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 تتألف أكساس ناو (Access Now)، من ثالث مجموعات: فریق صنع السیاسات وتحیل القوانین، فریق الضغط والمناصرة
 والفریق التقني یعملون في جمیع مناطق العالم، من أجل تعزیز حقوق اإلنسان الرقمیة وحمایتها، ولغایات تحقیق شبكة
 إنترنات مفتوحة ومجانیة للجمیع وذلك باستخدام خبرتها القانونیة الفریدة في تطویر وتعزیز الحقوق والحریات المكفولة

 بموجب القوانین والمعاهدات الدولیة. أنشئت في عام 2009، وتنشط في خمس قارات، تهدف أكساس ناو إلى ضمان التطویر
 التدریجي والتنفیذ الفّعال لحقوق اإلنسان الرقمیة الدولیة؛ ضمان حریة التعبیر عن الرأي والفكر؛الخصوصیة وحمایة

 المعطیات الشخصیة؛ حیاد اإلنترنات؛ األمن الرقمي وإدارة األعمال وحقوق اإلنسان.

 

 

 

14 Rue Salah Eddine Al Ayoubi, Mutuelle ville, 1082 Tunis, Tunisia 
Numéro de téléphone : +216 71 840 335 - Site web : https://www.accessnow.org 

Mail : dima@accessnow.org , wafa@accessnow.org 
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 تقدیم مقترح أكساس ناو (Access Now) إلى وزارة تكنولوجیا االتصال واالقتصاد الرقمي غرض
 النظر في مشروع قانون مجلة االتصاالت اإللكترونیة 14 أوت/ أغسطس 2018

 

الثالثة1. العاّمة االستشارة باب فتح عن بتونس الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجیا وزارة أعلنت ،2018 سبتمبر 13                  في
مجلة قانون مشروع یخص فیما عناصر إضافة حتى أو تحسین أو تصحیح لغایات وتعلیقات مقترحات وتقدیم مراجعة                   بشأن

 االتصاالت اإللكترونیة، وذلك في موعد أقصاه في 30 أكتوبر 2018، الساعة 12:00 صباحًا.
 

االتصال2. تكنولوجیا وزارة إلى التقریر هذا لتقدیم المتاحة بالفرصة (Access Now) ناو أكساس ترحب السیاق، هذا                  وفي
 واالقتصاد الرقمي في تونس بهدف مساعدتها في مراجعة مشروع قانون مجلة اإلتصاالت اإللكترونیة في 14 أوت 2018.

 
 

ُملّخص عن المقترح
 

 
مجلة3. قانون مشروع في المدرجة المسائل بعض على مّحسنة أو و/ بدیلة وتعلیقات ردودًا ناو أكساس قدمت المقترح، هذا                     وفي

المسائل بعض بخصوص أو و/ والمصطلحات المفاهیم بعض بخصوص األسئلة بعض طرح تم كما اإللكترونیة.                 االتصاالت
خالل من وذلك القانون، مشروع في القانوني النص في واضح بشكل أو كلي بشكل إدراجها یتم لم والتي الغموض یشوبها                      التي
بشأن (115/2011 رقم (المرسوم 2011 لعام 115 المرسوم مثل محلیة قانونیة مراجع إلى باالستناد القانوني النص                  تحلیل
البصري السمعي االتصال حریة بشأن (116/2011 رقم (المرسوم 2011 لعام 116 والمرسوم والنشر والطباعة                الصحافة
كاالتفاقیات دولیة قانونیة مراجع إلى إضافة .2011 نوفمبر 2 بتاریخ المؤرخان البصري، السمعي لالتصال علیا هیئة                  وإنشاء
للمعطیات اآللیة المعالجة تجاه األشخاص بحمایة المتعلقة أوروبا لمجلس 108 رقم االتفاقیة مثل الدولیة                والمعاهدات
الى إضافة الحدود، عبر المعطیات وتدفق انسیاب و المراقبة بسلطات الخاص 181 رقم اإلضافي وبروتوكولها                 الشخصیة،

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1948.
 

إزالة4. أو تغییر األحوال بعض وفي تصحیح عناصر، إضافة تحسینات، على ناو أكساس قبل من المقدمة المقترحات                    اشتملت
الشخصیة المعطیات بحمایة متعلقة تصحیحات على المقترحات اشتملت كما مرن. وغیر متعسفًا لكونه نظرًا قانوني                 نص
تتعلق ومقترحات التقنّي، بالمجال تتعلق تصحیحات إلى إضافة المسألة، هذه في الشخصیة المعطیات حمایة هیئة                 وإشراك
قمنا ذلك، إلى إضافة الخطأ. في للوقوع وتجنبًا منها الغموض إزالة لغایات والمصطلحات المفاهیم بعض تصحیح أو                   بتوضیح
مشروع في الواردة المختلفة المسائل بعض في والشرعیة والتناسب الضرورة بین ما التوافق تحقیق بأهمیة یتعلق ما                   بإدراج
Access) ناو أكساس تتطلع كما الدولي. القانون في صراحًة علیها والمنصوص الراسخة المبادئ من لكونه وذلك                  القانون،
المدني المجتمع أطراف مختلف إشراك ضمان أهمیة على التأكید إلى جانبها، من المقدمة المقترحات خالل من (Now                 
صعید على وذلك بها القیام الرقمي واالقتصاد االتصال تكنولوجیا وزارة تعتزم أو قامت التي األنشطة في المختصین                   والخبراء
بتقویة یتعلق فیما سواء الممكنة النتائج أفضل إلى الوصول ضمان لغایات وذلك التقنیة، المسائل في حتى أو األساسیة                    الحریات

 ومتانة النصوص القانونیة من جهة، وتوافق مشروع القانون مع المعاهدات واالتفاقیات الدولیة من جهة أخرى.
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 توصیات و/ أو مقترحات و/ أو تعلیقات لغایات تصحیح أو تحسین و/أو إضافة عناصر فیما یخص
 مشروع قانون مجلة االتصاالت اإللكترونیة في 14 أوت 2018

 
  

 فیما یتعلق بالباب األول من المجلة و الذي یتعلق بالثقة الرقمیة وحمایة الفضاء الرقمي الوطني فإن التعلیقات واإلقتراحات
  التي نود إدارجها وأخذها بعین االعتبار كاألتي:

 
 أوال:

 
التي النقطة فإن السیاق هذا وفي االلكترونیة، الخدمات من اعتبارها على الرقمیة الثقة خدمات على نّص (146) الفصل                     

  نقترح تعدیلها كاألتي:
 

واكتفى الخدمات ماهیة یفّسر لم القانون مشروع أن إذ "الخدمات". بخصوص المدرج التعریف إلى اإلنتباه                 نقترح
في اإللكترونیة الثقة خدمات عّرف قد القانون مشروع أن من فبالرغم الحصر. سبیل على (6) خدمات ستة                   بذكر
اإلمضاءات في والتدقیق اإلحداث في تتمثل والتي بمقابل أو مجانیا تقدم إلكترونیة "خدمة بأنها المصطلحات                 باب
الوصول المضمون اإللكتروني التراسل وخدمات اإللكترونیة التوقیت وأختام اإللكترونیة واألختام            اإللكترونیة
األرشیف و اإللكترونیة للمواقع المصادقة شهادات في والتدقیق اإلحداث الخدمات، بهذه المتصلة              والشهادات
لم (اللوغاریتم) الخوارزمیات مثل األخرى المحددة البرمجیات وتطبیقات التقنیة البروتوكوالت أنَّ إّال 1             اإللكتروني."

 یتم اإلشارة إلیها بأنها مشمولة في خدمات الثقة الرقمیة.
 

تضمین تم حال في المثال، سبیل فعلى القانون. مشروع یشملها التي الخدمات نطاق تحدید في سیساهم الذي                   األمر
االبتكار، - خطیر بشكل - یعرقل أن یمكن القانون في المواصفات كتابة فإن القانون، مشروع في                  البروتوكوالت

 األمن والنظام البیئي المفتوح والتعاوني لتعریف البروتوكول وتطبیقه.
 

 ثانیًا:
 

باإلضافة رقمیة، ثقة خدمات مزود نشاط تعاطي في یرغب معنوي أو طبیعي شخص كل یخضع " على نّص (185) الفصل                     
هذا وفي  اإللكترونیة. " باالتصاالت المكلف الوزیر من بقرار علیه المصادقة تتم شروط كراس إلى القانوّن، هذا أحكام                   إلى

  السیاق فإننا نقترح مایلي:
 

وغیرها1. جدیدة ووسائط تطبیقات خدمات، أي إنشاء بأن تقضي والتي العاّمة القاعدة إلى اإلشارة أهمیة ابتداءًا                  نقترح
وفًقا معقوًال المسبق التفویض أو الترخیص یكون أن یمكن ذلك، ومع . ُمسَبق تفویض أو ترخیص إلى تحتاج 2                  ال

كالصحة العامة بالمصلحة تتعلق أمور مع مع یتعامالن الخدمة أو التطبیق أن حالة (ففي الخدمة أو التطبیق                   لطبیعة
 على سبیل المثال) لكن كاستثناء فقط.

 
رقمیة،2. ثقة خدمات مزود نشاط لتعاطي الموافقة منح علیها یترتب التي الشروط جملة إلى اإلشارة تتم أن نقترح                    كما

وللتأكد وغیرها واالتصاالت االجتماعیة التطبیقات إنشاء ناحیة من الشفافیة تحقیق لغایة مهمة الشروط معرفة أن                 إذ
 من أن هذه الشروط ال تؤِد في نهایة المطاف إلى تعقید اإلجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة.

1 ISOC (2015). Fiche sur les politiques publiques: Normes Internet ouvertes. 
https://www.internetsociety.org/fr/policybriefs/openstandards/ 
2 Komaitis, K. (2014). Permissionless Innovation: Why It Matters. 
http://www.circleid.com/posts/20140424_permissionless_innovation_why_it_matters/ 
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باالستراتیجیة المتعلق األول والقسم الوطني الرقمي الفضاء بحمایة یتعلق الذي و المجلة من الثاني بالباب یتعلق                  فیما

  الوطنیة للسالمة الرقمیة فإن التعلیقات واإلقتراحات التي نّود إدارجها وأخذها بعین االعتبار كاألتي:
 

 أوًال:
 

تعدیلها نقترح التي النقطة فإن فإننا السیاق هذا وفي الرقمیة، للسالمة الوطنیة االستراتیجیة على نّص (192) الفصل                    
  كاألتي:

 
حمایة هیئة إلى والمنتهكة المخترقة البیانات عن باإلبالغ التزام "وجود على یشتمل بحیث النص تعدیل                 نقترح
البیانات وأمن سالمة تحقیق لغایات داخلیة قواعد "االلتزام على النص إلى باإلضافة الوطنیة"، الشخصیة                المعطیات
الشخصیة المعطیات بحمایة المتعلقة القانونیة األحكام مع التوافق لغایات لها" الموكلة المهام إنجاز في                واستغاللها
في الدولیة المعاییر إلى وباإلشارة 2004 جویلیة في المؤرخ 2004 لسنة 63 عدد األساسي القانون في 3                 الواردة

 یومنا هذا والتي تتعلق بذات السیاق.
 

 ثانیًا:
 

الفصل (194): نّص على المهام التي تتولى الوكالة الوطنیة للسالمة الرقمیة القیام بها، في هذا السیاق نقترح مایلي:   
 

المعطیات1. "جمع الفصل هذا في القانون أدرجها التي والبیانات المعطیات جمع بخصوص الوارد بالنص یتعلق                 فیما
لها، الموكلة المهام" إنجاز في استغاللها بیانات قاعدة إلحداث الرقمیة بالسالمة المتعلقة واإلحصائیات               والبیانات
مشروع في علیها المنصوص البیانات حمایة مبادئ مع المعطیات جمع عملیة توافق "مدى إلى اإلشارة                 نقترح

. 4  القانون األساسي المتعّلق بحمایة المعطیات الشخصّیة مثل الموافقة الصریحة إلتمام عملیة جمع المعلومات"

 
العاّمة البیانات حمایة قانون حددها التي المصدر مجهولة بالبیانات یتعلق ما إلى الفصل هذا في اإلشارة نقترح                   كما
یعد لم أنه أو للتعریف قابل غیر البیانات موضوع الشخص تجعل بحیث مجهولة بطریقة المقدمة "البیانات                  بأنها

. 5 قابًال للتحدید"

 
نقترح2. لذلك - فقط "البیانات" ب إلیها أشار وإنما "الشخصیة" البیانات أن إلى یشیر لم النص أن مالحظته یجدر                     مما

"المعطیات بأنها عّرفها حیث القانون مشروع في إلیه المشار الشخصیة المعطیات مصطلح مع لیتوافق ذلك 6                توضیح

  المعتبرة كذلك طبقًا لمقتضیات القانون األساسي المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة".
 

المعطیات3. حمایة هیئة تكون أن "یجب إضافة نقترح "شخصیة"، بیانات بأنها البیانات بهذه المقصود كان حال                  في
حقوق جمیع تضمین یتم أن "یجب كما ، المعطیات" جمع عملیة على واإلشراف الترخیص في المختصة 7                الشخصیة

المتعلقة الحقوق من وغیرها اإلعتراض المحو، الوصول، حق اإلعالم، حق مثل بالمستخدم الخاصة البیانات                حمایة
. 8 بحمایة المعطیات الشخصیة"

3 General Data Protection Regulation (GDPR), (May, 2018), Article 33. Notification of a personal data 
breach to the supervisory authority. https://gdpr-info.eu/art-33-gdpr/  

  قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في جویلیة 2004 یتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة ،   الباب الثالث في جمع المعطیات الشخصیة4
 وحفظها والتشطیب علیها واعدامها.

5/https://gdpr-info.eu/recitals/no-26 .26 قراءة رقم ،(GDPR) الالئحة األوروبیة العاّمة لحمایة البیانات   
 قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في جویلیة 2004 یتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة ،  الفصل 6.4
  مصدر سابق ،  الفصل 15 من القسم الثاني في المسؤول عن معالجة المعطیات الشخصیة وواجباته.7
  مصدر سابق، القسم الثالث في حقوق المعني باألمر و الباب الثالث في جمع المعطیات الشخصیة وحفظها والتشطیب علیها واعدامها.8
 

4 
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 فیما یتعلق بالكتاب الرابع الذي یتعلق بالحقوق والحریات والباب األول من مشروع القانون والذي یتعلق باألحكام العامة
 فإن التعلیقات واإلقتراحات التي نّود إدارجها وأخذها بعین االعتبار كاألتي:

 
 أوالً :

 
في المساواة  " المشروع علیه نص ما وخاصة شخص لكل اإللكترونیة بالخدمات التمتع في بالحق یتعلق فیما (216) الفصل                     

 الحصول على خدمات االتصاالت اإللكترونیة" ، في هذا السیاق فإن النقطة التي نقترح تعدیلها كاألتي:
 

حیاد مفهوم و  اإللكترونیة اإلتصاالت لخدمة المتساوي الوصول مفهوم بین ما المساواة معیار تحدید                نقترح
 اإلنترنات.

 
الوصول حق في للمستخدمین تسمح ال التي الشبكة أنها النتیجة في تعني المحایدة غیر الشبكة هل المثال: سبیل                    على
وذلك المشرع قصدها التي المساواة ومعیار مفهوم تحدید من البّد إذ مساٍو؟ بشكل اإللكترونیة اإلتصاالت                 لخدمات

 لتجنب الوقوع في الخطأ والُلبس.
 

  ثانیًا:
 

والتعبیر والفكر الرأي على" حریة نص حیث المشروع یكفلها التي الرأي عن التعبیر بحریات یتعلق فیما (217)                  الفصل
علیها ینص التي والضمانات الحاالت في إال منها الحد یمكن وال مضمونة اإلنترنات شبكة على واالتصال والنشر                   واإلعالم

 القانون." ، في هذا السیاق نقترح مایلي:
 

البّد1. وإنما القانون في الوحید الشرط تعتبر ال أنها إذ ، الشرعیة جانب إلى والتناسب" إلى"الضرورة اإلشارة 9                 نقترح

  أن یكون النص القانوني مرن وقابل للتكیف مع الظروف التي تستدعي ذلك.
 

حدیثة2. تقنیة كونه جانب إلى اإلنترنات أن توضیح خالل من ونقلها. المعلومات تلقي حریة مفهوم توضیح                  نقترح
مشاركة و ونقلها، االتصاالت لتلقي مّنصة أیضًا یعتبر أنه اّال المعلومات، على والحصول باإلطالع لألفراد                 تسمح
یشمل اإلنترنات على والتعبیر الرأي حریة في الحق أن على التأكید أیضًا المهم من وغیرها. واألفكار                  الخبرات
أي عبر ونقلها وتلقیها واألفكار المعلومات عن البحث في الحق جانب إلى تّدخل، أي دون اآلراء اعتناق                   حریة

. 10  وسیلة إعالم وبصرف النظر عن اذا ما كان هناك حدود معینة تحكم هذه القواعد والحقوق

 
الرقمي والفضاء اإللكترونیة الشبكات عبر والحریات بالحقوق یتعلق والذي الرابع) الباب (من الثاني بالباب یتعلق                 فیما
وأخذها إدارجها نّود التي واإلقتراحات التعلیقات فإن اإللكترونیة، الخدمات مستعملي بحقوق یتعلق والذي منه األول                 والقسم

 بعین االعتبار كاألتي:
 

 أوًال:
 

لعدم الخدمة یوقف أن الخدمات ولمزود إلكترونیة االتصاالت شبكات لمشغلي یجوز "ال على نّص والذي (222) الفصل                   

 مؤلفون مختلفون (2014). الضرورة والتناسب. المبادئ الدولیة لتطبیق حقوق اإلنسان على مراقبة االتصاالت. (باللغة الفرنسی  ة)9
https://necessaryandproportionate.org/fr/n%C3%A9cessaires-et-proportionn%C3%A9 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (1948)،  المادة (19). (باللغة اإلنجلیزیة)10
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 
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أثرا تبقي وبكیفیة معقول أجل وفي یجب كما الخدمة مستعمل على بالدفع ینبه أن بعد إّال استهالكها، فاتورة في                     خالصه
 كتابیا ویمكنه من أجل معقول للخالص"  ، في هذا السیاق فإن النقطة التي نقترح تعدیلها كاألتي:

 
القانوني الیقین توفیر في یفشل "معقول" المصطلح غموض أن إذ المعقول". "األجل ب المقصود تحدید                 نقترح
المعقولة المدة كون نزاع أو خالف حصول إمكانیة الغموض هذا على یترتب كما اإلنترنات. خدمات                 لمستخدمي
أو للمستخدمین بالنسبة المعقولة المدة عن تختلف أن یمكن الخدمات ومزودي االتصاالت شبكات لمشغلي                بالنسبة

 المنتفعین من الخدمات.
 

لجبر واضحة وآلیات طرق وجود مع الوقت، ومحدودة بوضوح، محددة عملیة باستخدام نوصي األساس، هذا                 على
 الضرر للمستخدمین.

 
 ثانیًا:

اإللكترونیة االتصاالت شبكات مشغلي اإللكترونیة لالتصاالت الوطنیة الهیئة تحث " على نّص والذي (224) الفصل                 
نقترح السیاق هذا في الخدمات" ، مستعملي حقوق تضمن سلوك قواعد مدونات واعتماد صیاغة على الخدمات                 ومزودي

 مایلي:
 

مستعملي1. حقوق تكون أن یجب إذ ، الخدمة شروط عن مختلفة السلوك قواعد مدونة أّن إلى اإلشارة نقترح 11                  ابتداءًا

شبكات مشغلو قام سلوك قواعد مدونة بموجب ولیس القانون، بموجب تحدد أن یجب كما للتنفیذ قابلة                  الخدمات
 االتصاالت ومزودي الخدمات بصیاغتها.

 
كما معها، والتوافق لها باالمتثال ملزمة الخدمات تكون التي القوانین بموجب المستخدمین حقوق حمایة یجب                 أي
إلى المستخدمین وصول ضمان یجب وأخیرًا، للمساءلة. وإخضاعها شفافة بطریقة وإنفاذها القوانین هذه مراقبة                یجب

 سبل التعویض (االنِتصاف والَجبر).
 

الخدمات،2. مزودي و اإللكترونیة االتصاالت شبكات مشغلي قبل من وضعها یتم التي الخدمة شروط بخصوص                 أّما
  نقترح أن یتم اإلشارة فیها إلى الخطوات الملموسة التي سیتم اتخاذها من أجل االمتثال لهذا القانون.

 
لشروط3. المثال سبیل على دولي تطبیق امتثال عدم حالة في والخدمات التطبیقات لتقییم معاییر إدراج نقترح                  كما

إلیه اإلشارة من والبّد والتطبیق باإلنفاذ مرتبط األمر هذا أن إذ ذلك على المترتبة الخطوات إلى إضافة                   الخدمة،
 لتجنب الوقوع في أي ُلبس.

 
 ثالثًا:

 
لمراسالت اإلستنساخ أو التسجیل أو التنصت أو اإلعتراض یمنع " على منه األخیرة الجزئیة في نّص والذي (226) الفصل                    

 عبر الشبكات العمومیة لالتصاالت اإللكترونیة" ، في هذا السیاق نقترح مایلي:
 

األفعال1. هذه إحدى في ل" "الَتَدخُّ إضافة نقترح فإننا المراسالت استنساخ التسجیل، التنصت، االعتراض، جانب 12              إلى

   مدونة قواعد السلوك: هي  الممارسات العامة غیر الملزمة ،  یتم االتفاق علیها بین القطاعات الصناعیة لمعالجة مسألة ما.11
     شروط الخدمات:  هي شروط التي یتم تحدیدها وفًقا لتقدیر الخدمة التي یتم فرضها على المستخدمین ،  في كثیر من األحیان بطریقة غیر شفافة.

 
   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (1948)،  المادة (19).12
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. 
 

بالضرورة2. تعتمد ال التي األخرى الشبكات لتشمل اإللكترونیة" لالتصاالت العمومیة الشبكات "عبر تعدیل               نقترح
یستخدم التقنیة، الناحیة فمن فقط، االنترنات عبر باالتصال كلّي بشكل یتعلق ال األمر هذا أن إذ االنترنت.                   على
التطبیقات على أیًضا ینطبق وهذا الهاتف، شبكة من جزًءا أیًضا (VoIP) اإلنترنات عبر الصوت نقل                 برتوكول

 األخرى التي تعتمد على شبكة هاتف المیل األخیر إلیصال االتصاالت.
 

  رابعاً :
 

على یتعین القضائیة، السلطة وصالحیات الوطني والدفاع األمن مقتضیات احترام "مع على نّص والذي (225)                 الفصل
وحمایة الشبكات هذه عبر المراسالت سریة  احترام الخدمات ومزودي اإللكترونیة لالتصاالت العمومیة الشبكات               مشغلي

 المعطیات الشخصیة والحیاة الخاصة لمستعملیها" ، في هذا السیاق فإن النقطة التي نقترح تعدیلها كاألتي:
 

العمومیة الشبكات ومشغلي اإلنترنات خدمات مزودي من كل المراسالت سریة باحترام یتعلق فیما النص                یشمل
القومي األمن حاالت في إال السریة باحترام مكلفة المراسلة تطبیقات أن یعني الذي األمر اإللكترونیة،                 لالتصاالت

 والطلب القضائي.
 

هو ما إلى الوطني) والدفاع األمن مقتضیات (في المراسالت سریة باحترام اإللتزام یمتد أن نقترح لذلك،                  استنادًا
ضروریة غیر أو متناسبة غیر استثناءات تفویض على قادرة تكون أال یجب الحكومة أن یعني هذا . 13                 "معقول"

.( 14 للسریة؛ (مثل كسر التشفیر على سبیل المثال

 
  خامساً :

 
الوطنیة الهیئة رأي على الحصول الشخصیة المعطیات لحمایة الوطنیة الهیئة على یتعین " على نّص والذي (228)                  الفصل
شأنها من اإللكترونیة لالتصاالت العمومیة الشبكات عبر بمبادالت متعلق قرار كل في المسبق اإللكترونیة                لالتصاالت
تعدیلها نقترح التي النقطة فإن السیاق هذا في الخاصة" ، حیاته و الخدمات لمستعمل الشخصیة المعطیات بحمایة                  المساس

 كاألتي:
 

القانون بموجب االختصاص ًمنحت هیئة وبصفتها الشخصیة البیانات لحمایة الوطنیة الهیئة أّن إلى اإلشارة من                 الّبد
المختصة وكونها الشخصیة، المعطیات بحمایة المتعلق 2004 جویلیة في مؤرخ 2004 لسنة 63 عدد                األساسي
الوطنیة الهیئة أعطى الفصل هذا في القانوني النص أّن اّال الشخصیة. بالمعطیات المتعلقة القضایا في                 بالنظر
لالتصاالت العمومیة الشبكات عبر بمبادالت یتعلق قرار كل في الرأي إبداء صالحیة اإللكترونیة               لالتصاالت
التي واألساسیة األصلیة القاعدة عكس على وذلك الشخصیة المعطیات بحمایة المساس شأنها من والتي                اإللكترونیة
بالمعطیات تمس التي القضایا في رأیها إبداء صالحیة الشخصیة المعطیات لحمایة الوطنیة للهیئة 15              تعطي

لالتصاالت الوطنیة الهیئة على یتعین " كاآلتي: لیصبح القانوني النص تعدیل نقترح ذلك على بناءًا                الشخصیة.
بمبادالت متعلق قرار كل في المسبق  الشخصیة المعطیات لحمایة الوطنیة الهیئة رأي على الحصول                اإللكترونیة
الخدمات لمستعمل الشخصیة المعطیات بحمایة المساس شأنها من اإللكترونیة لالتصاالت العمومیة الشبكات              عبر

13 IEEE (2018) Statement on strong encryption 
https://globalpolicy.ieee.org/new-ieee-position-statement-supports-strong-encryption-for-confidentiality-an
d-data-integrity/ ,Access Now (2018) Crypto Colloquium Outcomes Report 
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/02/Encryption-in-the-United-States-Crypto-Colloqui
um-Outcomes-Report.pdf 
 
14 Amie Stepanovich and Michael Karanicolas (2018) Why an encryption backdoor for just the “good guys” 
won’t work. https://www.justsecurity.org/53316/criminalize-security-criminals-secure/  
 
 

   مصدر سابق، الباب السادس في الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة، الفصل 15.76
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  و حیاته الخاصة"   إذ أن رأي الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة ملزمَا ولیس العكس.
 
 

 سادساً :
 

أو المدنیة المسؤولیة اإللكترونیة الشبكات وعلى اإلنترنات على المحتویات ناشرو  "یتحمل على نّص والذي (235) الفصل                  
المنصات مشغلو  "یتحمل على نّص والذي (236) الفصل إلى إضافًة  العمل" بها الجاري التشریعیة األحكام طبق                  الجزائیة
التشریعیة األحكام طبق یوفرونها التي الخدمات وعن ینشرونها التي المحتویات عن الجزائیة و المدنیة المسؤولیة                 الرقمیة

  الجاري بها العمل"
 في هذا السیاق نقترح مایلي:

 
عن1. ناتج محتوى إلى توجیهه یتم اإللكترونیة الشبكات مستخدمي قبل من نشره یتم ما فإن (235) بالفصل یتعلق                    فیما

المسؤولیة تحمل علیها سیترتب "تویتر" على التغریدات أن المثال سبیل على یعني الذي األمر مستخدم،                 طریق
 الجنائیة أو المدنیة.

 
من األمر هذا أن إذ والجنائیة. المدنیة المسؤولیة من لكل واالستثناءات القواعد طبیعة تحدید الفصل هذا في یتم لم                     إذ
من للحد كمنصة الخدمات ومزودي الشبكات مشغلي من كل یضعها التي الخدمة شروط اتخاذ یحفز أن                  شأنه
علیها یترتب وما نشرها یتم التي المحتویات لجمیع شامًال النص جاء فقد الرأي. عن التعبیر كحق األساسیة                   الحریات

 من تبعات كتحمل المسؤولیة الجنائیة والمدنیة.
 

المادة2. نص مع یتعارض المادة هذه نص أن یتضح إذ السابق، النص وضوح لعدم نظرًا (236) بالفصل یتعلق                    فیما
وضع من البّد إذ المسؤولیة، ستتحمل التي الجهة بین التفریق في إشكالیة وقوع إلمكانیة نظرًا (235) أعاله                   الواردة

 محددات واستثناءات لكل من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة في كال الفصلین.
 

تعتمد3. التي الخدمات على متناسب) (غیر عبًئا تخلق أن ،(236) و (235) الفصلین من كل في المقترحة للغة                    یمكن
على سلبًا سیؤثر الذي األمر إزالته، أو و/ المحتوى لمراقبة للخدمات حافًزا تشّكل قد أنها كما اإلنترنات شبكة                    على

. 16  كل من الحق في الخصوصیة وحریة التعبیر والحق في الوصول إلى المعلومات

 
إلزالة4. اقتصادیًا حافزًا الواقع في ستشكل والعقوبات، المسؤولیات تحمل من الخوف على القائمة الرقمیة المنصات                 إن

أساس على قائمة قانونیة عملیة وجود من بّد فال تّقدم، لما واستنادًا تدریجي. بشكل األخرى المحتویات من                   العدید
. 17  سیادة القانون، إلى جانب وجود ضوابط وتوازنات مناسبة للحد من هذه المخاطر

 
أو5. طرف قبل من تحمیله تم الذي المحتوى عن جنائیًا مسؤولة الرقمیة المنصة تكون أن ینبغي ال ذلك، إلى                     باإلضافة

شكًال یعد األمر هذا فإن اإلنترنت، على مستخدمیها أنشطة عن مسؤولة الرقمیة المنصات تكون فعندما ثالثة.                  جهة
أن كما االجتماعي. التواصل منصات عبر التعبیر وحریة االبتكار على سلبًا تؤثر بدورها والتي الرقابة أشكال                  من
خاّصة اإلقتصادي النمو على تؤثر أن شأنها من الجنائیة للمسائلة التعرض من الدائم الخوف على القائمة                  المنصات
العالم دول مختلف في الحكومات أغلب فإن لذلك، باإلضافة األعمال. إدارة على القائمة بالمّنصات یتعلق                 فیما
المتمثل الحق وخاصة اإلنسان حقوق احترام أجل من بجهد عملوا الجّید" "االنترنت موضوع حول العام                 واإلجماع

 بأنه ال یجب أن تكون هناك أیة مسؤولیة جنائیة مفروضة على المنصات الرقمیة استنادًا لمحتواها.
  

 الحقوق الرقمیة األوروبیة (2014) حقوق اإلنسان وخصخصة إنفاذ القانون.16
https://edri.org/wp-content/uploads/2014/02/EDRi_HumanRights_and_PrivLaw_web.pdf  
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التعلیق/ فإن اإلنترنات، بمنتدى یتعلق والذي منه الثاني والقسم اإلنترنات بحوكمة یتعلق الذي و الثالث بالباب یتعلق                   فیما
 االقتراح الذي نّود إدراجه وأخذه بعین االعتبار كاألتي:

 
الرقمي االنتقال مجال في وخبرة مهارات ذات شخصیة ثالثین اإلنترنات منتدى "یضم على نّص والذي (246) الفصل                    
یتم والجمعیاتي. واألكادیمي الخاص القطاع من شخصیة عشرون  العام ، القطاع من شخصیات عشر كالتالي:-                یوزعون
بعد ، عن اإللكتروني التصویت طریق عن اإلنترنات مستخدمي قبل من الخاص القطاع من اإلنترنات منتدى أعضاء                  انتخاب
بین من المنتدى رئیس انتخاب یتم اإللكترونیة. باالتصاالت المكلف الوزیر قبل من العام القطاع من األعضاء تعیین                   یتم
ورئیس األعضاء تعیین وإجراءات شروط وتحدد باألغلبیة. الداخلي نظامه على اإلنترنات منتدى ویصادق باألغلبیة.                أعضائه
نقترح التي النقطة فإن السیاق هذا في حكومي" أمر بمقتضى ذمته على الموضوعة والبشریة المادیة الموارد وبیان                   المنتدى

 تعدیلها كاألتي:
 

في متساویة اإلنترنات منتدى یضمها التي المصلحة أصحاب فئات من فئة كل أن من التأكد یتم أن ابتداءًا                    یجب
واحدة جمعیة أو حكومیة غیر ومنظمة الخاص، القطاع من شركة 18 مع األمر ینتهي ال بحیث النسبي،                   التمثیل
بحیث المنتدى، في الشخصیات عدد تعدیل یتم أن نقترح لذلك العام. القطاع من شخصیات 10 و واحدة                   وأكادیمیة
متساٍو والجمعیاتي واألكادیمي الخاص القطاع و العام القطاع من كل في المصلحة وأصحاب الشخصیات عدد                 یكون

 في التمثیل.
القطاع من 6 و األكادیمي، القطاع من 6 الخاص، القطاع من 6 العام، القطاع من 6 المثال: سبیل                    (على

 الجمعیاتي= 24 شخصیة مّوزعة بالتساوي)
  

الهیاكل بین اإللكتروني بالتبادل یتعلق والذي منه الثاني والقسم اإللكترونیة باألعمال یتعلق الذي و الثالث بالباب یتعلق                   فیما
التي واإلقتراحات التعلیقات فإن والوثائق، المعطیات بتبادل المتعلق الثالث والفرع معها المتعاملین وبین وبینها                العمومّیة

 نّود إدارجها وأخذها بعین االعتبار كاألتي:
 

  أوالً :
 

لتبادل المؤّمنة واالتصال المعلومات أنظمة بسالمة یّمس أن شأنه من طارئ حدث إذا " على نّص والذي (276)                    الفصل
عملیة بإیقاف یبادر وأن الخطر ذلك بدرء الكفیلة اإلجراءات یتخذ أن المعني العمومي الهیكل فعلى بمحتواها، أو                   المعطیات
هذا في له " المتاحة االتصال وسائل بإحدى التوقف بذلك الخدمة طالب إعالم المعني العمومي الهیكل ویتولى مؤقتا.                   التبادل

 السیاق نقترح مایلي:
 

الهیكل1. على حكرًا اإلخطار یكون اّال فیجب باالنتهاك) (إخطار انتهاك وقوع حالة في باإلخطار بااللتزام یتعلق                  فیما
تتخذ وأن بذلك الهیئة تكّلف أن الشخصیة المعطیات حمایة قانون مشروع مع بالتوافق یجب إذ 18                العمومي،

نهایة في األمر هذا یتعارض قد إذ االختصاص. صاحبة الجهة كونها المعلومات انتهاك على المترتبة                 اإلجراءات
 المطاف مع مشروع قانون حمایة المعطیات الشخصیة.

 
بسالمة2. المس یتم ال حتى لإلخطار الزمني األجل تحدید أي  باإلخطار ، المتعلقة الزمنیة المدة إلى اإلشارة من 19                  البّد

من والتأكد المعطیات حمایة وهي أجلها من وضعت التي الغایة مع الزمنیة المدة تتناسب لم إذ محتواها أو                    المعطیات
. 20 سالمتها

 
 

 ثانیاً :
 

  مصدر سابق، القسم الثاني. في المسؤول عن معالجة المعطیات الشخصیة وواجباته،  الفصل 18.21
   مصدر سابق، القسم الثاني. في المسؤول عن معالجة المعطیات الشخصیة وواجباته،  الفصل 19.21
  مصدر سابق، القسم الثاني. في المسؤول عن معالجة المعطیات الشخصیة وواجباته،  الفصل 20.21
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  تقدیم مقترح أكساس ناو إلى وزارة تكنولوجیا االتصال واالقتصاد الرقمي - تونس

عن به الّمخزنة المعطیات وسالمة سرّیة الفضاء لهذا المحدث العمومي الهیكل ویّؤمن " على نّص والذي (277)                  الفصل
 طریق اّتخاذ التدابیر الكفیلة بمنع النفاذ غیر المشروع إلیه " في هذا السیاق ف  إن النقطة التي نقترح تعدیلها كاألتي :

 
أننا إال القانوني، والیقین الوضوح أجل من المصرفي، القطاع في شیوًعا أكثر بشكل السّریة مصطلحات                 تستخدم
واألمن "الخصوصیة استخدام: نقترح الفنیة. والمعاییر اإلنسان حقوق إلى تشیر التي اللغات باستخدام هنا                ننصح

 وسالمة البیانات والبنیة التحتیة"
 
 

بعین وأخذها إدارجها نّود التي واإلقتراحات التعلیقات فإن ، الجزائیة بالعقوبات یتعلق والذي الثاني بالباب یتعلق                  فیما
 االعتبار كاألتي:

 
  أوالً :

 
إفساد أو بإتالف عمد غیر  عن قام من كل دینار آالف خمسة إلى ألف من بخطیة یعاقب " على نّص والذي (290)                        الفصل
الربط خطوط بقطع االتصاالت تعطیل في عمدًا تسبب من "ك  ل و كانت " طریقة بأیة اإللكترونیة االتصاالت أجهزة أو                    خطوط

 أو إفساد أو إتالف التجهیزات بأیة طریقة كانت"  في هذا السیاق نقترح مایلي:
 

لإلخالل1. نّیة وجود دون وقعت التي األفعال على العقوبات وفرض المقصودة غیر والحوادث األفعال تجریم                 إن
القانوني. النص ومتانة قوة على سیؤثر الذي األمر تعسفیًا، أمرًا یعتبر مشروع غیر فعل على اإلقدام أو                   بالقانون
المتعلق القانوني النص وإزالة بقصد، تقع التي األفعال تجریم إلى فقط اإلشارة یتم أن نقترح األساس هذا                   على

 بتجریم األفعال غیر المقصودة.
 

المقصود2. یوضح لم القانوني النص فإن المعدات، اتالف أو إفساد خالل من االتصاالت بتعطیل یتعلق فیما                  أّما
أن یمكن إذ أیضا. المستخدمین ومتناول أیدي في التي المعدات على ینطبق النص هذا كان إذا وما                   ب"المعدات"،
مشروع في المذكورة والمعدات األجهزة كانت إذا اإلنترنات شبكة إلى للوصول رادعًا القانوني النص هذا                 یكون

  القانون تشمل الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبیوتر المعّدة والمخصصة لالستخدام الخاص.
 

  ثانیاً :
 

عشرة إلى ألف من بخطیة و أشهر وستة واحد شهر بین تتراوح لمدة بالسجن "یعاقب على نّص والذي (292)                     الفصل
أو مجانا التوزیع أو البیع ألجل حاز أو استورد أو الداخلیة للسوق صنع من كل العقوبتین، هاتین بإحدى أو دینار                      آالف
على الحصول دون اإللكترونیة لالتصاالت عمومیة بشبكة ربطها و الرادیویة األجهزة باع أو للبیع عرض أو                  بمقابل

 المصادقة من طرف الهیئة المختصة" في هذا السیاق فإن النقطة التي نقترح تعدیلها كاألتي:
 

21 نقترح إضافة استثناء إلى هذه القاعدة فیما یتعلق باألبحاث األكادیمیة و/أو األمنیة المستخدمة في ذات الغرض.

21 Various authors (2016) Digital Rights Organizations Express Concerns Over Election Reform in 
Argentina 
https://www.accessnow.org/organizaciones-latinoamericanas-de-derechos-digitales-expresan-preocupaci
on-por-la-reforma-electoral-argentina/.  
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