
 

 

 حق الخصوصية في لبنان
 
 

م من قبل  منّظمة تبادل اإلعالم اإلجتماعي،  الخصوصية الدولية، وجمعية  مقدَّ
 اإلتصاالت التقّدمية

  
 

 المقّدمة
 

م من قبل منّظمة  تبادل اإلعالم اإلجتماعي، منظمة  1 إن هذا التقرير الذي أعّدته مجموعة من أصحاب المصلحة ُمقدَّ
 الخصوصية الدولية  ، وجمعية اإلتصاالت التقّدمية. تعمل  منّظمة  الخصوصية الدولية على تقّدم وتعزيز الحق في الخصوصية
 في جميع أنحاء العالم، وهي منّظمة دولية لحقوق اإلنسان. بينما منّظمة تبادل اإلعالم اإلجتماعي، وهي منّظمة لبنانية مسّجلة
 وغير ربحية، فتقوم بالتدريب واألبحاث والمناصرة المتعلقة بالحقوق الرقمية وحقوق اإلنسان في العصر الرقمي. أما جمعية
 اإلتصاالت المتقّدمة، التي هي منّظمة دولية وشبكة ذات مركز إستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم

 المتحدة، فتتمّثل مهّمتها في تمكين ودعم المنّظمات، والحركات اإلجتماعية، واألفراد في ومن خالل استخدام تكنولوجيا
  المعلومات واإلتصاالت.

 
 2 ترغب كل من  منّظمة  الخصوصية الدولية،  منّظمة  تبادل اإلعالم اإلجتماعي، وجمعية اإلتصاالت التقّدمية في عرض

 هواجسها بخصوص حماية وتعزيز الحق في الخصوصية في لبنان لدى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة للنظر فيها
  في اإلستعراض المقبل المتعّلق بلبنان.

 
  الحق في الخصوصية

 
. وتحتّل موقعًا  أساسي من حقوق اإلنسان، وينّص عليها العديد من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان  3 الخصوصية هي حقٌّ 1

 مركزيًا في حماية الكرامة البشرية وتشّكل القاعدة في أي مجتمع ديمقراطي. كما أنها تدعم وتعّزز الحقوق األخرى، مثل
 حرية التعبير، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات. ويجّسد الحق في الخصوصية اإلفتراض بأنه يجب
 أن يتمّتع األفراد بحّيز من التنمية المستقّلة، والتفاعل، والحرية، وبمساحٍة خاصة مع أو دون التفاعل مع اآلخرين، خالية من

.   التدّخل التعّسفي للدولة ومن التدّخل المفرط وغير المرغوب فيه من قبل أفراد آخرين غير مدعّوين 2

 

 المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة 14 من اإلتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 16 من إتفاقية1
 حقوق الطفل التي أقرتها األمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

 اإلتفاقيات اإلقليمية بما في ذلك المادة 10 من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، المادة 11 من اإلتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان، المادة 4 من مبادئ
 اإلتحاد األفريقي حول حرية التعبير، المادة 5 من اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان وواجباته ، المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، والمادة 8 من
 اإلتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية؛ مبادئ جوهانسبرغ لألمن القومي، حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ومبادئ كامدن حول

 حرية التعبير والمساواة.
2.A/HRC/17/34 2009 تقرير مارتن شاينين، المقّرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب 

 



 

 4 إن األنشطة التي  تحد من الحق في الخصوصية، مثل المراقبة والرقابة، ال يمكن تبريرها إّال عندما ينّص عليها القانون،
.   فتكون ضرورية لتحقيق هدٍف مشروع، ومتناسبة مع الهدف المنشود 3

 
 5 وبما أن اإلبتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات تتيح عمليات جمع وتخزين وتبادل البيانات الشخصية التي لم تكن ممكنة

. وهناك عدٌد من  في السابق، فقد تطّور الحق في الخصوصية ليشمل واجبات الدولة المتعّلقة بحماية البيانات الشخصية 4

، فيما أدرج العديد من المجالس التشريعية هذه المبادىء في قوانينه  الصكوك الدولية التي تكّرس مبادىء حماية البيانات 5

.  الوطنية 6

 
 متابعة لإلستعراض الدوري الشامل السابق

 
م من لبنان، أو في التقرير الذي  6 ليس هناك من ِذكٍر للحق في الخصوصية ولحماية البيانات، سواء في التقرير الوطني المقدَّ

  أعّدته مجموعة
  العمل.

 
 7 لكن، في اإلستعراض األخير، قّدمت أرمينيا توصيًة الى لبنان بشأن ضمان حرية التعبير، وجاء فيها: " إستمّروا في ضمان

"   لخلق ظروٍف إضافية لتحقيقها .  حرية التعبير 78

 
 القوانين واألنظمة المحلية المتعّلقة بالخصوصية

 
 8 المادة 14 من الدستور اللبناني تضمن حرمة المسكن:

 "للمنزل حرمة وال يسوغ ألحد الدخول إليه إال في األحوال والطرق المبيّنة في القانون."
 

، مع ضمان األولى للحرية الفردية  9 توّفر المادتان 8 و13 من الدستور حمايًة للحق في الخصوصية بصورٍة غير مباشرة 9

وضمان الثانية لحرية التعبير. وقد ُفهم أن هذه القوانين تشمل سّرية كافة وسائل اإلتصال، سواء البريد أو اإلتصاالت الهاتفية
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 المادة 29 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ التعليق العام رقم 27، المعتمد من قبل اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بموجب المادة 40، الفقرة 4، في 32
 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أنظروا ايضًا مارتن شاينين، تقرير

A/HRC/17/34. 2009 ،المقّرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب 
 التعليق رقم 16 (1998) للجنة المعنية بحقوق اإلنسان حول الحق باحترام الخصوصية، واألسرة، والمسكن، والمراسالت، وحماية الشرف والسمعة (المادة4

.(17 
  أنظروا إتفاقية اوروبا لحماية األفراد لناحية معالجة البيانات الشخصية (رقم 108)، 1981؛ المبادىء التوجيهية بشأن حماية الخصوصية وتدّفق البيانات5

 الشخصية عبر الحدود الصادرة عن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية؛ والتوجيهات بشأن تنظيم ملفات البيانات الشخصية
 ) E/CN.4/1990/72 المحوسبة (قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 95/45 و

  إعتبارًا من كانون األول/ديسمبر 2013، سّن 101 بلدًا تشريعاٍت لحماية البيانات: دايفيد بانيسار، الحماية الوطنية الشاملة للبيانات/خريطة قوانين ومشاريع6
 قوانين حول الخصوصية لعام 2014 (28 كانون الثاني/يناير 2014). يمكن اإلطالع عليها على الموقع التالي:

 http://ssrn.com/abstract=1951416 شبكة أبحاث العلوم اإلجتماعية
  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1951416او

  A/HRC/16/18  تقرير مجموعة العمل حول اإلستعراض الدوري الشامل، لبنان، الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق اإلنسان. البند السادس في جدول7
 األعمال. يمكن اإلطالع عليه على الموقع التالي:

http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/102/11/PDF/G1110211.pdf?OpenElement 
  كما أفاد فرانك الرو: "غالبًا ما ُيفهم الحق في الخصوصية كشرٍط أساسي إلنفاذ الحق في حرية التعبير."8

 
   الفقرة 29. يمكن اإلطالع عليها على الموقع التالي:  STL1101/T/TC 9 المحكمة الخاصة بلبنان، القضية رقم9

http://www.stltsl.org/en/thecases/stl1101/main/filings/repliesandresponses/defenceteamcounsel/f1857  
  معهد الهاي لتدويل القانون، سيادة القانون في لبنان: اآلفاق والتحديات، سلسلة المسح السريع لسيادة القانون من إعداد معهد الهاي لتدويل القانون، 1022

 نيسان 2012، ص.18. يمكن اإلطالع عليها على الموقع التالي:
http://www.hiil.org/data//media/Quickscan_Lebanon_160812_digitaal_def.pdf 
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 10 ينّص القانون رقم 140 المتعّلق بحماية سّرية اإلتصاالت التي تقوم بها جميع وسائل اإلتصال، على أن الحق في سّرية
 سواء، وبكل الوسائل السلكية والال سلكية (الهواتف األرضية والمحمولة على  اإلتصاالت الداخلية والخارجية على حدٍّ

 من القانون، وال يمكن أن تخضع هذه  أنواعها، بما فيها الهواتف المحمولة، الفاكس، والبريد اإللكتروني) مكفوٌل ومحميٌّ
 اإلتصاالت الى أي شكل من أشكال التنّصت، والمراقبة، واإلعتراض، واإلنتهاك إّال في الحاالت، وبالوسائل، واإلجراءات

  التي ينّص عليها القانون. وترّتب المادة 98 من قانون أصول المحاكمات المدنية النظام المطّبق على البحث والحجز.
 

 11 في حين ال يوجد إطار معمول به لحماية البيانات، يتوّلى عدٌد من القوانين حماية البيانات الشخصية، ومنها المادة 2
 من قانون السّرية المصرفية الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 1956 (قانون سّرية المصارف)، وقانون العقوبات بموجب المواد

 579، 580، 581 المتعّلقة بإفشاء  األسرار، والمادة 7 من قانون اآلداب الطّبية (قانون رقم 288 الصادر في 22
 شباط/فبراير 1994) التي تحمي سّرية العالقة بين الطبيب والمريض، والمادتان 51 و58 من قانون حماية المستهلك

 (قانون رقم 659 الصادر في 4 شباط/فبراير 2005) تنّصان على أنه يجب أّال يفصح المزّودون عن البيانات دون موافقة
  المستهلكين.

 
 اإللتزامات الدولية المتعّلقة بالخصوصية

 
 12 لبنان من الدول الموّقعة على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكان أيضًا عضوًا في لجنة صياغة هذا اإلعالن، كما
 أنه صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة 17 من العهد، والتي تعّزز المادة 12 من اإلعالن
 العالمي، تنّص على أنه " ال يجوز تعريض أي شخص، على نحٍو تعّسفي أو غير قانوني، لتدّخل في خصوصياته أو شؤون

 أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالٍت غير قانونية تمّس شرفه أو سمعته ." وقد الحظت لجنة حقوق اإلنسان أن
 الدول الموّقعة على العهد الدولي لديها التزام إيجابي ب " اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الالزمة إلعمال الحظر

"  المفروض على تلك التدّخالت واالعتداءات فضالً عن حماية هذا الحق  [بالخصوصية ]. 11

 
 13 تنّص مقّدمة الدستور اللبناني على أن لبنان  "عضو مؤسس وعامل في منّظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن

 العالمي لحقوق اإلنسان وتجّسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء."
 

 أن الحق في الخصوصية، كما ينّص عليه اإلعالن العالمي لحقوق  14 باإلضافة الى ذلك، يؤّكد اجتهاد غرفة اإلستئناف 12

  اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، له قيمة قانونية بموجب القانون اللبناني.
 

 ليست ملِزمة قانونًا، ولكنها توّفر الوضوح فيما  15 إن المبادئ الدولية بشأن تطبيق حقوق اإلنسان على مراقبة االتصاالت 13

 يتعّلق بكيفية تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان في البيئة الرقمية الحالية. ومن أجل أن تقوم الدول بالوفاء بالتزاماتها
 الدولية المتعّلقة بحقوق اإلنسان لدعم الحق األساسي في الخصوصية، ينبغي أن تعتمد هذه المبادىء: القانونية، الهدف

 المشروع، الضرورة، المالءمة، التناسب، السلطة القضائية المختّصة، مراعاة األصول القانونية، تبليغ المستخدم، الشفافية،
 رقابة السلطات العامة، سالمة اإلتصاالت واألنظمة، ضمانات للتعاون الدولي، ضمانات ضد الوصول غير الشرعي الى

  اإلتصاالت، والحق في المعالجة فّعالة.
 

 16 إن لبنان، ومن خالل مشاركته في رعاية قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 68/167 الخاص بالحق في الخصوصية
 والذي اعُتمد في كانون األول/ديسمبر 2013، والقرار 69/166 الذي اعُتمد في كانون األول/ديسمبر 2014، أعاد التأكيد

  على التزامه بتعزيز، واحترام، وضمان الحق في الخصوصية كحق من حقوق اإلنسان.

  التعليق العام رقم 16 (1988)، فقرة 11.1
12CH/AC/2011101 12 استئناف جزئي لقرار قاضي اإلجراءات التمهيدية بالكشف عن مواد من الملف الجزائي الخاص 

  أنظروا السيد جميل السّيد في 12 أيار/مايو 2011، 19 تموز 2011، الفقرة 60 والحاشية 102، المجلس الدستوري اللبناني، القرار رقم 2001/2، 10
  أيار/مايو 2001، منشور في [مراجعة المجلس الدستوري (20012005)] للمجلس الدستوري (20012005)، الفقرة 61.

13/https://necessaryandproportionate.org:إنظروا  
 

 

https://ar.necessaryandproportionate.org/text
https://ar.necessaryandproportionate.org/text


 

 
 مواطن القلق

 
 1 غياب الحماية الدستورية للحق في الخصوصية

 
 17 ال يوّفر الدستور اللبناني بصورٍة واضحة الحماية للحق في الخصوصية، فالدستور يحمي فقط حرمة المنزل، ولكّنه يقّصر

  في حماية سّرية اإلتصاالت.
 

 18 بالنظر الى المعلومات الواردة أدناه حول الصالحيات الواسعة للحكومة اللبنانية في القيام بمراقبة اإلتصاالت، فإن الرقابة
 الدستورية هذه مثيرة للقلق، خاصًة في ضوء غياب ضمانات أخرى قوية في نصوص أخرى من القانون اللبناني.

 
 2 مراقبة اإلتصاالت

 
 19 لبنان أول بلد عربي أدخل إطارًا قانونيًا العتراض اإلتصاالت، وذلك في عام 1999، رغم عدم إقرار القانون من قبل

  مجلس الوزراء حتى عام 2009.
 

 20 يحّدد البند األول في قانون إعتراض اإلتصاالت الصادر في 27 تشرين األول/أكتوبر 1999 (المشار اليه فيما بعد بإسم
 قانون 99/140) المبدأ الذي يتّم بموجبه حماية حق إجراء اإلتصاالت السّرية الداخلية والخارجية قانونيًا باستخدام وسائل
 اإلتصاالت السلكية والالسلكية (مثل الهواتف الثابتة، األجهزة المحمولة من أي نوع بما في ذلك الهواتف الخلوية، الفاكس،

  والبريد اإللكتروني)، دون أن تخضع ألي شكٍل من أشكال التنّصت، والرصد، واإلعتراض، أو الكشف.
 

 21 يقّيد القانون 99/140 أي خرق للسّرية، ويحصر التدّخل في الخصوصية بحاالت الضرورة القصوى، وبعد الحصول على
  أمٍر قضائي أو إداري.

 
 22 إن عملية الحصول على إذٍن قضائي، كما هو مبّين في المادتين 2 و3 من القانون، توضح أنه قد يؤَذن باإلعتراض بموجب
 قراٍر من المحكمة في الحاالت الطارئة، شرط أن يكون الشخص المستهدف هو المشتبه به بارتكاب الجريمة. يجب أن يحّدد

 أمر المحكمة وسائل اإلتصال، وموضوع اإلجراء، والجريمة التي هي موضوع المالحقة القضائية أو التحقيق، ومّدة
  اإلعتراض التي قد ال تتجاوز الشهرين.

 
 23 وفقًا للمادة 9، يمكن أن يتّم اعتراض اإلتصاالت على أساس تفويٍض إداري إما من وزير الداخلية أو من وزير الدفاع، بعد
 الحصول على موافقة رئيس الوزراء، وذلك من أجل جمع معلومات ترمي الى مكافحة اإلرهاب، أو حول الجرائم ضّد أمن
 الدولة، أو حول الجرائم المنّظمة. ولكي تكون هذه القرارات شرعية، ينبغي أن تحصل على موافقة خّطية، وأن تكون مبّررة
 وحائزة على موافقة رئيس الوزراء. كما ينبغي أن تحّدد وسائل اإلتصال، وموضوع اإلجراء، والجريمة التي هي موضوع

 المالحقة القضائية أو التحقيق، ومّدة اإلعتراض والتي قد ال تتجاوز الشهرين.
 

 24 تنّص المادة 16، وكإجراٍء وقائي ضد التعّسف، على أنه يجب التحّقق من هذه القرارات اإلدارية من قبل لجنة قضائية
 مستقّلة. وتتأّلف هذه اللجنة من الرئيس األول لمحكمة التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، أو

  ثالثة قضاة من هيئاٍت قضائية منفصلة و مستقّلة.
 

 25 في حين يبدو أن القانون يوّفر الضمانات الالزمة، في الممارسة تشّكل حاالت الفشل المنهجي في اإللتزام بالقانون
 تهديدًا للحق في الخصوصية للمواطنين في لبنان.

 
 عدم تطبيق اإلشراف القضائي على التفويض اإلداري

 



 

 
 26 إستنادًا الى المعلومات التي حصلت عليها جريدة األخبار البيروتية من رئيس ديوان المحاسبة، يبدو أن الدور الفعلي للسلطة
 القضائية في منح التفويض أو اإلشراف على التفويض اإلداري لإلعتراضات هو رمزي فقط. في الممارسة، يقوم رئيس
  الوزراء بشكٍل روتيني بإبطال شرط الحصول على تفويٍض قضائي من خالل منحه تفويض اإلعتراض بنفسه مباشرًة. 14

 
 27 هذا الوضع مقلٌق للغاية، إذ أن السماح لعضو في السلطة التنفيذية بإصدار تفويٍض العتراض اإلتصاالت يقّوض المساءلة،

 ويزيد من احتمال حصول مراقبة تعّسفية وذات دوافع سياسية. وكما أعلن مقّرر األمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز
 وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره لعام 2013، تشير المادة 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الى أن
".  "[...] مراقبة اإلتصاالت من قبل الدولة يجب أن يتّم فقط في ظروٍف استثنائية وحصريًا بإشراف سلطة قضائية مستقّلة 15

  إن التفويض السياسي ال يضع ضوابط كافية على ما هو تطّفل عدواني للغاية على التمّتع بالحق في الخصوصية.
 

 28 حين يفشل لبنان في تطبيق واحترام المادة 16 من القانون، يفشل في الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق اإلنسان
 المتعّلقة بحماية الحق في الخصوصية لدى القيام بمراقبة اإلتصاالت. يجب أن تّتخذ القرارات المتصلة بمراقبة اإلتصاالت

.باإلضافة الى ذلك، يجب أن تضع السلطات اللبنانية آليات مستقّلة للرقابة  سلطٌة قضائية مختّصة تتمّتع بالنزاهة واإلستقاللية 16

 لضمان الشفافية والمحاسبة في عمليات تفويض المراقبة. يجب أن تكون آلية الرقابة مستقّلة عن السلطة التنفيذية، ومزّودة
 بالموارد الكافية إلجراء التحقيقات، وقادرة على الحصول على ثقة الناس من خالل تقديم التقارير الدورية وعقد الجلسات

  العلنية.
 

 إعتراض غير مرّخص لكميات كبيرة من المعلومات
 

 29 من الواضح أن جهاز أمن لبناني واحد على األقل، أي قوى األمن الداخلي، يقوم باعتراٍض غير مرّخص لكمياٍت كبيرة
  من المعلومات ولفتراٍت طويلة من الزمن.

 
 30 في كانون األول/ديسمبر 2012، ُأفيد أن فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي سعى الى اعتراض بجميع الرسائل

 النّصية  المرسلة في لبنان من 13 أيلول/سبتمبر لغاية 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك الى اإلحتفاظ بها. وبّررت قوى
 األمن طلبها هذا بأنه جزٌء من التحقيق في تفجير السيارة الذي حصل في 19 تشرين األول/أكتوبر 2012 في بيروت،

 والذي أّدى الى مقتل رئيس فرع المعلومات وسام الحسن. كانت التفاصيل العائدة ألنواع البيانات المطلوبة موضوع نزاع،
 ولكن وثيقًة مسّربة من وزارة اإلعالم أظهرت أن أنواع البيانات تضّمنت معلوماٍت عن المشتركين في الجيلين والثالث

 للهواتف في لبنان، بما في ذلك ملّفات الدخول، عناوين بروتوكول اإلنترنت، أسماء المستخدمين، أرقام الهواتف، العناوين،
.   األسماء، وكلمات السّر 17

 

  محمد نّزال، اللبنانيون بال خصوصياتهم: دولة التنّصت. األخبار، 13 أيار/مايو 2014. متاح على الموقع:14
http://www.alakhbar.com/node/206252 

15A/HRC/23/4015 .81 الفقرة   
 

16/https://necessaryandproportionate.org  
   ريبيكا بوي، طلب البيانات من جهاز أمني لبناني يثير الجدل، مؤسسة الحدود اإللكترونية، 27 كانون األول/ديسمبر 2012. متاح على:17
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، ولكن ُأفيد أن الحكومة تمّكنت من الحصول على هذه المعلومات 3118 رفض وزير اإلتصاالت اللبناني نقوال صحناوي الطلب
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 32 في آذار/مارس 2014، حصلت مناقشة أخرى مثيرة للجدل عندما وافقت الحكومة على مقترح يسمح لقوى األمن الداخلي
. وقال رئيس ديوان المحاسبة  بالوصول غير المقّيد والكامل الى بيانات اإلتصاالت اإللكترونية العائدة لجميع اللبنانيين 20

 القاضي عوني رمضان أن طلبات الحكومة التعّسفية للحصول على كّمية كبيرة من بيانات اإلتصاالت العائدة الى اربعة
. كما أن  ماليين لبناني تشّكل انتهاكًا للقانون 140/99 نظرًا الى أنه ال يمكن أن يكون كل مواطن مشتبهًا به في جريمة 21

 القرار أتاح الوصول الى كامل المعلومات لمدة ستة أشهر، وهي أطول بكثير من مّدة الشهرين التي يسمح بها القانون
  140/90 بموجب المادة 9.

 
 33 إن لجنة التحقيق الدولية المستقّلة التابعة لألمم المتحدة، والمحكمة الخاصة بلبنان، اللتين تّم إنشاؤهما للتحقيق في اإلغتياالت

 الحاصلة في البلد، ال سيما تلك التي طالت رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2005، إستفادتا من صالحيات
 إعتراض اإلتصاالت التي تتيح لقوى األمن الداخلي الوصول غير المنّظم الى البيانات الشخصية للمواطنين اللبنانيين من
. هناك بعض القضايا  مجموعٍة من المصادر تضّم محفوظات الجامعات، السجّالت الطبية، وسجّالت الهواتف المحمولة 22

.  العالقة في المحكمة الخاصة بلبنان حيث الوصول غير المحدود الى بيانات المستخدمين موضع طعن 23

 
 34 أّكدت لجنة مستقّلة في لبنان أنه حتى في سياق جمع المعلومات اإلستخبارية، خالفًا للتحقيقات القضائية،  "إن توفير
 قاعدة بيانات اإلتصاالت بكاملها على جميع األراضي اللبنانية بطريقٍة دورية يخالف أحكام القوانين النافذة ألنه يرقى الى
."كما اعتبرت هذه اللجنة المستقّلة أن نقل كامل محتويات الرسائل النّصية المرسلة من  انتهاٍك واضح للحريات األساسية 24

".  خالل إثنين من الشركات العاملة للهواتف المحمولة على جميع األراضي اللبنانية هو مخالف للقوانين 25

 
 35 تنسجم هذه النتائج مع ما جاء في تقرير مفّوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان نافي بيالي في تقريرها لسنة
 2014 حول الحق في الخصوصية في العصر الرقمي. وقالت فيه  "إن أي التقاط لبيانات االتصاالت تـدخل محتمـل في

 الخـصوصية، ويستتبع عالوة على ذلك أن جمع بيانات االتصاالت واالحتفاظ هبا يُعد بمثابـة تـدخل في الخصوصية سواء أتم
 االطالع على تلك البيانات واستخدامها الحقـًا أم ال... وهكذا فـإن وجود برنامج مراقبة جماعية ينشئ في حد ذاته تدخالً في

".  الخصوصية 26

 

 على خصوصيتهم. متاح18   الجمهورية اللبنانية، وزارة اإلتصاالت،  إن وزارة اإلتصاالت لن تنّفذ أي طلب للبيانات إذا طال حريات اللبنانيين وشّكل تعدٍّ
  على:

http://www.mpt.gov.lb/index.php/en/aboutmpt2/mptinpress/118theministryofcommunicationswillnotan
ydatarequestifittouchedthefreedomsofthelebaneseandrepresentedanassaultontheirprivacy 

   حسن شقراني، القوى األمنية في لبنان: أعطونا كلمة السر لصفحتكم على الفيسبوك. األخبار في 4 كانون األول/ ديسمبر 2012. متاح على:19
http://english.alakhbar.com/content/lebanonsecurityforcesgiveusyourfacebookpassword 

   دفاع األصوات العالمية، القانون 140: التنّصت على لبنان، 10 نيسان/ابريل 2014. متاح على:20
/https://ar.globalvoices.org/2014/04/11/33424 

  المرجع نفسه21
   بيت الحرية، الحرية على شبكة اإلنترنت 2014: لبنان. متاح على:22

https://freedomhouse.org/report/freedomnet/2014/lebanon 
23STL1101/T/TC  :أنظروا مثًال: في قضية عّياش وآخرين، متاحة على  

http://www.stltsl.org/en/thecases/stl1101/main/filings/repliesandresponses/defenceteamcounsel/f1857 
  رأي صدر بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في قراٍر لمجلس الوزراء اُتخذ تطبيقًا للمادة 9 من القانون 99/140 التي تسمح بنقل بيانات اإلتصاالت24

4D00104 ،2012 اللبنانية بأكملها الى األجهزة األمنية والعسكرية من تاريخ 19 ايلول/سبتمبر 2012 لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 
   رأي صدر بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في قراٍر لمجلس الوزراء اُتخذ تطبيقًا للمادة 9 من القانون 99/140 التي تسمح بنقل  على جميع25

  األراضي اللبنانية،MIC1 و MIC2كامل محتويات الرسائل النصية المرسلة عبر شبكتي
4DOO105 

26A/HRC/27/3726 .20 الفقرة   
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 مباشر لمبدأي الضرورة والتناسب اللذين يجب  36 إن اعتراض الجزء األكبر من البيانات والوصول اليها هو بمثابة تحدٍّ
 تطبيقهما لدى القيام بأي أنشطة تتعارض مع حقوق اإلنسان األساسية. وينبغي النظر الى مراقبة اإلتصاالت (بما في ذلك
 اإلعتراض والوصول الى البيانات)  كفعل تطفٍّل كبير يتعارض مع حقوق اإلنسان ويهّدد أسس المجتمع الديمقراطي. إن

 القرارات بشأن هذه األنشطة يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار حساسية المعلومات التي يتّم الوصول اليها وخطورة انتهاك حقوق
  األنسان وسواها من المصالح المتضاربة.

 
 المراقبة من قبل األطراف الفاعلة غير الحكومية

 
 37 ذكرت وزارة الخارجية األميركية في تقريرها عن حقوق اإلنسان في لبنان لعام 2013 أن "الميليشيات والقوات غير

 اللبنانية العاملة خارج المناطق الخاضعة للسلطة المركزية تنتهك حقوق المواطنين في الخصوصية في كثير من األحيان.
 وهناك فصائل مختلفة مثل حزب اهللا تستخدم شبكات مخبرين وتقوم بمراقبة اإلتصاالت الهاتفية للحصول على معلومات
." إن قدرة األطراف الفاعلة غير الحكومية على القيام بمراقبة اإلتصاالت هي مقلقة للغاية  متعّلقة بخصومهم الُمحتملين 27

  نظرًا الى أن هذه األنشطة غير منّظمة في القانون، ويزداد األمر سوءًا مع غياب الحماية لخصوصية المواطنين.
 

 شراء أنظمة لمراقبة اإلنترنت
 

 أعلن فيه أن الباحثين إكتشفوا  38 في كانون الثاني/يناير 2013 ، نشر سيتزن الب في جامعة تورنتو موجزًا بحثيًا 28

 في بلدان عديدة منها لبنان. باكيت شيبر هي تكنولوجيا تتيح مراقبة  ثالث منشآت عائدة لشركة بلو كوت باكيت شيبر 29

. بينما يمكن استخدام هذه  ورصد تفاعالت المستخدمين في تطبيقات مختلفة مثل فيسبوك، تويتر، غوغل ميل، وسكايب 30

 األدوات ألهداٍف مشروعة، مثل التحّكم في تكاليف عرض النطاق الترّددي، إال أن لديها وظيفة تتيح التصفية، والرقابة،
 والمراقبة. وأشار مختبر المواطن الى أنه كان قد حّدد إثنين من منشآت باكيت شيبر. وتّم العثور على إحداهن على "شبكة
 عناوين بروتوكول اإلنترنت مرتبطة بنيتبلوك  إنكونيت داتا مانجمنت." كما تّم العثور عن طريق بحث غوغل على منشأة

".  باكيت شيبر أخرى على نيتبلوك مرتبط بشركة "فورتيوال أي.إس.بي ليبنانون 31

 
 39 جاء اكتشاف المنشآت في سياق صياغة الحكومة لنظام التحّكم بمحتويات اإلنترنت المتعّلقة باآلداب العامة. ورغم أنه تّم
 التخّلي عن مسودة هذا النظام الحقًا، الحظ الباحثون أن هذا اإلكتشاف كان مثيرًا لإلهتمام نظرًا الى أن لبنان لم يكن لديه

.   سوابق في تصفية اإلنترنت قبل نشر مسودة النظام 32

 
 تقييد الوصول الى اإلنترنت وخدمات الهواتف المحمولة

 

  وزارة الخارجية األميركية، تقريٌر عن حقوق اإلنسان في لبنان لعام 2013. متاح على:27
http://www.state.gov/documents/organization/220575.pdf 

  مختبر المواطن، بالنيت بلو كوت: وضع خرائط للرقابة العالمية وأدوات المراقبة، موجز بحثي، رقم 13، كانون الثاني/يناير 2013، كلية مانك للشؤون28
  الدولية في جامعة تورنتو. متاح على:

https://citizenlab.org/wpcontent/uploads/2013/01/PlanetBlueCoat.pdf 
  المرجع نفسه، ص. 25. "تّم تحديد الثالثة من قبل محّرك البحث شودان في 12 كانون األول/ديسمبر 2012 وتّم التأّكد من أنه يمكن الوصول اليها.29

 وكانت هذه قائمة على نيتبلوكس مرتبطة بأنظمة شبكة هيوز، التي هي مزّود خدمة اإلنترنت عبر الساتياليت. إن أسماء المضيفين، وهي مزّود أفريقي لخدمات
iWayAfrica" اإلنترنت ذات النطاق العريض لعناوين بروتوكول اإلنترنت لهذه المنشآت مسّجلة في نطاق 

  بلو كوت، تطبيقات يقوم بلو كوت باكيت شيبر بتصنيفها والتحّكم بها. متاحة على:30
http://.bluecoat.com/sites/default/files/documents/files/PacketShaper_Application_List.c.pdf 

  مختبر المواطن، ملحق أ: تحليل موجز من إعداد بلو كوت "البلدان المثيرة لإلهتمام"، 15 كانون الثاني/يناير 2015. متاح على:31
/www://citizenlab.org/2013/01/appendixasummaryanalysisofbluecoatcountriesofinterest 

  مختبر المواطن، بالنيت بلو كوت: وضع خرائط للرقابة العالمية وأدوات المراقبة، موجز بحثي، رقم 13، كانون الثاني/يناير 2013، كلية مانك للشؤون32
 الدولية في جامعة تورنتو. متاح على:

https://citizenlab.org/wpcontent/uploads/2015/03/PlanetBlueCoatMappingGlobalCensorshipandSurveillanc
eToolsPlanetBlueCoatMappingGlobalCensorshipandSurveillanceTools.pdf  
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 40 رغم اعتبار لبنان واحدًا من البلدان األكثر ليبرالية في المنطقة من حيث اإلنفتاح والتنّوع في وسائل اإلعالم، غالبًا ما تكون
. كما جرت عّدة محاوالت من قبل مؤسسات الدولة واألطراف الفاعلة غير الحكومية، لفرض  هناك قيوٌد على حرية التعبير 33

.   الرقابة وإلقفال على المنتديات على اإلنترنت ومنّصات وسائل اإلعالم اإلجتماعي 34

 
 41 أظهر البحث الذي أجرته منّظمة تبادل اإلعالم اإلجتماعي حول حجب المواقع اإللكترونية في لبنان عام 2013 ، أنه

.   يتّم بصورٍة غير ثابتة من خالل مزّودي خدمات اإلنترنت 35

 
2002، هناك حظٌر على بعض تطبيقات بروتوكول ربط المحادثات  42 وفقًا لقانون اإلتصاالت الصادر عام   36

. يبدو أنه ال توجد سياسٌة واضحة وشّفافة  لكيفية اتخاذ مثل هذه  الصوتية عبر اإلنترنت، وليس على جميعها 37

 القرارات. وتزعم الحكومة أنه من المستحيل حظر ربط المحادثات الصوتية عبر اإلنترنت، ولكن يجب رفع الضوابط
 عنها  ألنها تسّبب ماليين الدوالرات من الخسائر. "تعمل فرق الوزارة حاليًا على صيغة تتيح للمشّغلين في القطاع

." إن تطبيقات بروتوكول ربط المحادثات الصوتية عبر  الخاص بيع الخدمة، شرط أن يتقاسموا العائدات مع الدولة 38

 اإلنترنت أكثر أمانًا، وبالتالي فإن عددًا متزايدًا من األشخاص يستخدمونها، مثل الصحفيين والناشطين السياسيين، ولكن
  إذا ُأجِبر الناس على استخدام خطوط الهاتف التقليدي، هناك قلٌق من توفير قدرًة متزايدة على المراقبة من قبل الدولة.

 
 القيود والحدود المفروضة على إخفاء اإلسم

 
 43 هناك تقارير غير مؤّكدة عن أساليب غير قانونية مستخدمة لتحديد هوية مستخدمي اإلنترنت المجهولين.

 
 44 أشار تقرير من إعداد مؤّسسة المجتمع المفتوح الى أن حوادث كهذه تبقى في الظل، وغالبًا ما ال يتّم اإلبالغ عنها من قبل

.   األشخاص بسبب شعورهم بالخوف والتهديد 39

 
 45 حين يتم اإلعتراض على مسألة إخفاء اإلسم أو تقويضها، فإن هذا يعني أن المواطنين وال سيما أولئك الذين يعارضون

  الحكومة، يتمعّتعون بحماية ضعيفة أو معدومة من الرقابة، مما يسّهل قيام الحكومة برصدهم والتعّرف عليهم.
 

 إنعدام الرقابة من األجهزة األمنية
 

 46 هناك العديد من مؤسسات الدولة التي تملك القدرة على القيام بالمراقبة والحصول على بيانات المستخدمين، وتحديدًا
، ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني. ، والمديرية العامة لقوى األمن الداخلي   المديرية العامة لألمن العام 4041

 

  هبة زيادين، الحكومة اللبنانية تتحرك للسيطرة على التعبير في وسائل اإلعالم اإللكترونية، الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، 3328
 آذار/مارس 2014. متاح على:

/https://www.ifex.org/lebanon/2014/03/28/bloggers_facing_threats 
   بيت الحرية، الحرية على شبكة اإلنترنت 2014: لبنان. متوفر على:34

https://freedomhouse.org/report/freedomnet/2014/lebanon 
   منّظمة تبادل اإلعالم اإلجتماعي، المواقع اإلكترونية المحجوبة في لبنان 2013، 8 كانون الثاني/يناير 2014. متاح على:35

http://www.smex.org/blockedwebsitesinlebanon2013 http://bit.ly/1eugu8T 
  قانون اإلتصاالت 2002/431. متاح على:36

http://www.tra.gov.lb/TelecomLaw4312002AR 
   بيت الحرية، الحرية على شبكة اإلنترنت 2014: لبنان. متوفر على:37

https://freedomhouse.org/report/freedomnet/2014/lebanon 
   وزارة اإلتصاالت، تقرير مرحلي 2013، ص. 30. متاح على:38

http://www.tayyar.org/tayyar/tempMOT_2013_En.pdf 
  مؤّسسة المجتمع المفتوح، وضع خارطة لإلعالم الرقمي: لبنان، 15 آذار/مارس 2012، ص. 92. متاح على:39

http://.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mappingdigitalmedialebanon20120506.pdf 
40http://www.generalsecurity.gov.lb/Default.aspx?lang=enus :المديرية العامة لألمن العام. أنظروا   
41http://www.isf.gov.lb/ar :قوى األمن الداخلي. أنظروا  
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 47 المديرية العامة لألمن العام اللبناني هي جهاز استخبارات تأّسس في 21 تموز 1921. مع اعتماد المرسوم رقم 139
 تاريخ 12 حزيران/يونيو 1959 أصبحت المديرية العامة لألمن العام شعبًة خاصة في وزارة الداخلية. وتشمل مهّمتها

 ووظيفتها الرئيسية جمع المعلومات اإلستخباراتية، وإبالغ الحكومة اللبنانية بهدف ضمان األمن القومي والنظام العام على
  جميع األراضي اللبنانية.

 
 48 المديرية العامة لألمن الداخلي هي الشرطة الوطنية وقوى األمن في لبنان، وهي تقّدم تقاريرها مباشرًة الى وزارة الداخلية.

 
 49 إن مكتب مكافحة جرائم اإلنترنت وحماية الملكية الفكرية يعمل رسميًا تحت مظّلة الشرطة القضائية، ولكن شرعيته

. وأفادت تقارير أن المكتب  موضوع نزاع نظرًا الى أنه تأّسس بموجب مذّكرة خدمة، وليس بموجب قانون أو مرسوم 42

. وتبّين صالحياته الواسعة ضعف الرقابة  يعمل كسلطة رقابة تستهدف الصحفيين، والمدّونين، والنشطاء على اإلنترنت 43

  عليه، ويثير القلق أيضًا لعدم وجود ضمانات تحمي الخصوصية وتنّظم صالحياته.
 

 50 المادة 16 من القانون 140/99 تحصر صالحيات وزارة الداخلية في التنّصت، ولكن في الواقع ال يبدو أن هذا البند
 محترم. أفادت جريدة األخبار البيروتية باإلستناد الى معلوماٍت حصلت عليها من مصادر قضائية وبرلمانية رفيعة، أن
 "جميع األجهزة األمنية دون استثناء مستمّرة في إدارة اقسامها الخاصة بالتنّصت على المكالمات الهاتفية دون أن ُيعرف
 نطاق عملها أوطبيعتها... وهذا يعني أنه ال توجد ضمانات بعدم قيام األجهزة األمنية بالتنّصت على المكالمات الهاتفية

." باإلضافة الى ذلك، تنقل الجريدة في نفس المقال عن مصدر قضائي رفيع قوله "إن  للبنانيين بعيدًا عن أي رقابة قانونية 44

 األجهزة األمنية نفسها ال تثق في بعضها البعض. لو كانت كّلها تعمل من خالل مركٍز المراقبة الذي تديره وزارة الداخلية
 وفقًا للقانون، َلتمّكن الجميع من التعّرف على مقدرة األجهزة األمنية األخرى. وبما أن هذه األجهزة تتنافس في بعض األحيان

 بعيدًا عن المصلحة الوطنية، يملك كل واحٍد منها "مركزه" الخاص بعيدًا عن القانون."
 

 51 لقد فشلت هذه األجهزة األمنية المختلفة في اّتباع ممارسات وسياسات تتقّيد بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتكفل حماية
 الحقوق في الخصوصية وحرية التعبير بصورٍة مالئمة. ينبغي مراجعة  صالحيات مختلف األجهزة األمنية وعملياتها كي
. يجب أن تكون  تتقّيد بالمعايير الموضوعة في المبادئ الدولية بشأن تطبيق معايير حقوق اإلنسان في مراقبة االتصاالت 45

  الدولة شّفافة لناحية استخدام ونطاق التقنيات والصالحيات الخاصة بمراقبة اإلتصاالت.
 

 التجّسس األجنبي
. لقد وقعت حوادث  52 هناك تقارير مستمّرة عن محاوالت تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية الختراق نظام اإلتصاالت اللبناني 46

 بعد إعالن إسرائيل عن تدمير معّدات للتجّسس في لبنان اكتشفتها السلطات اللبنانية في ذلك الوقت. ووقعت هذه الحوادث في
را في أيلول (سبتمبر) 2014 2012، ومؤخ  كانون األول/ ديسمبر 2011، وفي شباط/فبراير وتموز/يوليو  4748

  الصالحيات المتزايدة باستمرار لمكتب جرائم اإلنترنت تهّدد الحريات في لبنان، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. متاح على:42
http://alakhbar.com/node/220274 

  هبة زيادين، الحكومة اللبنانية تتحرك للسيطرة على التعبير في وسائل اإلعالم اإللكترونية، الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، 4328
  آذار/مارس 2014. متاح على:

 /https://www.ifex.org/lebanon/2014/03/28/bloggers_facing_threats/ar 
  محمد نّزال، الدولة المراِقبة، ال خصوصية للبنانيين. األخبار، 13 أيار/مايو 2014. متاح على الموقع:44

http://english.alakhbar.com//19751node 
 

  إن المبادئ الدولية بشأن تطبيق حقوق اإلنسان على مراقبة االتصاالت التي ُأطلقت في ايلول/سبتمبر 2013 بعد عاٍم من المشاورات، هي مجموعة من45
ت هذه المبادىء من قبل 410 منّظمة من منّظمات  المعايير التي تفّسر التزامات الدول بحقوق اإلنسان في ضوء التكنولوجيات الحديثة وقدرات المراقبة. ُأِقرَّ
 المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وما يزيد على 40 من كبار الخبراء واألكاديميين والشخصيات البارزة، فضًال عن 4 مسؤولين منَتَخبين. لقد وضعت

  المبادىء للمرة األولى إطارًا تقييميًا لممارسات المراقبة في سياق القانون الدولي لحقوق اإلنسان. لمزيد من
 https://ar.necessaryandproportionate.org/text التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع:

   بيت الحرية، الحرية على شبكة اإلنترنت 2014: لبنان. متوفر على:46
https://freedomhouse.org/report/freedomnet/2014/lebanon 

   أخبار بي.بي.سي، إسرائيل تدّمر "أجهزة تجّسس" في جنوب لبنان، 3 تموز/يوليو 2012. متاح على:47
 http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddleeast18691792 
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، وهي شركة أمن إلكترونية روسية متعّددة الجنسيات، بنشر تقرير يبّين  53 في عام 2012 قامت شركة كاسبرسكي الب 49

 إكتشافها ل "فلييم"، أي برمجيات خبيثة من ابتكار دولة قومية، في ايران والعديد من البلدان األخرى في الشرق األوسط،
. ولم يتمّكن البحث في تحديد ما إذا اسُتخدم العنصر المصرفي  باإلضافة الى أن معظم األجهزة المصابة هي في لبنان 50

 للبرمجيات الخبيثة للتجّسس على المعامالت المالية/المصرفية أو لسرقة األموال، لكن اعتبر البعض أنه نظرًا لكونها من
 ابتكار إحدى الدول، من المرّجح أن الدافع لم يكن تحقيق مكاسب اقتصادية فقط، بل أن هناك سعي الى بلوغ بيانات لمكافحة

.   التجّسس ايضًا 51

 
 54 إن منشآت التجّسس هذه، واستخدام أدوات التجّسس المتطّورة يشّكالن تهديدًا مباشرًا لخصوصية المواطنين اللبنانيين،

 وألمن شبكة اإلتصاالت، والبنية التحتية، والقطاع المالي. وتؤّكد هذه التهديدات الحاجة الى تطبيق معايير قوية لحماية
  البيانات تكفل وفاء الحكومة اللبنانية بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية خصوصية مواطنيها من التهديدات الخارجية.

 
 3 حماية البيانات

 
 55 ال يملك لبنان قانونًا لتنظيم حماية البيانات الشخصية. ويجري تنظيم الخصوصية وفقًا ألحكام أخرى على النحو المبّين
 أعاله، بما في ذلك القانون 140/99 المتعّلق بحماية سّرية اإلتصاالت التي تقوم بها كافة وسائل اإلتصال، والقانون الصادر

 في 03/09/1956 حول السّرية المصرفية، وقانون العقوبات بموجب المواد 579، 580، و581 المتعّلقة بإفشاء
  األسرار.

 
  56 نظرًا لعدم وجود نظاٍم لحماية البيانات، تشمل القضايا الراهنة المثيرة للقلق في مجال حماية البيانات:

 
 مبادرة الحكومة اإللكترونية الفريدة لرقم الهوية والتوزيع الوشيك لجوازات السفر البيومترية

 
 57 في عام 2002، أطلق لبنان أول مبادرة للحكومة اإللكترونية، وتّم تحديثها الحقًا في عام 2007 لتشمل إستحداث رقم
 هّوية فريد في إطار دعامة "المواطن اإللكتروني" لالستراتيجية. وأشارت الحكومة الى أن هذا هو الشرط المسبق للبطاقة

. وتتضّمن بطاقة الهّوية بصمات األصابع العشرة وبصمات الكّف، وكذلك إسم األم واألب لحاملها.   الذكية 52

 
 58 في عام 2013، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستبدأ استخدام جوازات السفر البيومترية بناًء على طلب المنّظمة الدولية
 للطيران المدني. وكانت المنّظمة قد حّددت تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر كآخر مهلة العتماد التقنيات البيومترية من قبل

  جميع أعضائها.
 

   أسوشيتد برس وج. خوري، إسرائيل تفّجر جهازًا للتجّسس في جنوب لبنان، وفقًا للتقرير. 6 ايلول 2014. متاح على:48
http://www.haaretz.com/news/diplomacydefense/1.614343 

  كاسبرسكي، مختبر كاسبرسكي يكتشف "غاوس" – تهديد إلكتروني حديث ومعّقد مصّمم لمراقبة الحسابات المصرفية عبر اإلنترنت، 9 آب/أغسطس49
  2012. متاح على:

http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2012/Kaspersky_Lab_and_ITU_Discover_Gauss_A_New_Complex_
Cyber_Threat_Designed_to_Monitor_Online_Banking_Accounts 

  ميراي رعد، مراقبة القطاع المصرفي في لبنان، منشور المرصد العالمي لمجتمع المعلومات 2014: مراقبة اإلتصاالت في العصر الرقمي. متاح على:50
 http://giswatch.org/en/countryreport/communicationssurveillance/lebanon 
  كيم زيتير، فليم ومثيلته ستاكسِنت من البرمجيات الخبيثة التي استهدفت زبائن المصارف اللبنانية وتحمل حمولة غامضة، سلكية، 8 ايلول/سبتمبر 51.2012

 http://www.wired.com/2012/08/gaussespionagetoolمتاح على:
  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، وثيقة عالية المستوى الستراتيجية الحكومة اإللكترونية: لبنان، الحكومة اإللكترونية 2007، ص. 12. متاح52

 على:
http://www.omsar.gov.lb/Cultures/enUS/Publications/Strategies/Documents/4a8c1c25f5f9444aa94923c5e4d38c

acHighLevelEGovernmentStrategyAM21Jan08.pdf  
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 أن إنكريبت، مجموعة الموارد القابضة ومقّرها لبنان، والتي سبق أن قّدمت عرضًا مشتركًا مع  59 لقد ُأعِلن مؤخرًا 53

 جيمالتو، وهي شركة أمن رقمي مقّرها هولندا، فازت بالمناقصة لتزويد لبنان بالجوازات البيومترية ذات الطباعة اآلمنة.
 وستقوم إنكريبت بإدارة البرمجة وتطوير البرمجيات داخل المؤّسسات، فيما تكون جيمالتو مسؤولًة عن تصنيع جوازات

  السفر ومطابقة واجهة التواصل مع أجهزة الترميز.
 

 60 سيتضّمن جواز السفر رقاقًة بحجم بطاقة وحدة تعريف المشترك (شريحة) التي تحتوي بيانات عن الهّوية والتاريخ الجنائي
  لحامل جواز السفر، وكذلك بصمات األصابع والتعّرف على الوجه.

 
 61 نظرًا لعدم وجود إطاٍر لحماية البيانات أو لحمايٍة دستورية متينة للحق في التشريع،  سيتّم توزيع جوازات السفر البيومترية

 في ظل فراٍغ قانوني كامل، مّما سيؤّدي الى فشل في التنظيم وفي حصر الغاية من استخدام البيانات البيومترية للمواطنين.
 وهكذا، فإنه يمكن استخدامها كأداٍة للمراقبة من خالل التحديد النمطي لمواصفات المشبوهين، واستخراج البيانات، والتحليل

  المفّصل للبيانات.
 

:   62 يمكن أن يخلق استخدام التقنية البيومترية إشكاليًة 54

  إن البيانات الخاضعة للمعالجة معّرضة لخطر سوء اإلستخدام وهي عرضة للتزوير
  قد تؤّدي الى خطأ في التعّرف والى عدم الدّقة

  إن طبيعتها تجعلها إقصائية
  إن اإلحتفاظ بها بصورٍة غير منّظمة يثير تساؤالٍت حول "اإلستخدام الموّسع" (إستخدام بيانات بيومترية لغاياٍت تختلف

  عن تلك التي ُجمعت من أجلها في األصل)، كما يثير المخاوف بشأن سالمة البيانات.
 

 63 باإلضافة الى ذلك، يجب تطوير البنية المادية أو الرقمية حيث يتّم تخزين البيانات البيومترية، وذلك من أجل ضمان سالمة
 البيانات. وإذا لزم استخدام أنظمة البيانات الجماعية المركزية، ينبغي تنظيمها بواسطة تشريعات واضحة للقضاء على إمكانية

 قيام الحكومة أو أطراف ثالثة (أي جهات فاعلة في القطاع الخاص) باإلستفادة من وجود البيانات ألغراٍض (حديثة) غير
  منظورة.

 
 64 وهناك مخاوف إضافية تتمّثل في مشاركة شركة جيمالتو غير اللبنانية في عمليٍة تبعث على القلق بشأن ملكية البيانات،

 ومسؤولية ومساءلة الحكومة والشركة بخصوص حماية البيانات من إساءة اإلستخدام، والسرقة، والخسارة. ونظرًا الى أن
 لبنان ال يملك قانونًا لحماية البيانات، من الضروري أن تّتخذ الحكومة الخطوات الالزمة لضمان حماية البيانات الشخصية

 العائدة الى مواطنيها عند التعامل مع اطراف ثالثة. ونظرًا الى الكشف مؤخرًا أن شبكة مكتب جيمالتو كان عرضًة للهجمات
 من قبل وكالة األمن القومي األميركية، ووكالة اإلستخبارات المركزية، ومكاتب  خالل عامي 2010 و2011، "ربما" 55

 اإلتصاالت الحكومية البريطانية، وجهاز اإلستخبارات البريطاني، من المهم أن نالحظ كيف أن هذه الشركات أصبحت هدفًا
  لوكاالت اإلستخبارات، وبالتالي فهي عرضة للهجمات.

 
  اإلحتفاظ بالبيانات 56

  بنك عودة، المراقب األسبوعي في لبنان، 23 شباط/فبراير1 آذار 1، 2015 ، األسبوع التاسع، ص. 53.9
http://www.bankaudi.com.lb/GroupWebsite/openAudiFile.aspx?id=2534 

   منّظمة الخصوصية الدولية (2013) القياسات الحيوية: أصدقاء أو أعداء للخصوصية؟ متاح على:54
https://www.privacyinternational.org/sites/privacyinternational.org/files/filedownloads/biometrics_friend_or_foe.

pdf 
   جيمالتو، تقّدم جيمالتو نتائج التحقيقات التي أجرتها حول القرصنة المزعومة لمفاتيح التشفير في بطاقة وحدة تعريف المشترك (سيم) من قبل مكاتب55

 اإلتصاالت الحكومية البريطانية ووكالة األمن القومي األميركية، 25 شباط/فبراير 2015. متاح على:
http://www.gemalto.com/press/Pages/Gemaltopresentsthefindingsofitsinvestigationsintotheallegedhacki

ngofSIMcardencryptionkeys.aspx 
  منّظمة الخصوصية الدولية، مراقبة جماعية، الخصوصية 101. متاح على:56
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 65 ُأفيد في عام 2013 أن أمرًا صدر في 7 حزيران 2013 عن مكتب المّدعي العام، طلب بموجبه من جميع مزّودي
 خدمات اإلنترنت وبعض مقاهي اإلنترنت التي تقّدم  خدمة الدخول الى اإلنترنت، اإلحتفاظ ببيانات عن أنشطة المستخدمين

. وبموجب هذا األمر ُطلب من "جميع مزّودي خدمات اإلنترنت عبر الهواتف األرضية والالسلكية في  لديهم مّدة سنة كاملة 57

 المنازل والشركات وجميع مقاهي اإلنترنت والمحّالت التي تزّود زبائنها بأدوات تستطيع بواسطتها الدخول الى اإلنترنت"،
 "القيام بكل ما يلزم لتفعيل وحفظ كافة ملّفات سجّالت اإلنترنت عبر الخوادم وأجهزة توجيه المسارات، وأعداد نسخة

." كما يحّدد األمر نوعية بيانات المستخدمين التي يجب  إحتياطية دورية لحفظ هذه الملّفات من الضياع لمّدة سنة على األقل 58

 اإلحتفاظ بها، بما في ذلك إسم المستخدم، وعنوان بروتوكول اإلنترنت للمستخدم، والمواقع اإللكترونية التي يزورها،
  والبروتوكوالت المستخدمة في العملية، باإلضافة الى تحديد موقع المستخدم.

 
66 يتّم التعريف عن اإلحتفاظ بالبيانات بصورٍة عامة على أنها وسيلٌة لمكافحة الجرائم الخطيرة مثل الجريمة المنّظمة واإلرهاب
 . وُتعتبر هذه األهداف عمومًا غاياٍت مناسبة لمحاولة المكافحة. ولكن هذا ال يعني أن جميع اإلجراءات المّتخذة لبلوغ هذا 59

.   الهدف مشروعة، كما ُتطرح تساؤالت ايضًا حول الضرورة والتناُسب 60

 
،  "ويستتبع  67 كما لحظ مكتب مفّوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في تقريره عن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي 61

 ذلك أن أي التقاط لبيانات االتصاالت تدخل محتمل في الخصوصية، ويستتبع عالوة على ذلك أن جمع بيانات االتصاالت
 واالحتفاظ بها يُعد بمثابة تدخل في الخصوصية سواء أتم االطالع على تلك البيانات واستخدامها الحقًا أم ال. وحتى مجرد احتمال

 التقاط معلومات االتصاالت ينشئ تدخالً في الخصوصية، مع احتمال وجود أثر مخيف على الحقوق، بما فيها الحق في حرية
 التعبير والحق في تكوين الجمعيات."

 
 مشروع قانون المعامالت اإللكترونية

 
. كان الهدف من القانون معالجة قضايا متعّددة، منها تنظيم  68 في عام 2010، إقترح لبنان قانونًا جديدًا للمعامالت اإللكترونية 62

 التوقيعات اإللكترونية وهي قضية قانونية، معامالت التجارة اإللكترونية وهي قضية تجارية، واحترام خصوصية األفراد
  وحماية الحريات الشخصية.

 
 69 في ذلك الوقت، أثارت منّظمات المجتمع المدني هواجس بشأن المادة 82 من مشروع القانون، والتي من شأنها أن تسمح
 للبحث من دون إذٍن قضائي واإلستيالء على ملفاٍت مالية، وإدارية، وإلكترونية بما في ذلك محّركات األقراص الصلبة

 وأجهزة الكمبيوتر وسواها. كما أثارت المنّظمات هواجسًا بشأن المادة 70 المتعّلقة بهيئة التوقيع اإللكتروني والخدمات، وهي
 هيئة تنظيمية حديثة تمنح التراخيص وتتمّتع عمليًا بصالحيات غير محدودة. وترّكز اإلنتقاد الرئيسي على كون مشروع

57https://freedomhouse.org/report/freedomnet/2014/lebanonبيت الحرية، الحرية على شبكة اإلنترنت 2014: لبنان. متوفر على  
  29 تشرين الثاني/نوفمبر Now.2013  مات ناش، مزّودو خدمات اإلنترنت يتتّبعون استخدام اإلنترنت من قبل الزبائن58

https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/523209523209523209providerstrackingcustomersinternetus
e 
  الحقوق الرقمية في إيرلندا في مواجهة وزير اإلتصاالت، مارين إند ناتشورال ريسورز إيت أل (الموارد البحرية والطبيعية وآخرون)، ومحكمة العدل59

  األوروبية، القضية 12/293، الفقرة 4441. متاح على:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=en&mode=ls

.t&dir=&occ=first&part=1&cid=322968 
  كالس وآخرون في مواجهة المانيا، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، القضية رقم 71/5029، الفقرة 49. متاح على:60

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00157510 
61 A/HRC/27/37.20 الفقرة   
    أ. خّداج، قانون اإلنترنت المقترح في لبنان يكافح لكسب دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، الشرفة، 17 آب/أغسطس 2011. متاح على:62
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 القانون غير مفتوح للمشاورات العامة، وهو فشل بالتالي في السماح للمجتمع المدني وسواه من أصحاب المصلحة في
.   المساهمة والمشاركة في عملية صنع القانون 63

 
 70 في عام 2012، ُأرسل مشروع قانون المعامالت اإللكترونية الى البرلمان بموجب مرسوم رقم 9341 بتاريخ 8

  تشرين األول/أكتوبر 2012، ولكنه بقي مشروع قانون.
 

  التوصيات
 

 71 نحن نوصي بأن تقوم الحكومة اللبنانية بما يلي:
  اإلقرار واتخاذ خطوات تؤّدي الى اإلمتثال بالقوانين والمعايير الخاصة بحقوق اإلنسان من خالل ضمان تطبيق المبادىء التالية
 على مراقبة اإلتصاالت، كما ورد في المبادئ الدولية بشأن تطبيق حقوق اإلنسان على مراقبة االتصاالت، وهي القانونية،

 المشروعية،الضرورة، المالءمة، التناسب، احترام عملية التفويض من السلطة القضائية المختّصة، مراعاة األصول القانونية،
 إعالم المستخدم، الشفافية، الرقابة العامة، احترام سالمة اإلتصاالت واألنظمة، فضًال عن تأمين ضمانات تمنع الوصول غير

  الشرعي الى اإلتصاالت، والحق في المعالجة الفّعالة.
  التحقيق في المزاعم بأن اعتراض اإلتصاالت والوصول الى البيانات يجريان بصورٍة روتينية من قبل األجهزة األمنية

 لهذه الممارسات وستتّم مساءلة األشخاص المسؤولين إذا  وسواها من السلطات الرسمية؛ التأّكد من أنه سيوضع حدٌّ
 جرى التحّقق من المزاعم، والتأّكد من إنصاف الضحايا بعد اإلنتهاكات التي تعّرضوا لها.

  التأّكد من وجود الضوابط المالئمة لمنع استخدام أدوات لمراقبة الخصوصيات التي تسّهل إنتهاكات حقوق اإلنسان.
  التأّكد من أن مراقبة الدولة لألنشطة على اإلنترنت وخارجه قانونية وال تنتهك حقوق المدافعين على حقوق اإلنسان
  في حّرية التعبير والقدرة على الدفاع عن حقوق اإلنسان، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.

  سّن قوانين لحماية البيانات تتوافق مع المعايير الدولية على الفور.
  إنشاء هيئة مستقّلة لحماية البيانات.

  بذل جهود إضافية لضمان حّرية الرأي والتعبير في البلد، بما في ذلك التأّكد من أن حجب أو تصفية المواقع
  اإللكترونية يستند الى معايير قانونية.

  منّظمة تبادل اإلعالم اإلجتماعي، تحّركوا اآلن: أّجلوا التصويت على قانون المعامالت اإللكترونية، 14 حزيران/يونيو 2010. متاح على:63
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2%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%

/D8%AF 
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