تنظيممم اللعل	م مممن أجممل دلعممم التنمموع بممما فممي ذلممك حوكمممة وسممائل
اللعل	م العاممممة أممممراا مشمممرولعاا فقمممط إذا مممما تمممم القيممما	م بمممه ممممن قبمممل جهمممة
محميممممة ضممممد التممممدخلت السياسممممية وأي أشممممكا ل أخممممرى مممممن التمممدخلت

15 16 ARTICLE 19, Access to Airwaves, London, March 2002.
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بموجب معايير حقوق السنسا ن الدولية.
تشممممل الجمممواسنب الخمممرى لتعزيمممز التعدديمممة ،المسممماواة فمممي الوصمممو ل إلمممى الموجمممات الهوائيمممة ولعدالمممة
وشفافية لعمليممات الممترخيص ومنممع الممتركز غيممر اللز	م لملكيممة اللعل	م .لعلممى سممبيل المثمما ل ،ومممن منظممور
المقارسنة ،سنلحظ أ ن الميثاق الفريقي للبث ) (2001سنص لعلى:
 -1ضرورة أ ن يتضمن الطار القاسنوسني للبث لعلى سنص واضح بشممأ ن المبممادئ الممتي تسممتند إليهمما لعمليممات
تنظيم البث ،بما في ذلممك احممترا	م حريممة التعممبير والتنمموع وحريممة تمموفر المعلومممات والفكممار إضممافة
إلى سنظا	م ثلثي الطراف للبث /خدمات لعامة وتجارية ومجتمعية...
 -2يجب ا ن تتمتع لعمليات الترخيص الخاصة بتحديد تممرددات محممددة لجهممات البممث الفرديممة بالعممد ل
والشفافية وأ ن تستند إلى معايير واضحة تشمل تعزيممز التنمموع اللعلمممي سممواء مممن حيممث الملكيممة
أو المحتوى...
 -3يجب لعلى الدو ل أ ن توفر البيئة القتصادية التي تيسممر تنميممة وتطمموير السنتمماج المسممتقل والتنمموع
في البث.

16

الحق في الحصول لعلى المعلوما	ت
تشمل المادة  19من العهد الدولي للحقمموق المدسنيممة والسياسممية ،الحممق فممي الوصممو ل إلممى المعلومممات .و
هو " المموجه الخممر" للحممق فممي التعممبير أو الحممق فممي سنقممل المعلومممات .وحريممة المعلومممات هممي أيضمما حممق
للمجتمع ككل .بوصفها الضماسنة الساسية للشفافية والمحاسبة وإرساء الديمقراطية.
بالضافة إلى تأكيد لجنة المم المتحدة لحقوق السنسا ن لعلى أ ن المممادة  19مممن العهممد الممدولي للحقمموق
 16الميثاق الفريقي للبث  ،2001العتمد في مؤتمر لليوسنسكو 5-3 ،مايو  2001في ويندهوك ،سناميبيا ،الجزء الو ل ،لعلى
الرابط .

17

المدسنيممة والسياسممية تمموفر الحمايممة للحممق فممي الحصممو ل لعلممى المعلومممات مثلممه مثممل الحممق فممي حريممة
التعبير ،فإ ن لعدد من الهيئات الدولية  -المقررين الخواص المعنيين بحريممة التعممبير فممي المممم المتحممدة
والليممات القليميممة المعنيممة بحقمموق السنسمما ن  -ألعممادوا التأكيممد لعلممى ذلممك منممذ لعممدة سممنوات فممي إلعل ن
مشترك.

17

يعتمممبر الحمممق فمممي الوصمممو ل إلمممى المعلوممممات المممتي تحتفمممظ بهممما السممملطات
العامة حقاا أصيلا من حقوق السنسا ن والذي ينبغي تفعيله لعلممى المسممتوى
الممموطني ممممن خل ل قمممواسنين شممماملة )لعلمممى سمممبيل المثممما ل قمممواسنين حريمممة
المعلومات( المبنية لعلى مبدأ الحد القصى من الفصاح ووضع افممتراض
أ ن كافمممممة المعلوممممممات متاحمممممة إل مممممما يخضمممممع منهممممما لنظممممما	م ضممممميق ممممممن
الستثناءات.

18

وقد أوضحت الجهات ألعله موقفهمما فممي إلعل ن مشممترك صممدر لعمما	م  ،2006أبممرزوا فيممه أ ن السممتثناءات
لمبدأ أقصى كشف لعن المعلومات يجب ا ن يخضع لختبارات "الضرر" و"المصلحة العامممة" كممما يتضممح
أدسناه:


الهيئات العامة سواء الوطنية أو الدولية تمتلك المعلومات ،ل لنفسها وإسنما سنيابممة
لعن المجتمع ،ولعليها ،مع استثناءات محدودة أ ن تتيح الوصو ل إلى هذه المعلومات

 17اسنظر اللعل ن المشترك لمقرر المم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير وممثل منظمة المن والتعاو ن في أوروبا
لعن حرية اللعل	م والمقرر الخاص للدو ل المريكية لعن حرية التعبير والمقرر الخاص للجنة الفريقية لحقوق السنسا ن
والشعوب لعن حرية التعبير ،الصادر في  20ديسمبر  2006واللعل ن المشترك لمقرر المم المتحدة الخاص بحرية
الرأي والتعبير وممثل منظمة المن والتعاو ن في أوروبا لعن حرية اللعل	م والمقرر الخاص للدو ل المريكية لعن حرية
التعبير في  6ديسمبر .2004

18 19 The 2004 Joint Declaration, Ibid.
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ينبغممي لعلممى الهيئممات العامممة الدوليممة ،والمنظمممات الحكوميممة الدوليممة أ ن تتبنممى



سياسات ملزمة تعترف بحق المجتمع في إتاحة المعلومات الممتي فممي حوزتهمما .كممما ينبغممي لعلممى
تلك السياسممات أ ن تنممص لعلممى النشممر بشممكل اسممتباقي للمعلومممات الهامممة إضممافة إلممى الحممق فممي
الحصو ل لعلى المعلومات لعند طلبها.
ينبغي أ ن تشمل هذه السياسات توضيحا دقيقا لتلك السممتثناءات كممما يجممب ا ن



تتاح المعلومات إل في حالة )ا( أ ن يكو ن هناك خطممر أ ن يلحممق ضممرر جسمميم بمصمملحة محميممة )
 (2ولعندما يكو ن ذلك الضرر أكبر من المصلحة العامة في الحصو ل لعلى المعلومات.
ينبغي أ ن يكو ن للفراد الحممق فممي التقممد	م بشممكوى لجهممة مسممتقلة فممي حمما ل لعممد	م



تطبيق سياسة الكشف لعن المعلومات ،كممما ينبغممي أ ن تتمتممع هممذه الهيئممة بسمملطة النظممر فممي تلممك
الشكاوى وتقديم التعويض في الحالت التي تستدلعي ذلك.19
أكممد المقممرر الخمماص المعنممي بحريممة الممرأي والتعممبير التممابع لمنظمممة المممم المتحممدة لعلممى أهميممة إتاحممة

المعلومممات وإمكاسنيممة الوصممو ل لهمما فممي تقممارير لعديممدة لعممبر السممنوات ، 20مشمميرا إلممىحممق المجتمممع فممي
المعرفة :مبادئ تشريعية فيما يخص حرية المعلومات" مستندا إلى المبادئ الواردة في المادة  19في
لعا	م .1999

21

الحق في الخصوصية
إ ن لعد	م قدرة الفرد لعلى التواصممل فممي خصوصممية تممؤثر بدرجممة كممبيرة لعلممى حقمموقه فممي حريممة التعممبير.

19 20 The 2006 Joint Declaration, op.cit.
 20اسنظر لعلى سبيل المثا ل ) A/HRC/14/23الفقرات ) A/HRC/7/14 (39-30الفقرات E/CN.4/2005/64 ;(31-21
)الفقرات  E/CN.4/2004/62 (44-36الفقرات ) E/CN.4/2000/63 ;(64-34الفقرات  ;44-42الملحق  :2حق
المجتمع في المعرفة :مبادئ بشأ ن تشريعات حرية المعلومات(.
 21منظمة المادة  ، 19حق المجتمع في المعرفة :مبادئ حو ل حرية تشريعات المعلومات )لند ن(1999 ،
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يتمتع الحق في التصالت الخاصة بحمايممة قويممة فممي القمماسنو ن الممدولي ،وذلممك مممن خل ل المممادة  17مممن
العهد الدولي لحقوق المدسنية والسياسية التي تنص لعلى:
 -1ل يجوز تعريض أي شخص ،لعلى سنحو تعسممفي أو غيممر قمماسنوسني ،لتممدخل فممي خصوصممياته أو
شؤو ن أسرته أو بيته أو مراسلته ،ول لي حملت غير قاسنوسنية تمس شرفه أو سمعته.
 -2 -2من حق كل شخص أ ن يحميه القاسنو ن من مثل هذا التدخل أو المساس
وقد أشار المقممرر الخمماص إلممى أ ن المراقبممة الجمالعيممة قممد "تحممد مممن ثقممة الفممراد وأمنهممم لعلممى السنممترسنت
ومممن ثممم تعرقممل المسممار الحممر للمعلومممات والفكممار لعلممى الشممبكة العنكبوتيممة" .كممما وجممد المقممرر الخمماص
لشئو ن الرهاب أ ن:
لتمممدابير المراقبمممة هممذه تمممأثير مثبمممط لعلمممى المسمممتخدمين المممذين يخممممشو ن
زيممارة بعممض مواقممع السنممترسنت والتعممبير لعممن آرائهممم أو التصمما ل بأشممخاص
آخريممن مخافممة أ ن تطممالهم .وهممذه التممدابير تتعلممق لعلممى وجممه الخمممصوص
بالشممممخاص الممممذين يرغبممممو ن فمممي المعارضمممة ،وقمممد تمممردع بعمممض همممؤلء
الشخاص لعن ممارسة حقهم الديمقراطي في الحتجماج لعلممى سياسممات
الحكومة.

22

مممن الناحيممة العمليممة قممد تممؤثر الرقابممة أيضمما لعلممى كفمماءة أداء اللعل	م .حيممث ل يتمكممن الصممحفيو ن مممن
متابعة تحرياتهم أو تلقي معلومات من مصادر سرية وأخرى غيرها .كممذلك فممإ ن تممدابير الرقابممة تقمموض
قدرة الفراد في البحث لعن المعلومات وتلقيها.
كذلك قد	م المقرر الخاص المعني بحرية التعبير ،فراسنك ل رو ،في تقريره الصادر في مايو  2011لعممددا
 22تقرير المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق السنسا ن والحريات الساسية أثناء مواجهة الرهاب ،مارتن شاينين28 ،
ديسمبر 2009A/HRC/13/37
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مممن التوصمميات الخاصممة بحريممة السنممترسنت 23 .وأشممار إلممى خطممورة الرقابممة المطلقممة للسنممترسنت لعلممى حريممة
تممداو ل المعلومممات لعلممى الشممبكة العنكبوتيممة .ولعلممى وجممه الخصمموص أكممد لعلممى واجممب الممدو ل أ ن تتبنممى
قممواسنين فعالممة لحمايممة الخصوصممية وحمايممة المعلومممات بممموجب المممادة  17مممن العهممد الممدولي للحقمموق
المدسنية والسياسية.
دستور مصر
ينص دستور مصر الصادر لعا	م  2014لعلى حماية الحريات الساسية .حيث تنص المادة  57منه لعلممى
أ ن:
للحياة الخاصة حرمة ،وهى مصوسنة ل تمس.
وللمراسممملت البريديمممة ،والبرقيمممة ،واللكتروسنيمممة ،والمحادثمممات الهاتفيمممة،
وغيرهممممما ممممممن وسمممممائل التصممممما ل حرممممممة ،وسمممممريتها مكفولمممممة ،ول تجممممموز
مصممادرتها ،أو الطلع لعليهمما أو مراقبتهمما بحكممم قضممائي ،ولمممدة محممددة،
وفى الحوا ل التي سنص لعليها القاسنو ن.
كما تلتز	م الدولة بحماية حممق المممواطنين فممى اسممتخدا	م وسممائل التصمما ل
العامة بكافة أشممكالها ،ول يجمموز تعطيلهمما أو وقفهمما أو حرممما ن المممواطنين
منها ،بشكل تعسفي ،وينظم القاسنو ن ذلك.
كما ينص الدستور في المادة  65منه لعلى حمايممة حريممة التعممبير ،حيممث ورد فممي المممادة أ ن "لكممل إسنسمما ن
الحممق فممي التعممبير لعممن رأيممه بممالقو ل ،أو الكتابممة ،أو التصمموير ،أو غيممر ذلممك مممن وسممائل التعممبير والنشممر".
كمممذلك تنمممص الممممادة  70لعلمممى حريمممة الصمممحافة ،والمممتي تتمتمممع بأهميمممة خاصمممة تحليمممل قممماسنو ن تنظيمممم
التصالت:
حريممممممة الصممممممحافة والطبالعممممممة والنشممممممر الممممممورقي والمرئممممممي والمسممممممموع
 23اسنظر مقرر المم المتحدة الخاص بحرية التعبير 16 ،مايو 2011
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واللكمممتروسني مكفولمممة ،وللمصمممريين ممممن أشمممخاص طبيعيمممة أو العتباريمممة،
لعاممممة أو خاصمممة ،حمممق ملكيمممة وإصمممدار الصمممحف وإسنشممماء وسمممائل اللعل	م
المرئيممة والمسمممولعة ،ووسممائط اللعل	م الرقمممي .وتصممدر الصممحف بمجممرد
الخطار لعلى النحو الذي ينظمه القاسنو ن .وينظم القاسنو ن إجراءات إسنشمماء
وتملك محطات البث الذالعي والمرئي والصحف اللكتروسنية
وتنص المادة  71لعلى أ ن:
يحظر بأي وجه فممرض رقابممة لعلممى الصممحف ووسممائل اللعلا	م المصممرية أو
مصمممادرتها أو وقفهممما أو إغلاقهممما .ويجممموز اسمممتثناء فمممرض رقابمممة محمممددة
لعليها في زمن الحممرب أو التعبئممة العامممة .ول توقممع لعقوبممة سممالبة للحريممة
في الجرائم التي ترتكب بطريممق النشممر أو العلاسنيممة ،أممما الجرائممم المتعلقممة
بالتحريض لعلى العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في ألعمممراض
الفراد ،فيحدد لعقوباتها القاسنو ن.

22

صتحليل قانون صتنظيم الصتصال	ت
ينمممص القممماسنو ن لعلمممى إسنشممماء الجهممماز القمممومي لتنظيمممم التصمممالت )البمممماب الثممماسني( ويضمممع إطمممارا قاسنوسنيممما
لستصممدار الممتراخيص والتصمماريح )البممماب الثممالث( وإدارة الطيممف الممترددي )البممماب الرابممع( .كممما ينظممم
القمماسنو ن وضممع الشممركة المصممرية للتصممالت التابعممة للحكومممة )البممماب الخممامس( .كممذلك يمنممح القمماسنو ن
هيئممات الدولممة والقمموات المسمملحة سمملطات خاصممة فممي التعامممل مممع قضممايا المممن القممومي وفممي فممترات
التعبئممة العامممة ) الجممزء السممادس( .وأخيممرا يحممدد القمماسنو ن العقوبممات المترتبممة لعلممى خممرق أيمما مممن بنمموده
)البماب السابع(.
يتعامل القاسنو ن مممع العديممد مممن المسممائل التقنيممة المتعلقممة بتنظيممم قطمماع التصممالت ،ولعلممى جمماسنب اخممر
أهمل حماية الحق في حرية التعبير ،وخاصة فيما يتعلق بالتقييد لعلى أساس المن القومي.
لحظممت مؤسسممة حريممة الفكممر والتعممبير والمممادة  19لعممددا مممن السمممات اليجابيممة للقمماسنو ن ،لعلممى وجممه
الخصوص:


القاسنو ن يستهدف ضما ن استخدا	م مناسب للطيف الترددي وضما ن توصيل خممدمات التصممالت
لكافة أسنحاء البلد بما في ذلك المناطق النائية وضما ن سرية التصالت )اسنظر المممواد ,6 ,5 ,4
 .(50 , 13 ,7كممما يسممتهدف تنظيممم بنيممة تحتيممة ذات كفمماءة فممي مجمما ل التصممالت فممي كافممة
أسنحاء البلد.



ينص القاسنو ن لعلى إسنشاء الجهاز القومي لتنظيم التصالت ،يكو ن مجلممس إدارتممه منفتاحمما بقممدر
ما لمشاركة المستخدمين .حتى وإ ن كا ن أسلوب تكوينه شاملا إل أ ن هنمماك تحفظممات )سنوقشممت
أدسناه( المر الذي يمثل خطوة جديرة بالهتما	م سنحممو تشممكيل مفتمموح وتشمماركي للجهمماز القممومي
لتنظيم التصالت يضم المجتمع المدسني بين أطرافه.
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فممي المموقت سنفسممه ،يتضمممن القمماسنو ن لعممددا مممن الحكمما	م الممتي ل تحقممق غممرض المعممايير الدوليممة لحريممة
التعبير ،كما أسنها تشممكل تممأثير خطيممرا لعلممى قممدرة الفممراد ووسممائل اللعل	م فممي الوصممو ل إلممى واسممتخدا	م
وسممائل التصمما ل الممتي لهمما أهميممة قصمموى فممي المشممهد التقنممي.القسممم التممالي تيحلممل الحكمما	م ذات الصمملة
بشكل أوسع.
استقللية تجهاز صتنظيم الصتصال	ت
كما هو مشار ألعله ،فا ن المعايير الدولية لحريممة التعممبير اشممترطت وجمموب السممتقللية بشممكل لعمما	م لعممن
الحكومممة ،للجهممزة الممتي تمممارس سمملطات تنظيميممة لعلممى قطمماع اللعل	م والتصممالت .ولعلممى الرغممم مممن
ذلممك ،فمماسنه بممموجب القمماسنو ن يوجممد تممداخل لعميممق بيممن الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت وبيممن أجهممزة
الدولة.


فالجهاز القومي لتنظيم التصالت يخضممع وبوضمموح "لسمملطة المموزير" المسممئو ل لعممن التصممالت



كممما يقممو	م رئيممس المموزراء بتعييممن مجلممس إدارتممه الممذي يرأسممه المموزير المسممئو ل لعممن التصممالت

)المادة .(3

)المادة .(12


يتشكل مجلس إدارتممه مممن أحممد مستشمماري مجلممس الدولممة ،ممثممل لعممن وزارة الممدفاع ،ممثممل لعممن
وزارة الماليمممة ،أربعمممة ممثليمممن لعمممن هيئمممات خاصمممة بمممالمن القمممومي ،ممثمممل لعمممن اتحممماد الذالعمممة
والتلفزيمممو ن ،سمممت ممثليمممن يعينهمممم وزيمممر التصمممالت ) 3خمممبراء و  3شخصممميات لعاممممة يمثلمممو ن
جمهور المستخدمين( ،و ممثل يعينه اتحاد لعما ل مصر )المادة .(12



كذلك تنص المادة  18لعلى أ ن اللجا ن الداخلية للجهمماز ينظمهمما قممرار صممادر لعممن المموزير المسممئو ل
لعن التصالت.



أيضا  ،فإ ن كل القممرارات الخاصممة بمهممامه يصممدرها المموزراء مممن ذوي الصمملة بمجمما ل لعمممل الجهمماز
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)المواد  6و .(13


ورغم أ ن الجهاز يتلقى تمويله من الموازسنممة العامممة للدولممة )المممادة  (8إل أسنممه ل يوجممد أي ضممما ن
لستمرار وكفاية التمويل فيما يتعلق بممارسة الجهاز لختصاصاته.



كممذلك يحممدد رئيممس المموزراء مكافممآت المممديرين )المممادة  (12وتنممص المممادة  15لعلممى أ ن يحممدد
الوزير المختص الوضع المالي للرئيممس التنفيممذي للجهمماز .بمعنممى آخممر ،فممإ ن إدارة الجهمماز تخضممع
للسيطرة المالية من جهة الحكومة.

ينممص دسممتور  2014فيممما يتعلممق باسممتقللية الهيئممات المسممتقلة والتنظيميممة لعلممى لعممدة ضممماسنات لتلممك
الستقللية لكنه ل يذكر الجهاز القومي للتصالت.
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توصيات:


ينبغممي تعممديل القمماسنو ن بحيممث يتضمممن اسممتقللية السمملطة التنظيميممة بممما ينسممجم مممع المعممايير
الدولية لحماية حرية التعبير:

25

 oيجممممب تعييممممن مجلممممس الدارة مممممن خل ل لعمليممممة مفتوحممممة وديمقراطيممممة بحيممممث تقممممو	م
بالتعيين جهة ذات منتخبة يحق لها مسائلة الجهاز؛
 oيجممب أ ن يعكممس تكمموين مجلممس الدارة تكمموين المجتمممع ككممل وأ ن يضممم ممثليممن لعممن
المجتمع المدسني؛
 oيجممب أ ن ينممص القمماسنو ن لعلممى ضممرورة أ ن يكممو ن للمممديرين خممبرة متخصصممة وأ ن يكوسنمموا
مستقلين لعن أجهزة الدولة والحزاب السياسية والمصالح التجارية؛
 oيجب أ ن يحدد القاسنو ن قيمة مكافآت المديرين والدارة؛

 24اسنظر القسم  ،11النقطة  2من دستور ) 2014المواد (221-215
 25اسنظر مقا ل منظمة المادة  ،19إتاحة الموجات الهوائية ،2002 ،للمزيد حو ل ضماسنات الستقللية
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 oيجممب أ ن ينممص القمماسنو ن لعلممى ضممماسنات حصممو ل الجهمماز لعلممى تمويممل كمماف يتناسممب مممع
مهامه؛
 oيجممب أ ن يخضممع الجهمماز للمسممائلة أممما	م الممرأي العمما	م ،ويفضممل أ ن يكممو ن ذلممك مممن خل ل
تقرير سنوي.


أ ن يتضممممن اختصممماص الجهممماز القمممومي لتنظيمممم التصمممالت حمايمممة وتعزيمممز حريمممة التعمممبير كمممما
يعرفهما القاسنو ن الدولي لحقوق السنسا ن .لهذا الغممرض يجممب الشممارة إلممى الدسممتور والتفاقيممات
الدولية ذات الصلة في تعريف مها	م الجهاز.

دور ومهام الجهاز القومي لتنظيم الصتصال	ت
بموجب المممادة الثاسنيممة والرابعممة مممن القمماسنو ن يقممو	م الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت بتنظيممم خممدمات
التصالت وتشجيع الستثمار في هذا القطاع بهممدف "حمايممة المممن القممومي والمصممالح العليمما للدولممة".
وبصرف النظر لعممن التعريممف الواسممع للمممن القممومي فممي القمماسنو ن )الممذي سمموف يتممم تنمماوله لحقمما( يجممب
التنمممويه إلمممى أ ن تعزيمممز الممممن القمممومي ومصمممالح الدولمممة ل يجمممب أ ن تكمممو ن ممممن بيمممن مسمممؤوليات جهممماز
تنظيمي مستقل.
بدل من ذلك ،تقترح مؤسسة حرية الفكر والتعبير و"المادة  "19أ ن يتضمممن اختصمماص الجهمماز القممومي
لتنظيممم التصممالت حمايممة وتعزيممز حريممة التعممبير كممما لعرفهمما القمماسنو ن الممدولي لحقمموق السنسمما ن .وبهممذا
المعنممى سنوصممي بممأ ن يتضمممن اختصمماص وتعريممف الجهمماز إشممارة إلممى الدسممتور والتفاقيممات الدوليممة ذات
الصلة.
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توصيات:


ينبغي تعديل المادة  4.2من القاسنو ن وتحديممدا حممذف الحممالت الخاصممة بحمايممة المممن القممومي
ومصالح الدولة العليا ،وتضمين حماية وتعزيز حرية التعبير كأحد اختصاصممات الجهمماز القممومي
لتنظيم التصالت.

التراخيص والتصاريح
ينص القاسنو ن لعلى ضرورة الحصو ل لعلى تصريح لسنشاء أو تشممغيل شممبكة اتصممالت أو تقممديم خممدمات
التصا ل) .المادة  .(21وفي ضوء التعريف الواسع لخدمات التواصممل )"تمموفير خممدمات التصممالت بممأي
وسيلة"( أو التصالت )" أي وسيلة لنقل أو استقبا ل لعلمممات أو إشممارات أو رسممائل أو رسممائل سنصممية أو
صور أو أصوات من أي سنوع سممواء مممن خل ل التواصممل السمملكي أو اللسمملكي"( ،فممإ ن اشممتراط الحصممو ل
لعلى موافقة مسبقة لتقديم خدمات التصا ل يبدو مبالغا فيه من منظور القاسنو ن الدولي.
توصممي مؤسسممة حريممة الفكممر والتعمممبير و"المممادة  "19أ ن يقتصممر سنظمما	م التصممريح لعلممى الحممالت الممتي
تستدلعي تنظيممما لعاممما ،لعلممى سممبيل المثمما ل فممي حالممة تنظيممم الطيممف الممترددي أو تنظيممم اللعممما ل العامممة
اللزمة لسنشاء شبكة اتصالت.
فيممما يتعلممق بعمليممة الحصممو ل لعلممى ترخيممص ،سنقممر بممأ ن القمماسنو ن يقممد	م إطممارا يحمممل لعممددا محممددا مممن
الضمممماسنات والتحديمممدات .بشمممكل لعممما	م قمممد ل يكمممو ن ممممن الممكمممن إدراج قوالعمممد تفصممميلية فيمممما يتعلمممق
بالترخيص ضمن متممن القمماسنو ن حيممث أ ن التصممالت مجمما ل شممديد التعقيممد وقممد تكممو ن هنمماك حاجممة إلممى
مممذكرات تفسمميرية .رغممم ذلممك يجممب لعلممى القممل إدراج القوالعممد والمبممادئ الساسممية ذات الصمملة بنظمما	م
الترخيص والشروط المرتبطة به والمور المالية المرتبطة بالحصو ل لعلى الترخيص وتشغيله.
إضافة إلممى النصمموص الممواردة ،يجممب أ ن ينممص القمماسنو ن لعلممى واجممب الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت
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الفصمماح تفصمميل لعممن شممروط منممح أو رفممض أو سممحب طلممب الممترخيص .وفممي كممل الحممالت يجممب أ ن
تتوفر إمكاسنية المراجعة القضائية لقرار الجهاز.
كممما سنوصممي أيضمما بممأ ن ينممص القمماسنو ن لعلممى فممترة صمملحية الممترخيص ولعلممى شممروط تجديممد الممترخيص
بهدف تفضيل اسممتمرار لعمممل الشممبكات القائمممة .حيممث يسممتدلعي تشممغيل شممبكة ممما الحممق فممي اسممتخدا	م
تردد أو باقة ترددات بالضافة إلى رخصممة إسنشمماء الشممبكة ،يجممب أ ن تنفصممل لعمليممة التقممديم لعممن لعمليممة
المممترخيص .كمممذلك يجمممب أ ن تكمممو ن لعمليمممة اتخممماذ القمممرار بشمممأ ن تخطيمممط الطيمممف المممترددي أو توزيمممع
الترخيصات لعملية مفتوحة وتشاركية.
توصيات:


أ ن يقتصر سنظا	م الترخيص لعلى الحالت التي تتضمن تنظيما لعاما ،لعلى سبيل المثا ل ،في حالممة
تنظيممم الطيممف الممترددي أو تنظيممم اللعممما ل العامممة اللزمممة لبنمماء شممبكة اتصممالت .كممما يجممب أ ن
ينص القاسنو ن بشكل لعا	م لعلى القل لعلى القوالعد والمبادئ الساسية لنظمما	م الممترخيص وشممروط
الحصو ل لعليها والمور المالية المرتبطة بالحصو ل لعلى الترخيص وتشغيله.



أ ن يحدد القاسنو ن فترة صلحية الترخيص.



أ ن يحدد القاسنو ن شروط تجديد الترخيص بما ييسر استمرار لعمل الشبكات القائمة.

الحق في المعلوما	ت
تنص المادة  32لعلى أ ن " لكل ذي شأ ن" الوصو ل إلى المعلومات المسجلة لدى الجهمماز القممومي لتنظيممم
التصالت بشأ ن تراخيص التشغيل أو تقديم الخدمات .ورغم السمة اليجابية لوضع سنظمما	م يتيممح هممذه
المعلومممات للممرأي العمما	م ،إل أ ن الحممق فممي المعرفممة ،الممذي هممو لعنصممر رئيسممي مممن لعناصممر حريممة التعممبير
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بموجب القاسنو ن الدولي ،يستدلعي أ ن تكو ن تلك المعلومات متوفرة بسهولة لي فرد.
تنممص المممادة  58لعلممى تصممنيف قالعممدة بياسنممات مسممتخدمي الطيممف الممترددي بهممدف حمايممة خصوصممية
المستخدمين .ول يبدو واضحا في هذا الشأ ن لماذا يجب أ ن تكو ن المعلومممات الخاصممة بالمسممموح لهممم
استخدا	م باقة من الموارد العامة محاطة بالسرية.
توصيات:


أ ن يتبع الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت مبممدأ "الكشممف القصممى" الممذي يجممب ا ن يحكممم سنشممر
المعلومات العامة بموجب المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في الحصو ل لعلى المعلومات.



كممذلك يجممب أ ن يلممتز	م الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت بتقممديم التقممارير للممرأي العمما	م بشممأ ن
أسنشطته ،والفضل أ ن يكو ن ذلك من خل ل تقرير سنوي.

إصتاحة التكنولوتجيا
يشممترط الجهمماز القممومي لتنظيممم التصممالت الحصممو ل لعلممى ترخيممص منممه قبممل اسممتيراد أو تصممنيع أو
تجميممع أي أجهممزة اتصممالت )المممادة  .(44أممما الجهمماز سنفسممه فيشممترط حصمموله لعلممى تصممريح مسممبق مممن
القوات المسلحة .والمادة  46تمنع استيراد أي أجهزة بهدف التجارة .ويعرف القاسنو ن أجهزة التصالت
تعريفا واسعا.
تمثل القدرة لعلى استخدا	م الجهزة التقنية لعنصرا أساسيا في حريممة التعممبير .وإذ تممرى مؤسسممة حريممة
الفكر والتعبير و"المادة  "19أسنممه قممد يكممو ن مممن الضممروري تقييممد التجممار فممي أجهممزة التصممالت لضممما ن
توفر المعايير التقنية ،إل أسننمما سنصممر لعلممى أ ن أي تقييممد لعلممى إمكاسنيممة الحصممو ل أو اسممتخدا	م التكنولوجيمما
اللزمة لتشغيل أو استخدا	م شبكات أو خدمات التصالت يجب أ ن يكو ن متناسممبا مممع الختبممار ثلثممي
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العناصر للقاسنو ن الدولي.
توصيات


اقتصممار قيممود اسممتيراد وصممنع والتجممار فممي أجهممزة التصممالت لعلممى المعممايير التقنيممة اللزمممة
لضما ن كفاءة أداء للشبكات.

الخصوصية والمعلوما	ت الشخصية والتشفير
تنص المادة  ،64الفقرة الثاسنية ،من قاسنو ن تنظيممم التصممالت لعلممى أ ن يسمممح مشممغلو ومقممدمو الشممبكات
والخمممدمات بإتاحمممة كاملمممة لسنظمتهمممم لكمممل ممممن القممموات المسممملحة وأجهمممزة الممممن القمممومي ،لتسممممح لهمممم
"باستخدا	م سلطاتهم في إطار القاسنو ن".
يفتقد هذا النص للوضوح ول يتناسب مممع حمايممة الخصوصممية الممتي ينممص لعليهمما الدسممتور والتفاقيممات
الدولية .بل هي في مضموسنها تساهم فممي إلعطمماء قمموات المممن القممدرة لعلممى مراقبممة كافممة المسممتخدمين
بدو ن إذ ن قضائي سابق ولفترات غير محدودة.
هناك اتفاق لعا	م بوجود لعلقة قوية بين الخصوصية وحرية التعبير وأ ن اخممتراق الخصوصممية لممه تممأثير
سلبي لعلى حرية الفراد في الحديث وقدرة اللعل	م لعلى أداء مهمته .في هذا الصدد سنستدلعي ما قممماله
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق السنسا ن والحريات الساسية أثناء مواجهة الرهاب:
الحممق فممي حرمممة الحيمماة الخاصممة يمكممن أ ن يخمممضع لقيمممود أو حممدود فممي
ظل ظروف استثنائية معينة .وقد يكو ن من بين تلك القيمممود أو الحمممدود
تمممدابير الترصممد الممتي تضممعها الدولممة لغممراض إدارة العدالممة الجنائيممة ،أو
منع وقوع الجرائم ،أو مكافحة الرهاب .إل أسنه ل يجوز تسويغ مثممل هممذا
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التدخل ممما لممم يتممم المتثمما ل للمعممايير الخاصممة بالحممدود الممتي يسمممح هبمما
القمماسنو ن الممدولي لحقمموق السنسمما ن .ولعليممه ،يجممب أ ن يكممو ن هنمماك قممماسنو ن
يمبين بوضوح الشروط التي بموجبها يمكن تقييد حق الفممراد فممي حرمممة
الحيمماة الخاصممة فممي ظممل ظممروف اسممتثنائية ،ويجممب أ ن تتتخممذ التممدابير
الممتي تحممدد مممن هممذا الحممق بالسممتناد إلممى قممرار محممدد صممادر لعمممن سمملطة
حكومية ،غالباا ما تكو ن سلطة قضائية ،يخو ل لها القاسنو ن صراحاة القيمما	م
بذلك بغمرض حماية حقوق الخرين ،من أجل تممأمين الدلممة لمنممع ارتكمماب
جريمة ،مث ا
ل ،مع وجوب احتمرا	م مبدأ التناسب.26
صحيح أ ن المادة  64من القاسنو ن سنصممت لعلممى "مرالعمماة حرمممة الحيمماة الخاصممة للمممواطنين الممتي يحميهمما
القاسنو ن"  ،إل أسننا سنوصي بأ ن يتضمن سنص القاسنو ن لعرضا تفصيليا لشممروط حمايممة الخصوصممية .وسنممرى أ ن
المادة  64يجب أ ن تنص لعلى أ ن أي مراقبة أو تممدخل فممي التصممالت يجممب ا ن يحممتر	م معممايير القمماسنو ن
الممدولي فممي مجمما ل الخصوصممية إضممافة إلممى حريممة التعممبير والحممق فممي المعلومممات .بهممذا المعنممى يصممبح
استصدار قرار قضممائي سممابق لعلممى التممدخل شممرطا ضممروريا .كممذلك ل تجمموز المراقبممة أو التممدخل إل فممي
حالت الضرورة القصوى وفي غياب أي وسيلة أقل اقتحاما لتحقيق سنفس الهدف.
كممذلك تسمممح المممادة  64لمقممدمي ومشممغلي الخدمممة بجمممع المعلومممات لعممن المسممتخدمين مممن "الفممراد
والجهات المختلفة من الدولة" .مثممل هممذه السمملطات الواسممعة ل تتناسممب مممع متطلبممات القمماسنو ن الممدولي
فيما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية.

27

 26تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعمبير ،فراسنك ل رو 16 ،مايو 2011
A/HRC/17/27
 27اسنظر لعلى سبيل المثا ل تحليل منظمة المادة  19لقاسنو ن سنيجيريا بشأ ن المعلومات الشخصية وقاسنو ن حماية المعلومات،
.2013
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تعتممبر لجنممة حقمموق السنسمما ن بممالمم المتحممدة أ ن حمايممة المعلومممات الشخصممية )"حمايممة المعلومممات"(
تمثممل لعنصممرا أساسمميا مممن لعناصممر الخصوصممية المحميممة بممموجب المممادة  17مممن العهممد الممدولي للحقمموق
المدسنية والسياسية .وفي التعليق العا	م رقم  16أكدت اللجنة لعلى أ ن:
يجمممب أ ن ينظمممم القممماسنو ن لعمليمممات جممممع وحفمممظ المعلوممممات الشخصمممية
باسمممتخدا	م الحاسممموب ومصمممارف البياسنمممات وغيرهممما ممممن الوسمممائل ،سمممواء
أكاسنت تجريها السمملطات العامممة أ	م الفممراد العمماديو ن أو الهيئممات الخاصممة.
ويتعيمممن أ ن تتخمممذ المممدو ل تمممدابير فعالمممة لكفالمممة لعمممد	م وقممموع المعلوممممات
المتعلقممة بالحيمماة الخاصممة للشممخص فممي أيممدي الشممخاص الممذين ل يجيممز
لهممممممم القمممممماسنو ن الحصممممممو ل لعليهمممممما أو تجهيزهمممممما أو اسممممممتخدامها ،ولعممممممد	م
استخدامها لعلى الطلق في أغراض تتنافى مع العهد.28
كما أشارت اللجنة إلى أ ن حماية المعلومات الشخصية تعنى "أسنه ينبغممي أ ن يكممو ن مممن حممق كممل فممرد أ ن
يتحقق بسهولة مما إذا كاسنت هناك بياسنات شخصية مخزسنة فممي أضممابير البياسنممات الوتوماتيممة ،وإذا كمما ن
الوضع كذلك ،من ماهية هذه البياسنات ،والغرض من الحتفمماظ بهمما" 29.كممما ينبغممي أ ن يكممو ن بمقممدور كممل
فرد أ ن يتحقق من هويممة السمملطات العامممة أو الفممراد العمماديين أو الهيئممات الخاصممة الممتي تتحكممم أو قممد
تتحكم في هذه الضابير .وإذا كاسنت الضابير تتضمن بياسنات شخصية غير صحيحة أو بياسنات جمعمممت
أو جهزت بطريقة تتعارض مع أحكا	م القاسنو ن ،ينبغي أ ن يكو ن من حق كل فرد أ ن يطلب تصحيحها.

تمنممع المممادة  64اسممتخدا	م أجهممزة التشممفير بشممكل شممديد العموميممة ،وتمممد ذلممك إلممى "مشممغلي ومقممدمي
28 29 HR Committee, General Comment No 16, 08/04/1988.
 29لجنة حقوق السنسا ن ،التعليق العا	م رقم  8 ،16أبريل 1988
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خممدمات التصممالت وممموظفيهم ومسممتخدميهم" ،إل بعممد الحصممو ل لعلممى موافقممة مممن كممل مممن الجهمماز
والقوات المسلحة وأجهزة المن القومي .كما تنص المادة  81لعلى أ ن "يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل
لعممن لعشممرة آلف جنيممه ول تجمماوز مممائه ألممف جنيممه كممل مممن خممالف أيمماا مممن أحكمما	م المممادة ) (64مممن هممذا
القمماسنو ن" .وحيممث أ ن خممدمات البريممد اللكممتروسني وشممبكات التواصممل الجتمممالعي أو خممدمات الممدفع لعممبر
السنممترسنت كممثيرا ممما تسممتخد	م التشممفير ،فممإ ن ذلممك قممد يممؤدي إلممى تعممرض أي مسممتخد	م لعممادي للسممجن أو
الغرامممة لسممتخدامه تقنيممة التشممفير خل ل تصممفحه للسنممترسنت .ومممن ثممم فممإ ن اضممطرار أي فممرد للحصممو ل
لعلممى ترخيممص مسممبق مممن مختلممف هيئممات الدوليممة قبممل إسنشمماء حسمماب لعلممى أحممد فضمماءات التواصممل
الجتمالعي ،كما يشترط هذا القاسنو ن ،يعتبر تقييدا غير متناسب لعلى حرية التعبير.
قدمت "المادة  "19في مارس  ،2015أخيرا رأيها بشأ ن التشفير وتممأثيره لعلممى حريممة التعممبير اسممتجابة
لدلعوة المقرر الخاص بإرسا ل التعليقات بشأ ن التشفير وإخفاء الهوية لعلى السنترسنت 30.وقد اسنتهينا فممي
تعليقنا إلى أ ن:
التشممفير ضممروري لضممما ن حمايممة المعلومممات ،وسمملمة التصممالت والحممق
في الخصوصية لعلى السنترسنت .كما أسنه أداة حيوية لحماية حرية التعممبير
لعلى السنترسنت إضافة إلى إبطا ل المراقبة والرقابة.31
لذلك فإسننا سنعتبر أ ن " تدابير مثل الحظر الشامل لعلى استخدا	م التشفير من قبل المسممتخدمين وتنزيممل
أبواب خلفية مهددة لسلمة برمجيات التواصل الخاصة ،هي تممدابير غيممر متناسممبة تماممما ومممن ثممم غيممر
مقبولة بموجب القاسنو ن الدولي".

 30منظمة المادة  ،19الرد لعلى دلعوة المقرر الخاص للمم المتحدة بشأ ن التشفير وإخفاء الهوية الشخصية لعلى
السنترسنت ،فبراير .2015
.32 31المرجع سنفسه.
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توصيات


ينبغي حذف تجريم استخدا	م التشفير من القاسنو ن ،وأ ن يشمل متطلبات مفصمملة لحمايممة حريممة
التعبير و الخصوصية.



مراجعمممة الممممادة  64الخاصمممة بجممممع المعلوممممات لعمممن المسمممتخدمين بواسمممطة مقمممدمي الخدممممة
والتشغيل كي تستوفي معايير القاسنو ن الدولي الخاصة بحماية المعلومات الخاصة.



أ ن تنمممص المممادة  64لعلممى ضممرورة أ ن يحممتر	م أي تممدخل أو مراقبممة للتصممالت معممايير القمماسنو ن
الدولي فيما يتعلق بالخصوصية إضافة إلى حرية التعممبير والحممق فممي المعلومممات .بهممذا المعنممى
يجممب اشممتراط وجممود إذ ن قضممائي لي مممن تلممك التممدخلت .كممما يجممب أ ن يقتصممر اللجمموء إلممى
المراقبة أو التممدخل لعلممى حممالت الضممرورة القصمموى وفممي غيمماب أي وسمميلة أقممل تطفل لتحقيممق
الغرض ذاته.



وضمممع برامممممج لتعزيمممز التشمممفير فممممي التواصمممل لعممممبر السنممممترسنت .كمممما ينبغمممي تشممممجيع اسممممتخدا	م
البرمجيات المفتوحة والستثمار فممي البرمجيممات المفتوحممة لضممما ن صممياسنتها وتطويرهمما بشممكل
منتظم ومستقل وكذلك مراجعة أوجه ضعفها.

المن القومي
في المادة الولى من القاسنو ن يشمل "المن القومي" كل ما يتعلق بشئو ن الجيش ،أو وزارة الداخلية أو
الرئاسة .بموجب المعايير الدولية تيعتبر المن القومي غرضا مشرولعا لتبرير تقييد الحريات الساسممية،
شرط أ ن يكو ن مفهوما أ ن المقصود بذلك هو وجود خطممر فعلممي يهممدد أمممن المممة .أممما التعريممف الحممالي
فقد يشمل أي إشارة ذات صلة بعيدة بالقوات المسمملحة أو الرئاسممة أو السمملطات الخممرى .ومممن ثممم فممإ ن
همممذا التعريمممف شمممديد التسممماع يطمممرح إمكاسنيمممة تطمممبيق همممذا القممماسنو ن فيمممما يتجممماوز الحمممدود المرسمممومة
34

بممموجب المعممايير الدوليممة أو الدسممتور .فممي هممذا الشممأ ن سنوصممي بمراجعممة تعريممف المممن القممومي بحيممث
يتضمن فقط التهديدات الفعلية لمن المة .كذلك يجممب أ ن ينممص تعريممف المممن القممومي صممراحة لعلممى
احترا	م الحماية الدولية للحريات الساسية.
يفتح هذا التعريف الفضفاض للمن القومي الطريق الطريق واسعا أما	م سوء استخدا	م محتمل للجممزء
السادس من القاسنو ن )" المن القومي والتعبئة العامة"( .وبشكل أكثر تحديممدا تمنممح المممادة  67سمملطات
الدولة المختصة سلطة السيطرة لعلى أي خدمات اتصالت لي مقد	م أو مشغل خدمة في حالة حدوث
كارثة طبيعية أو بيئية أو أثناء "فترات التعبئة العامة" )بالشارة إلى القاسنو ن رقم  87لسممنة  (1960أو
"أي حالة أخرى تخص المن القومي".
ول يوضح القاسنو ن حتى ماهية "السلطات المختصممة" ومممن ثممم يزيممد مممن إمكاسنيممة إسمماءة السممتخدا	م.
كذلك تسمح المادة  67للدولة ب أ ن تخضع لدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالت أي مشغل أو مقممد	م
خدمة  ،المر الذي يعد تقييدا خطيرا وشامل لحرية التعبير.
هنمما تجممدر الشممارة إلممى أ ن سمملطات الدولممة اسممتخدمت المممادة  67كأسمماس قمماسنوسني لقطممع كافممة خممدمات
التصالت في يناير .2011
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أصدرت الليات الدولية الربعة الخاصة بحرية التعبير "إلعلسنا مشتركا بشأ ن حرية التعبير والسنمممترسنت"
في مممايو  ،2011سنممص لعلممى أسنممه ل يمكممن أبممدا تممبرير قطممع الوصممو ل إلممى السنممترسنت ،جزئيمما أو كليمما ،لكامممل
السممكا ن أو قطالعممات منهممم )إغلق السنممترسنت( ،حممتى لممو كمما ن ذلممك بغممرض الحفمماظ لعلممى النظمما	م العمما	م أو
المن القومي .والمر سنفسه ينطبق لعلى إبطاء السنترسنت أو جزء منه.

33

 32اسنظر قرار مجلس الدولة ،المحكمة الدارية ،قسم تشريع القتصاد والستثمار ،يو	م  28مايو  2011في القضية رقم
21855/65
 33مقرر المم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير وممثل منظمة المن والتعاو ن في أوروبا لعن حرية اللعل	م والمقرر
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تقد	م مبادئ جوهاسنسممبرج إرشممادات صممارمة بشممأ ن تقييممد النصمموص ذات الصمملة بممالمن القممومي .وتنممص
المبادئ لعلى أسنه
فممي وقممت الطمموارئ العامممة الممتي تهممدد حيمماة البلد والممتي تنطبممق لعليهمما
رسمممميا وقاسنوسنيممما معمممايير القمممواسنين المحليمممة والدوليمممة ،يجممموز للدولمممة أ ن
تفممرض قيممودا لعلممى حريممة التعممبير والمعلومممات ولكممن فقممط بالقممدر الممذي
تستدلعيه ضرورات الوضع ،لعلى آ ن تقتصر لعلى التوقيت والفترات الممتي
ل تتعارض مع التزامات الحكومة الخرى بموجب القاسنو ن الدولي.
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تدرك مؤسسة حرية الفكر والتعبير و"المادة  ”19أسنه قد يكو ن للسلطات في أوقات الطوارئ الحقيقيممة
أسمممباب مشمممرولعة لتبنمممي تمممدابير اسمممتثنائية ،لعلمممى سمممبيل المثممما ل مطالبمممة وسمممائل البمممث العاممممة أ ن تبمممث
إلعلسنات طارئة الخ .مع ذلك سنظل قلقين بشأ ن إمكاسنية استخدا	م السلطات للمادة  67من القاسنو ن ،مثلما
حممدث فممي الماضممي ،لغلق وسممائل التواصممل بادلعمماءات زائفممة بوجممود "حالممة طارئممة" .وسنممرى أ ن هممذه
المممادة ل تسممتوفي سنهائيمما معممايير المشممرولعية والتناسممبية الممتي أوجبهمما العهممد الممدولي للحقمموق المدسنيممة
والسياسية.
توصيات


ينبغي إلغاء إمكاسنية قطع خدمة الوصو ل لشبكة السنترسنت لعن جميع السكا ن في المجمل



أ ن تحدد المادة  67لعلى وجه الدقة السلطات العامة المختصة .وكممذلك إلعممادة تعريممف سمملطاتها

الخاص للدو ل المريكية لعن حرية التعبير والمقرر الخاص للجنة الفريقية لحقوق السنسا ن والشعوب لعن حرية
التعبير ،إلعل ن مشترك بشأ ن حرية التعبير والسنترسنت.2011 ،
 34اسنظر المبدأ رقم .3
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فممي أوقمممات الطمموارئ لعلممى أ ن تقتصمممر لعلمممى التممدابير القممل تقييممدا واللزممممة لمواجهممة مخمماطر
حقيقية للمممن القممومي .وفممي كممل الحمموا ل يجممب أ ن يضمممن القمماسنو ن أ ن يتممم فصممل أو إغلق أي
خدمة ما فقط بعد موافقة قضائية سابقة ولظروف خاصة ومحدودة ينص لعليها القاسنو ن .
العقوبا	ت
رغم أ ن العقوبات الواردة في الجزء السابع من القاسنو ن تتميز بالشدة بشممكل لعمما	م ،سنلحممظ أ ن المممادة 76
تجر	م الستخدا	م العمدي للتصالت في مضايقة أو التحرش بطرف ثممالث .مثممل هممذه اللغممة الفضفاضممة
ل تتناسممب مممع متطلبممات القمماسنو ن الممدولي بشممأ ن تضممييق )التناسممبية( ودقممة صممياغة القيممود لعلممى حريممة
التعبير )الساس القاسنوسني(.
توصيات


مراجعة الجزء السابع وحذف المادة .76
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لعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة "المادة "19
لعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مجمولعمممة ممممن المحمممامين والبممماحثين يعملمممو ن بمؤسسمممة قاسنوسنيمممة مسمممتقلة وفقممما لقممماسنو ن المحامممماة المصمممري سنشمممأت لعممما	م
 2006تحممت اسممم مؤسسمممة حريمممة الفكمممر والتعممبير ،وتتخمممذ مممن الدسممتور المصممري واللعل ن العممالمي والمعاهمممدات الدوليمممة
مرجعية لها .تهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر .تركز المؤسسة في لعملها لعل ى
البحاث والرصد والتوثيق والدلعم القاسنوسني في القضايا والملفات التي تعمل لعليها دفالعا لعن حرية التعبير في مصر ،من
خل ل مجمولعممة مممن البرامممج المختلفممة :برسنامممج حريممة الحقمموق الطلبيممة والحريممة الكاديميممة ،وبرسنامممج الحممق فممي المعرفممة،
وبرسنامممج الحريممات الرقميممة ،وبرسنامممج حريممة اللعل	م ،وبرسنامممج الضمممير والممذ اكرة .بالضممافة لفريممق قمماسنوسني يقممد	م دلعممما فممي
القضايا والملفات المتعلقة بالبرامج المختلفة.
الموقع اللكتروسنيwww.afteegypt.org :
البريد اللكتروسنيinfo@afteegypt.org :
لعن البرنامج القانوني في منظمة "المادة "19
البرسناممج الق اسنوسني فمي منظممة الممادة  19يعممل ممن أجمل تطموير معمايير تقدميمة لحريمة التعمبير والحصمو ل لعلمى المعلوم ات
لعلممى المسممتوى الممدولي وتطبيقهمما ضمممن النظممم القاسنوسنيممة الوطنيممة .كممذلك أصممدر البرسنامممج القمماسنوسني لعممددا مممن الصممدارات
الرشادية التي تعرض للقاسنو ن الدولي والقاسنو ن المقار ن وكذلك الممارسات الفضلى في مجالت مثل قاسنو ن السمب والقمذف،
وإتاحة المعلومات ،وتنظيم البث.
لعل ى أس اس م ن تل ك الص دارات والخ برة القاسنوسنية لمنظمة الم ادة  19ينش ر البرسنامج الق اسنوسني س نويا لع ددا م ن التحليلت
القاسنوسنية ،والتعليقات لعلى المقترحات التشريعية إضافة إلى التشريعات القائمة التي تؤثر لعلى الحق في حرية التعبير ،كما
يقد	م أوراقا سياسية ووثائق أخرى .مثل هذا العمل ،المستمر منذ لعا	م  1998كوسيلة لدلعم جهود الصلح التشريعي في
كافممة أسنحمماء العممالم ،كممثيرا ممما يممؤدي إلممى تحسممينات هامممة فممي مشمماريع القممواسنين المقدمممة لعلممى المسممتوى المموطني .ويمكممن
الطلع لعلممممممممممممممممى كافممممممممممممممممة المممممممممممممممممواد الصممممممممممممممممادرة لعممممممممممممممممن البرسنامممممممممممممممممج القمممممممممممممممماسنوسني لعلممممممممممممممممى الرابممممممممممممممممط التممممممممممممممممالي:
.http://www.article19.org/resources.php/legal

في حا ل رغبتكم في مزيد من مناقشة الورقة السياسية أو أردتم لفت اسنتباه البرسنامج القاسنوسني لمنظمة المادة  19يمكنكم
التصا ل بنا لعلى العنوا ن البريدي .legal@article19.org
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