مجعية إنرتنت مصر
سلسلة الندوات العامة "صياغة مستقبل اإلنرتنت يف مصر"
الندوة العامة الثانية" :مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات"

تق ـ ـ ـ ـرير النـ ـ ـدوة
ضمن سلسلة الندوات العامة التي تنظمها جمعية إنترنت مصر تحت عنوان "صياغة مستقبل اإلنترنت في مصر" ،نظمت الجمعية الندوة
العامة حول "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ،وذلك يوم الثالثاء الموافق  2يونيو  ،2015في القاعة الشرقية بمقر الجامعة
األمريكية بالقاهرة.
قدم للندوة السيد مهندس /حسام صالح ،رئيس مجلس إدارة الجمعية ،والذي رحب بالحضور وأكد على حرص جمعية إنترنت مصر على
تعزيز الوعي والحوار المجتمعي حول القضايا والموضوعات المتعلقة بمستقبل اإلنترنت في مصر بهدف توسيع المشاركة في صياغة
رؤية أوسع تحقق أهداف التنمية التي تفتح اإلنترنت آفاقها ،وهو الهدف من سلسلة الندوات العامة التي تنظمها الجمعية خالل العام الجاري.
كما توجه بالشكر للمتحدثين الذي أجابوا الدعوة للمشاركة في هذا الحوار المنفتح ،وألعضاء الجمعية ممن شاركوا في اإلعداد لهذه الندوة.
المتحدثون:
-

مهندس /باهر عصمت ،عضو مجلس اإلدارة وسكرتير عام جمعية إنترنت مصر
(متحدث)
دكتور /شريف هاشم ،نائب الرئيس ،الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
(متحدث)
دكتور /عبد الرحمن الصاوي ،استشاري هندسة االتصاالت
(متحدث)
مستشار /سيد جميع ،نائب رئيس مجلس الدولة
(متحدث)
دكتور /حسين أمين ،كلية اإلعالم ،الجامعة األمريكية
(متحدث)
أستاذ /عمرو غربية ،باحث

(مدير الجلسة)

مجريات الندوة وأهم الخالصات:
 ،وأهميتتتة النظتتتر إلتتتى

 .1استتتتعرل المتحتتتدثون أهميتتتة النظتتترة الكليتتتة علتتتى الفضتتتاء الستتتيبراني ومتتتا يتميتتتز بتتته متتتن خصتتتائ
التوازن بين أربعة عناصر أساسية قبل النظر في بنود وتفاصيل أي جهد تشريعي يتعلق بهذا الفضاء:
أ) التأمين :من حيث الحاجة إلى تأمين الشبكات والنظم والمعلومات المتداولة على هذه النظم والشبكات
ب) الخصوصية :من حيث الحفاظ على حق الخصوصية سواء لألشخاص أو الجهات والمؤسسات
ج) اإلتاحة والنفاذ :من حيث تداول المعلومات وحرية تدفق المعلومات
د) الشفافية :من حيث وضوح شروط وسياسة تقديم الخدمة وما يرتبط بها من استخدام المعلومات المقدمة
حيتتث تتتم اإلشتتارة إلتتى تتترابط هتتذه العناصتتر األربعتتة علتتى تمتتايز كتتل منهتتا ،والتأكيتتد علتتى أهميتتة دراستتة وتحقيتتق التتتوازن
المجتمعتتتتي المناستتتتب بتتتتين هتتتتذه العناصتتتتر فتتتتي أي تشتتتتريع لتتتته عالقتتتتة بتتتتأمن الفضتتتتاء الستتتتيبراني أو مكافحتتتتة جتتتترائم تقنيتتتتة
المعلومات ،حتى يؤتي الهدف المرجو منه دون إغفال أو إضرار بباقي العناصر.
 .2متتتن وجهتتتة نظتتتر الصتتتناعة ،تتتتم اإلشتتتارة إلتتتى أهميتتتة وجتتتود بنيتتتة تشتتتريعية واضتتتحة وقويتتتة حتتتتى تزدهتتتر الصتتتناعة فتتتي أي
مجتتتال .وأشتتتار الحتتتوار إلتتتى جهتتتود ستتتابقة فتتتي وزارة االتصتتتاالت منتتتذ ستتتنوات طويلتتتة متتتن ختتتالل لجتتتان متخصصتتتة عملتتتت
بشتتتكل منفتتتتح وبمشتتتاركة القطتتتال الختتتاص والخبتتتراء علتتتى دراستتتة منظومتتتة متتتن التشتتتريعات ذات الصتتتلة بالفضتتتاء الستتتيبراني
بحيتتتث تتكامتتتل متتتع بعضتتتها التتتبعت ومتتتع قتتتانون االستتتتثمار ،التتتذي يمثتتتل حجتتتر الزاويتتتة لحفتتتز بي تتتة االستتتتثمار فتتتي أي قطتتتال
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ومتتتن بينهتتتا قطتتتال االتصتتتاالت وتقنيتتتة المعلومتتتات .وقتتتد تتتتم التأكيتتتد علتتتى أن مشتتترول القتتتانون بشتتتكله الحتتتالي ال يبتتتدو متستتتقا
مع هذه المنظومة ،ما يؤثر بالسلب على بي ة األعمال واالستثمار في هذا القطال الهام.
أشتتار المتحتتتدثون كتتذلك فتتتي أكثتتتر متتن موضتتتع إلتتى التتتنهل التتتذي اتختتذه مشتتترول القتتانون بصتتتي ته الحاليتتتة فيمتتا يختتت متتتد
تناستتتتب العقوبتتتتات المنصتتتتوص بشتتتتكل عتتتتام متتتتع الضتتتترر الناشتتتتت أو نتتتتول الجتتتترم حيتتتتث تتتتتم التوستتتتع فتتتتي عقوبتتتتة الحتتتتبس
اإللزامتتتي والتتتتي تصتتتل فتتتي بعتتتت المتتتواد إلتتتى الستتتجن المشتتتدد ( 20عامتتتا) أو الستتتجن المؤبتتتد ( 25عامتتتا) ،ممتتتا ستتتيكون لتتته
أثره بالسلب على نمو صناعة المعلوماتية في مصر واقتصاد االنترنت بشكل عام.
كمتتا رأ أحتتد المتحتتدثين أن فلستتفة التشتتريع فتتي هتتذا المشتترول بال تتت فتتي التركيتتز علتتى ت لتتيإ العقوبتتات ،دون النظتتر إلتتى
جتتتدو ذلتتتك فتتتي التقليتتتل متتتن مختتتاطر هتتتذا النتتتول متتتن الجتتترائم والحتتتد منتتته متتتن ختتتالل منظومتتتة أشتتتمل ،بحيتتتث يكتتتون هنتتتا
مجموعتتتتة متتتتن التتتتتدابير األوستتتتع التتتتتي تؤهتتتتل األفتتتتراد والمؤسستتتتات بمختلتتتتف ف اتهتتتتا متتتتن تعزيتتتتز ستتتتبل حمايتتتتة المعلومتتتتات
والشبكات والنظم الهامة لديها.
كمتتتا أشتتتار المتحتتتدثون أن مشتتترول القتتتانون قتتتد غلّتتتإ فتتتي العقوبتتتة بشتتتكل مطلتتتق علتتتى الجتتترائم التتتتي ترتكتتتب فتتتي نطتتتا
المؤسستتات العامتتة مقارنتتة بالعقوبتتة علتتى نفتتس الجتترائم إذا متتا جتترت فتتي حتتق الشخصتتيات االعتباريتتة الخاصتتة وفتتق نفتتس
القتتانون ،متتا قتتد يتتراه التتبعت عتتدم اهتمتتام بحمايتتة الفتترد .وأشتتاروا فتتي هتتذا الستتيا إلتتى أهميتتة عتتدم تهمتتيخ خطتتورة الجتترائم
فتتتتي حتتتتق الشخصتتتتيات االعتباريتتتتة الخاصتتتتة متتتتن جهتتتتة (األشتتتتخاص أو الشتتتتركات ومتتتتا شتتتتابهها) حيتتتتث لتتتتد بعتتتتت هتتتتذه
الشخصتتتيات االعتباريتتتة الخاصتتتة (مثتتتل بعتتتت البنتتتو غيتتتر التابعتتتة للدولتتتة) متتتن التتتنظم والمعلومتتتات متتتا يكتتتون فتتتي غايتتتة
األهميتتتة ،وأكتتتدوا متتتن جهتتتة أختتتر علتتتى أهميتتتة تناستتتب العقوبتتتة متتتع الجتتترم وعتتتدم المبال تتتة أو التشتتتدد فتتتي العقوبتتتة كمتتتا فتتتي
العديد من مواد المشرول المطروح.
تنتتتاول النقتتتاا متتتد الجتتتدو متتتن عقوبتتتات مثتتتل وقتتتف النشتتتاط أو ستتتحب التتتترخي متتتن الجهتتتات التتتتي تتعتتتد الممارستتتات
القانونيتتتة ،ومتتتد التتتتأثير الستتتلبي علتتتى متلقتتتي الخدمتتتة نتيجتتتة مثتتتل هتتتذه العقوبتتتة التتتتي تضتتتر بالمستتتتخدم ولتتتيس فقتتتط متتتؤدي
الخدمتتتة ،وتخلتتتق بي تتتة غيتتتر مستتتتقرة لألعمتتتال .حيتتتث اقتتتترح المشتتتاركون االستعاضتتتة عتتتن ذلتتتك بعقوبتتتات ماليتتتة متناستتتبة
حفاظا ً على مصالح متلقي الخدمة.
تعتتترل النقتتتاا للمتتتادة  19متتتن المشتتترول المطتتتروح ،حيتتتث أشتتتار أحتتتد المتحتتتدثين إلتتتى غيتتتاب الدقتتتة المطلوبتتتة فتتتي صتتتياغة
هتتذه المتتادة علتتى وجتته الخصتتوص ،وأهميتتة وضتتع ضتتوابط مناستتبة للتتدور المتوستتع للجهتتاز التنفيتتذي فتتي هتتذه المتتادة (فيمتتا
يختتت حجتتتب المواقتتتع أو المتتتواد التتتتي متتتن شتتتأنها تهديتتتد األمتتتن القتتتومي) ،كمتتتا أشتتتار إلتتتى شتتتبهة عتتتدم دستتتتورية المتتتادة
للتعارل المحتمل مع دور مجلس الدولة المنصوص عليه دستورياً.
تنتتتاول النقتتتاا كتتتذلك المتتتادة  22متتتن المشتتترول ،واستتتتعرل النقتتتاا أهميتتتة ضتتتبط الصتتتياغة ،وأهميتتتة وضتتتوح التعريفتتتات،
وعدم االستناد إلى نصوص مطاطة يترتب عليها عقوبات جسيمة في حق األفراد والهي ات الخاصة والعامة.
تنتتتاول النقتتتاا المتتتواد المتعلقتتتة بتتتدور مستتت ولي اإلدارة الفعليتتتة للتتتنظم ( ،)system administratorحيتتتث يضتتتع المشتتترول
الحتتتالي المستتت ولية الجنائيتتتة علتتتى المستتت ول الفنتتتي عتتتن التتتنظم حتتتال تعرضتتتها لالختتتترا اإلجرامتتتي نتيجتتتة متتتا قتتتد يعتتتد إهمتتتاال
متتن جانبتته ،ويفتترل المشتترول عليتته فتتي ذات الوقتتت اإلفصتتاح والتعتتاون متتع جهتتات التحقيتتق (متتا قتتد يستتاعد علتتى إدانتتته)،
ذلتتتك كلتتته فتتتي غيتتتاب تحديتتتد واضتتتح لفجتتتراءات الفنيتتتة المفتتتترل اتباعهتتتا متتتن قبلتتته والتتتتي يعتبتتتر متتتا دونهتتتا إهمتتتاال يحاستتتب
عليه .كما قد تتعارل هذه المواد مع بعت مواد الدستور وبخاصة المادة .57
متتتن جانتتتب آختتتر نتتتاقخ أحتتتد المتحتتتدثين طبيعتتتة الظتتترف االستتتتثنائي التتتذي تمتتتر بتتته مصتتتر فتتتي الوقتتتت التتتراهن ،وعتتتن رأيتتته
بضتترورة النظتتتر إلتتتى المشتتترول الحتتالي فتتتي ستتتياقه االستتتتثنائي ،متتن حيتتتث كونتتته مشتتتروعا ً تشتتريعا ً وإن لتتتم يكتتتن كتتتامالً لكتتتل
الجوانتتتب فهتتتو أفضتتتل متتتن ال شتتتيء ،متتتا يعتتترل الفضتتتاء الستتتيبراني للفوضتتتى .وأن الحريتتتات بشتتتكل عتتتام البتتتد وأن تكتتتون
مس ولة.
تعتترل الحتتوار كتتذلك إلتتى أهميتتة تأهيتتل وإعتتداد مؤسستتات الدولتتة المختلفتتة حتتتى تتتتمكن متتن إنفتتاذ هتتذا القتتانون ،وهتتو تحتتد
بتتتالل التعقيتتتد وبتتتالل األهميتتتة .وأشتتتار المتحتتتدثون فتتتي هتتتذا الصتتتدد إلتتتى أهميتتتة استتتتمرار وتعزيتتتز دور المجتمتتتع المتتتدني لخلتتتق
بي تتتتة متتتتن التتتتوعي المشتتتتتر بتتتتين التخصصتتتتات المختلفتتتتة وبتتتتين مستتتتتخدمي اإلنترنتتتتت علتتتتى اختتتتتالف أعمتتتتارهم وطبيعتتتتة
استخداماتهم ،بما يكفل نشر فهم أوضح بما هو قانوني وما هو غير قانوني على شبكة اإلنترنت.
جتتترت اإلشتتتارة كتتتذلك إلتتتى تبعتتتات العقوبتتتات التتتواردة علتتتى المستتت ول بالتضتتتامن متتتن الشخصتتتيات االعتباريتتتة الخاصتتتة (مثتتتل
الممثلتتتين القتتتانونيين للمؤسستتتات والشتتتركات الخاصتتتة) ،وهتتتو متتتا قتتتد يتعتتتارل متتتع مبتتتدأ شخصتتتية العقوبتتتة المنصتتتوص عليتتته
دستوريا ً من جهة ،وما يعو جهود التنمية االقتصادية وحفز االستثمار من جهة أخر .
أشتتتار بعتتتت المشتتتاركون كتتتذلك أن إصتتتدار هتتتذا القتتتانون فتتتي الوقتتتت الحتتتالي يقتتتول متتتن األهتتتداف المرجتتتوة متتتن ورائتتته،
ويفتتتح البتتتاب أمتتام تفستتتيرات عديتتدة بمتتتا قتتد ال يختتتدم جهتتتود مؤسستتات الدولتتتة وجهتتود قطتتتال األعمتتال ،وذلتتتك فتتي ظتتتل عتتتدم
اكتمتتتال مؤسستتتات الدولتتتة المعنيتتتة بالتشتتتريع ،وفتتتي غيتتتاب نقاشتتتات متعمقتتتة وموستتتعة متتتع أطتتتراف المجتمتتتع (ستتتواء متتتن
مستتتتتخدمي االنترنتتتتت فتتتتي مصتتتتر أو مقتتتتدمي الختتتتدمات المصتتتترفية أو أطتتتتراف صتتتتناعة االتصتتتتاالت وتقنيتتتتة المعلومتتتتات)
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خاصتتة فتتي ظتتل العقوبتتات المنصتتوص عليهتتا ألفعتتال بعضتتها إجرامتتي فتتي األشتتمل ،ولكتتن قتتد يقتتع تحتتت نفتتس ف تهتتا أفعتتال
أخر غير إجرامية في حقيقتها.
 .14تطتتتر النقتتتاا كتتتذلك إلتتتى خطتتتورة التضتتتارب بتتتين مشتتترول هتتتذا القتتتانون وقتتتوانين أختتتر  ،خاصتتتة قتتتانون العقوبتتتات .وذلتتتك
نتيجتتتتة التبتتتتاين فتتتتي العقوبتتتتة المرتبطتتتتة بتتتتنفس الفعتتتتل (الجريمتتتتة) وفقتتتتا لنطتتتتا ارتكابهتتتتا بتتتتين الفضتتتتاء التقليتتتتدي والفضتتتتاء
الستتيبراني وهتتو متتا قتتد يخلتتق نطتتاقين مت توازيين للقتتانون بشتتكل عتتام متتا يختتل بتتدوره بأستتس قانونيتتة هامتتة .وهتتو متتا يتتدفع إلتتى
النظتتتر متتتن جديتتتد إلتتتى أولويتتتة إصتتتدار قتتتانون ختتتاص جديتتتد فتتتي ظتتتل وجتتتود إحتتتد عشتتترة قانونتتتا آختتتر يتنتتتاول الفضتتتاء
الستتتيبراني أمتتتام أولويتتتة ضتتتبط الهيكتتتل القتتتانوني الحتتتالي بتطتتتوير قتتتانون العقوبتتتات وتضتتتمينه متتتا يلتتتزم متتتن متتتواد لمكافحتتتة
الجريمة المعلوماتبة ليكون بمثابة نطا قانوني موحد.
 .15تتتم التتتذكير بأحتتد مبتتادم أمتتن المعلومتتات والتتذي يعتبتتر وجتتود إجتتراءات تتتأمين مخترقتتة أستتوأ وأكثتتر خطتترا متتن عتتدم وجتتود
إجتتتراءات خطتتتر  ،حيتتتث رأ أحتتتد الخبتتتراء المشتتتاركين أن مشتتترول القتتتانون بشتتتكله الحتتتالي غيتتتر مكتمتتتل ويضتتتع الفضتتتاء
الستتتيبراني المصتتتري فتتتي هتتتذه الخانتتتة ،ودعتتتا إلتتتى العمتتتل علتتتى تتتتدابير أكثتتتر فعاليتتتة تركتتتز علتتتى تتتتأمين الفضتتتاء الستتتيبراني
ضمن استراتيجية أشمل.
 .16كتتان واضتتحا ً متتن ختتالل تعليقتتات معظتتم الحضتتور الحاجتتة إلتتى إجررءاتاح ومية رري جل رري حال ررل وك رري ا حرررم ا حرر اررء ح
حجرررك إجرررءاتاح إعرررلال ةررررءيذ ررر ا ا قرررك ي  ،ومتتتا اتستتتمت بتتته هتتتذه اإلجتتتراءات متتتن انعتتتدام تتتتام للشتتتفافية ،وت ييتتتب ألي
مشتتتاركة حقيقيتتتة متتتن أطتتتراف المجتمتتتع فتتتي هتتتذه العمليتتتة ،وفتتتي ضتتتوء متتتا رآه أغلتتتب المشتتتاركين تعجتتتالً غيتتتر مبتتترر فتتتي
إصتتتدار القتتتانون بشتتتكله الحتتتالي رغتتتم متتتا بتتته متتتن خلتتتل ،ورغتتتم غيتتتاب برلمتتتان يتتتتيح حتتتوارا ً جتتتادا ً حتتتول تبعتتتات هتتتذا القتتتانون
وحتتتول ارتباطتتته بقتتتتوانين أختتتر كقتتتتانون تتتتداول المعلومتتتات وتعتتتتديالت قتتتانون االتصتتتتاالت التتتتي تتتتم مناقشتتتتتها منتتتذ عتتتتدة
سنوات.
فتتتي الختتتتام ،عبتتتر المشتتتاركون والمتحتتتدثون عتتتن أهميتتتة فتتتتح حتتتوار مجتمعتتتي موستتتع وشتتتفاف حتتتول مشتتترول القتتتانون المطتتتروح،
حتتتتى يحقتتتق المجتمتتتع والدولتتتة األهتتتداف المرجتتتوة متتتن تتتتأمين للفضتتتاء الستتتيبراني دون خلتتتق عتتتوارل جانبيتتتة غيتتتر مبت تتتاه ستتتواء
علتتتى مستتتتو االستتتتثمار واألعمتتتال ،أو مستتتتو اإلعتتتالم وحريتتتة التعبيتتتر .وقتتتد دعتتتا المشتتتاركون جمعيتتتة إنترنتتتت مصتتتر إلتتتى
العمتتتل علتتتى تقتتتديم مرئيتتتات مجتمعيتتتة حتتتول القتتتانون تعكتتتس مناقشتتتات النتتتدوة والراء المختلفتتتة التتتتي تتتتم طرحهتتتا وذلتتتك عبتتتر
القنوات المختلفة ،بحيث تصب في اتجاه البناء على اإليجابيات وتالفي السلبيات.
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