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تشكل هذه القواعد املرجعية مجموعة من املعلومات في عالقة بمجال معالجة املعطيات املتعلقة بالحماية 
البصرية، إذ يركز على الجوانب العملية ويقدم إجابات لألسئلة التي يطرحها األشخاص املعنيون بهذا النوع 
من املعالجة. وبالتالي فهو يشمل املفاهيم واملعلومات واألسئلة والحلول التي تقدمها الهيئة كجزء من مهمتها 

في حماية املعطيات الشخصية.

2004، فإن الهيئة الوطنية لحماية  27 جويلية  63 الصادر في  76 من القانون األسا�سي عدد  طبقا للفصل 
املعطيات الشخصية تتولى، ضمن مجال املهام املوكلة إليها »... تحديد الضمانات األساسية والتدابير املناسبة 
القانوني  الهيئة قرارات ترتيبية تكمل اإلطار  تتخذ  وفي هذا املجال،   .  ».... لحماية املعطيات الشخصية 
وخصصت الهيئة لذلك القرار  الدستوري والتشريعي والحكومي في مجال حماية املعطيات الشخصية. 
الترتيبي عدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 املتاح في مجموعة النصوص حماية املعطيات الشخصية عبر 

 www.inpdp.nat.tn/Receuil_INPDP.pdf :الرابط

وتتناول هذه القواعد املرجعية موضوع الحماية من خالل إستعمال وسائل املراقبة البصرية. هذه الظاهرة 
ما فتئت تنمو في مجتمعاتنا حيث يلجأ إليها األفراد والهياكل الخاصة والعامة أحياًنا بشكل مبالغ فيه. وتجيب 
القواعد املرجعية على األسئلة املطروحة من قبل األشخاص أو الهياكل التي تعتزم استخدامها أو األشخاص 

املعنيين بهذه التسجيالت التي قد تشكل اقتحاما دون موافقتهم لحياتهم الخاصة.

تتمثل محاور القواعد املرجعية في ما يلي  :

1. مقدمة: الفئة املستهدفة، القيمة القانونية، املصطلحات

2. ما هي املعايير التي يتعين تطبيقها؟

3. من هي الهيئة املختصة؟

4. متى يتم اللجوء إلى الحماية )الغاية(؟

5. أين يتم تركيز وسائل الحماية )املوقع(؟

6. كيف يتم إعــالم الجمهور بتركيزها؟

7. ما هي طرق إستعمال التسجيالت ومدة حفظها ؟

8. اإلجراءات املسبقة : الترخيص 

9. كيف يتم حماية التسجيالت؟ كيف يتم النفاذ إليها وإحالتها، من قبل َمن وكيف؟

10. التطورات األخيرة: التعرف على الوجه، التعرف على لوحة األرقام املنجمية، رادار السرعة  ...

11. كيف يتم تقديم شكاية في حالة خرق املعايير؟ وما هي العقوبات التي تستوجبها املخالفات؟

تمهيد
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كمقدمة للقواعد املرجعية، يجب تحديد الفئة املستهدفة بها )1.1.(، القيمة القانونية التي تكتسيها 
)2.1.(  فضال عن تحديد معاني املصطلحات املستخدمة فيها )3.1.(، على أن يرد في نهاية هذا التقديم 

بيان كيفية استخدامها )4.1.(.

1.1. الفئـــة التي تستهدفها القواعد املرجعية 
لقد تم وضع هذا اإلطار املرجعي وفق تصور يتيح اإلجابة على أسئلة كل من مسؤولي املعالجة الذين يعتزمون 
تركيز معدات الحماية البصرية، وتمكين مستشاريهم القانونيين والقائمين على التركيز من االستفادة من 

األجوبة التي يقدمها، فضال عن األشخاص املعرضين عبر التسجيالت إلى اقتحام حياتهم الخاصة.
63-2004، أن املسؤول عن معالجة املعطيات الشخصية هو كل ».... شخص  يعتبر القانون األسا�سي عدد 
طبيعي أو اعتباري يحدد أغراض ووسائل معالجة املعطيات الشخصية ». وطبقا لذلك يكون املسؤول عن 
املعالجة كّل شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام الذي يقرر تركيز هذه الوسائل بغرض الحماية واستخدامها 
ملعالجة التسجيالت التي تتيحها. تبعا لذلك تعتبر القواعد املرجعية الوثيقة التي تسمح بارشادهم ومرافقتهم 
للتأكد من مستوى مطابقتهم للضوابط التي وضعها القانون والنصوص املرافقة والتي تقوم هذه املعايير 

املرجعية بتفصيلها.
كما تتجلى أهمية هذه القواعد املرجعية في إتاحة سبل مساعدة الحرفيين املختصين في تركيز هذه اآلليات 
لالطالع على املستجدات القانونية املنطبقة على ميدان تدخلهم والوقوف على حدود ما هو متاح قانونا وما 
مما يكسيهم القدرة على تقديم النصيحة لحرفائهم أثناء مرحلة تصميم  يقع في دائرة األعمال املحظورة، 

عملية التركيز ومراحل تنفيذها.
املعالجة،  عن  للمسؤولين  القانونيين  املستشارين  يدي  بين  أداة  أيضا  املرجعية  القواعد  هذه  وتشكل 
يسترشدون بما تّم توضيحه فيها من التزامات وتدابير يتعين اتباعها والتقيد بها عند مباشرة مشاريع تركيز هذه 

الوسائل وخاصة إسداء نصائح مستنيرة عند نشوب خالف حول استعمال هذه الوسائل.
كما ان لهذه القواعد املرجعية جدوى بالنسبة لعموم األشخاص الذين يتم تسجيلهم عبر هذه الوسائل 
إن الدولة ُملزمة بموجب أحكام  ومن ذلك يعرضهم بمستويات مختلفة من التدخل في حياتهم الخاصة. 
الدستور التون�سي بضمان حماية الحياة الخاص لألشخاص لذلك منحهم القانون حقوقا ورد بيانها في 

القواعد املرجعية.

I.2. القيمة القانونية للقواعد املرجعية
ترتكز هذه القواعد املرجعية على القواعد القانونية التونسية في مجال الحماية البصرية. فالقواعد املفصلة 
أدناه لها طابع تقني صرف يجعلها صعبة الفهم في مصدرها األصلي وال تتطرق إلى الوضعيات الخصوصية 
وطريقة تطبيقها. لذلك صيغت هذه القواعد املرجعية لتيسير الفهم وإتاحة لعموم القراء كيفية التصرف في 

عالقة مع تركيز واستعمال وسائل الحماية. 
هذه القواعد املرجعية ال تكت�سي قيمة القانونية بذاته او لذاته، بقدر ما تظل وثيقة تعليمية وتثقيفية تبين 

1. املقدمة
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القواعد التي يجب احترامها والضوابط التي ينبغي التقيد بها والطريقة التي يمكن ان تمارس على نحوها 
الحقوق املرتبطة باستعمال هذه الوسائل.

I.3. املصطلحات املستعملة في القواعد املرجعية
املصطلحات املستعملة في هذا املجال نقف على استخدام مصطلحين في النصوص القانونية  باستقراء 
االستعمال الشائع واألصلي هو املراقبة البصرية الذي أستبدل   : املقارنة وفي ُممارسات هيئات الحماية 
حديثا بالحماية البصرية. وتجدر اإلشارة إلى أن املصطلح الذي كرسه القانون التون�سي هو مصطلح »املراقبة 
2004 غير أنه يغلب نعت املراقبة على نحو  البصرية«. فرغم تعود العامة واملختصين على استعماله منذ 
يعطي االنطباع بغلبة فعل املراقبة على نحو يجعلها الهدف األول واألولى لهذه املنظومات. سياق االستعمال 
وتركيز هذه املنظومات يذكرنا بالشعار املأثور »األخ األكبر يراقبكم«. وتبعا لذلك، فال ينبغي أن تساهم هذه 

الوسائل في خلق الشعور بحراسة ُمعممة.

ومهما يكن من أمر املصطلحات املستخدمة، يتضح جليا عند قراءة املادة 71 من القانون التون�سي أن 
الغرض من اللجوء إلى هذه الوسائل يظل بعيدا كل البعد عن املراقبة. فاملصطلح لم يستعمل البتة. 
علن عنها تندرج في إطار تكريس حماية أكبر لألشخاص واملمتلكات. 

ُ
إال أنه باملقابل نجد أن جميع األهداف امل

وينص الفصل املذكور على أنه »ال يمكن استعمال وسائل املراقبة البصرية ... إال إذا كانت ضرورية لضمان 
سالمة األشخاص والوقاية من الحوادث وحماية املمتلكات أو لتنظيم حركة الدخول إلى الفضاءات والخروج 
منها«. وعليه، فإن جميع الغايات املسطرة تنكب محوريا على ضمان املزيد من الحماية لفائدة األشخاص 

واملمتلكات على السواء.

وعليه، بات من الضروري القيام بهذا التغيير املهم في املصطلحات املستخدمة. بدورنا، سنستعمل في هذه 
القواعد املرجعية مصطلح »الحماية البصرية« عوضا عن مصطلح »املراقبة البصرية«.

4.1. كيفية استعمال القواعد املرجعية
تقدم القواعد املرجعية معلومات متعلقة باللجوء إلى استخدام وسائل الحماية البصرية. ويتسلط الضوء 
على ما يعتبر من قبيل االلتزامات القانونية التي يستوجب احترامها والتقيد بها عند تركيز الوسائل أو معالجة 
التسجيالت. وستقوم القواعد املرجعية بتحديد ما يدخل في دائرة االستعماالت املحظورة لهذه التجهيزات 

وعندما تتاح الفرصة ستقدم نصائح في هذا املجال.

سيصاحب تقديم القواعد املرجعية خمس رموز تمكن من تمييز عبر التشخيص املرئي طبيعة املعطيات 
املقدمة للقارئ :

الرابـــطاملنعالنصيحةااللتزاماتاملعلومات
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يرتكز اإلطار القانوني للحماية البصرية في تونس حصريا على نص قانوني وحيد وهو القانون األسا�سي 
عدد 63 الصادر في 27 جويلية 2004 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية.

وباألساس معالجة للمعطيات الشخصية ولذلك  وقد اعتبر املشرع أن الحماية البصرية هي قبل كل �سيء 
أدرجت قواعدها في االطار القانوني الذي يكفل حمايتها. ومادامت الحماية البصرية تلتقط وتسمح بمعالجة 
أي  تسجيالت فيديو يكون فيها الفاعلون أشخاًصا يمكن التعرف عليهم من خالل مالمحهم الجسدية، 
فإن تسجيالت الفيديو تدخل ضمن مجال التعريف القانوني للمعطيات الشخصية  البيومترية، 
عتبر معطيات شخصية ... 

ُ
الذي حدده الفصل الرابع من القانون األسا�سي حين نص على أنه »... ت

كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعريف بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة. «

ويتضمن اإلطار القانوني التون�سي لحماية املعطيات الشخصية مجموعة متطورة من القواعد القانونية. 
2014 الذي نص على أنه »تحمي  24 من دستور  في هذا الصدد، نجد أن النص املرجعي األول هو الفصل 
ويتعين   .« وسرية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية  وحرمة املسكن،  الدولة الحياة الخاصة، 
ربط هذا املبدأ بالفصل األخير من الباب الثاني املخصص للحقوق والحريات الذي يحمل عدد 49، وإن كان 
يتوجه بشكل مباشر للمشرع، فهو يشكل النص القانوني األعلى مرتبة الذي يؤطر كل إجراء يضيق 
في ممارسة حقوق األفراد والحد منها. وينص هذا الفصل على أنه »... وال توضع هذه الضوابط إال 
لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع 

الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها ...«.

يستنتج من هذا اإلعالن املبدئي أنه ال يمكن اللجوء إلى الحماية البصرية إال إذا كانت تشكل قيًدا ضرورًيا في 
حق األفراد في التنقل بكل حرية دون الكشف عن هويتهم. ويجب عند اللجوء لهذا القيد مراعاة التناسب 
مع الهدف املنشود، دون مبالغة. لذلك ال يمكن اللجوء إلى الحماية البصرية إال في حالة عدم وجود وسائل 
أخرى تكفل نفس النتائج وتكون أقل تطفال واقتحاما للحياة الخاصة لألشخاص. وبالتالي، إذا كان 
من املمكن ضمان الحماية من خالل تركيز نظام إنذار ضد عمليات االقتحام أو وضع عالمات على 
املنتجات املعروضة للبيع ملنع إخراجها بشكل غير قانوني من املحل التجاري، فيجب أن نلتجأ إلى هذه األساليب 
على اعتبار أنها أقل إضرارا وانتهاكا لحقوق األفراد. وفي حالة إثبات الضرورة، يجب االكتفاء باستخدام وسائل 

الحماية البصرية الكافية واألكثر نجاعة دون إفراط ودونما تفريط في بلوغ األهداف املنشودة.

والبت في  يقت�سي هذا املبتغى القيام بدراسة أولية لتقليل عدد الكاميرات املراد تثبيتها وتحديد مواقعها، 
مسألة مستويات الحاجة إلى املشاهدة املباشرة بدون تسجيالت أو ضرورة الحفاظ على التسجيالت لعدد 

معلوم من األيام قبل حذفها.

إلى جانب الدستور، وضعت املنظومة القانونية التونسية بشكل أسا�سي ثالثة نصوص قانونية تؤطر 
الحماية البصرية: 

2. اإلطار القانوني
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•  القانون األسا�سي عدد 63 الصادر في 27 يوليو 2004 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية والذي 
خصص قسم للحماية البصرية ويشمل الفصول من 69 إلى 74.

• االمر عدد  3004-2007 الصادر في 27 نوفمبر 2007، والذي فرض اجراءات التقدم بطلب الترخيص 
املسبق إلى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية  قبل تركيز  نظام الحماية البصرية؛

والذي حدد   2018 سبتمبر   5 بتاريخ   5 قرار الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية عدد   •
الشروط واإلجراءات املتعلقة بحماية املعطيات الشخصية في سياق الحماية البصرية.

كل هذه النصوص متاحة في مجموعة ُمحينة تضمنها املوقع اإللكتروني للهيئة الوطنية لحماية 
 www.inpdp.nat.tn/Receuil_INPDP.pdf  :املعطيات الشخصية على الرابط اإللكتروني التالي
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السلطة املختصة الوحيدة التي ترخص وتراقب استخدام وسائل الحماية البصرية في تونس هي الهيئة 
الوطنية لحماية املعطيات الشخصية. وتتمتع باالختصاص الحصري في هذا املجال الذي يسمح لها بإجراء 

العمليات التالية تحت رقابة القضاء :

• تحديد إجراءات تركيز وسائل الحماية ومعالجة املعطيات الفيديو التي يتم تسجيلها.

• الترخيص لتركيز أنظمة الحماية البصرية ؛

الفصل في النزاعات أو الشكاوى املتعلقة باالستعماالت الغير قانونية ومراقبة امتثال املعالجات   •
للمعايير املحددة.

 1.3. تحديد طريقة املعالجة
يحدد الفصل 76 من القانون األسا�سي املهام املوكولة للهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية 
ومن بينها : » تحديد الضمانات الضرورية والتدابير املالئمة لحماية املعطيات الشخصية« و » إعداد 

قواعد سلوكية في املجال«.

إن الهيئة في هذا اإلطار وفي حدود ما نصت عليه القوانين واألوامر الترتيبية، مدعوة إلى وضع معايير الحماية 
على املستوى العملي في مختلف املجاالت التي تتأتى من األسئلة التي تتلقاها من املسؤولين عن املعالجة في 
إطار طلبات اآلراء املوجهة إليها رسمًيا. تلعب الهيئة أيًضا دور هيكل يقظة على املستوى الدولي من 
خالل دراسة أفضل املمارسات وتجميع املعايير املقارنة املتبعة في التجارب الدولية. ومن خالل هذا 
التم�سي، تضع الهيئة قرارتها املكرسة لسلطتها الترتيبية املنصوص عليها في الفصل 76 من القانون األسا�سي 
املذكور. وتشكل هذه القواعد قرار إداري لهيكل عام، يمكن الطعن في شرعيته عبر دعوى تجاوز السلطة أمام 

املحكمة اإلدارية.

www. :2018 بناًء على سلطتها الترتيبية، أصدرت الهيئة قرارا يتعلق بالحماية البصرية في 5 سبتمبر
inpdp.nat.tn/5_VS.pdf

3 .2. الترخيص في تركيز الوسائل

76 من القانون األسا�سي على أن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية  ينص نفس الفصل 
من بين مهامها » منح التراخيص وتلّقي التصاريح للقيام بمعالجة املعطيات الشخصية أو سحبها في 

الصور املقررة بهذا القانون«.

من ناحية أخرى، ينص الفصل 69 من نفس القانون على أنه »... يخضع استعمال وسائل املراقبة 
البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية«.

3. السلطة املختصة
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أما األمر عدد 3004 لسنة 2007 املؤرخ في 27 نوفمبر 2007 املتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح 
10 بإعالنه أنه »يجب الحصول على  والترخيص ملعالجة املعطيات الشخصية يؤكد ذلك في فصله 

ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية قبل استعمال وسائل املراقبة البصرية«.

3 .3. تلقي الشكاوي والتحقق من االمتثال للقواعد

»تلّقي  في هذا املجال هي  املعطيات الشخصية  الوطنية لحماية  الهيئة  بعهدة  املناطة  الثالثة  املهمة  أما 
الشكايات املعروضة عليها في إطار االختصاص املوكول إليها بمقت�سى هذا القانون « وبالتالي في مجال الحماية 

البصرية.

يحق ألي شخص يتعرض إلى انتهاك للمعايير املتعلقة بتركيز ومعالجة معطيات املراقبة البصرية رفع ذلك إلى 
الهيئة.

»النفاذ إلى املعطيات موضوع املعالجة قصد  في إطار الصالحيات املمنوحة لها في القانون،  يمكن للهيئة، 
التثبت منها وجمع اإلرشادات الضرورية ملمارسة مهامها...«.

بناًء على تقييمها ملدى مطابقة الوسائل ملعايير املطابقة يمكن للهيئة سحب الترخيص املتاح، وإذا لزم األمر، 
إحالة ملف الخرق إلى وكيل الجمهورية املختص ترابيا كما يمكنها إصدار قرار تنفيذي بعد سماع األطراف.

ينص الفصل 81 من القانون األسا�سي على أنه »يمكن للهيئة أن تقرر بعد سماع املسؤول عن املعالجة 
أو املناول سحب الترخيص أو منع املعالجة إذا أخّل بالواجبات املنصوص عليها بهذا القانون«.
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يعد تثبيت نظام حماية بصرية تدخال في الحياة الخاصة لألفراد الذين يتم تسجيلهم في تحركاتهم وأنشطتهم 
بواسطة الوسائل املركزة دون أن يكونوا أحياًنا على دراية حقيقية بوجودها أو مطمئنين بشأن مصير 

التسجيالت التي يتم الحصول عليها.

ولهذا السبب حدد املشرع صراحة الغرض من اللجوء إلى هذه الوسائل البصرية. فإن الفصل 71 من القانون 
األسا�سي 2004-63 والفصل 2 من القرار عدد 5 للهيئة حددوا أربعة أغراض الستخدام هذه الوسائل. لقد 
تمت صياغة الفصل بوضوح مزيحا كّل مجال للتأويل إذ نص في طالعه على أنه »ال يمكن استعمال وسائل 
إذا أردنا  وبالتالي،   .»... املراقبة البصرية في األماكن املنصوص عليها بالفصل املتقدم إال إذا كانت ضرورية 

احترام إرادة املشرع: فإن القائمة مضبوطة وال يمكن التوسع فيها.

هذه األغراض األربعة هي تلك التي تجعل من املمكن ضمان :

• سالمة األشخاص؛

• الوقاية من الحوادث؛

• حماية املمتلكات؛

• تنظيم حركة الدخول إلى الفضاءات والخروج منها.

4 .1. السالمة الشخصية

يتعلق الغرض املتعلق بسالمة األشخاص بتركيز أنظمة الحماية البصرية التي تهدف إلى حماية األفراد من 
أجل ضمان سالمتهم الجسدية.

لهذه الوسائل حماية األشخاص من الهجمات التي يمكن أن يتعرضوا  قد يكون الغرض أيًضا من اللجوء 
إليها، وإذا حدث ذلك، فتسمح الوسائل من تحديد هوية مرتكبيها.

يمكن أن تسمح وسائل الحماية أيًضا في دور الحضانة ورياض األطفال أو املؤسسات الترفيهية للشباب، من 
رعاية صغر السن الذين يمكن أن يؤذوا أنفسهم أو أن يتعرضوا من قبل زمالئهم ألفعال تنال من سالمتهم 
املعاملة داخل املؤسسة من قبل الكهول أو خارجها من مجرمين بالقرب من  البدنية أو يتعرضون لسوء 

مؤسستهم.

تسمح أيضا منظومات الحماية من خالل الوسائل املركزة لطبيب واحد مراقبة وحتى عن ُبعد عدد هام من 
املر�سى في وحدات العناية املركزة.

كما تتيح أنظمة الحماية البصرية، املثبتة في أماكن االحتجاز، التفطن ومنع االعتداءات بين الرفقاء في نفس 
الغرفة.

4. الغاية من تركيز الوسائل
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كما يمكن استخدامها ملنع األشخاص الذين يعانون من وضعية نفسية غير مستقرة من إيذاء أنفسهم في 
املؤسسات الصحية أو في أماكن االحتجاز.

هذا هو الحال أيًضا عند تركيز وسائل املراقبة البصرية التي تركزها السلطات العمومية في الطريق العام والتي 
تمكن من تأمينها وثني الجانحين واملجرمين عن ارتكاب أعمالهم املضرة باألشخاص.

تعمل وسائل الحماية املحمولة التي يرتديها األعوان العموميون على إقناع األشخاص الذين يتعاملون معهم 
بعدم االعتداء عليهم لفظًيا أو جسدًيا ألنهم يعلمون أنه يتم تسجيل ما يحدث.

4 .2. الوقاية من الحوادث

يمكن تثبيت أنظمة الحماية البصرية في األماكن املفتوحة للعموم وكذلك في الطريق العام ملنع وقوع الحوادث 
عبر القيام بردع السلوك غير املسؤول من قبل املستخدمين في أماكن معينة كما تسمح في حالة وقوع حادث 

بالتعرف على املسؤولين على حدوثه.

يمكن أن تثبت أنظمة الحماية البصرية في األماكن التالية :

• مفترقات الطريق العام إلدارة حركة املرور و ضمان سالمة املترجلين وسائقي السيارات.

 على األشخاص نظرا لطبيعة النشاط.
ً
• حدائق املالهي واملعارض ومناطق اللعب التي تشكل خطرا

• أماكن تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية بحضور عدد كبير من املتفرجين الذين يتواجدون في 
مساحة صغيرة نسبًيا.

• املساحات املفتوحة للعموم بصفة عامة.

4 .3. حماية املمتلكات
تعد أنظمة الحماية البصرية مفيدة لحماية املمتلكات، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وخاصة ضد :

 • تخريب املباني؛

 • املّس من التجهيزات العامة أو الخاصة؛

• السرقة؛

 •دخول الفضاءات بدون حق؛

• استخدام بدون حق لبعض التجهيزات  ...

4 .4. الدخول والخروج من الفضاءات
يعتبر الدخول والخروج من الفضاءات املفتوحة للعموم واملستخدمين من األماكن االستراتيجية التي تتيح 
تنظيم حركة املرور واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتركيز األعوان  التعرف على مخاطر االزدحام وقبل كل �سيء 

الالزمين إلدارة حضور معدل.
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وبالتالي يمكن تثبيت أنظمة الحماية البصرية في مداخل ومخارج الفضاءات التالية:

• املساحات التجارية؛

•  مساحات الترفيه؛

• املؤسسات التعليمية؛

• الهياكل الصحية؛

• اإلدارة العمومية والخاصة واملرافق العمومية  ...

ال يمكن للمسؤول عن املعالجة أن يلجأ لتركيز نظام حماية بصرية القيام في مخالفة لألغراض 
املذكورة. وهو ما أكّد عليه الفصل 71 من القانون األسا�سي الذي يحدد الفضاءات حصريا وبالتالي 

دون قابلية التوسع فيها.

كما يجب على املسؤول عن املعالجة أن يشير بوضوح إلى هذا الغرض في مطلب الترخيص الذي يقدمه إلى 
الهيئة. وسيتم تضمين هذا في قرار الترخيص الصادر عنها والذي يلزم املسؤول عن املعالجة بالتقيد 

به طوال مدة معالجة التسجيالت إذا تم الترخيص في ذلك.

سيسمح الغرض من املعالجة أيًضا بتحديد ما إذا كانت الحماية البصرية ستنحصر على املشاهدة 
الحينية أو إذا ما ستقوم بتسجيل ما تلتقطه من صور. ُيلزم مبدأ تقليص املعطيات املعالجة باالكتفاء 
باملشاهدة الحينية عندما يسمح ذلك ببلوغ الغاية املنشودة دون اللجوء إلى االحتفاظ بالتسجيالت:
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يتم التحديد الحصري  ال يمكن تركيز ُمعدات الحماية البصرية إال في األماكن التي ينص عليها القانون. 
للفضاءات التي تخضع لنظام الحماية البصرية بموجب القانون األسا�سي لسنة 2004.

املعيار الذي سيتم تطبيقه بغض النظر عن تركيز نظام الحماية البصرية هو أنه ال ينبغي أن يغطي 
املساحات الخاصة أو الحميمة بمناسبة القيام بحماية الفضاءات املفتوحة عادة للعموم.

1.5. األماكن املفتوحة للعموم ومداخلها 

أي فضاء مفتوح للعموم وبالتالي يسمح للمستعملين أو للحرفاء بالتواجد فيه، يمكن أن يبرر هذا السبب 
وحده تركيز نظام حماية بصرية. يمكن أن تكون الفضاءات نفسها وكذلك مداخلها ومخارجها محمية عبر 

هذه الوسائل.

هذه الفضاءات هي:

• الفضاءات التجارية؛

 • اإلدارات العامة والخاصة؛

• املؤسسات االستشفائية والصحية؛

• البنوك وشركات التأمين؛

• هياكل اسداء الخدمات؛

• أماكن الترفيه والتسلية؛

• املقاهي واملطاعم ...

2.5. الفضـــاءات والوســـائل املتعلقة بالنقــل

يمكن أن تغطي منظومات الحماية البصرية كل الفضاءات ذات العالقة بالنقل. هذه الفضاءات هي ـ:

•  املوانئ؛

• املطارات؛

• محطات القطار؛

• محطات الحافالت أو سيارات األجرة الفردية أو حافالت النقل الجماعي؛

5. مكان التركيز
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• الفضاء الداخلي لوسائل النقل؛

• محطات الخالص بالطرق السريعة؛

• الطرقات والسكك الحديدية  ...

3.5. فضــــاءات العمـــل الجمــاعي 

فضاءات العمل الجماعي هي تلك التي يعمل فيها عادة أكثر من شخص واحد. أما في املكتب الفردي 
يعتبر املتواجد به في مكان خاص تقوم وسيلة الحماية بانتهاك حياته  عندما يكون الباب مغلًقا، 

الخاصة. لذلك يحجر على املشغل تركيز وسيلة حماية في مكتب فردي.

لكن املمارسة والضرورة دفعت الهيئة في فقه قضائها إلى توسيع نطاق هذه القاعدة مع احترام غاية املشرع 
إلى هذه األنظمة في  تبعا لذلك سمحت الهيئة باللجوء  من املساحات التي تركز بها وسائل الحماية.  للحّد 

مداخل ومخارج فضاءات العمل واملمرات واملستودعات وأماكن اإلنتاج.

من ناحية أخرى، رفضت الهيئة الترخيص في تركيز هذه الوسائل في فضاءات يكون فيها املتواجدين 
فيها في حاجة إلى قسط من الحرية بعيدا عن أعين غريبة. لذلك أقرت الهيئة بمنع تركيزها إلى جانب 
وأيضا في قاعات  املكاتب الفردية في أماكن األكل أو فضاءات االستراحة أو الترفيه املخصصة للموظفين، 
االجتماعات أو املجالس لكون هذه األماكن تتطلب أن يكون فيها الشخص غير منشغل بما سيجل عنه أو أن 

يتم مراقبته على ما يفعله.

إذا كان القانون وفقه قضاء الهيئة يجيزان تركيز هذه املعدات في فضاءات العمل الجماعي، فمن املشروع أن 
يرفض املوظف توجيهها من قبل املشغل على شخصه أو على شاشة حاسوبه الخاص إذ يتجاوز ذلك غاية 

الحماية ليشكل وضعية مضايقة ومراقبة مبالغ فيها.

4.5. الفضاءات داخل املساكن الجماعية  

يمكن أن تكون موضوعا  من امللكية الجماعية،  عندما تشكل الفضاءات املراد حمايتها جزًءا وال يتجزء 
األماكن الجماعية وال يجب أن تطول  ويمكن أن تغطي مجال حماية الفضاءات كّل  للحماية البصرية. 

الفضاءات الخاصة أو التي يسمح باستعمالها حصريا من قبل أحد املتساكنين.

وتغطي هذه الفضاءات ما يلي :

• الفضاءات الجماعية مثل املداخل وبهو االقامة واملمرات وغرف الدراجات أو عربات األطفال 
والفناء الداخلي، والحديقة املشتركة وفضاء اللعب ...

• املصاعد؛

• مكان إواء السيارات.
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وتنص القاعدة على أنه ال يشمل مجال رؤية الوسائل املركزة الفضاءات الخاصة مثل الحدائق أو 
التي تتيح إمكانية تصوير  )النوافذ أو الواجهات الزجاجية(  األسطح أو الشرفات أو حتى الُفتحات 
كما أنه ال يجوز أن يشمل هذا املجال أبواب دخول الشقق واملمرات  الداخلية للَمسكن.   األجزاء 

املؤدية إلى مدخل شقة وحيدة.

ومهما يكن من أمر، ال يمكن السماح في كل الحاالت بتركيز جهاز الحماية البصرية مالم يحظ باملوافقة 
القبلية للجلسة العامة للمتساكنين وفي حالة عدم تكوين نقابة يجب الحصول على املوافقة الكتابية 

لجميع املتساكنين أو عن املالكين ألرض على الشياع.

5.5. الفضاءات املخصصة للتربية والتعليم

تعتبر الفضاءات املخصصة للتربية والتعليم في نفس الوقت مساحات مفتوحة للعموم وفضاءات 
للعمل الجماعي. ال يمكن تركيز وسائل حماية بصرية لغاية مراقبة املتعلمين أو األساتذة.

وتنص القاعدة في هذا املجال على أنه ال ينبغي لهذه التجهيزات واملنشآت أن تشكل تدخال في العالقة بين 
املعلم واملتعلم، أو ان تشكل مساسا بالحياة الخاصة للمتعلمين. 

وعليه، ال يسمح بتركيز وسائل الحماية البصرية في الفضاءات التالية :

• األقسام والفضاءات التعليمية؛

• ساحات اإلستراحة؛

• الفناءات املغطات؛

• فضاءات األكل؛

• غرف النوم الجماعية ... 

الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية  فقد سمح فقه قضاء  أما بخصوص الفضاءات التعليمية، 
بتركيز أنظمة الحماية البصرية بداخلها في حاالت خاصة مثل تلك التي تكون فيها الوسائل البصرية موجهة 

حصريا نحو التجهيزات الباهضة الكلفة من أجل تفادي تخريبها أو سرقتها.

ويمكن السماح بوضع تجهيزات الحماية البصرية إذا كانت مخصصة لتغطية الفضاءات التالية:

• بهو الدخول؛ 

• املمرات؛

• املكتبات؛

• املحيط الخارجي املباشر للمؤسسة، خاصة للتي تستقبل األطفال الصغار.
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6.5. املؤسســـــات الصحية واالستشفائية 

تتميز املؤسسات الصحية بالتعدد والتنوع، وتشمل بشكل أسا�سي املستشفيات والعيادات ومراكز تصفية 
الدم، ومختبرات التحاليل ومراكز التصوير الطبي والصيدليات ... فضال عن عيادات األطباء الخاصة. 

ومن الطبيعي أسوة بكل مكان مفتوح للعموم تركيز وسائل حماية بصرية عند مداخل ومخارج املبنى حتى 
يتسنى، عند االقتضاء، تحديد األشخاص الذين يلجون للمبنى ويغادرونه.

يسري على املمرات واملصاعد وكذلك مناطق الشحن التي يمكن أن تغطيها ُمعدات الحماية  نفس ال�سيء 
البصرية من أجل ضمان التحكم في تدفق األشخاص واملعدات داخل املؤسسة. ومن األهمية بمكان تركيز 
معدات الحماية البصرية عند مداخل املناطق التي تحكمها أنظمة خاصة من أجل هدف واحد وهو التأكد 

من دخول األشخاص املأذون لهم بالولوج إليها دون غيرهم.

وككل الفضاءات التي تكت�سي حرمة وحميمية خاصة، يمنع وضع أنظمة حماية بصرية موجهة نحو 
األِسّرة التي يشغلها املر�سى وتبعا لذلك ال يسمح باللجوء إلى استعمال هاته املعدات داخل وحدات 
اإلنعاش أو العناية املركزة. ولم تسمح الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية إال باستثناء وحيد على 
أساس ما تقتضيه الضرورة وما يعتبر متناسب، خاصة خالل فترة مكافحة جائحة كوفيد19-، حيث سمحت 
بالتسجيالت  القيام  واشترطت عدم  للمصابين،  الصحي  الوضع  مراقبة  أجل  من  التجهيزات  بتركيز هذه 

واالكتفاء بالبث الحيني دون القيام بالتسجيل.

وتعتبر العيادة الطبية مكانا مفتوحا للعموم والطبيب املباشر بها مسؤوال عن املعالجة فيجب عليه االكتفاء 
بتركيز معدات الحماية البصرية على مستوى املدخل، واالستقبال وقاعة االنتظار دون تجاوز هذه الفضاءات، 
وتفادي تركيزها على مستوى قاعة الفحص التي تظل مجاال مشموال بالسرية.  كما يجب عليه إعالم املر�سى 
بشكل واضح ودائم بوجود منظومة حماية بصرية، من خالل تركيز ملصقات عند مدخل العيادة أو على 

مستوى قاعة االنتظار.

7.5. أماكــن قضاء العقوبات السالبة للحرية

ال �سيء يمكن أن يبرر تركيز وسائل الحماية البصرية على مستوى هذه األماكن مالم يتعلق األمر بحماية وأمن أعوان 
السجون والسجناء واألشخاص املوضوعين رهن االيقاف  والزائرين.

ويسمح بوضع نظام الحماية البصرية على مستوى األماكن التالية

• محطات وسائل النقل؛

• املمرات املخصصة للزائرين؛

• املمرات املؤدية ملداخل املباني السجنية ومراكز اإليقاف؛

• قاعات االستقبال؛
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• قاعات االنتظار؛

• الفضاءات املشتركة للسجناء؛

• الفضاءات املخصصة للعمل الحرفي وللترفيه عن السجناء؛

• واجهات املباني السجنية ومراكز االيقاف.

يمكن الترخيص بتصوير بعض األماكن من خالل وضعها تحت نظام الحماية  بشكل استثنائي وحصري، 
البصرية، شريطة االقتصار على مستوى املشاهدة الحينية واآلنية دون تسجيل.

ويتعلق األمر بـ:

• غرف السجن االنفرادي؛

• السجناء الذين تبدوا عليهم أعراض مرض عصبي أو نف�سي؛

• غرف نوم السجناء واألماكن املخصصة الستنطاق املعتقلين أو السجناء خالل الحراسة النظرية 
من أجل حمايتهم؛

• الفضاءات املخصصة لزوار السجناء وملحادثاتهم مع محاميهم.

8.5. الطريـــق العــام

ُيمنع أن يشمل مجال تغطية وسائل الحماية البصرية حتى أجزاء ضئيلة من الطريق العام. وال يطال 
هذا املنع أي استثناء، وهو ما معمول به في باقي التشريعات املقارنة.

القيام  في إطار اضطالعها بمهامها في مجال ضمان األمن العام،   يمكن فقط لبعض السلطات العمومية، 
بها  التي تضطلع  القانون  العام ويندرج ذلك في طبيعة املهام املحددة بحكم  بالحماية البصرية للطريق 

السلطات التالية:

• وزارة الداخلية على كافة التراب الوطني؛

وزارة الدفاع على مستوى الفضاءات العسكرية أو املوضوعة تحت مراقبة القوات العسكرية    •
واملحيط املباشر للمنشآت العسكرية؛

•  الجماعات املحلية، بالنسبة للفضاءات العامة داخل الدائرة البلدية.

إلى الحماية البصرية للطريق العام.  وال يمكن للهياكل الخاصة وال املؤسسات العمومية أو األفراد اللجوء 
ويمكنهم بشكل استثنائي التقاط صور للمحيط املباشر لبناياتها ومنشآتها كالواجهة الخارجية مثال، دون أن 
تشمل كل الشارع املحاذي لها. ويخصص هذا االستثناء لالماكن التي يمكن أن تكون ُمعرضة ألفعال إجرامية 
أو إرهابية، أو على مستوى الحقول النفطية أو املناطق الصناعية املخطرة، أو البنايات السيادية للدولة أو 

للبعثات الديبلوماسية املعتمدة لدى الجمهورية التونسية.
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وتكون الغاية من تركز هذه الوسائل على الطريق العام الحيلولة دون املساس بسالمة األشخاص واملمتلكات 
على مستوى األماكن األكثر عرضة ملخاطر االعتداء، السرقة، تجارة املخدرات أو األعمال اإٍلرهابية.

9.5. وسائل الحماية البصرية املحمولة

بالرجوع إلى ما تم اللجوء إليه في التجارب املقارنة، يشكل هذا الصنف من وسائل الحماية البصرية تجهيزات 
خفيفة ومحمولة من طرف املوظفين العموميين على مستوى الصدر أو الكتف لتوثيق وتسجيل تفاعلهم 
مع املتعاملين مع املرفق العام. تشكل هاته الوسائل استثناء محوريا بالنسبة للحماية البصرية، ألنها تتيح 
تسجيال بالصورة والصوت أيضا وهو ما يتعارض مع ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل 71 الذي 
ينص على أن »... في كل الحاالت، ال يجوز أن تكون التسجيالت البصرية مرفوقة بتسجيالت صوتية «.

إلى هذه التجهيزات في الحاجة إلى الوقاية من الحوادث خالل تدخالت املوظفين  وتكمن الغاية من اللجوء 
العموميين أو عند تحريرهم ملحاضر املخالفات أو متابعة مرتكبيها أو من أجل تجميع تسجيالت في إطار تكوين 

املوظفين.

في تونس، بادرت الديوانة في 2018 بطلب رأي الهيئة بشأن مشروع تجهيز أعوان مناء حلق الواد بالوسائل 
املحمولة لحماية أعوانها واملتوافدين على التراب الوطني خالل موسم رجوع التونسيين من الخارج والسياحة 
الصيفية. وقد أقرت الهيئة أنه بالرغم من انعدام مقتضيات قانونية تسمح باستعمال هذه التجهيزات ونظرا 
إليها ملنع املخاطر والتجاوزات في هذه األماكن الحساسة فإنها تو�سي عند تركيزها باحترام  لضرورة اللجوء 
فيكون من املستوجب إخبار األشخاص   .2004 بعض القواعد املستقاة من النظام العام املبين بقانون 
املعنيين بوجود تلك التجهيزات وأهدافها، وحماية التسجيالت وتأمينها من أجل تفادي إطالع الغير عليها، مع 
تقليص دائرة الجهات املخولة لالطالع على فحواها لتشمل بشكل حصري األشخاص املأذونين دون غيرهم 

بموجب صالحياتهم أو ملا تقتضيه االجراءات القضائية.

بحماية  املتعلق  الجديد  القانون  مشروع  في  الشخصية  املعطيات  لحماية  الوطنية  الهيئة  أدرجت  وقد 
املعطيات الشخصية مقتضيات تؤطر اللجوء إلى هذه التجهيزات. 

10.5. الفضـــــاءات الخاصـــة

يمكن ألي شخص تركيز أنظمة حماية بصرية على مستوى الفضاءات السكنية التابعة له والحقول الفالحية 
وكذلك في وسائل النقل الخاصة. ويكون من الواجب أن ينحصر مجال الحماية الذي تغطيه تلك التجهيزات 
في الفضاءات التابعة للمالك أو املتصرف فيها وال يمكن بتاتا أن توجه إلى فضاءات تابعة للجيران، أو الطريق 

العام، حتى لو كان األمر بحجة ضمان أمن وسائل نقل خاصة التي يتم ركنها أمام ممتلكاتهم.

وفي هاته الوضعية يكون املسؤول عن املعالجة مطالب بإعالم الزوار املحتملين بوجود تلك التجهيزات من 
خالل الفتة وضاحة وجلية على مستوى مداخل ممتلكاته. وبالنظر النتفاء صبغة الفضاء املفتوح عن هذا 

املكان، فهو معفى من الحصول على الترخيص املسبق من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية.
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ينص الفصل األولى من القانون األسا�سي عدد 63-2004 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية على 
أنه »... ال يمكن أن تقع معالجتها )املعطيات الشخصية( إال في إطار الشفافية واألمانة واحترام كرامة 
اإلنسان...«. هذه الشروط تقت�سي معرفة الشخص املعني باألمر بمعالجة معطياته الشخصية التي 
يتم تجميعها عبر منظومة الحماية البصرية. وهو املبدأ الذي يبرر غياب الصبغة القانونية على استعمال 
التجهيزات الخفية والغير معلنة. ويكون ذلك تكريسا ملبدأ الشفافية واألمانة في معالجة املعطيات الشخصية.

»يجب إعالم العموم بطريقة  من نفس القانون بصريح النص أنه   72 تبعا لذلك يق�سي الفصل 
واضحة ومستمرة بوجود وسائل مراقبة بصرية «.

وفي استثناء للمبدأ الذي ينص على أنه يستوجب الحصول املسبق على موافقة الشخص املعني على معالجة 
معطياته الشخصية فإنه ال يشترط ذلك صراحة في ما يتعلق بزائري الفضاءات املحمية بصريا إذ يكتفي 
املسؤول عن املعالجة بإعالمهم تارك لهم خيار قبول املعالجة ودخولهم الفضاء أو االمتناع عن ذلك. لقد 
أفردت فصول القرار عدد 5 للهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية املؤرخ في 5 سبتمبر 2018 قواعد 
مستفيضة بشأن طريقة إعالم العموم إذ إكتفي القانون باشتراط الوضوح واالستمرارية في إعالم العموم 
بذلك. فقد ورد فيه أنه »يتوجب على املسؤول عن املعالجة إعالم العموم بوجود وسيلة مراقبة بصرّية وذلك 

ز بمدخل املبنى أو الفضاء وتكون واضحة وظاهرة للعيان وتتضمن البيانات التالية :
ّ
بواسطة الفتة ترك

• أن املكان مجهز بوسائل مراقبة بصرية.

• عدد ترخيص الهيئة وتاريخه.

• هوية أو صفة الشخص املسؤول عن املعالجة.

• بيانات االتصال ملمارسة حق النفاذ إلى التسجيالت )عنوان أو رقم هاتف(«.

وتكون الالفتة مطابقة للنموذج التالي ومن شأنها إعالم العموم بشكل كافي حول وجود الوسائل املركزة وحول 
مع تمكين العموم من معطيات اإلتصال الالزمة ملمارسة حق النفاذ  الطابع القانوني ملعالجة معطياتها، 

املخول له.

6. إعالم العموم



21 القواعد املرجـــعية املتعلـــقة بالحمـاية البصريــة                                                        أكتوبر 2021

تمثل الحماية البصرية في بعض جوانبها خرقا للحياة الخاصة لألشخاص حيث تلتقط هذه الوسائل صورهم 
وسلوكياتهم وتصرفاتهم وتحتفظ بالتسجيالت. لذلك يتعين عند تركيز الوسائل البصرية اإلجابة وجوبا على 

السؤالين التاليين: ما مدى ضرورة تسجيل الصور، وتحديد املدة التي يمكن اإلحتفاظ بها؟
 49 وينبغي عند اإلجابة على هذين السؤولين أن تأخذ بعين اإلعتبار الضرورة املنصوص عليها في الفصل 
من الدستور والذي ينص على أنه ينبغي مراعاة مبدأ التناسب عند وضع ضوابط تحد من حقوق وحريات 
األفراد. لقد تمت بلورة هذا املبدأ في شكل جديد عند وضع الضوابط لحماية املعطيات الشخصية من خالل 

وجوب التقليص من املعطيات املجمعة.
ان القانون يمنع بشكل صريح وواضح بعض التسجيالت. 

 1.7. حظر التسجيـــالت الصوتية
ال يمكن للتسجيالت البصرية أن تكون مصحوبة بتسجيل الصوت. فقد ورد القانون األسا�سي عدد 
63 املتعلق بحماية املعطيات الشخصية واضحا بخصوص هذا التحجير الذي تم تبنيه في الفصل 3 

من القرار عدد 5 الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية. 
وقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 71 من القانون األسا�سي عدد 63 بشكل واضح على أنه » ... وفي 

كل الحاالت، ال يجوز أن تكون التسجيالت البصرية مرفوقة بتسجيالت صوتية«.
ولم ترخص الهيئة في أي من قراراتها ألي استثناء لهذه القاعدة، على اعتبار ان ذلك سيشكل مدعاة ملزيد 

التدخل في الحياة الخاصة لألفراد.
كما انه ال يوجد في تونس نص عام يعاقب التسجيل الصوتي لشخص ما دون الحصول املسبق على 
موافقته ودون رضاه. في فرنسا، نجد أن التسجيل الصوتي معاقب عليه بموجب الفصل 1-226 من 
القانون الجنائي باعتباره مساسا بالحياة الخاصة، ألن رصد وتسجيل ونقل أقوال وكالم شخص دون رضاه 

وخلسة يعرض مرتكبه لخطية قدرها 45000 أورو وسنة سجن.
يعاقب بالسجن مدة عامين   « على انه   2004-63 من القانون األسا�سي عدد   87 في املقابل، نص الفصل 
وبخطية قدرها عشرة آالف دينار كل من خالف أحكام الفصل ... 71 من هذا القانون«، الذي يحجر 

القيام بتسجيالت صوتية عبر منظومة حماية بصرية.

2.7. التسجيـــل أو املشــاهدة الحينية
إذا كان من  إلى تركيز منظومة الحماية البصرية دونما حاجة إلى التسجيل الفيديو.  يمكن اللجوء 
املمكن بلوغ الغاية املنشودة دون الحاجة إلى تسجيل الفيديوبات، يمكن االكتفاء فقط باملشاهدة 

الحينية، حتى يتم تقليص مخاطر اقتحام الحياة الخاصة لألفراد إلى مستوياتها الدنيا. 
في هذه الحالة، العملية تسمح لشخص مكلف بحراسة فضاء القيام بدلك عن ُبعد من قاعة مراقبة عبر 

7. التسجيالت البصرية
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املشاهدة الحينية ملا يدور به. العملية توازي تلك التي يكون فيها الشخص حاضرا على عين املكان من اجل 
حراسة ومراقبة تحركات وحركات وأفعال األشخاص الحاضرين. في الحالتين يمكن للحارس أن يتدخل من 
خالل إطالق اإلنذار أو توجيه زمالئه للتدخل. يمكن ملسؤول عن سلسلة إنتاج املشاهدة الحينية على شاشة 
هاتفه ملا يدور بقاعة اإلنتاج ُبغية التأكد، دون الحاجة للتواجد بمكان العمل، من إتمام العمل على الوجه 

األمثل، مع إمكانية التدخل هاتفيا من اجل إعطاء تعليمات أو أوامر.

ال تقت�سي الحماية البصرية بالضرورة القيام بالتسجيل، الذي يشكل تدخال خطير للحياة الخاصة للغير، 
وتجنب تسريب التسجيالت أو بثها خارج الدائرة الضيقة للمنظومة أو إحالتها للغير. 

كما يتيح غياب التسجيل املراقبة البصرية لفضاءات ال يسمح فيها بتركيز منظومات الحماية البصرية مع 
التسجيل، تماما كما هو الشأن بالنسبة للفضاءات الحميمية أو ما شابهها. تبعا لذلك سمحت الهيئة 
بتركيز هذه املنظومات التي ال تتيح التسجيل على مستوى غرف النوم بالسجون أو قاعات العناية 
املركزة باملؤسسات الصحية. في هذه الحاالت، ال يتاح لحارس السجن أو للطاقم الطبي إال املشاهدة الحينية 

فقط ملا يدور بهذه الفضاءات دون اللجوء إلى التسجيل. 

هذا ما تم التنصيص عليه بالفصل 16 من القرار عدد 5 للهيئة حول الحماية البصرية الذي يقر بأنه »على 
أن يقتصر على  بحسب الحالة وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة،  املسؤول عن املعالجة، 
شاشة عرض تخّول له املشاهدة دون التسجيل بالنظر إلى خصوصية الفضاء أين يتم التسجيل كأن 
يكون فضاء جماعيا للنوم أو غرف اإليواء بالسجون ومراكز اإليقاف أو فضاءات العناية املركزة باملؤسسات 

الصحية«.

3.7. مـدة اإلحتفــــــــاظ بالتسجيــالت
من القواعد الثابتة التي استقرت عليها حماية املعطيات الشخصية قاعدة مؤداها أنه ال يمكن 
للمسؤول عن املعالجة املعطيات الشخصية اإلحتفاظ بها إال في حدود الوقت الالزم لتحقيق اهداف 
يجب إعدام املعطيات   « حين أورد أنه   63 من القانون األسا�سي رقم   45 هذا ما أكده الفصل  املعالجة. 

الشخصية... بمجرد تحقيق األهداف التي جمعت من أجلها...«
»يجب إعدام التسجيالت البصرية إذا  أنه  ملا أقّر   74 هذه القاعدة تم التنصيص عليها بالفصل 
أصبحت غير ضرورية لتحقيق الغاية التي وضعت من أجلها أو إذا اقتضت مصلحة املعني باألمر عدم 

إبقائها، ما لم توجب إجراء األبحاث والتحريات في التتبعات الجزائية خالف ذلك«.
أسوة بباقي السلطات الحمائية، اهتدى اجتهاد الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية إل تحديد املدة 
القصوى لإلحتفاظ بالتسجيالت أنه ال يمكن ان تتجاوز املدة القصوى ثالثين يوما، ويمكن أن تحدد بثمانية 
يجب على  عند تقديمه ملطلب الترخيص لدى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،  أيام فقط. 

املسؤول عن املعالجة ان يقدم تبريره للمدة التي حددها لإلحتفاظ بالتسجيالت.
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وقد رسخت الهيئة لوطنية لحماية املعطيات الشخصية هذا املعيار في الفصل 18 من قرارها عدد 
5 حين نصت أنه » تنتهي مدة اإلحتفاظ بالتسجيالت بانتهاء الغاية التي تم من أجلها تركيز وسائل 
املراقبة البصرية، وال يمكن أن تتجاوز تلك املدة في كل الحاالت ثالثين يوما اال بترخيص استثنائي من الهيئة.

ويتعين برمجة نظام التسجيالت بطريقة تجعل تلك التسجيالت تحذف آليا بانقضاء مدة اإلحتفاظ وذلك في 
حدود ما تسمح به الخاصيات الفنية للمعّدات املستعملة«.

جدير بالذكر في هذا السياق أن االحتفاظ بالصور أليام قليلة يكفي للقيام بالتحريات الالزمة في حال 
وقوع حادث، ويمكن تبعا لذاك من تحريك اإلجراءات الجنائية او التأديبية. إذا كان االمر كذلك وتم 
)بعد توثيق هذه العملية في  يتم استخراج الصور املراد استخراجها من املنظومة  سلوك تلك اإلجراءات، 

سجل خاص( واإلحتفاظ بها طول مدة سريان اإلجراء.
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يخضع تركيز نظام الحماية البصرية لشروط واضحة للحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية 
لحماية املعطيات الشخصية.

وينص الفصل 69 من القانون األسا�سي عدد 63-2004 على أنه »... يخضع استعمال وسائل املراقبة 
البصرية إلى ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية«.

كما أن األمر عدد 3004 لسنة 2007 املؤرخ في 27 نوفمبر 2007 املتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح 
والترخيص ملعالجة املعطيات الشخصية في الفصل 10 منه، ينص على أنه »يجب الحصول على ترخيص من 

الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية قبل استعمال وسائل املراقبة البصرية«.

وتبعا لذلك ال يمكن تصور ولو استثناء يعفي من الحصول على ترخيص من الهيئة قبل تركيز املعدات أو 
الشروع في استخدامها.

يجب تقديم مطلب الترخيص لدى الهيئة وفقا للنموذج املتاح على املوقع الواب عبر الرابط: 

www.inpdp.nat.tn/video.pdf وامللحقة بهذه القواعد املرجعية.    

للهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية شروط تقديم   5 من القرار عدد   14 يحدد الفصل 
مطلب الترخيص. يجب أن يتضمن معلومات عن مواقع الوسائل املزمع تركيزها واستيفاء اإلجراءات 

والشروط التالية:
• تعمير النموذج وتوقيعه من قبل املسؤول عن املعطيات الذي ينوي استخدام هذه املعدات ؛

• تحديد الغاية من استخدام الحماية البصرية؛

• تحديد عدد الكاميرات والتنصيص على ما إذا كانت ثابتة أو متحركة، داخلية أو خارجية ومجال 
رؤيتها واملساحة املحمية بالفيديٍو؛

• وصف اإلجراءات املتبعة لتأمين ضمان سرية التسجيالت.

• الطريقة التي يتم بها إعالم العموم بوجود الوسائل.

• ضمان ممارسة حق النفاد للتسجيالت للمعنيين.

• تحديد مدة حفض التسجيالت.

إرفاق رسم تخطيطي أو مخطط التركيز باملطلب يحمل ختم املسؤول وتوقيعه ويسمح بتحديد   •
موقع الكاميرات وتوجيهها واملجاالت التي تغطيها.

تتلقى الهيئة مطالب الترخيص عبر إحدى القنوات التالية:

8. الترخيص املسبق
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• إيداع املطلب بمكتب الضبط مقابل وصل.

• إرسال املطلب عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان الرسمي للهيئة.

• إرسال املطلب إلى الهيئة عن طريق البريد.

تقوم الهيئة بالنظر في املطلب ويمكن للكتابة القارة إعادة االتصال باملسؤول عن املعالجة الستكمال ملفه 
وتفادي تأجيله إثر اجتماع مجلس الهيئة.

76 من القانون األسا�سي عدد 63 لسنة 2004، »... منح التراخيص  وبالفعل يعود للهيئة، بموجب الفصل 
وتلّقي التصاريح للقيام بمعالجة املعطيات الشخصية أو سحبها في الصور املقررة بهذا القانون ...«، بما يعني 
أن مجلس الهيئة هو الذي يتخذ قرار منح الترخيص من رفضه، ومن املمكن أيًضا تأجيل قراره في انتظار تلقي 

مزيد من املعلومات من املسؤول عن املعالجة.

يتم إعالم املسؤول عن املعالجة بقرار منح الترخيص أو رفضه ويتم تسليمه القرار مقابل وصل تسليم بمقر 
الهيئة.

إذا تبين أنه قام بتعديل التركيز  يجب أن يلتزم املسؤول عن املعالجة بشروط وبنود الترخيص. 
للوسائل بإضافة كاميرات أو تغيير اتجاهها دون إبالغ الهيئة بذلك، وإذا تبين لها أن هذه التصرفات قد 
تنتهك حقوق األفراد أو تخرق القانون، يجوز للهيئة عبر مجلسها اتخاذ قرار معلل بسحب الترخيص املمنوح.

جميع قرارات الهيئة، سواء كانت متعلقة بالترخيص أو برفض الترخيص أو بسحب قرار سابق، قابلة 
للطعن أمام محكمة االستئناف بتونس، وذلك وفقا للفصل 82 من القانون األسا�سي رقم 2004-63 
الذي ينص على أنه: : »... ويمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة االستئناف بتونس في أجل شهر من 

تاريخ اإلعالم بها. ويقع النظر في الطعن والبت فيه وفق أحكام مجلة املرافعات املدنية والتجارية.

وتنفذ قرارات الهيئة بقطع النظر عن الطعن فيها. ويجوز للرئيس األول ملحكمة االستئناف بتونس أن يأذن 
استعجاليا بتوقيف تنفيذها إلى حين البت في الطعن وذلك إذا كان من شأن تنفيذها أن يسبب ضررا ال 
يمكن تداركه. والقرار الصادر في هذا الشأن ال يقبل الطعن بأي وجه. وعلى املحكمة املتعهدة بالقضية البت 

في الطعن خالل أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تعهدها«.



القواعد املرجـــعية املتعلـــقة بالحمـاية البصريــة                                                        أكتوبر 262021

يجب على املسؤول عن معالجة املعطيات، وفًقا اللتزام عام، اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ 
على أمن وسرية املعطيات التي يتم جمعها ومعالجتها. ينص الفصل 18 من القانون األسا�سي عدد -63
2004 على أن »كل شخص يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بمعالجة املعطيات الشخصية ملزم إزاء األطراف 
املعنية بأن يتخذ جميع االحتياطات الالزمة للمحافظة على أمان املعطيات ومنع الغير من تعديلها أو اإلضرار 

بها أو االطالع عليها دون إذن صاحبها«.

للهيئة الوطنية   5 19 من القرار عدد  فيما يتعلق باإلطار الخاص بالحماية البصرية، ينص الفصل 
الالزمة  التدابير  كل  »اتخاذ   : يجب  أنه  على  املعالجة  بهذه  املتعلق  الشخصية  املعطيات  لحماية 
للمحافظة على أمن وسرية املعطيات املضمنة بالتسجيالت وسالمتها ومنع الغير من االطالع عليها أو إدخال 

تغييرات عليها أو اإلضرار بها.

ويتعين تخزين التسجيالت التي تم تجميعها في موزعات آمنة يتم تركيزها بفضاءات مغلقة ومحمية ال يمكن 
الولوج إليها إال من قبل األشخاص املخّول لهم ذلك. 

نفذ  الذي  الشخص  به هوية  املناول مسك سجل خاص يضّمن  أو  املعالجة  املسؤول عن  ويتعين على 
للتسجيالت وتاريخ وتوقيت كل عملية نفاذ قصد الرجوع إليه عند اإلقتضاء«.

وبالتالي، فإن تركيز نظام حماية البصرية ُيلزم كل مسؤول عن املعالجة بالتقيد بااللتزامات التالية:

• اتخاذ كافة اإلجراءات الفنية والتنظيمية املناسبة واملتاحة، لضمان مستوى من األمن يتالءم مع 
املخاطر؛

• تخصيص النفاد إلى التسجيالت على األشخاص املخول لهم القيام بذلك بحكم وظيفتهم أو صفتهم 
: املسؤول عن أمن املؤسسة، الحراس، رئيس نقابة املتساكنين، إدارة محل تجاري …؛

تكوين وتوعية األشخاص املصرح لهم باالطالع على التسجيالت حول قواعد التصرف في نظام   •
الحماية البصرية وحملهم على التوقيع على ميثاق احترام السرية؛

• إذا كان من املمكن النفاد إلى الصور عن ُبعد، عبر اإلنترنت أو الهاتف املحمول مثال، فيجب تأمين 
إلى تشفير مقاطع الفيديو  وربما باللجوء   https قوية وباستخدام اتصال  هذا النفاد بكلمة سّر 

وخصوصا تفادي اللجوء إلى التسجيل على تجهيزات املشاهدة …؛

ال يمكن  إلخ(.  اعتداء،  ضرر،  )تخريب،  بمشاهدة التسجيالت في حالة وقوع حادث  االكتفاء   •
استخدامها »ملراقبة« دخول وخروج أو تحركات املقيمين أو الزوار أو املوظفين ؛

فمن الضروري االمتثال للشروط  إذا قام مسؤول عن املعالجة بإحالة مقاطع الفيديو املسجلة، 
املنصوص عليها في الفصل 73 من القانون األسا�سي عدد 2004-63 )كما في الفصل 20 من قرار الهيئة 
الوطنية لحماية املعطيات الشخصية عدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018( الذي ينص على أنه »ال تجوز 

9. حماية وإحالة التسجيالت البصرية
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إحالة التسجيالت البصرية الواقع جمعها ألغراض املراقبة إال في الحاالت التالية :

1ـ إذا وافق املعني باألمر أو ورثته أو وليه. وإذا كان املعني باألمر طفال تطبق أحكام الفصل 28 من هذا 
القانون.

2ـ إذا كانت ضرورية لتنفيذ املهام املوكولة إلى السلطة العمومية.

3ـ إذا كانت ضرورية لغاية معاينة جريمة أو الكشف عنها أو تتبع مرتكبها«.

وينص القرار في الفصل 21 منه على أنه » في صورة تسليم نسخة من التسجيل إلى املصالح األمنية أو القضائية 
أو في نطاق إجراءات تأديبية داخلية، فإنه يتعين تضمين هذه العملية بسجل خاص يمسكه املسؤول عن 

املعالجة يخضع لرقابة الهيئة«.

إذا تم طلب الحصول على نسخة من التسجيالت من قبل األشخاص أو الهياكل املنصوص عليهم 
بالقانون أو قرار الهيئة، يتعين على املسؤول عن املعالجة تضمين ذلك بسجل مع التنصيص على هوية 
الشخص الطالب، تاريخ الطلب وتاريخ تسليم التسجيالت، ورقم الكاميرا أو مكانها، وقت التسجيل وتاريخه 
وكذلك مدته، وعندما يكون متوفر مرجع اإلذن القضائي بإحالة التسجيالت. ويوضع هذا السجل على ذمة 

الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية.

إذا طلب شخص ما االطالع على التسجيالت التي تم تصويره فيها أو التي تمكنه من إثبات حقوقه 
أو اعتداء تعرض له، فيتعين على املسؤول عن املعالجة عدم االستجابة للطلب وحثه على القيام 
باإلجراءات القانونية أو تقديم شكاية تسمح للهياكل املخولة لها قانونا الحصول على التسجيالت. ويتعين على 
املسؤول عن املعالجة االحتفاظ بنسخة من التسجيالت على قرص خارجي لتفادي محوها التلقائي وتوثيق 

ذلك بالسجل املشار إليه أعاله.

في جميع الحاالت، ُيمنع منًعا باًتا على أي مسؤول معالجة نشر التسجيالت للعموم على سبيل املثال 
على اإلنترنت دون موافقة صريحة للمعنيين باألمر والحصول املسبق على موافقتهم التي تترك أثرا 

كتابيا.
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إال أن  إلى الحماية البصرية بغية تحقيق األغراض التقليدية التي تم تناولها أعاله.  عادة ما يتم اللجوء 
التقنيات تطورت اليوم لتسمح بأكثر تدخل في الحياة الخاصة لألشخاص لتتجاوز مجرد تسجيل الصور 
إلى معالجتها ألغراض معينة. وتندرج في هذا الصدد مثال تقنية التعرف على الوجه لألشخاص والتعرف على 

اللوحات املنجمية للسيارات.

وباتت التقنيات الحديثة تتيح من خالل تسجيالت الفيديو وربطها بقاعدة معطيات لصور األشخاص 
التحقق من هويتهم عند ولوجهم لفضاءات محمية مثال أو تحديد هوية شخص ما والقيام بالبحث 

على تواجده بالتسجيالت.

فإن تطور تقنيات معالجة املعطيات والترفيع في قوة الحواسيب وسرعتها أضحت عمليات التثبت وتحديد 
الهوية ممكنة على الفور عند التقاط الصور. رقمنة صورة الوجه وتحليلها من خالل عدد من الخصائص 

يشكل معالجة للمعطيات البيومترية التي تكت�سي مستوى عال من الحساسية.

يخول اإلطار القانوني التون�سي مهمة الترخيص باستخدام هذه التقنيات إلى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات 
الشخصية التي يجب أن تتلقى في تلك الحالة طلبين اثنين للترخيص، أولهما لتركيز نظام الحماية البصرية 
وثانيهما ملعالجة املعطيات البيومترية. وللهيئة تقييم مدى وجاهة الغاية من اللجوء إلى هذه التقنيات وتقرير 

ما إذا كان قد تم احترام مبدأ التناسب من عدمه في مشروع تركيزها.

وحيث أن حالة من هذا القبيل لم ترد على مستوى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية، فإنه يمكن 
أن نلتجأ إلى القانون املقارن وبالتحديد الالئحة األوروبية لحماية املعطيات  )GDPR( التي تنص على حظر 
مبدئي فيما يخص التعرف على الوجه إال في بعض الحاالت االستثنائية وباملوافقة الصريحة للشخص املعني 
أو إذا ما كان هذا اإلجراء ضروريا العتبارات تتصل باملصلحة العامة )األمن العام(. وفي جميع الحاالت، تنص 

الالئحة أنه ال يمكن فرض استخدام التعريف البيومتري على أي شخص.

في وضعية أخرى يمكن تسجيل الفيديو للسيارات مع تركيز نظام آلي وفوري لقراءة اللوحات املنجمية.

تشكل هذه املعالجة عند  وبفعل طبيعتها الضخمة والتي تتدخل بإفراط في الحياة الخاصة لألشخاص، 
 ملبدأ التناسب الذي ينص عليه الفصل 49 من الدستور. فاملعالجة ال 

ً
افتقادها إلى أي مبرر محدد، انتهاكا

يمكن أن تتعلق سوى بمعطيات شخصية مناسبة وذات صلة وغير مفرطة في عالقة باألغراض التي تم جمعها 
ومعالجتها من أجلها.

في هذا السياق، تم في 2019 رفض السماح للمدارس الثانوية في فرنسا باستخدام هذا اإلجراء ملراقبة ولوج 
األطفال للمدارس الثانوية، فقد أصدرت الهيئة الوطنية لإلعالمية والحريات رأًيا سلبًيا، معتبرتا أن اإلجراء 

يتعارض مع املبادئ الرئيسية للتناسب والتقليس من املعطيات املعالجة.

أما بالنسبة لإلجراء الثاني، فهو يتعلق بالتعرف التلقائي من خالل اللوحات املنجمية على هوية صاحبها فقد 
يروم اللجوء إلى هذه التقنية ملراقبة الولوج إلى بعض الفضاءات، أو معاينة املخالفات أو مراقبة الجرائم، 

10. التطورات املستجدة
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والتصدي ألعمال إرهابية أو تخريبية أو الحفاظ على النظام العام. وحيث أنه في كل هذه الحاالت 
يكون اإلجراء متعلقا بمعالجة املعطيات الشخصية، فإنه يظل خاضعا لترخيص مسبق من الهيئة 

الوطنية لحماية املعطيات الشخصية ألنها تستعمل تجهيزات للحماية البصرية.

بات أمرا دارجا من قبل بعض األطراف املعنية من القطاعين الخاص والعام.  إن استخدام هذا اإلجراء 
ولإلشارة فإن مأوى السيارات في مطار تونس قرطاج يلجأ اليه. فالتذكرة التي تسلم في الدخول للمأوى تحمل 
رقم اللوحة املنجمية للسيارة ويتم تبرير ذلك بعدم سماح خروج السيارات إال عند تثبت مطابقة اللوحة 
املنجمية. ونفس الشأن ينسحب على بعض الفنادق للولوج إلى مآوي السيارات. بل إن وزير الداخلية أعلن 
أمام مجلس نواب الشعب أن الوزارة تعتزم تركيز كاميرات مراقبة مجهزة في مداخل ومخارج املدن الكبرى 

مرتبطة بهذه التقنية في التعرف على اللوحات املنجمية. 

وفي كل الحاالت يجب التحقق من سالمة هذه املعطيات وفترة حفظها ونوعية األشخاص املصرح لهم 
باالطالع عليها وكذلك التحقق من عدم وجود باملنظومة لقاعدة بيانات تتضمن هوية أصحاب السيارات 

الحاملة لللحوحات املنجمية.



القواعد املرجـــعية املتعلـــقة بالحمـاية البصريــة                                                        أكتوبر 302021

يتعين على املسؤول عن املعالجة مراعاة املعايير املوضوعة واملوضحة. كما يمكن أن يؤدي أي انتهاك للقواعد 
واإلجراءات إلى تقديم شكاوى من األشخاص املتضررين مما قد ينجر عنه تطبيق عقوبات صارمة.

11. 1. تقديـــم شكايــــة 
في حال اعتبر شخص ما أن تركيز نظام حماية بصرية أو معالجة املعطيات املتأتية منه يلحق به ضررا 
وينتهك حياته الخاصة ومعطياته الشخصية، فيجوز له تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات 

الشخصية.
وقد أوكل الفصل 76 من القانون األسا�سي عدد 2004-63 هذه املهمة إلى الهيئة »... تلّقي الشكايات 

املعروضة عليها في إطار االختصاص املوكول إليها بمقت�سى هذا القانون ...«.

يتوجه على الشاكي كتابة الشكوى على ورق عادي لكن الهيئة توفير نموذج ملن يهمهم األمر عبر موقعها 
من خالل الرابط التالي: www.inpdp.nat.tn/VS.pdf . وهو ملحق بهذه القواعد املرجعية.

يتعين على الشاكي إرفاق الشكاية بنسخة من بطاقة هويته وبيان املعلومات الالزمة للهيئة للبت اإلداري في 
الشكاية وخاصة انتهاك قانون 2004.

وبما أن الهيئة ال تملك الوسائل الالزمة ملعاينة املخالفات، فإنه يجب أن يثبت الشاكي التركيز غير القانوني 
لألنظمة أو التي ال تتم بموجب ترخيص من الهيئة، يجب أن تكون إذا مرفوقة بمعاينة عدل وصور توضح 

االتجاه واملساحات التي يغطيها مجال الكاميرات املثبتة.

وفي حال ما الحظت الهيئة عدم توفر ترخيص أو في حال ما كان التركيز قد تم بشكل مخالف للترخيص الذي 
أصدرته أو في حال ما تم إبالغ التسجيالت إلى الغير أو نشرها علًنا، يتخذ مجلسها قراًرا بإحالة امللف إلى وكيل 
 ...«  : 2004-63 على أنه يمكن للهيئة  77 من القانون األسا�سي عدد  الجمهورية املختص إذ ينص الفصل 
إعالم وكيل الجمهورية املختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها...«. وعليه، فإن الهيئة تقوم 
ا في القضية. 

ً
فقط بإحالة امللف، بحيث ال يجوز لها في هاته الحالة أن تتنصب طرفا متظلما أو شاهًدا أو طرف

ويتولى وكيل الجمهورية مباشرة اإلجراءات الالزمة.

لكنه يرجع أيضا للهيئة إذا قررت ذلك أن تقوم بالنظر في أصل الشكاية وإتخاذ القرار  بسحب الترخيص 
املمنوح للمسؤول عن معالجة الذي لم يمتثل له، وفي تلك الحالة يخضع اإلجراء للفصل الرابع من األمر 
عدد 3004-2007 املؤرخ 27 نوفمبر 2007، والذي يحدد الشروط وإجراءات التصريح والترخيص ملعالجة 

املعطيات الشخصية.

ويحدد األمر اإلجراءات الواجب اتباعها في الفصلين 13 و14. وهي على النحو التالي : »إذا أخّل املسؤول عن 
املعالجة أو املناول بالواجبات القانونية املحمولة عليه، للهيئة أن تقّرر بعد سماعه سحب الترخيص أو منع 

املعالجة.

كما يمكن لها، قبل اتخاذ قرارها بسحب الترخيص أو بمنع املعالجة، منحه أجال لتدارك اإلخالالت.

11. الشكايات والعقوبات
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وفي حالة التأكد، وإذا كان التمادي في املعالجة موضوع الترخيص أو التصريح يمثل خرقا واضحا للقانون، 
فإنه يمكن للهيئة منع املعالجة بصفة مؤقتة ألجل أقصاه شهر يتم خالله اتخاذ القرار النهائي بسحب 

الترخيص أو منع املعالجة«.

• يتم استدعاء املسؤول عن معالجة املعطيات من خالل رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة       
  أخرى تترك أثر مكتوب إلى جلسة استماع في الهيئة قبل سبعة أيام على األقل.

•  بعد جلسة االستماع، قد تقرر الهيئة ما يلي:

• منحه الفرصة لالمتثال للمعايير القانونية؛ 

• أوسحب الترخيص؛

في حالة ثبوت املخالفة بشكل واضح، يجوز للهيئة منع معالجة املعطيات بصفة مؤقتة ملدة ال تتجاوز شهًرا 
في انتظار اتخاذ القرار النهائي.

وينص الفصل 24 من القرار عدد 5 بتاريخ 5 سبتمبر 2018 أنه يرجع للهيئة في النظر في كل التظلمات حول 
إستعمال هذه الوسائل : »لكل شخص الحق في التظلم لدي الهيئة كلما لحقه ضرر نتيجة ملخالفة مقتضيات 

هذا القرار من طرف مسؤول على املعالجة«.

2.11. العقوبات املترتبة 

يعاقب الفصل السابع من القانون األسا�سي رقم 2004-63 على انتهاك املعايير القانونية املتعلقة بتركيز أنظمة 
الحماية البصرية وكذلك معالجة املعطيات املسجلة. وتشكل العقوبات التي ينص عليها املشرع تدابير جد 

رادعة بحيث تشمل أحكاما سجنية عالوة على العقوبات املالية.

وتطال هذه العقوبات التي يصدرها القا�سي في القضايا الجنائية مباشرة املسؤول عن املعالجة املخالف إذا 
كان شخًصا طبيعًيا و »عندما يكون املخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات املشار إليها بالفصول السابقة 
بصفة شخصية وحسب الحالة على املسّير القانوني أو الفعلي للشخص املعنوي الذي ثبتت مسؤوليته عن 

األعمال املرتكبة« )الفصل 101(.

إن فصول العقوبات تتعرض إلى مختلف االنتهاكات: 

70 و71  87 يعاقب بالسجن مدة سنتين وبغرامة عشرة آالف دينار كل من يخالف أحكام املادتين  الفصل 
من هذا القانون.

الفصل 89 يعاقب بالسجن وبغرامة خمسة آالف دينار كل من أحال عمدا معطيات شخصية لتحقيق ربح 
لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو إلحاق الضرر بالشخص املعني.

الفصل 90 يعاقب بالسجن وبغرامة خمسة آالف دينار كل من:

 • يقوم عمًدا بمعالجة املعطيات الشخصية ... دون الحصول على الترخيص املنصوص عليه 
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أو يواصل معالجة املعطيات بعد حظر املعالجة أو سحب   ، 69 من هذا القانون  و   15 في املادتين 
الترخيص،

• يحيل املعطيات الشخصية دون موافقة الشخص املعني أو موافقة الهيئة في الحاالت املنصوص 
عليها في هذا القانون,

يعاقب بالسجن ثالثة أشهر وبغرامة مقدارها ثالثة آالف دينار كل من أذاع عمدا معطيات   93 الفصل 
شخصية أثناء معالجتها بطريقة تضر بصاحب الشأن.

وتكون العقوبة بالسجن ملدة شهر وغرامة قدرها ألف دينار إذا تم البث دون قصد اإلضرار.

الفصل 94 يعاقب بالسجن ثالثة أشهر وبغرامة قدارها ألف دينار كل من يخالف احكام الفصل 74 من هذا 
القانون.

كما يعاقب أيًضا أي شخص يقوم بجمع معطيات شخصية ألغراض غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام 
أو يعالج عن قصد معطيات شخصية غير دقيقة أو غير محدثة أو غير ضرورية، بنفس العقوبات املنصوص 

عليها في الفقرة السابقة. 
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املالحق
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