السيد المستشار /نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسياادتكم
مصطفى حسين حسن مصطفى ،المقيم  19شارع بابل الدقي –
الجيزة ،ومحله المختار ،مؤسسة حرية الفكر والتعبير  4شارع أحمد
باشا -جارادن سيتي -قصر النيل -القاهرة.
ضد كلل من
السيد /وزير الداخلية بصفته
السيد /وزير المالية بصفته

الموضوع
أصحححدرت وزارة الداخليحححة مححؤخرا كراسحححة شححروط لجحححراء ممارسححة محححدوادة
برقحححم  22لسحححنة  2013/2014تححححت عنحححوان مشحححروع رصحححد المخحححاطر المنيحححة

لشحححبكات التواصحححل الجتمحححاعي )منظومحححة قيحححاس الحححرأي العحححام( وذلحححك وفقحححلا

لحكام قانون تنظيم المناقصحات والمزايحدات رقحم  89لسحنة  .1998جحاء فحي

كراسححة الشححروط أن هححدف المشححروع هححو اسححتخدام أحححدث إصححدارات برامححج
نظححام رصححد المخححاطر المنيححة لشححبكات التواصححل الجتمححاعي والتعححرف علححى

الشخاص الذين يمثلون خطرلا على المجتم ع وتحليحل الراء المختلفحة ال تي
مححن شححأنها التطححوير الححدائم للمنظومححة المنيححة بححالوزارة وكححذا الجهححزة اللزمححة
وتراخيحححص البرامححج الخاصحححة بهححا والححتي تضحححمن التشحححغيل وتحقيحححق النتائحححج
والتكامل مع المنظومة المنية
ووفقححلا لمححا نشححرته صحححيفة الححوطن بتاريححخ  1/6/2014بقلححم رئيححس تحريرهححا
مجححدي الجلاد ،فححإنه تقححرر عقححد جلسححة تقححديم العححروض الفنيححة والماليححة يححوم

النثنيحححن الموافحححق  19/5/2014السحححاعة العاشحححرة صحححباحلا بمقحححر الادارة العامحححة
للمعلومححات والتونثيححق بححديوان عححام وزارة الداخليححة ،علمححلا بححأن إجمححالي قيمححة

التأمين البتدائي مبلغ ) 65000فقط خمس ة وس تون أل ف جني ه( عل ى النح و
التالي:
أولل :البند الول قيمة التأمين البت دائي بمبل غ  12000جني ه )فق ط انثن ا عش ر
ألف جنيه(.
نثانيححلا :البنححد الثححاني قيمححة التححأمين البتححدائي بمبلححغ  53000جنيححه )فقححط نثلنثححة
وخمسون ألف جنيه(.
ولمححححا كححححان مححححن شححححأن هححححذه الممارسححححة المحححححدوادة الححححتي أعلنححححت عنهححححا وزارة
الداخلية ،انته اك حزم ة م ن الحق وق والحري ات الساس ية المكفول ة بم وجب
الدسححتور المصححري والموانثيححق الدوليححة ،كحريححة التعححبير ،والحححق فححي التصححال،
والححححححق فحححححي الخصوصحححححية ،والححححححق فحححححي المحححححان الرقمحححححي ،وحريحححححة تحححححداول
المعلومححات ،فحإن الطحاعنون يلجئحون لمحكمحة القضحاء الاداري ،طحالبين ،وقحف

تنفيذ وإلغاء القرار الاداري الصاادر بإجراء هذه الممارسة المحدوادة ،استناادلا
إلحححى عحححدم مشحححروعية هحححذا القحححرار المسحححتمدة محححن وجحححواد إراادة لحححدى مصحححدره،
لفحححرض الرقابحححة علحححى التفكيحححر والتعلحححم والتواصحححل بيحححن مسحححتخدمي شحححبكة
النححححترنت ،وتقححححويض مسححححاحات الخصوصححححية المحميححححة بمححححوجب الدسححححتور،

والقححانون ،وبمححوجب شححبكات التواصححل الجتمححاعي ذاتهححا أيضححلا ،والححتي يريححد
القححححرار المطعححححون فيححححه تبنححححي تقنيححححات تفوقهححححا وتسححححتطيع اختراقهححححا بهححححدف
التجسس على المستخدمين من خلل رصحد المحت وى المنش ور بم ا يتضحمنه
محححن بيانحححات المسحححتخدمين وتحليلحححه محححع تطحححوير القحححدرات التقنيحححة للحححوزارة
لسحتخدامها فحي أغحراض أخحرى كحثيرة غيحر مشحروعة ،هحذا فضحل عحن وجحواد
فححراغ تشححريعي فيمححا يتعلححق بتنظيححم ممارسححة الحقححوق والحريححات  ،وهححي مححن
حق وق النسحان الساسحية الحتي ل يج وز تنظيمهحا بمحوجب ق رار إاداري ،وإنم ا

بنححص قححانوني ،وذلححك وفقححلا لمححا اسححتقر عليححه القضححاء الاداري ،فححي إطححار صححون
الحقححوق والحريححات العامححة فححي مواجهححة إسححاءة اسححتعمال السححلطة مححن قبححل
الجهححة الاداريححة ،الححتي ل يجححوز لهححا التححدخل فححي مثححل هححذه المححور فححي حالححة
غيححاب التشححريع المنظححم وهححي الحالححة الراهنححة الححتي يححترتب علححى وجوادهححا أن
تكحححون القاعحححدة القانونيحححة بحححأن "الحريحححة هحححي الصحححل" هحححي القاعحححدة واجبحححة
التطبيق.
أيضحححلا فحححإن إباححححة القحححانون للسحححلطة القضحححائية مراقبحححة المحاادنثحححات السحححلكية
واللسلكية أو إجراء تس جيلت لح ااديث ج رت ف ي مك ان خ اص محتى ك ان
لحححذلك فائحححدة فحححي ظهحححور الحقيقحححة فحححي جنايحححة أو فحححي جنححححة معحححاقب عليهحححا
بالحبس لمدة تزيد على نثلنثة أشهر ،إنمحا ج اء علحى سحبيل السحتثناء ،ووفقحلا

لضوابط محدادة بينتها المحاادة  95محن قحانون الجحراءات الجنائيحة بحأن يك ون

الضححبط أو الطلع أو المراقبححة أو التسححجيل بنححالء علححى أمححر مسححبب ولمححدة ل

تزيححد علححى نثلنثيححن يومححلا قابلححة للتجديححد لمححدة أو مححداد أخححرى ممانثلححة.وهححو مححا
يتسق م ع ن ص الم اادة  57محن الدسحتور ،وبتط بيق ذلحك علحى الق رار المطعحون
فيه نجد أنه يطلق العنان للجهة الادارية المطعون ضدها في مراقب ة الف رااد

ادون راادع ،وادون أيلا من الضوابط التي نص عليها الدستور أو القانون سواء

الضحححابط المتعلحححق بصحححدور أمحححر قضحححائي بالمراقبحححة ،أو المتعلحححق بتسحححبيب هحححذا
المر ،أو بتحديد مدة المراقبة.
ولمحححا كحححان الطحححاعن محححواطن مصحححري ،سحححوف تتحححأنثر حقحححوقه وحريحححاته بحححالقرار
المطعححون فيححه ،فححإن الصححفة والمصححلحة تنعقححد لححه فححي إقامححة هححذه الححدعوى،
وإبداء طلباته بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه.

أولل :القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الختصاص الجسيم.
ذهبححححت المحكمححححة الدسححححتورية العليححححا إلححححى أن " الدسححححتور لححححم يعقححححد للسححححلطة
التنفيذية اختصاصا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور
وأن هذا التنظيم يتعين أن تتوله السلطة التشريعية بما تصدره من قحوانين
مححتى كححان ذلححك ،وكححان قضححاء هححذه المحكمححة قححد جححرى علححى انححه إذا مححا اسححند
الدسححتور تنظيححم حححق مححن الحقححوق إلححى السححلطة التشححريعية فل يجححوز لهححا أن
تتسحلب محن اختصاصحها وتحيحل المحر برمتحه إلحى السحلطة التنفيذيحة ادون أن
تقي دها فحي ذلحك بض وابط عامحة وأسحس رئيسحية تلحتزم بالعمحل ف ي إطاره ا ،
فححإذا مححا خحرج المشححرع علححى ذلحك ونحاط بالسحلطة التنفيذيحة تنظيححم الحححق محن

أساسه كان متخليا عن اختصاصححه الصححيل المقححرر بالمححاادة  86مححن الدسححتور ،
ساقطا بالتالي في هوة المخالفة الدستورية .
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بنححاء علححى مححا تقححدم ،فححإن التححدخل فححي تنظيححم الحقححوق والحريححات  ،بمراقبححة
أنشححطة وبيانححات ومحتححوى المسححتخدمين سححواء فححي الفضححاء الرقمححي أو فححي

الفضاء النساني ،إنما هو ستارلا لخفحاء مسحعى وزارة الداخليححة للتقييحد غيحر
المشحححححروع للحقحححححوق والحريحححححات العامحححححة كحريحححححة التعحححححبير ،وحريحححححة تحححححداول
المعلومات.
أيضحححلا فحححإن أي تحححدخل تنظيمحححي فحححي هححذا المجحححال يجححب أن يكحححون محححن خلل
السححلطة التشححريعية ،وليححس مححن خلل السححلطة التنفيذيححة الححتي ينتمححي إليهححا
مصدر القرار المطعحون فيحه ،ولمحا كحان الححال كحذلك ،فحإن القحرار الطعحون فيحه

يصححبح منعححدملا ،وذلححك وفقححلا لمححا اسححتقر عليححه القضححاء الاداري ،باعتبححار أنححه إذا

كان القرار الاداري قد ص در م ن غي ر مخت ص ف إنه يتعي ن التفرق ة بي ن عي ب
عححدم الختصححاص البسححيط ،وبيححن عيححب عححدم الختصححاص الجسححيم ،والعيححب

الول يصحم القحرار بحالبطلن ،ومحن نثحم فحإنه يتحصحن بمحرور سحتين يومحلا علحى

صدوره ،أما العيب الثاني فيصم القرار بالنعدام ممححا يسحوغ معحه سحححبه فحي

2
أي وقت ادون اللتزام بالمدة المشار إليها  ،وهو ما يترتب عليه حتمحلا انعحدام

القححرار المطعححون فيححه ،ويححوجب وقححف تنفيححذه وإلغححاءه ،فححي حححال لححم تسحححبه
وزارة الداخلية من تلقاء نفسها بوصفها الجهة مصدرة القرار.
كححذلك فححإن الفقححرة الثانيححة مححن المححاادة  57مححن الدسححتور المصححري وقححد نصححت
علححححى أن " تلححححتزم الدولححححة بحمايححححة حححححق المححححواطنين فححححي اسححححتخدام وسححححائل
 - 1حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  243لسنة  21قضائية دستورية – جلسة  4نوفمبر
سنة 2000
 - 2محكمة القضاء الداري -الطعن رقم  820لسنة  20ق جلسة  ،24/5/1981والطعن رقم  927لسنة 23
ق جلسة 22/5/1982

التصححححال العامححححة بكافححححة أشححححكالها ،ول يجححححوز تعطيلهححححا أو وقفهححححا أو حرمححححان
المححواطنين منهححا ،بشححكل تعسححفي ،وينظححم القححانون ذلححك" فإنمححا أنححاط الدسححتور
بالسحلطة التشحريعية وححدها تنظيحم ه ذا الح ق باعتبحاره ي دخل ضحمن طائفحة
الحقححوق المسححماة بححالحقوق القابلححة للتنظيححم التشححريعي الححتي يجححوز للقححانون
تنظيمها شريطة أل يؤادى التدخل التشريعي إلى أيا من المور التية
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النتقححححاص مححححن الحححححق أو الحريححححة ويسححححتمد هححححذا القيححححد مححححن المفهححححوم

الديمقراطي للحرية  ،فطالمحا سحمح الدسحتور بحريحة مححا فل يجححوز التمتححع بهحا
منقوصة ولبد من التمتع بها كاملة
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إهححححدار الحححححق أو الحريححححة إهححححدارا تامححححا بمصححححاادرة الحححححق أو الحريححححة.

فالدسححتور حححتى ولححو أجححاز للمشححرع تنظيححم هححذه الطائفححة مححن الحقححوق إل انححه
أيضا اقرها من حيث المبدأ ول مفر عند التدخل لتنظيمهححا أن يؤكححد التشححريع
هذا القرار الدستوري ومن نثم ل يستطيع نفيه أو مصاادرته .
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فححرض قيححواد عليهححا علححى نحححو يجعححل اسححتخدام الحححق أو الحريححة شححاقا

على الفرااد
وبالتححححالي تكححححون هححححذه الشححححروط الثلنثححححة شححححروط بديهيححححة ومعححححايير يجححححب
مراعاتهححححا .والحكمححححة مححححن تححححرك الدسححححتور للقححححانون مهمححححة تنظيححححم الحقححححوق
والحريات الدستورية هي ضمان عححدم تعحارض ممارسحة أيحا محن الفحرااد لهحذه
الحقححوق أو تلححك الحريححات مححع ممارسححة غيححره مححن الفححرااد لهححا أمححا إذا تححدخل
القانون تحت ستار التنظيم وص اادر الحري ة تمام ا ف انه بحذلك يعحد قحد انتهحك
الدستور .ليس فقط على مستوى المخالفة الحرفية لظاهر النص ولكححن علححى

مستوى التوجه العام المنحوط بالقحانون إتبحاعه وهحو أن يك ون القحانون أساسحا
ضمانا لحرية الفراد ومشروعية السلطة.
ول ينححال ممححا تقححدم مححا نححص عليححه القححانون رقححم  89لسححنة  1998بشححأن تنظيححم
المناقصححات والمزايححدات ،ذلححك القححانون الححذي أعطححى للسححلطة المختصححة الحححق
في التعاقد على شراء المنقولت ,أو على مقاولت العمال أو النقل ,أو على
تلقححححي الخححححدمات والدراسححححات الستشححححارية والعمححححال الفنيححححة ,عححححن طريححححق
مناقصات عامة أو ممارسات عامة.
إذ أن الغحححرض محححن هحححذه الرخصحححة القانونيحححة ،هحححو تمكيحححن أجهحححزة الدولحححة محححن
تحسين قدراتها وإمكانيتها لتسخيرها فححي خدمححة المححواطنين ،وإرسححاء ادولححة
القحححانون ،ل بهحححدف انتهحححاك القحححانون والدسحححتور ،بالتجسحححس علحححى المحححواطنين
وانتهحححاك حقهحححم فحححي الخصوصحححية والتعحححبير عحححن الحححرأي  ،تلحححك الحقحححوق الحححتي
أحاطهحححا المشحححرع الدسحححتوري بضحححمانات كحححثيرة فحححي مواجهحححة أي تعسحححف قحححد
يصححدر عححن السححلطة التنفيذيححة ،وأعطححى للسححلطة القضححائية منفححرادة الحححق فححي
تجححححاوز خصوصححححية الفححححرااد والطلع علححححى مراسححححلتهم ومحاادنثححححاتهم بححححأمر
قضححائي منهححا ولمححدة محححدادة ،وفححي الحححوال الححتي يبينهححا القححانون ،فضححل عححن
ذلك فإن قانون الجراءات الجنائية قد حداد الحالت التي يجوز فيها قانونا
اقتححححام حرمححة الحيحححاة الخاصحححة للفححرااد ،بححأن يكححون ذلححك بحححأمر قضحححائي مححن
سلطة التحقيق سواء تمثلت في النيابة العامة أو في قاضي التحقيححق .بنححاء
علحححى محححا تقحححدم فحححإن الجهحححة الاداريحححة ممثلحححة فحححي وزارة الداخليحححة تكحححون قحححد
اسححتخدمت حقهححا فححي التعاقححد بطريححق الممارسححة المحححدوادة لتحقيححق أهححداف
غير مشروعة وهو محا يشحوب قراراهحا بعيححب إسححاءة اسححتعمال السحلطة فضححل
عن عيب عدم الختصاص الجسيم.

نثانيلا :انتهاك القرار المطعون فيه للحق في الخصوصية.
نصت الماادة  57من الدستور المصري على أن " للحياة الخاصة حرمة ،وهححي
مصونة ل تمس .وللمراسلت البريدية ،والبرقية ،واللكترونيححة ،والمحاادنثححات
الهاتفيححة ،وغيرهححا مححن وسححائل التصححال حرمححة ،وسححريتها مكفولححة ،ول تجححوز
مصححححاادرتها ،أو الطلع عليهححححا ،أو رقابتهححححا إل بححححأمر قضححححائي مسححححبب ،ولمححححدة
محدادة ،وفي الحوال التي يبينها القانون.
كمححا تلححتزم الدولححة بحمايححة حححق المححواطنين فححي اسححتخدام وسححائل التصححال
العامة بكافة أشكالها ،ول يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها،
بشكل تعسفي ،وينظم القانون ذلك.
ويعحححد القحححرار المطعححححون فيحححه بحححإجراء الممارسححححة المحححححدوادة برقححححم  22لسحححنة
 2013/2014تحححححت عنححححوان رصححححد مخححححاطر شححححبكات التواصححححل الجتمححححاعي
"منظومححة قيححاس الححرأي العححام" بمححا تضححمنه مححن إجححراءات وتطبيقححات تقنيححه
انتهاكحححلا فاادححححلا للححححق فحححي الخصوصحححية ،حيحححث طلبحححت وزارة الداخليحححة فحححي

كراسة الشروط الخاصة بالقرار المطعون عليه ،في البند رقم  6مححن الشححروط
الفنيححة للنظححام المقححترح بححأن يكحون النظححام المححوراد لحه مححن المرونححة مححا يتيححح لححه
التغير والتوافق مع المتطلبات المنية الراهنة مثل اتسححاع ادائححرة الشححتباه أو
تقليلهححا )بإضححافة عوامححل أخححرى عنححد البحححث كححالجنس أو العمححر أو محافظححة
القامحححة ...إلحححخ( .وهحححو محححا يتيحححح لحححوزارة الداخليحححة جمحححع البيانحححات الشخصحححية
للمس تخدمين ،ح تى ل و ل م يك ن ذل ك بن اء عل ى أم ر م ن س لطة التحقي ق ف ي
جريمححة معينححة .وكححذلك البنححد رقححم  10مححن ذات الشححروط والححذي نححص علححى "
قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات على سبيل المث الPDF & :

 TXT & DOCوتحليل المفرادات بها .وهو ما يفضح نية مصدر القرار الراميححة
إلححى التجسححس علححى المسححتخدمين مححن خلل تصححفح الملفححات الخاصححة بهححم
بطريقححة غيححر مشححروعة وإمكانيححة السححتيلء علححى نسححخ منهححا ،وهححو مححا يححدخل
في صميم الخصوصية الححتي ل يجحوز انتهاكهحا ،وهحو محا يححبين جليحا فحي البنحد
 21مححن كراسححة الشححروط والححذي نححص علححى أن يححدعم النظححام إمكانيححة إعطححاء
المسححححتخدم )الجاسححححوس( القححححدرة علححححى التعححححرف علححححى روااد النقاشححححات ذات

العلقححة بالموضححوع أو المواضححيع المرصححوادة إلكترونيححلا .وذلححك ادون أن يكححون

ذلححك مرتبطححلا بتحقيححق تجريححه النيابححة العامححة فححي جريمححة معينححة ،وبححدون أمححر
قضائي منها
وكذلك البند  22الذي نحص علحى أن ي دعم النظ ام إمكانيحة إعط اء المسحتخدم

)الجاسححححوس( القححححدرة علححححى التعححححرف آليححححلا علححححى الشححححخاص المححححؤنثرين فححححي

الموضححوعات المرصححوادة .والبنححد  23الححذي تطلححب وزارة الداخليححة مححن الشححركة
المنتجححة بححأن يسححمح النظححام بعححرض أكححثر الروابححط مشححاركة أو إرسححا ل
ل ،وأهححم
الصحححفحات ،وأهحححم الرسحححائل .ومحححن المعحححروف هنحححا أنحححه وإن كحححانت الصحححفحات
تتضححمن محتححوى علنححي وعححام ،ل يتمتححع بصححفات الخصوصححية الححتي يحميهححا
القانون ،إل أن الرسائل فهي تتضححمن محتحوى يتعلححق فححي كافحة أوجحه بحرمحة
الحي اة الخاص ة ،ال تي ل يجوز اقتحامه ا ادون رغب ة ص احب الش أن أو علم ه،
والبنحححد  38الحححذي يتطلحححب القحححدرة علحححى التعحححرف علحححى شخصحححيات محححؤنثرة فحححى
منطقحححة جغرافيحححة معينحححة وعلقتهحححم ببعضحححهم .والبنحححد  47الخحححاص بإمكانيحححة
التواصحححل محححع متحححابعي حسحححابات المسحححتخدم المحلحححى علحححى الشحححبكات الليحححة
»تويتر ،فيس بوك ،يوتيوب« من خلل النظام.

إن القححول بححأنه ل مجححال للحححديث عححن الخصوصححية فيمححا يتعلححق بالمعلومححات
المنشححورة فحي المجحال العححام -علحى سححبيل المثححال التغريححدات الحتي تنشححر علحى

موقححع "تويححتر" -إنمححا ينححم عححن تحايححل علححى مححا تعنيححه الخصوصححية ،حيححث أن

قيححام أحححد المسححتخدمين بمشححاركة آخريححن فححي محتححوى معيححن ،إنمححا نححابع مححن

إراادتححه الحححرة للمشححاركة مححع هححؤلء الخريححن اللححذين يشححاركونه بححدورهم مححا
ينشروه م ن محت وى ،أم ا قي ام جه از أمن ي برص د ك ل ش ارادة ووارادة تح دث

علحححححى مواقحححححع التواصحححححل الجتمحححححاعي ،فهحححححذا قطعحححححلا يتحححححم رغمحححححلا عحححححن إراادة
المسححتخدمين ،وهححو مححا يعتححبر انتهححاك جسححيم للحححق فححي الخصوصححية ،ومححن

المثلة البسيطة أيضا في هذا المجال ،استخدام موقع التواصل الجتمححاعي
"فيسحبوك" حي ث يشحارك المسحتخدمين المحتحوى العحام محع قائمحة أصحدقائهم
أو متابعيهم ،وبالتالي فإن كل من هم خارج هذه الدائرة ل يستطيعون تلقي
هذا المحتوى إل إذا سمح لهم صاحب الشأن بذلك ،وبالتالي فإن محاولة أيححا

ممححن هححم خححارج هححذه الححدائرة الطلع علححى مشححاركات أيححا مححن المسححتخدين
اللذين لم يسمحوا لهم بذلك هي انتهاك للحق في الخصوصية.
تحصححين الخصوصححية فححي المجححال العححام ليححس حححديثا جديححدلا علححى المجححال

القانوني ،فقانون العقوبات المصري يجرم استعمال أي محتوى علني أو غير
علنحححي بغيحححر رضحححاء صحححاحب المحتحححوى ،وذلحححك بمحححوجب المحححاادة  309مكحححرر "أ"

منححه ،ويشححداد العقوبححة إلححى السححجن إذا كححان الفاعححل موظححف عححام ،والعححبرة مححن
ذلححك هححي وضححع حححدواد لمنححع التعسححف فححي اسححتعمال السححلطة مححن قبححل أجهححزة
الدولحححة فحححي التنصحححت علحححى الفحححرااد ،كمحححا ححححداد القحححانون المشحححار إليحححه صحححور

السححتعمال فححي اسححتراق السححمع ،أو تسححجيل المحاادنثححات أو نقلهححا ،أو التقححاط
الصححور أو نقلهححا .وهححو مححا يؤكححد حححق الفححرااد فححي الخصوصححية فححي المجححالين

العام والخاص على عكس ما يدعي ممثلو وزارة الداخلية بأنه ل خصوصححية

في المجال العام.

أما البن د رق م  1ف إنه ن ص ص راحة عل ى أن تس مح التقني ة المطلوب ة بمراقب ة
المكالمححات والرسححائل الشخصححية ،مححن خلل تتبححع التطبيقححات الخاصححة بهححذه
الوسححححائل ،حيححححث ننححححص علححححى أن " يرتبححححط النظححححام علححححى القححححل بالشححححبكات
الجتماعيحححححة اللكترونيحححححة» :تويحححححتر  -فيحححححس بحححححوك  -يوتيحححححوب« ولعحححححداد )(30

مسحححححتخدملا ) (Analystsعلحححححى القححححل مححححتزامنين ،وكحححححذا لعححححداد ل نهحححححائي مححححن
المستخدمين الباحثين ،وسيتم مراعاة العحروض الفنيحة المقدمحة والمتضحمنة
الرتبحححاط بشحححبكات اجتماعيحححة إضحححافية كحححح»النسحححتجرام ،لينكيحححد إن ،جوجحححل،
فايبر ،واتس أب« ...إلخ.
ومححححن المعححححروف لي مسححححتخدم مبتححححدئ لشححححبكات التواصححححل الجتمححححاعي ،أن
تطبيقات مثل فححايبر وواتحس اب ،هحي وسحائل للتصححال الخحاص بيححن الفححرااد،
حيححححث يتمتححححع الول بإمكانيححححة إجححححراء مكالمححححات تليفونيححححة ،وإرسححححال وتلقححححي
الرسححائل النصححية ،أمححا الثححاني فهححو مخصححص لتبححاادل الرسححائل النصححية الخاصححة
بين الفرااد ،وفيما يتعل ق تطحبيق انسحتجرام بتخزي ن ونشحر ومعالج ة الصحور
والتي قد يكون محن بينهححا صحور شخصحية وخاصححة بالمسحتخدمين ،وهححو ذات
محححا ينطبحححق علحححى تويحححتر وفيسحححبوك ،حيحححث يتمتحححع كلل منهمحححا بخاصحححية تبحححاادل
الرسححائل النصححية الخاصححة ،فضححلل عححن أن إعححداادات الخصوصححية الخاصححة بكل
التطحححححبيقين تتيحححححح للمسحححححتخدمين إخفحححححاء بعحححححض أو كحححححل المعلومحححححات عحححححن
مسححححتخدمين آخريححححن ،وهححححو مححححا تسححححعى وزارة الداخليححححة مححححن خلل قرارهححححا
المطعون عليه لنتهاكه وتجاوزه
بنححححاء علححححى الشححححروط المعروضححححة فححححي الكراسححححة المطروحححححة مححححن قبححححل وزارة
الداخليححة ،فححإن خصوصححية المسححتخدمين تصححبح فححي مرمححى نيححران التجسححس
والمراقبححة غيححر المشححروعة لمححا سححوف يححترتب علححى ذلححك مححن انتهححاك لحرمححة

الحيححاة الخاصححة بححدون أي أمححر قضححائي ،ولححوقت غيححر محححداد ،وبححدون وجححواد
ضححرورة أو مقتححض قححانوني ،كححذلك فححإن هححذا القححرار يعححد اسححتقالة للدولححة مححن
ادورهححا اليجححابي المنصححوص عليححه فححي المححاادة  57مححن الدسححتور الححتي ألزمححت
الدولحححة بحمايحححة الححححق فحححي خصوصحححية الفحححرااد أنثنحححاء اسحححتخدامهم لوسحححائل
التصححال العامححة ،ممححا كححان يتعيححن معححه علححى الجهححة مصححدرة القححرار ،أن تعمححل
على إيجااد نظام لحمايحة أمحان مسحتخدمي الشحبكة ،ل التلصحص عليهحم بح ج
واهية مثل حماية المن العام ،والمصلحة العامة.
إضححافة إلححى ذلححك فححإن قححانون العقوبححات قححد جححاءت نصوصححه قاطعححة بتجريححم
انتهحححاك الححححق فحححي الخصوصحححية حيحححث نصحححت المحححاادة منحححه علحححى أن " يعحححاقب
بحالحبس محدة ل تزيحد علحى سحنة كحل محن اعتحدى علحى حرمحة الحيحاة الخاصحة
للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الفعال التية في غيححر الحححوال المصححرح بهححا

قانونلا أو بغير رضاء المجني عليه:

)أ( استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الجهزة أيححلا كححان نححوعه
محاادنثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
)ب( التقط أو نقل بجهاز من الجهزة أيلا كان نوعه صححورة شححخص فححي مكححان
خاص.
فإذا صدرت الفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أنثنححاء اجتمححاع علححى
مسححمع أو مححرأى محن الحاضححرين فحي ذلححك الجتمححاع ،فحإن رضحاء هحؤلء يكحون

مفترضلا.

ويعححاقب بححالحبس الموظححف العححام الححذي يرتكححب أحححد الفعححال المبينححة بهححذه

الماادة اعتماادلا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الحوال بمصاادرة الجهزة وغيرها مما يكون قد اسححتخدم
في الجريمة ،كما تحكم بمحو التسجيلت المتحصلة عنها أو إعدامها.
بنححاء عليححه ،فححإنه وفقححلا للنححص العقححابي سححالف البيححان فححإن فعححل التجسححس أو
انتهاك الخصوصية بأي شكل من الشكال يعد جريمة يعاقب عليهححا القححانون،
ومححن نثححم فححإنه فعححل غيححر مشححروع مححن شححأنه هححدم مشححروعية القححرار الاداري
المطعون فيه
كذلك فإن تدخل الجهة الادارية ف ي وس ائل التص ال والتع بير يعت بر انتهاك لا
لحقهححم فححي الخصوصححية وهححو أحححد أوجححه عححدم مشححروعية القححرار المطعححون
فيححه  ،فححالحق فححي الخصوصححية مفححااده أنححه ل يجححوز أن يعححرض أحححد لتححدخل
تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو )مراسلته( ،ولكل شخص
وفقححا لمححا قررتححه المححاادة ) (12مححن العلن العححالمي لحقححوق النسححان الحححق فححي
حمايحححة القححانون مححن مثححل هححذا التحححدخل ،وهحححو مححا نححال التأكيححد فحححي الدسححتور
المصححري هححو حححق أصححيل مححن حقححوق النسححان سححواء نححص عليححه الدسححتور أو
أغفلححه ،وأن نثمححة منححاطق مححن الحيححاة الخاصححة لكححل فححراد تمثححل أغححوارا ل يجححوز
النفاذ إليها ،وينبغ ي ادوم ا أل يقتحمه ا أح د ض مانا لس ريتها وص ونا لحرمته ا.
)فحححي هحححذا المعنحححى :المحكمحححة الدسحححتورية العليحححا -القضحححية رقحححم  23لسحححنة 16
القض ائية ادس تورية -جلس ة  – 18/3/1995المكت ب الفن ي س  -16الج زء – 1
ص  – 567وأيضحححا المحكمحححة الدسحححتورية العليحححا – القضحححية رقحححم  56لسحححنة 18
قضائية ادستورية – جلسة  -15/11/1997المكتب الفني س  8ص . 928

نثالثلا :انتهاك القرار المطعون فيه لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات
ليحححس صححححيحلا محححا تحححراداد فحححي اديباجحححة كراسحححة الشحححروط مححححل القحححرار الاداري
المطعححون عليححه ،بححأن الهححدف مححن الممارسححة المحححدوادة المعلححن عنهححا مكافحححة
الجريمحححة ،إذ أن الشحححروط الحححتي تطلبهحححا وزارة الداخليحححة فحححي الكراسحححة سحححالفة
الحذكر ،تفضحح بمحا ل يحدع مجحالل للشحك الغحراض غيحر المشحروعة الحتي يرمحي
إليهحححا هحححذا المشحححروع بقمحححع حريحححة التعحححبير عحححن الحححرأي وحريحححة إرسحححال وتلقحححي
المعلومات حيث ينص البند  19من الكراسة على أن التقنية المطلوبححة يجححب
أن تكحححون صحححالحة " لتسحححليط الضحححوء علحححى الموضحححوعات الكحححثر شحححيوعلا محححن

خلل تحديحححد أكحححثر الكلمحححات اسحححتخداملا ومشحححاركة بيحححن مسحححتخدمى »فيحححس
بحوك ،وتوي تر ،ويوتي وب« ،وهحى سحتغطى الموض وعات الحتي تم ت مناقش تها

في غضون فترة معينة تححداد محن خلل محدير الصححفحة ،حيحث يظهححر تلقائيححلا

الموضوع الكثر نقاشلا حاليلا"

وهحححححو محححححا سحححححوف يتيحححححح للجهحححححزة المنيحححححة تتبحححححع القحححححائمين علحححححى مناقشحححححة

الموضححوعات المححذكورة ،ممححا يجعلهححم عرضححة للتهديححد ومححن نثححم ادفعهححم ادفعححلا
لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم لكي يكونوا في مأمن مححن بطححش السححلطة
التي تسعى للبطش بحقوقهم.
وكحححذلك مححا ينحححص عليححه البنحححد  24بتقححديم خدمحححة لتتبحححع مقححالت الكتححاب عححن
طريق تجميع المقالت عبر فترات زمنية سابقة م ع إمكانيحة عحرض المقحالت
القديمححة للكححاتب ومقارنححة تبححاين الراء مححع تغيححر العامححل الزمنححي ،حيححث تتيححح
الخاصحححية اختيحححار مصحححدر المقحححالت الحححتي يتحححم عرضحححها عحححن طريحححق :اختيحححار

الجريدة أو الموقع المنشور فيححه المقححال أو اختيححار المقحالت لكحاتب معيححن ،أو
اختيار المقالت في فترة زمنية معينة"
وكذلك ما تطلبه البند  52ب أن ي وفر النظ ام إمكانيحة مش اهدة جمي ع محا يينش ر
علححى حسححابات المسححتخدمين فححي الشححبكات الجتماعيححة علححى شححكل الححح»تححايم
ليحححن« ) (time lineويكحححون علحححى هيئحححة سحححراد لجميحححع محتويحححات الحسحححابات
مرتبححة حسححب وقححت نشححرها ،بالضححافة إلححى ادعمححه لمكانيححة مشححاهدة جميححع
المشاركات من جميع الحسابات أو اختيار حساب معين.
والبنحححد  53الحححذي تطلحححب إمكانيحححة جمحححع المتحححابعين ،والمعجحححبين ،والصحححدقاء
المرتبطيححن بحسححابات المسححتخدمين بالشححبكات الجتماعيححة وإضححافتهم فححي
قححوائم خاصححة فحي النظحام ،وفحى ححال تححوافر معلومحات تفصحيلية عنهحم لحقححلا

يسححتطيع النظححام ربححط معلومححات وجهححات التصححال الخاصححة بهححم ببعححض .علححى

سحححبيل المثحححال إذا كحححان المتحححابع متابعحححلا لحسحححاب المسحححتخدم علحححى »تويحححتر«

ومعجحححب بصحححفحة المسحححتخدم علحححى »فيحححس بحححوك« ،يسحححتطيع النظحححام جمحححع
حسابات المتابع تحت اسم واحد فى حالة توافر المعلومات.
كحححل هحححذه البنحححواد تقحححواد إلحححى نيحححة وزارة الداخليحححة الواضححححة نححححو قمحححع حريحححة
التعححبير وحريححة تححداول المعلومححات ،وتهححدم إادعححاءات حفححظ المححن ،ومزاعححم
مكافحححة الجريمححة والرهححاب ،كمححا تخححالف بشححكل واضححح نصححوص الدسححتور
المصححري خاصححة نححص المححاادة  65الححتي نصححت علححى أن " حريححة الفكححر والححرأي
مكفولة.ولكل إنسان ح ق التع بير ع ن رأي ه ب القول ،أو بالكتاب ة ،أو بالتص وير،
أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

والمحححححاادة  68الحححححتي نصحححححت علحححححى أن "المعلومحححححات والبيانحححححات والحصحححححاءات
والونثائق الرسمية ملك للشعب ،والفصاح عنها من مصحاادرها المختلفححة ،ححق
تكفلحححه الدولحححة لكحححل محححواطن ،وتلحححتزم الدولحححة بتوفيرهحححا وإتاحتهحححا للمحححواطنين
بشححححفافية ،وينظححححم القححححانون ضححححوابط الحصححححول عليهححححا وإتاحتهححححا وسححححريتها،
وقواعححد إيححداعها وحفظهححا ،والتظلححم مححن رفححض إعطائهححا ،كمححا يحححداد عقوبححة

حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدلا.

وتلححتزم مؤسسححات الدولححة بإيححداع الونثححائق الرسححمية بعححد النتهححاء مححن فححترة
العمححل بهححا بححدار الونثححائق القوميححة ،وحمايتهححا وتأمينهححا مححن الضححياع أو التلححف،

وترميمها ورقمنتها ،بجميع الوسائل والادوات الحديثة ،وفقلا للقانون.
كما استقر القضاء الاداري على أن

 -1أن حريحححة تحححداول المعلومحححات ترتبحححط بحقيحححن أساسحححين محححن حقحححوق النسحححان
الول هحححو الححححق فحححي التعحححبير ،والثحححاني هحححو الححححق فحححي المعرفحححة ،وتمثحححل حريحححة
تححداول المعلومححات -الرافححد الرئيسححي – لحريححة الححرأي بصححورها المختلفححة فحححق
النسححان فححي حريححة الححرأي والتعححبير يشححمل حقححه فححي تلقححي المعلومححات والفكححار
ونقلها إلى الخريحن ادون اعتبححار للحححدواد وذلححك مححن خلل كافححة وسححائل التعححبير
والعلم أو بأية وسححيلة أخححرى يمكححن نقححل الراء ونشححرها وتححداولها مححن خللهححا،
فبححدون القححدرة علححى الحصححول علححى المعلومححات وامتلك حححق تححداولها وإبلغهححا
للرأي العام لن يكون لحرية الرأي أي مدلول حقيقي اداخل المجتمع.
 -2أن حريححة التعححبير وتححداول المعلومححات ل يقيححدها إل بعححض القيححواد التشححريعية
المشححروعة كالدعايححة إلححى الحححرب والكراهيححة والعنصححرية أو القوميححة أو الدينيححة
وفقا لحكم الماادة ) (20من العهد الدولي الخاص بححالحقوق المدنيححة والسياسححية

والماادة ) (4من التفاقيحة الدولي ة للقض اء علحى كاف ة أش كال التمييحز العنصحري،
والححححروب والنزاعحححات المسحححلحة وإعلن حالحححة الطحححوارئ العامحححة ،ومقتضحححيات
المن الوطني والنظام العام ،واحترام حقوق الخرين وحرياتهم.
 -3أن الححق فحي تحدفق المعلومححات وتحداولها هحو ححق ذو طبيعحة مزادوجححة ،فهححو
في وجهه الول يفرض التزاما )سلبيا( مفااده امتناع الجهة الادارية عححن اتخححاذ
أيحححححة إجحححححراءات تشحححححريعية أو إاداريحححححة للحيلولحححححة ادون التحححححدفق الححححححر للنبحححححاء
والمعلومات سواء في الداخل أو من الخارج ،ومن نثم يمتنع على الدولة وضححع
العوائحق ضحد ت دفق المعلومحات أو السحماح باحتكحار المعلومحات ومنحع نشحرها إل
في حدواد المحافظة عل ى النظ ام الع ام ،وه و ف ي وجه ه الث اني يف رض التزام ا
)إيجابيا( مفااده التزام الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلححق بالمصححلحة
العامححة علححى أوسححع نطححاق وذلححك مححن أجححل ضححمان الشححفافية والرقابححة علححى أاداء
السلطات العامة.
 -4أن الحححححق فححححي تححححدفق المعلومححححات وتححححداولها يتطلححححب إيجححححااد بيئححححة نثقافيححححة
ومعرفية يتم محن خللهحا تبحاادل المعلومحات والمعحارف بشحتى صحورها وأنواعهحا
عبر الخطاب العلمي والثقافي في مواقعه الكثيرة وهو ما يتعيححن تححوفيره ادون
إقحام لعراقيل تحد من التمهيد لتلك البيئة.
 -5أن الفضححححاء اللمحححححدواد صححححار وطنححححا تبنيححححه شححححبكات التصححححال اللكترونيححححة،
وتنتجححه الليححاف البصححرية ،وتنقلححه الموجححات الكهرومغناطيسححية ،ومححن نثححم بححات
أمححر إتاحححة المعلومححات فححي الححوقت المناسححب والشححكل المناسححب لمتخححذي القححرار
هحححو السحححاس فحححي عمليحححة صحححناعة واتخحححاذ القحححرار ،كمحححا أنحححه صحححار أححححد المعحححايير
المسحححححتخدمة لقيحححححاس جحححححوادة القحححححرارات ،وذلحححححك بعحححححد أن صحححححارت تكنولوجيحححححا

المعلومحححححات أححححححد الادوات الساسحححححية والهامحححححة لتبحححححاادل وتحححححداول المعلومحححححات،
وبالتالي أضحى استخدام الوسائل التكنولوجيححة المختلفححة أسالسححا ل غنححى عنححه
لتاح ة المعلوم ات ف ي ال وقت المناس ب وبوس ائل غي ر تقليدي ة لي س لمتخ ذي
القرارات وحدهم ،وإنما لكل مواطن بحسبانه حقا أصيل له.
أيض لا فإن وس ائل التص ال المختلف ة ه ي ف ي حقيقته ا وس ائل للتع بير ع ن ال رأي،
خاصحححة إذا محححا اتجهحححت إراادة مسحححتخدميها إلحححى اسحححتخدامها فحححي أححححد المجحححالت
المرتبطححة بممارسححة الحقححوق والحريححات الساسححية  ،والححتي مححن بينهححا حريححة الححرأي
والتعبير حتى وان تعارضت آرائهم مع السلطة العامة
وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن
حريححة التعححبير ،وتفاعححل الراء الححتي تتولححد عنهححا ،ل يجححوز تقييححدها بححأغلل تعححوق
ممارسحححتها ،سحححواء محححن ناحيحححة فحححرض قيحححواد )مسحححبقة( علحححى نشحححرها ،أو محححن ناحيحححة
العقوبة اللحقة التي تتوخى قمعه ا .ب ل يتعي ن أن ينق ل المواطن ون م ن خلله ا -
وعلنيححة – تلححك الفكححار الححتي تجححول فححي عقححولهم ،فل يتهامسححون بهححا نجيححا ،بححل
يطرحونهححا عزمححا ولححو عارضححتها السححلطة العامححة -إحححدانثا مححن جححانبهم -وبالوسححائل
السحححلمية – لتغييحححر قحححد يكحححون مطلوبحححا .فالحقحححائق ل يجحححوز إخفاؤهحححا ،ومحححن غيحححر
المتصححور أن يكحون النفححاذ إليهححا ممكنححا فححي غيبححة حريححة التعححبير .بححل كححذلك اختيححار
)الوسائل( ال تي يق درون مناس بتها وفعاليته ا س واء ف ي مج ال عرض ها أو نش رها،
ولو كان بوسحعهم إحلل غيره ا م ن الب دائل لترويجه ا .ولع ل أكحثر محا يه داد حريحة
التعبير ،أن يكون اليم ان به ا ش كليا أو سحلبيا .ب ل يتعيحن أن يكحون الصحرار عليه ا
قبححول بتبعاتهححا ،وأل يفححرض احححد علححى غيححره صححمتا ولححو بقححوة القحانون  ،وعلححى هححذا
الساس تعين القول بأن حرية التعبير ال تي كفله ا الدس تور ،ه ي القاع دة ف ي ك ل

تنظيم اديمقراطي ،ل يقحوم إل بهحا ،ول يعحدو الخلل بهحا أن يكحون إنكحارا لحقيقحة
أن حريحححة التعحححبير ل يجحححوز فصحححلها عحححن أادواتهحححا ،وإن وسحححائل مباشحححرتها يجحححب أن
ترتبححط بغاياتهححا ،فل يعطححل مضححمونها أحححد ،ول ينححاقض الغححراض المقصححوادة مححن
إرسائها.
) فحححي هحححذا المعنحححى :حكحححم المحكمحححة الدسحححتورية العليحححا -القضحححية رقحححم  6لسحححنة 15
قضائية "ادستورية" – جلسة ( 15/4/1995
أيضحححلا فحححإن وضحححع أي اسحححتثناءات علحححى حريحححة التعحححبير يجحححب أن يكحححون محححن خلل
اختبار نثلنثي للوقوف على مدى مشروعية وضححرورة السححتثناء ،وتتحححداد عناصححر
هححذا الختبححار فححي ضححوء الفقححرة الثالثححة مححن المححاادة  19مححن العهححد الححدولي للحقححوق
المدنية والسياسية وهي
 -1أن يكون الستثناء أو القيد منصوصلا عليه بموجب قانون
وهو ما يفتقد إليه القرار المطعون فيه ،حيث يفرض قيواد مباشرة وغير مباشححرة
على حرية التعبير ادون وجواد نص قانوني يبيح ذلك.
 -2أن يكون الستثناء أو القيد يستهدف تحقيق غاية مشروعة
أيضححححلا يفتقححححد القححححرار إلححححى هححححذه الغايححححة المشححححروعة ،نظححححرلا لن التجسححححس علححححى
خصوصيات الفرااد سواء في المجال العام ،أو في المجال الخاص ،يدفع الفححرااد

لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم خوفلا من السقوط في شباك المراقبة.
 -3أن تكون هناك ضرورة ملحة لوضع الستثناء أو القيد

وبالتالي يصبح الستثناء غير مشروع إن لم تؤيده ضرورة موضححوعية ،وتتشححداد
المحكمححة الوروبيححة لحقححوق النسححان بححأن يكححون القيححد ليححس ضححروريلا فقححط وإنمححا

"ضروريلا في مجتمع اديمقراطي" لقياس مدى احترام السلطة لحرية التعححبير فححي
سححياق أادائهححا العححام .وبتطححبيق ذلححك علححى القححرار المطعححون فيححه نجححد أنححه ل توجححد
ضحححرورة لوضحححع كافحححة هحححذه القيحححواد علحححى الححححق فحححي الخصوصحححية وحريحححة التعحححبير
وغيرها من الحقوق الخرى التي يعصف بها هذا القرار.
رابعلا  :افتقااد القرار المطعون فيه لمبدأي الضرورة والتناسب
ذهبت محكمة القضاء الاداري إلى أن
الصحححل فحححي نشحححاط الادارة أنهحححا تسحححتهدف فحححي كحححل أعمالهحححا الصحححالح العحححام ،

ووظيفتهححا فححي السححاس هححي إشححباع الحاجححات العامححة تحقيقححلا لهححذا الهححدف ،
علححى أنححه إذا كححان الصححالح العححام يتفححاوت فححي مححدارجه ويتبححاين فححي أولويححاته
فيجححب عندئححذ أن تصححدر فححي تصححرفاتها بمححا يراعححى ذلححك ويناسححبه  ،بحيححث
تعطححى لكححل وجححه مححن أوجححه الصححالح العححام أهميتححه  ،ول تضحححى بححوجه منححه

لتنشححد وجهححلا ادونححه ،مححع ظهححور التفححاوت بينهمححا بصححورة صححارخة أو كححبيرة  ،إذ

فحححي هحححذه الحالحححة تختلحححط مناسحححبة عمحححل الادارة بمشحححروعيته ،ويلحححزم ليكحححون

مشحححروعلا أن يكحححون مناسحححبلا ،وهحححو محححا تنبسحححط عليحححه رقابحححة القضحححاء الادارى
للتحقق منه

كذلك فإن الضرورة والتناسب في مجال مراقبة وسائل التصال ،ومن بينهححا
شبكة الن ترنت تخض ع لمب دأي الض رورة والتناسحب ،ويمكحن الس تدلل عل ى
ذلحك ببع ض المبحاادىء الحتي وض عها عحداد كحبير محن منظمحات المجتم ع الم دني
والتقنييحححن ححححول العحححالم والحححتي تسحححمى " المبحححاادئ الدوليحححة لتطحححبيق حقحححوق
النسان فيما يتعلق بمراقبة التصالت"
حيث نص مبدأ التناسب على أن

مراقبححححة التتصححححالت ينبغححححي عححححدها فعلل بححححالغ النتهححححاك يتعححححارض مححححع حقححححوق
الخصوصححححححية و حريححححححة التعححححححبير والعتقححححححااد ،و كمهححححححداد لسححححححس المجتمححححححع
الحححديمقراطي .القحححرارات بشحححأن مراقبحححة التصحححالت يجحححب اتخاذهحححا بموازنحححة
المكاسب المنشواد تحقيقها بالضرر الذي ستحدنثه في حقححوق الفححراد ،و كححذلك
بالهححداف الخححرى المتعارضححة مححع أهححداف المراقبححة ،و ينبغححي أن تؤخححذ فححي
الحسححححححبان حساسححححححية البيانححححححات و ادرجححححححة فداحححححححة النتهححححححاك الواقححححححع علححححححى
الخصوصية.
و على وجه التحديد فإن الحكومة ،إذا ما سعت إلى النفاذ أو إلححى اسححتخدام
بيانات محمية حيزت بطريق مراقبة التصالت في إطار تحر جنححائي ،عليهححا
أن تبرهن لسلطة قضائية كفء مستقلة نزيهة أن:
 يوجد احتمال راجح أن جريمة فاادحة قد اريتكككبت أو بصداد أن يترتككب-

الادلححة علححى تلححك الجريمححة ييمكححن اسححتنباطها مححن المعلومححات المحميححة

المطلوبة

 -أساليب التحتري الخرى القل انتهاكا قد اسيتنفدت بل جدوى

صحححححل عليهحححححا ستقتصحححححر علحححححى مححححا يتعتلحححححق بالجريمحححححة
 المعلومحححححات اليمتح تالمزعومححة و كححل مححا يزيححد منهححا عححن ذلححك سححييتلف أو ييعححااد إلححى مصححدره؛

صححل عليهححا لححن كتننكفححكذ إليهححا غيححر الهيئححة اليمعتينححة و لححن
والمعلومححات اليمتح ت
ي
يتستخدم في غير الغرض الذي لجله أعطي الذن

ت محميححةة بطريححق مراقبححة
 إذا سححعت الحكومححة إلححى النفححاذ إلححى معلومححا ةالتتصححححالت لغححححرض لححححن ييعححححترض فححححرلادا لخطححححر الملحقححححة الجنائيححححة و ل
التحححتري و ل التمييححز و ل انتهححاك حقححوق النسححان فححإن الحكومححة يجححب
عليها أن يتبرهن لسلطة مستقلة نزيهة كفء أنن:

-

أسحححاليب التححححتري الخحححرى القحححل انتهاكحححا قحححد يأ ك
خحححذ اسحححتخدامها فحححي
اليحسبان

-

صل عليها ستقتصر على ما يتعتلق بالغرض المطلوب
المعلومات اليمتح ت

و كححل مححا يزيححد منهححا عححن ذلححك سححييتلف أو ييعححااد إلححى الشححخص الححذي هححي
عنه؛ و
-

صححل عليهححا لححن كتننكفححكذ إليهححا غيححر الهيئححة اليمعتينححة و لححن
المعلومححات المتح ت

ي
يتستخدم في غير الغرض الذي لجله أعطي الذن
كما نص مبدأ الضرورة على أن

القححوانين الححتي تسححمح بمراقبححة التتصححالت مححن كقكبححل الحكومححة يجححب أن

كتق ي
ض
صر المراقبة على القدر الادنى الممكن بيان ضحرورته لتحقيحق غحر ة
مشحححروع .فمراقبحححة التتصحححالت يجحححب أل يتجحححرى إل عنحححدما تكحححون هحححي
الوسيلة الوحيدة لتحقيق غرض مشروع أو ،فححي ححال وجحواد أكحثر محن
وسيلة ،عند كونهحا الوسحيلة القحل انتهاكحا لحقحوق النسحان .و يق ع علحى
الحكومة عبء إنثبات ذلك اليمبررر أمام القضاء و عند التشريع.
يحححبين ممحححا تقحححدم ،أن مراقبحححة النحححترنت أو غيرهحححا محححن وسحححائل التصحححال
تتطلحححب تحححدخل تشحححريعي ،ول يجحححوز فرضحححها بقحححرار إاداري ،وفحححي حالحححة
التحدخل التشحريعي ،فحإنه هنحاك عحداد محن القيحواد والضحوابط الحتي يج ب
على التشحريع اللحتزام به ا ،وذل ك ص يانة لح ق الف رااد ف ي الخصوص ية
وحرية التعبير وغيرهحا محن الحقحوق والحريحات الخحرى الحتي قححد تتحأنثر
بالمراقبة ،وهو ما يفتق ده الق رار الطعحون في ه ،س واء م ن ناحي ة غي اب

التشريع المنظم ،أو من ناحية عدم مراع اة الحقحوق والمص الح الخحرى
التي سوف تتأنثر سلبا بالقرار.
خامسلا :الشق المستعجل

تنص الماادة  49من قانون مجلس الدولة رق م  47لسحنة  1972علحى ان ه

" يشححترط لوقححف تنفيححذ القححرار المطعححون فيححه تحقححق ركنيححن مجتمعيححن
اولهما  :ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الوراق
علححى أسححباب يرجححح معهححا إلغححاء القححرار المطعححون فيححه ونثانيهمححا  :ركححن
الستعجال  :بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث ن المحدعين يه دفون محن ادع واهم إلحى طل ب الحكحم بقبولهحا
شححكل وبوقححف تنفيححذ نثححم إلغححاء القححرار المطعححون فيححه بححإجراء الممارسححة
المحححدوادة رقححم  22لسححنة  2013/2014لمداركححة عمليححة رصححد المخححاطر
المنية لشبكات التواصل الجتماعي "منظومة قياس الححرأي العححام" مححع
ما يترتب علي ذلك من آنثار .

و" مححن حيححث أن قضححاء محكمححة القضححاء الادارى جححرى علححي أن وليححة

محححاكم مجلححس الدولححة فححي وقححف تنفيححذ القححرارات الاداريححة مشححتقة مححن
وليتهححا فححي اللغححاء  ,وفححرع منهححا ومرادهححا إلححى الرقابححة القانونيححة الححتي
يسحلطها القضحاء الادارى علحي القحرار علحي أسحاس وزنحه بميحزان الق انون
وزنا منحاطه مبحدأ المشحروعية إذ يتعي ن عل ي القض اء الادارى إل يوقحف
قححرارا إاداريححا إل إذا تححبين لححه بحسححب الظححاهر مححن الوراق وادون مسححاس
بأصل الحق أن طلب وقف تنفيذ القرار تحوافر فيحه ركنحان  :اولهمحا ركحن
الجديححة ويتمثححل فححي قيححام الطعححن فححي القححرار علححي أسححباب جديححة مححن
حيححث الواقححع والقححانون تحمححل علححي ترجيححح الحكححم بإلغححائه عنححد نظححر

الموضوع نثانيهما ركن السحتعجال ب ان يك ون م ن شحان تنفيحذ القحرار او
السحححتمرار فحححي تنفيحححذه ترتيحححب نتائحححج يتعحححذر تحححداركها فيمحححا لحححو قضحححى
بإلغائه
)حكحححم القضحححاء الاداري بجلسحححة  15/3/2009فحححي الحححدعوى رقحححم 11973
لسنة  63ق (
أول  :ركن الجدية

يتوفر ركن الجدية نظرا لرجحان إلغحاء القحرار المطعحون فيحه بنحاء علحى

أن هحححذا القحححرار مشحححوب بحححالكثير محححن عيحححوب القحححرار الاداري  ،وانتهحححاكه
لحقحححوق المحححدعي فحححي الخصوصحححية وتحححداول المعلومحححات والتعحححبير عحححن
الرأي فضل عن مخالفته الصريحة للقانون والدستور.

نثانيا  :ركن الستعجال

يتوفر ركن الستعجال في أن القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه
انتهاك خصوصية المدعي والتجسس على معلوماته وبيانححاته الخاصححة
والعامة وحقه في التعبير وتباادل المعلومات

يلتمس المدعي التي

بناء عليه

أولل :قبول الدعوى شكلل

نثانيلا :وبصفة مستعجلة ،وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء
الممارسة المحدوادة رقم  22لسنة  2013/2014المسماة مشروع رصد
المخاطر المنية لشبكات التواصل الجتماعي )منظومة قياس الرأي
العام( مع ما يترتب على ذلك من آنثار ،ومع تنفيذ الحكم بمسوادته
وبدون إعلن.مع إلزام المدعى عليهما المصروفات.

نثالثلا :إلغاء القرار المطعون فيه.

وكيل المدعي
أحمد عزت

المحامي بالستئناف العالي ومجلس الدولة
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الموضوع
أنححا المحضححر سححالف الححذكر انتقلححت وأعلنححت المعلححن إليهمححا كل بصححورة مححن هححذا
الطعن للعلم بما جاء به وإجراء مقتضاه
ولجل العلم.
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