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منهجية 

استند الجزء الثالث من سلسلة اإلنرتنت والقانون عىل تحليل القوانني املؤثرة عىل حق املستخدمني يف الخصوصية عرب 
اإلنرتنت، بداية من قانون تنظيم االتصاالت رقم ١0 لسنة ٢003، مروًرا بقانون مكافحة اإلرهاب رقم 9٤ لسنة ٢0١٥، 
وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢0١8، وقانون تنظيم النقل الربي رقم ٧3 لسنة ٢0١9، وانتهاًء 

بقانون حامية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢0٢0.

مقدمة 

صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبري الجزءان األول والثاين من »سلسلة اإلنرتنت والقانون يف مرص«، تناول الجزء 
األول من السلسلة خلفية عن بدايات دخول اإلنرتنت إىل مرص، والقوانني الحاكمة ملنظومة االتصاالت، التي تتسم 
إدارتها باملركزية من قبل الدولة. بينام تناول الجزء الثاين من السلسلة القوانني املنظِّمة لإلعالم الرقمي، من جهة وضع 
قيود فيام يتعلق بإنشاء مواقع صحفية إلكرتونية، وإمكانية تعرض تلك املواقع للحجب، فضاًل عن املالحقة الجنائية 

ملسؤويل تلك املواقع، والتبعات السلبية لهذه القيود القانونية عىل عمل اإلعالم الرقمي.

تتطرق مؤسسة حرية الفكر والتعبري يف الجزء الثالث واألخري من هذه السلسلة إىل مسألة الخصوصية عرب اإلنرتنت، 
ومدى أهميتها يف سياق االستخدام املتزايد للتكنولوجيا والذكاء االصطناعي يف الحياة اليومية. كام يتناول هذا الجزء 

من السلسلة القوانني التي تؤثر عىل الخصوصية، وترشعن لفرض املراقبة الجامعية.

وقد رسخت عدد من املواثيق الدولية واإلقليمية للحق يف الخصوصية مثل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل 
للحقوق املدنية والسياسية. ومع تطور التكنولوجيا، قدم املفوض السامي لحقوق اإلنسان تقريرًا عن »الخصوصية يف 
العرص الرقمي« إىل مجلس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة والثالثني عام ٢0١8. وكان الهدف من هذا التقرير أن 
يتم تحديد وتوضيح املبادئ واملعايري وأفضل املامرسات بشأن الحق يف الخصوصية يف العرص الرقمي، ومسؤولية الدول 

ومؤسسات األعامل عن االلتزام بحامية الحق يف الخصوصية عرب اإلنرتنت. 

وبنهاية هذه السلسلة، يستطيع القارئ غري املتخصص يف القانون أن يلم بأبرز الجوانب القانونية املؤثرة عىل الحقوق 
الرقمية، ويدرك األسباب التي تجعل من هذه القوانني قمعية ومخالفة للمواثيق واملعايري الدولية ذات الصلة. 

التوصيات إىل املرشعني يف  السلسلة مجموعة من  الجزء من  نهاية هذا  الفكر والتعبري يف  كام توجه مؤسسة حرية 
مجليس النواب والشيوخ. وتهدف املؤسسة من خالل ذلك إىل توضيح التعديالت، التي تسمح يف حال تطبيقها بحامية 

الحقوق الرقمية يف مرص. 
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تمهيد: الخصوصية في السياق الرقمي  

ينص العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف مادته رقم )١٧( عىل: »١. ال يحوز تعريض أي شخص، عىل نحٍو 
تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أرسته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غري قانونية متس 
قت مرص  أو املساس«. وقد صدَّ التدخل  القانون من مثل هذا  رشفه أو سمعته. ٢. من حق كل شخص أن يحميه 
عىل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، حيث تم نرش قرار رئيس الجمهورية رقم ٥36 لسنة ١98١ بالجريدة 

الرسمية، مع األخذ يف االعتبار أحكام الرشيعة اإلسالمية. 

وقد تناول تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان الذي نرُش يف عام ٢0١8 مسألة الحق يف الخصوصية 
يف العرص الرقمي، استناًدا إىل عدة مواثيق دولية وإقليمية، من بينها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. وذكر 
التقرير أنه: »وباتت الجهات الفاعلة عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي تدرك أكرث فأكرث التحديات املاثلة، وقد بدأت 
تتحرك بناًء عىل ذلك. وأنشأ مجلس حقوق اإلنسان والية املقرر الخاص املعني بالحق يف الخصوصية يف متوز/ يوليو 
 .٢0١٥ ويف العديد من القرارات، أعرب مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة عن شواغلهام بشأن املخاطر التي 
تهدد الخصوصية نتيجًة للتدابري التي تتخذها الدول من أجل فرض املراقبة أو نتيجًة للمامرسات الصادرة عن قطاع 

األعامل«.1 

ويُعرِّف التقرير الخصوصية بأنها: »التسليم بحق األفراد يف التمتع بفسحة للتنمية الذاتية، تقوم عىل مبدأي التفاعل 
والحرية، أو حقهم يف »مجال خاص« يسع لهم فيه التفاعل أو عدم التفاعل مع اآلخرين، دون الخضوع لتدخل الدولة 
وال لتدخل تطفُّيل زائد ميارسه أفراد آخرون بال دعوة«. ويف السياق الرقمي، يذهب التقرير إىل أن خصوصية املعلومات 
ال تشمل فقط املعلومات املتوافرة، وإمنا أيًضا البيانات الوصفية التي ميكن من خالل تحليلها أن توفر نظرة عن سلوك 

الفرد وعالقاته وتفضيالته. 

»فعىل سبيل املثال، يتأثر الحق يف الخصوصية عندما تقوم حكومة ما مبراقبة مكان عام، كسوق أو محطة قطارات، 
ما يف  فرد  بشأن  للجمهور  املتاحة  املعلومات  يتم جمع وتحليل  املكان. وعندما  املتواجدين يف ذلك  األفراد  فرتاقب 
وسائل التواصل االجتامعي، فذلك يطال أيًضا الحق يف الخصوصية، ألن نرش املعلومات للعموم ال يعني أن مضمونها 

غري مشمول بالحامية«. 

تقرير الحق يف الخصوصية يف العرص الرقمي )2018(

وللحق يف الخصوصية تأثريات متنوعة عىل عدة حقوق أخرى، كالحق يف حرية التعبري والحق يف حرية التجمع السلمي 
وتكوين الجمعيات، لذلك تزداد التحركات عىل مستوى تبني ترشيعات لحامية الخصوصية والحد من مامرسات الدول 
ومؤسسات األعامل، التي تنتهك الخصوصية. وعىل املستوى الدويل، بات هناك مقرر خاص معني بالحق يف الخصوصية2

ويف مرص، مل يختلف الوضع عن السياق العاملي، حيث اتسع استخدام التكنولوجيا واإلنرتنت. وبحسب التقرير املوجز 
عن مؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الصادر عن وزارة االتصاالت، بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت يف مرص 

 https://undocs.org/ar/A/HRC/39/29 :١. مجلس حقوق اإلنسان، »الخصوصية يف العرص الرقمي«، أغسطس ٢0١8، تاريخ آخر زيارة يف سبتمرب ٢0٢١، الرابط

https://www.ohchr.org/ :٢. مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، املقرر الخاص املعني بالحق يف الخصوصية، تاريخ آخر زيارة يف سبتمرب ٢0٢١، الرابط

 AR/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx

https://undocs.org/ar/A/HRC/39/29
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx
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6٢.3 مليون مستخدم بنهاية سبتمرب ٢0٢0. كام كان الستخدام اإلنرتنت أثر هائل عىل املشاركة السياسية والتعبري عن 
الرأي يف مرص خالل العقدين السابقني.

اإلنرتنت، سواء  مراقبة عىل مستخدمي  لفرض  التكنولوجيا  استخدام  إىل  املرصية  الحكومة  اتجهت  آخر،  من جانب 
بشكل متجاوز للقانون، أو وفق قوانني جرى إصدارها خالل السنوات السبع األخرية، كقانون مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢0١8، وقانون مكافحة اإلرهاب رقم 9٤ لسنة ٢0١٥.

وملَّا كانت هناك رضورة اقتصادية تتمثل يف الحاجة إىل االستثامر األجنبي، فقد سعت الحكومة املرصية إىل تبني قانونًا 
لحامية البيانات الشخصية. فصدر قانون رقم ١٥١ لسنة ٢0٢0، بشأن حامية البيانات الشخصية. ويف املحاور القادمة، 

تحاول الورقة رصد وتحليل هذه املتغريات القانونية ومدى متتع الخصوصية عرب اإلنرتنت بالحامية يف مرص. 
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أولًا: مراقبة مستخدمي اإلنترنت ومعاداة التعمية

“يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام 
املسلحة  والقوات  الجهاز  من  كلٍّ  موافقة من  الحصول عىل  بعد  إال  االتصاالت  لتشفري خدمات  أجهزة  أية 
وأجهزة األمن القومي، وال يرسى ذلك عىل أجهزة التشفري الخاصة بالبث اإلذاعي والتليفزيوين. ومع مراعاة 
حرمة الحياة الخاصة للمواطنني التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر عىل نفقته 
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الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصاالت داخل  داخل شبكة االتصاالت املرخص له بها كافة اإلمكانيات 
شبكة االتصاالت والتي تتيح للقوات املسلحة وأجهزة األمن القومي مامرسة اختصاصها يف حدود القانون، عىل 
أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفري اإلمكانيات الفنية املطلوبة، كام يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات االتصاالت 
ووكالؤهم املنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول عىل معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من 

املواطنني ومن الجهات املختلفة بالدولة«.

مادة 64 من قانون تنظيم التصالت رقم 10 لسنة 2003.

تشري التوجهات الترشيعية يف مرص إىل عدم االكرتاث بحامية الخصوصية عرب اإلنرتنت، ويتبع ذلك مامرسات عديدة، 
يتم من خاللها مراقبة مستخدمي اإلنرتنت عرب االحتفاظ ببيانات نشاطهم الرقمي، ورشاء برمجيات التجسس3. ويؤدي 
ذلك إىل ازدياد حاالت القبض عىل مستخدمي اإلنرتنت من جانب، وفرض مستخدمي اإلنرتنت الرقابة الذاتية عىل 

أنفسهم، تجنبًا لهذه املخاطر من جانب آخر٤. 

وتساهم البنية الترشيعية الحاكمة ملنظومة االتصاالت يف دعم عملية املراقبة الجامعية، بداية من نص املادة )6٧( 
من قانون تنظيم االتصاالت مبركزية إدارة املنظومة، ووضعها تحت سيطرة »السلطات املختصة يف الدولة« يف الحاالت 
الطارئة، و«أية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي«، دون ذكر واضح ومحدد لهذه الحاالت املتعلقة باألمن القومي، 
التي ميكن من خاللها إخضاع شبكات االتصاالت ككل لسيطرة السلطات، خاصة يف ظل التعريف املبهم لألمن القومي 

الذي سبق وأرشنا إليه يف الجزء األول من السلسلة. 

القومي،  األمن  لجهات  واملعدات  الفنية  اإلمكانيات  كافة  بتوفري  االتصاالت  إلزام رشكات  )6٤( عىل  املادة  تنص  كام 
والقوات املسلحة، التي تتيح لها مامرسة اختصاصها، وهو نص قد يتيح لجهات األمن القومي أن تراقب مستخدمي 

اإلنرتنت، دون إذن قضايئ. 

وصدر خالل السنوات القليلة املاضية عدد من القوانني تتقاطع يف تقنني االعتامد عىل رشكات االتصاالت يف مراقبة 
مستخدمي االتصاالت واإلنرتنت، وهي املامرسات ذاتها التي متارسها الدولة منذ سنوات عديدة. وكانت البداية مع 

وضع قوانني تسمح بشكل مبارش وواضح مبراقبة مستخدمي اإلنرتنت يف سياق مكافحة اإلرهاب. 

وصدر قانون مكافحة اإلرهاب رقم 9٤ لسنة ٢0١٥، الذى يتيح للنيابة العامة أو سلطة التحقيق املختصة يف مادته 
رقم )٤6( مراقبة وتسجيل املحادثات والرسائل خالل مدة ثالثني يوًما. وعىل الرغم من اشرتاط هذه املادة الحصول 
عىل إذن قضايئ مسبب من قبل سلطة التحقيق، بالقيام باملراقبة والتسجيل، فإن التعريف الواسع للجرائم املتعلقة 
باإلرهاب ميكن أن يؤدي إىل توسيع دائرة االشتباه ومراقبة مواطنني غري متورطني يف أنشطة إجرامية. وباإلضافة إىل 
ذلك، مل يضع هذا القانون سقًفا زمنيًّا إلمكانية تجديد املراقبة، إذ نصت املادة )٤6( عىل إمكانية تجديد املراقبة »مدة 

أو مدًدا أخرى مامثلة«.5 

https://afteegypt.org/digital_freedoms/publica� :3. مؤسسة حرية الفكر والتعبري، »إنرتنت بال مراقبة«، يونيو ٢0٢١، تاريخ آخر زيارة يف أغسطس ٢0٢١، الرابط

tions_digital_freedoms/2021/06/03/22759�afteegypt.html

٤. املرجع السابق.

٥. املادة )٤6( من قانون مكافحة اإلرهاب: »للنيابة أو سلطة التحقيق املختصة حسب األحوال يف جرمية إرهابية أن تأذن بأمٍر مسبب ملدة ال تزيد عىل ثالثني يوًما، 

مبراقبة وتسجيل املحادثات والرسائل التي ترِد عىل وسائل االتصال السلكية والالسلكية وغريها من وسائل االتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري يف األماكن الخاصة 

أو عرب شبكات االتصال أو املعلومات أو املواقع اإللكرتونية وما يدون فيها، وضبط املكاتبات والرسائل العادية أو اإللكرتونية واملطبوعات والطرود والربقيات بجميع 

أنواعها. ويجوز تجديد األمر املشار إليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة مدة أو مدًدا أخرى مامثلة«.

https://afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms/2021/06/03/22759-afteegypt.html
https://afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms/2021/06/03/22759-afteegypt.html
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تباًعا، صدر قانون الجرمية اإللكرتونية رقم ١٧٥ لسنة ٢0١8، الذي تنص املادة )٢( منه، عىل التزامات وواجبات مقدمي 
الخدمة، يف حفظ وتخزين سجل النظام املعلومايت ملدة ستة أشهر، وعىل الرغم من نص الفقرة  )٢(من نفس املادة عىل 
عدم اإلفصاح عن تلك البيانات إال بأمٍر قضايئ ُمسبَّب، فإن الفقرة )3( من نفس املادة تلزم مقدمي الخدمة بتوفري كافة 
اإلمكانيات الفنية لـ«جهات األمن القومي« ملامرسة اختصاصاتهم.  ويشري ذلك إىل احتاملية استخدام القانون كوسيلة 

لفرض مراقبة جامعية عىل مستخدمي الفضاء اإللكرتوين من ِقبَل جهات األمن القومي، بدون إذن قضايئ6. 

بالقانون رقم 10 لسنه  الصادر  التصالت  القانون وقانون تنظيم  بهذا  الواردة  باألحكام  - مع عدم اإلخالل  »أوًل 
2003، يلتزم مقدمو الخدمة مبا يأىت:

١ � حفظ وتخزين سجل النظام املعلوماىت أو أي وسيلة لتقنية املعلومات ملدة مئة ومثانني يوًما متصلة. وتتمثل 
البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيام يأىت:

)أ( البيانات التى متكِّن من التعرف عىل مستخدم الخدمة.

)ب( البيانات املتعلقة مبحتوى ومضمون النظام املعلومايت املتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.

)ج( البيانات املتعلقة بحركة االتصال.

)د( البيانات املتعلقة باألجهزة الطرفية لالتصال.

)هـ( أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار عن مجلس إدارة الجهاز.

٢ � املحافظة عىل رسية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو اإلفصاح عنها بغري أمر ُمسبَّب من 
إحدى الجهات القضائية املختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية أليٍّ من مستخدمي خدمته, أو أي بيانات أو 
معلومات متعلقة باملواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤالء املستخدمون، أو األشخاص والجهات التي 

يتواصلون معها.

3 � تأمني البيانات واملعلومات مبا يحافظ عىل رسيتها، وعدم اخرتاقها أو تلفها.

خدماته  ملستخدمى  يوفر  أن  الخدمة  مقدم  عىل  يجب  املستهلك،  قانون حامية  بأحكام  اإلخالل  عدم  مع   - ثانًيا 
وألى جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التى ميكن الوصول إليها بصورة ميرسة ومبارشة ومستمرة، البيانات 

واملعلومات اآلتية:

١ � اسم مقدم الخدمة وعنوانه.

٢ � معلومات االتصال املتعلقة مبقدم الخدمة، مبا ىف ذلك عنوان االتصال اإللكرتوين.

3 � بيانات الرتخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة املختصة التى يخضع إلرشافها.

6. مادة) 2 (من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018.
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الوزير  قرار عن  بتحديدها  الخدمة، ويصدر  أهميتها لحامية مستخدمي  الجهاز  يقدر  � أي معلومات أخرى   ٤
املختص.

التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا حال  ثالثًا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة 
طلب جهات األمن القومي ووفًقا الحتياجاتها كافة اإلمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات مامرسة اختصاصاتها 

وفًقا للقانون.

رابًعا: يلتزم مقدمو خدمات تقنية املعلومات ووكالؤهم وموزعوهم التابعون لهم املنوط بهم تسويق تلك الخدمات 
بالحصول عىل بيانات املستخدمني, ويُحظر عىل غريهم القيام بذلك«.

املادة )2( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018.

كام أشارت املادة )6( من نفس القانون إىل إمكانية حصول مأموري الضبط القضايئ، الذين من بينهم العاملون بالجهاز 
البيانات،  التحفظ عىل  أو  بجمع  التحقيق  ُمسبَّب من جهات  أمر  القانون، عىل  االتصاالت بحسب  لتنظيم  القومي 
واملعلومات، والنفاذ إىل النظم املعلوماتية تحقيًقا لغرض »الضبط«،  ملدة 30 يوًما قابلة للتجديد مرة واحدة،. ذلك 
باإلضافة إىل أحقيتهم يف أمر مقدمي الخدمة _أي رشكات االتصاالت_ بتسليم ما لديهم من بيانات أو معلومات تتعلق 
بجهاز تقني موجود تحت سيطرتهم، وكذلك بيانات مستخدمي الخدمة وحركة االتصاالت، التي تتم عىل ذلك النظام. 

وهو ما يفتح الباب الستخدام هذه املادة للحصول عىل بيانات املواطنني تحت ذريعة ضبط الجناة خاصة يف ظل عدم 
وجود قواعد إجرائية محددة وواضحة، مام يفتح الباب أمام السلطة التقديرية لجهات إنفاذ القانون. كام يتيح ذلك 

املراقبة، ويؤدي إىل التوسع يف عمليات القبض. 

»لجهة التحقيق املختصة _بحسب األحوال_ أن تصدر أمرًا مسببًا، إىل مأمورى الضبط القضايئ املختصني، ملدة ال تزيد 
عىل 30 يوًما قابلة للتجديد ملرة واحدة، متى كان لذلك فائدة ىف ظهور الحقيقة عىل ارتكاب جرمية معاقب عليها 

مبقتىض أحكام هذا القانون بواحد أو أكرث مام يىل:

١� ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ عىل البيانات واملعلومات أو أنظمة املعلومات، وتتبعها يف أي مكان أو نظام 
أو برنامج أو دعامة إلكرتونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة األمر عىل 

أال يؤثر ذلك عىل استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لها مقتىض.

٢� البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إىل برامج الحاسب وقواعد البيانات وغريها من األجهزة والنظم املعلوماتية 
تحقيًقا لغرض الضبط.

3� أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلومايت أو جهاز تقني، موجودة 
تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة االتصاالت التى متت عىل ذلك النظام أو 

الجهاز التقني، ويف كل األحوال يجب أن يكون أمر جهة التحقيق املختصة مسببًا.

املواعيد، ووفًقا  املختصة منعقدة ىف غرفة املشورة ىف  الجنائية  أمام املحكمة  املتقدمة  األوامر  استئناف  ويكون 
لإلجراءات املقررة بقانون اإلجراءات الجنائية.
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مادة )6( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم 175 لسنة 2018

كام جاء نص املادة )9( واملادة )١0( من قانون تنظيم خدمات النقل الربي رقم 8٧ لسنة ٢0١8٧ ليتقاطع مع نصوص 
املواد السابقة الذكر فيام يتعلق بالسلطات الواسعة املمنوحة لجهات األمن القومي، يف االطالع عىل بيانات ومعلومات 

املستخدمني. 

»مع مراعاة حكم املادة 9 من هذا القانون، تلتزم الرشكات املرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمني 
قواعد البيانات واملعلومات مبا يحافظ عىل رسيتها وعدم اخرتاقها أو تلفها. كام تلتزم بحفظها بصورة مبارشة وميرسة 
ملدة مئة ومثانني يوًما متصلة، وأن تتيحها لجهات األمن القومي أو ألي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار 

من رئيس مجلس الوزراء البيانات واملعلومات الواجب االحتفاظ بها«.

مادة )10( من قانون تنظيم النقل الربي رقم 87 لسنة .2018

االتصاالت رقم ١0 لسنة ٢003 عىل تجريم استخدام »أدوات تشفري خدمات  تنظيم  قانون  املادة )6٤( من  وتنص 
االتصاالت«8 وهنا تجدر اإلشارة إىل أن كثريًا من استخدامات اإلنرتنت متر عرب تقنيات مشفرة لنقل البيانات، ومنها 
تطبيقات التواصل االجتامعي والربيد اإللكرتوين. وميكن أن يستخدم هذا النص كذريعة لحجب التطبيقات التي تعتمد 
عىل التعمية، إذ أنه نص فضفاض وغري محدد. وحاولت السلطات املرصية حجب برامج محادثات شخصية معامة مثل 

تطبيق سيجنال.9 

خ النتهاك الخصوصية يف السياق الرقمي، وهو ما يتعارض مع القانون  ويتضح مام سبق أن عدة قوانني مرصية ترسِّ
الدويل، إذ أن أغراض مراقبة األفراد يجب أن ترتبط مبشتبه فيهم ووفق غرض مرشوع ويف إطار االلتزام باملعايري الدولية 
مثل »املبادئ الدولية لتطبيق حقوق اإلنسان عند مراقبة االتصاالت«10. وتنص هذه املبادئ عىل احرتام مبدأي الرضورة 
والتناسب، أي رضورة القيام مبراقبة لالتصاالت لتحقيق هدف مرشوع، خاصة يف حال كونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

هذا الغرض، وتناسب فعل املراقبة مع الهدف منه.

٧.  مادة 9 من قانون تنظيم االتصاالت رقم ١0 لسنة ٢003: »مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الرشكات املرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة 

والتابعون لها بأن توفر لجهات األمن القومي وفًقا الحتياجاتها جميع بيانات واملعلومات واإلمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات مامرسة 

اختصاصاتها وفًقا للقانون حال طلبها، وذلك عىل النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناًء عىل عرض جهات األمن القومي«.

8. نص املادة 6٤ من قانون تنظيم االتصاالت رقم 6٤ لسنة ٢003 »يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم 

استخدام أية أجهزة لتشفري خدمات االتصاالت إال بعد الحصول عىل موافقة من كلٍّ من الجهاز والقوات املسلحة وأجهزة األمن القومي، وال يرسى ذلك عىل أجهزة 

التشفري الخاصة بالبث اإلذاعي والتليفزيوين.

ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنني التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر عىل نفقته داخل شبكة االتصاالت املرخص له بها كافة 

اإلمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصاالت داخل شبكة االتصاالت والتي تتيح للقوات املسلحة وأجهزة األمن القومي مامرسة اختصاصها يف حدود القانون، 

عىل أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفري اإلمكانيات الفنية املطلوبة، كام يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات االتصاالت ووكالؤهم املنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول 

عىل معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من املواطنني ومن الجهات املختلفة بالدولة«.

https://afteegypt.org/digital_freedoms/publica�: :9. مؤسسة حرية الفكر والتعبري، »إنرتنت بال مراقبة«، يونيو ٢0٢١، تاريخ آخر زيارة يف أغسطس ٢0٢١، الرابط

tions_digital_freedoms/2021/06/03/22759�afteegypt.html

 Electronic frontier foundation. International principles on the application of human rights to communication surveillance. Available .١0

 at:  https://necessaryandproportionate.org/ar/principles

https://afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms/2021/06/03/22759-afteegypt.html
https://afteegypt.org/digital_freedoms/publications_digital_freedoms/2021/06/03/22759-afteegypt.html
https://necessaryandproportionate.org/ar/principles
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ثانًيا: مقدمو خدمة االتصاالت تحت سيطرة األمن 

تعاقب املادة )8١( من قانون تنظيم االتصاالت مقدمي الخدمة بغرامة ترتاوح بني ١0 آالف جنيه لتصل إىل مئة ألف 
جنيه، فضاًل عن الحبس ووقف تراخيص عمل الرشكة، يف حال عدم تطبيق املادة )6٤( من نفس القانون التي تنص 
عىل إخضاع رشكات االتصاالت تحت سيطرة جهات األمن القومي بتوفري بيانات دقيقة بخصوص املستخدمني، وتوفري 

املعدات واإلمكانيات الالزمة لذلك.
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أحكام  من  أيًّا  خالف  من  كل  جنيه  ألف  مئه  تجاوز  وال  جنيه  آالف  عن عرشة  تقل  ال  وبغرامة  بالحبس  »يعاقب 
املادة )64( من هذا القانون. وتحكم املحكمة فضاًل عن ذلك بوقف الرتخيص مؤقًتا لحني قيام املخالف بتوفري املعدات 

والنظم وبرامج االتصاالت املشار إليها يف تلك املادة«.

مادة 81 من قانون تنظيم التصالت رقم 10 لسنة 2003.

وتنص املادة )8٤( من نفس القانون عىل غرامة مالية ترتاوح بني عرشة آالف جنيه إىل خمسني ألف جنيه، يف حال 
مخالفة نص املادة ١9 التي تنص عىل: »تلتزم جميع الجهات والرشكات العاملة يف مجال االتصاالت مبوافاة الجهاز مبا 

يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها باألمن القومي«. 

أما يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات فيتم توقيع العقوبات املوقعة عىل مقدمي الخدمة، كام جاء يف املواد 
بيانات  اإلفصاح عن  تنصان عىل  اللتني  القانون  و)6( من   )٢( املواد  تنفيذ  االمتناع عن  بسبب  و)33(  و)3٢(   )3١(
املستخدمني11. وترتاوح بني الحبس ملدة ما بني ستة أشهر إىل سنة _كحد أدىن_ وفرض غرامات مالية تبدأ من خمسة 

آالف جنيه، لتصل إىل ١0 ماليني جنيه.

وعىل مستوى مستخدمي اإلنرتنت، تنص املادة )25( من قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات عىل: »يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن 6 أشهر، وبغرامة ال تقل عن ٥0 ألف جنيه وال تجاوز ١00 ألف جنيه، كل من اعتدى عىل أيٍّ من 
الرسائل  من  العديد  بكثافة  أرسل  أو  الخاصة  الحياة  انتهك حرمة  أو  املرصي،  املجتمع  األرسية ىف  القيم  أو  املبادئ 
اإلليكرتونية لشخص معني دون موافقته، أو منح بيانات إىل نظام أو موقع إلكرتوين لرتويج السلع أو الخدمات دون 
موافقته أو بالقيام بالنرش عن طريق الشبكة املعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية املعلومات، معلومات أو أخبار أو 
صور وما يف حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت املعلومات املنشورة صحيحة أم غري صحيحة«.

وعىل الرغم من تعريف املادة يف القانون أنها لحامية خصوصية املواطنني، فإنها قد تستخدم يف غرض معاكس لذلك 
التواصل االجتامعي بسبب منشوراتهم، يف حال  متاًما . وميكن وفًقا لتلك املادة محاكمة أيٍّ من مستخدمي وسائل 
تعديها عىل مبادئ وقيم األرسة املرصية. ويرتك ذلك لسلطات إنفاذ القانون تقدير القيم األرسية، وهذا ما حدث يف 

األحكام القضائية يف محاكامت »فتيات تيك توك«.12

١١.   املادة )3١( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عرشين ألف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل مقدم خدمة 

خالف األحكام الواردة بالبند )٢( من الفقرة أواًل من املادة )٢( من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد املجني عليهم من مستخدمي الخدمة. املادة )3٢( يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن 6 أشهر وبغرامة ال تقل عن ٢0 ألف جنيه وال تجاوز ١00 ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر 

عن جهة التحقيق املختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات املشار إليها ىف املادة )6( من هذا القانون.

املادة )33( يعاقب بغرامة ال تقل عن ٥ ماليني جنية وال تجاوز ١0 ماليني، كل مقدم خدمة أَخلَّ بأيٍّ من التزاماته املنصوص عليها ىف البند )١( من الفقرة أواًل من املادة 

)٢( والفقرة الثانية من البند رابًعا من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة ىف حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الرتخيص.

يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة ال تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى ال تقل عن ٢00 ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام الفقرة ثالثًا من املادة 

)٢( من هذا القانون.

https://afteegypt.org/tiktok_ar :١٢. مؤسسة حرية الفكر والتعبري، قسم قضايا تيك توك، مايو ٢0٢١، تاريخ آخر زيارة يف أغسطس ٢0٢١، الرابط

https://afteegypt.org/tiktok_ar
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ثالثًا: حماية البيانات الشخصية في القانون المصري

احتوى قانون حامية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢0٢0 عىل استثناءات، تسمح لبعض الجهات بانتهاك خصوصية 
املواطنني، إذ تنص املادة )3( من القانون عىل استثناء بعض الجهات من أحكام القانون، من أهمها: »جهات األمن 
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القومي«13 و«البنك املركزي املرصي والجهات الخاضعة إلرشافه ورقابته«. ومياثل هذا االستثناء ما هو ممنوح لجهات 
األمن القومي يف قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات فيام يتعلق بالحصول عىل بيانات املستخدمني. 

يف  األسايس  دوره  عنه  وينفي  القانون،  هذا  من  ع  املرُشِّ وهدف  غاية  عن  التساؤل  االستثناءات  هذه  تثري 
الشخصية.  البيانات  حامية  مركز  عن  االستقاللية  غياب  ظل  يف  خاصة  املستخدمني.  بيانات  خصوصية   حامية 

١3. وفًقا لنص املادة )١( يتم تعريف جهات األمن القومي بكونها )رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، جهاز املخابرات العامة، هيئة الرقابة اإلدارية(.
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إذ جاء تشكيل الهيئة املسؤولة عن حامية البيانات »مركز حامية البيانات الشخصية«14، من ممثلني عن )الداخلية 
الرقابة اإلدارية، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات، الجهاز القومي  واملخابرات والدفاع( وممثلني عن )هيئة 
لتنظيم االتصاالت(، باإلضافة إىل ثالثة من ذوي الخربة، وهو ما يثري الشكوك حول أداء املركز، خاصة مع وجود ما يقرب 

من ثلث أعضاء املركز من جهات أمنية. 

وذلك يف ظل الصالحيات الواسعة املمنوحة للمركز، فيام يخص الرقابة واإلرشاف عىل إنفاذ القانون و«اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة«، باإلضافة إىل منحه صفة الضبطية القضائية.

https://www.shorouknews.com/news/view.:١٤. الرشوق، »تجريم الجمع واملعالجة دون ترصيح مسبق«، ٢0٢0، تاريخ آخر زيارة يف سبتمرب ٢0٢١، الرابط

 aspx?cdate=20072020&id=ccc58523�e098�47d7�b2a9�7454355f3370

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072020&id=ccc58523-e098-47d7-b2a9-7454355f3370
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20072020&id=ccc58523-e098-47d7-b2a9-7454355f3370
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خاتمة وتوصيات

إجاماًل بعد عرض ملخص للترشيعات الحاكمة ملنظومة االتصاالت املرصية ومقارنتها بالدستور املرصي واملعايري الدولية 
ذات الصلة، ميكننا القول إن مجموع تلك القوانني، يف ظل مركزية البنية التحتية ومركزية اإلدارة. يخلقان بيئة تيرس 

فرض الرقابة عىل اإلنرتنت واملراقبة الجامعية عىل مستخدميه.

وبناًء عىل ما سبق تناوله يف األجزاء الثالثة من سلسلة اإلنرتنت والقانون يف مرص، تويص مؤسسة حرية الفكر والتعبري 
مبا ييل: 

١. تعديل املادة )١٢( من قانون تنظيم االتصاالت رقم ١0 لسنة ٢003، التي تنظم تشكيل مجلس إدارة الجهاز 
القومي لتنظيم االتصاالت، مبا يسمح بزيادة متثيل أصحاب املصلحة والخرباء املتخصصني يف عضوية مجلس اإلدارة.

٢. إلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم )١٧٥( لسنة ٢0١8، خاصة مع إمكانية مواجهة الجرائم التي 
تتم عرب اإلنرتنت بإدخال بعض التعديالت عىل قانون العقوبات. 

البيانات الشخصية رقم )١٥١( لسنة ٢0٢0، بإلغاء  3. تعديل الفقرة الخامسة من املادة )3( من قانون حامية 
استثناء جهات األمن القومي والبنك املركزي والجهات الخاضعة له من أحكام القانون. 

٤. تعديل املادة )٢0( من قانون حامية البيانات الشخصية، باستبعاد ممثيل الجهات األمنية من تشكيل املركز، 
متاشيًا مع املعايري الدولية _كالالئحة األوروبية العامة لحامية البيانات_ التي ترتكز عىل كون الهيئة املنظمة إلدارة 

البيانات الشخصية هيئة مستقلة. 

اإلرساع يف إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حامية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢0٢0. 

الذي يضمن تشكيل  النحو  املادة )٧3( من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم رقم ١8١ لسنة ٢0١8، عىل  تعديل 
املجلس األعىل لإلعالم بعيًدا عن سلطة رئيس الجمهورية، عىل أن يتم تشكيله من خالل مجلس النواب.

إلغاء املادة )6( من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، التي تنص عىل رضورة الحصول عىل ترخيص من قبل املجلس 
األعىل لإلعالم إلنشاء املواقع اإللكرتونية، عىل أن تنشأ املواقع اإللكرتونية مبجرد اإلخطار. 

إلغاء  املادة )6٤( من قانون تنظيم االتصاالت رقم ١0 لسنة ٢003، التي تضع مقدمي خدمة االتصاالت تحت 
سيطرة جهات األمن القومي.

تعديل املادة )6٧( من قانون تنظيم االتصاالت رقم ١0 لسنة ٢003، التي تسمح لجهات األمن القومي بالسيطرة 
وإخضاع رشكات االتصاالت، من خالل حذف جملة: »وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي«، حيث يشرتط 

تحديد نطاق االستثناءات بدقة يف أي نص قانوين. 
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