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 تك���� مجموعة آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
بال�سبة ذلك  �ان  سواء  بالغة  أهمية   ال��صية 
قرارها الهيئة  أخذت  وقد  للعموم.  بال�سبة  أو   للهيئة 
يمكن أسباب  عدة  ع��  بناء  آرا��ا  و�شر   بتجميع 

�سطها ع�� النحو التا��
فقھ تطو�ر   �� العمل  هذا  �ساهم  للهيئة،   فبال�سبة 
ن

ّ
 قضا��ا و�عطائھ �عدا من��يا وا��ا.   كما أنھ يمك

 من ا��صول ع�� رؤ�ة شاملة حول تطّور فقھ قضاء
سنة مو��   �� ترك��ها  منذ  الزمن  امتداد  ع��   الهيئة 
.2009 سنة  منذ  فعلية  بصفة  أعمالها  و�دء   ،2008  
جميع ومواكبة  ع 

ّ
باالطال مطالبة  دائما  تبقى   فالهيئة 

 القوان�ن عموما وخاصة تلك ال�� صدرت حديثا وال��
ق بحماية املعطيات

ّ
 لها مساس بأح�ام ال�شر�ع املتعل

الدو��. أو  الوط��  املستوى  ع��  سواء    ال��صية 
مشار�ع  �� االس�شاري  رأ��ا  إبداء  من  هدفها   و�ظل 
توحيد الوط��  املستوى  ع��  واألوامر   القوان�ن 
حماية بمجال  عالقة  لها  ال��  القانونية   النصوص 
الهيئة فإن  الوقت،  ذات  و��  ال��صية.   املعطيات 
هذا  �� املقارنة  بالتجارب  باالست�ناس  مطالبة   تظل 
 ا��ال، عندما �عرض عل��ا مسائل مستجدة لم تكن
  مشمولة بأح�ام القانون عدد 63 لسنة 2004 املتعلق

ال��صية املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة     تتو�� 
األسا��� القانون  من   76 الفصل  بمقتضيات   عمال 
،2004 جو�لية   27�� املؤرخ   2004 لسنة   63  عدد 
�� رأ��ا  إبداء  ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
 املتعل

 جميع املسائل ذات العالقة بأح�ام هذا القانون. وقد
�شر إطار  و��  الشفافية  ملبدأ  تكر�سا  الهيئة   قررت 
 ثقافة حماية املعطيات ال��صية و�تاحة ما راكمتھ
 من تجارب فقهية متنوعة، تجميع اآلراء ال�� أصدر��ا
لبداية املوافقة   ،2009 سنة  من  املمتدة  الف��ة   عن 

�شاطها إ�� مو�� سنة 2021

أن يجب  أهميتھ،  ع��  العمل  هذا  أن  الهيئة   وترى 
هناك هل  أهمية:  ذات  �ساؤالت  ثالثة  ع��   يجيب 
(أ)؟  ملن الهيئة و�شرها  آراء  لتجميع  فعلية     ضرورة 
 يتوّجھ مؤلف آراء الهيئة (ب)؟ وكيف تّم تنظيم اآلراء

وتبو���ا (ت)؟

دخول �عد  السيما  ال��صية،  املعطيات   بحماية 
ال��صية املعطيات  ��ماية  األورو�ية   الالئحة 
(RGPD) انضمام طلب  عند  وكذلك  النفاذ،   ح�� 

فاقيات دولية �� هذا ا��ال
ّ
ا��مهور�ة التو�سية الت

 و��ون من البدي�� التأكيد ع�� أن الهيئة و�النظر إ��
 املهام القانونية ال�� خّصها ��ا القانون األسا��� عدد
 63 لسنة 2004، فإ��ا مطالبة إ�� جانب إبداء الرأي ��
املعطيات بحماية  العالقة  ذات  املسائل   جميع 
الضرور�ة الضمانات  بوضع  وذلك   ال��صية 
وكذلك ا��ماية  تلك  لتكر�س  املالئمة   والتداب�� 
من ذلك  و�تحّقق  ا��ال.   �� سلوكية  قواعد   بإعداد 
عل��ا املنصوص  القواعد  بتفس��  قيامها   خالل 
أو ال��صية  املعطيات  ��ماية  األسا���   بالقانون 
املمارسات من  املستمدة  القواعد  من  غ��ها   باعتماد 
 الفض�� �� هذا ا��ال، وال�� تجد لها أساسا قانونيا
فاقيات

ّ
االت صلب  الدو��  النطاق  ع��  فقهيا   أو 

 واملعاهدات امل��مة، إذا تبّ�ن أن ال�شر�ع الوط�� ساري
معّينة، وضعيات  �غطية  ع��  قاصرا  حاليا   النفاذ 
 تطرح ع�� الهيئة إلبداء رأ��ا ف��ا. وتتج�� من مجمل ما
 تم بيانھ أهمية الدور االس�شاري الذي تلعبھ الهيئة ��
ساع

ّ
با� سع 

ّ
وا� تدّعم  والذي  اختصاصها،   مجال 

 مجاالت معا��ة املعطيات ال��صية وتنّوع أصناف
تلك املعطيات

هذه إصدار  يتّم  ال  ھ 
ّ
أن اإلطار  هذا   ��  وتجدراإلشارة 

 �عد ا�عقاد جلسة ��لس الهيئة، بدعوة من
ّ
 اآلراء إال

يقتض��ا ال��  واإلجراءات  الصيغ  حسب   رئ�سها، 
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   89  الفصل 
لبعض الست��الية  للصبغة  ونظرا  ھ 

ّ
أن  

ّ
إال  .2004 

فإن املطروحة،  الطارئة  للوضعيات  أو  الرأي   طلبات 
انتظار دون  الرأي  بإبداء  ملزما  ي�ون  الهيئة   رئ�س 
الالزمة اآلجال  طول  �س�ب  ا��لس  جلسة   إ�عقاد 
 لذلك.  و�خضع إبداء هذه اآلراء إ�� السلطة التقدير�ة
 لرئ�س الهيئة ال�� �س�ند إ�� مقتضيات قانون حماية

املعطيات ال��صية

من عدد  إصدار   19 ال�وفيد  جائحة  اقتضت   وقد 
ال��ية الطوارئ  حالة  حّتم��ا  االست��الية،   اآلراء 
العمومية السلطات  أج��ت  وال��  البالد  شهد��ا   ال�� 
العملية، واإلجراءات  القرارات  من  جملة  خاذ 

ّ
ات  ع�� 

للتو�سي�ن ال��صية  باملعطيات  مساس  لها   ال�� 
 واألجانب املقيم�ن ع�� ال��اب التو���� والالجئ�ن

 أ. هل هناك ضرورة فعلية لتجميع آراء الهيئة
و�شرها؟

. 

.  

.

: 

.  
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بمعطيا��م أساسا  قة 
ّ
املتعل و��  ال��وء.   وطال�� 

تو�� وقد   ... ا��غرا��  الّتموقع  ومعطيات   ال��ية 
 ا��لس �� أول جلسات عقدت إثر إصدار تلك اآلراء،
ا��هة إعالم  و�تم  �عديلها.   أو  بّرم��ا  عل��ا   املصادقة 
إن الرأي  ع��  إدخالها  تم  ال��  بالتعديالت   الطالبة 

وجدت

 و�بقى من البدي�� اعتبار أن هذا املؤلف بما يحتو�ھ
 من آراء متنّوعة وثر�ة سي�ون مجاال خصبا للدراسة
�� مجاالت أو  القانون   �� الباحث�ن   والنقاش من قبل 
ل

ّ
�ش� أن  بإم�انھ  أنھ  كما  أخرى.  ومعرفية   علمية 

���تيھ  �� واملعاهد  ال�ليات  مكتبات  ث 
ّ
يؤث  مرجعا 

إ�� بال�سبة  الشأن  وكذلك  واإللك��ونية.   الورقية 
حماية بمجاالت  �ع��  ال��  املد�ي  ا��تمع   م�ّونات 
ف

ّ
ل هذا املؤل

ّ
 املعطيات ال��صية. إذ يمكن أن �ش�

 بال�سبة لتلك ا��معيات فرصة ملز�د معاضدة مجهود
 الهيئة �� �شر ثقافة حماية املعطيات ال��صية من
�� هذا ا��ال،  جهة، وعقد دورات ت�و��ية منظور��ا 
الرئ�سية املراجع  �أحد  اآلراء  مؤلف  اعتماد   مع 

لوحدات الت�و�ن

 وتجدر اإلشارة �� هذا ا��صوص، أن الهيئة ارتأت إ��
 جانب الصيغت�ن الورقية واإللك��ونية للمؤلف، ترك��
و�تّم املؤلف  ب�ن  تجمع  للبحث  إلك��ونية   منصة 
وفصول مفاتيح  �لمات  ع��  اآلراء  عن  اآل��   البحث 

قانونية ال�� تأّسس عل��ا �ل رأي

ف
ّ
مت الهيئة مجموعة آرا��ا و�ّو���ا صلب هذا املؤل

ّ
 نظ

�� وتولت  إصدارها.  تار�خ   �� األسبقية  حسب   وذلك 
بھ، ا��اصة  األساسية  املعلومات  بيان  رأي  �ل   طالع 
��لسة واملوافق  صدوره  و�تار�خ  �عدده  قة 

ّ
 واملتعل

 اعتماده من قبل مجلس الهيئة. كبيان ا��هة الطالبة
ان�ثق عنھ الذي  الرئ����  املبدأ  ثم  الطلب،   وموضوع 
ال�� املرجعية  القانونية  والفصول  املفاتيح   وال�لمات 
 تضّم��ا الرأي أو �علقت بھ. وهو ما من شأنھ أن �سّهل
ي�تغيھ، خاصة وأن الذي  الرأي  إ��  الوصول   للباحث 
طبقا ست�ون  للغرض،  إلك��و�ي  بحث  منصة   ترك�� 
املنصة إ��  الولوج  �سهولة  �سمح  تقنية   ملعاي�� 

والتوّصل إ�� الرأي املطلوب البحث عنھ

 وسعيا م��ا إ�� مز�د �سليط الضوء ع�� أهم ا��اور
 ال�� �عّرضت إل��ا الهيئة من خالل مجمل آرا��ا، فقد
 تم إعداد بطاقات تحليلية، تناولت من خاللها بالدرس
 والتحليل �عض محاور ذات العالقة بمجاالت حماية
الرأي بيان  خالل  من  وذلك  ال��صية،   املعطيات 

 الفق�� الذي اعتمدتھ الهيئة �� خصوصها سواء

صبغة املسائل  معظم   �� الهيئة  رأي   و�ك���� 
مطابقا رأ��ا  ي�ون  أن  اليمنع  ذلك  أّن   

ّ
إال  إس�شار�ة، 

ملزمة ت�ون  الطالبة  ا��هة  أّن  أي  القانون،   بحكم 
الهيئة تحّددها  ال��  واإلجراءات  التداب��   باعتماد 
�سند وال��  عل��ا،  املطروحة  املسألة   �� رأ��ا   صلب 
�� للهيئة  حصر�ا  اختصاصا  خصوصها،   ��  القانون 

تحديد تلك التداب�� واإلجراءات

ف بدرجة أو�� إ�� طال�� الرأي، سواء
ّ
 يتوّجھ هذا املؤل

أو عامة  معنو�ة،  ذوات  أو  طبيعي�ن  أ��اصا   �انوا 
 خاصة. كما ترمي الهيئة من خالل إصداره إ�� اعتماده
الع والتعّمق

ّ
�� اإلط الراغب�ن   كمرجع عام لأل��اص 

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  أح�ام   �� 

 ال��صية، و�بدو فقھ قضاء الهيئة أك�� ثراء خاصة
هذا  �� نفسها  تلقاء  من  رأ��ا  إبداء  لها  يحق   وأنھ 
عادية لوضعية  استجابة  ذلك  �ان  سواء   ا��ال، 

أوطارئة

يبقى  أن  باإلم�ان  �ان  ول�ن  فإنھ  أخرى،  ناحية   ومن 
فّضلت الهيئة  أّن   

ّ
إال داخليا،  عمال  املؤلف   هذه 

�شر مز�د  ��دف  العموم  ذمة  ع��  ووضعھ   إعداده 
خالل من  وذلك  ال��صية،  املعطيات  حماية   ثقافة 
�عكسھ الذي  الهيئة  قضاء  فقھ  ع��  الع 

ّ
اإلط  إتاحة 

لها يخّولھ  ما  إطار   �� ع��ا.  الصادرة  اآلراء   مجمل 
 الفصل 76 من القانون عدد 63 لسنة 2004. و�ذلك
 �عرض الهيئة آراءها �� مسائل معّينة، وال�� يمكن أن
بالضرورة تتعلق  ال  مماثلة  وضعيات  ع��   تنطبق 
 بطالب الرأي فقط. وهو مما من شأنھ أن يصبغ آراء
أخرى أطراف  بإم�ان  إذ  شمو��،  ببعد   الهيئة 
سواء مقتضياتھ  واعتماد  الرأي    بذلك   االست�ناس 

بالقياس أو باالست�ناس

ب. ملن يتوّجھ مؤلف آراء الهيئة؟

ت. كيف تّم تنظيم آراء الهيئة وتبو���ا؟

.

.

. 

. 

. 

. 

. 
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القانو�ي الذي يؤطر املسألة أو  باإلس�ناد ع�� النص 
من خالل اج��اد الهيئة أو االثن�ن معا

ف اإلشارة إ�� الهيئة الوطنية
ّ
 وس�تم خالل �افة املؤل

و�� الهيئة"   " ب�لمة  ال��صية  املعطيات   ��ماية 
املعطيات ��ماية  األسا���  القانون   خصوص 
 ال��صية، فإنھ س�تم اإلشارة إليھ بالقانون عدد 63
املعتمدة املفاتيح  الفصول  أن  كما   .2004  لسنة 
 كمراجع مستمدة من هذا القانون فقط، إذ من شأن

 ذلك �سهيل الرجوع إ�� نصوصها عند االقتضاء

.

.

.قراءة طيبة
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بجملة يختاره  الذي  واملناول  املعا��ة  عن  املسؤول  يل��م   أن 
�� بالتضامن  املدنية  املسؤولية  يتحّمال  وأن  الشروط.   هذه 
عل��ما ا��مولة  باالل��امات  اخالل  او  حادث  حصول   صورة 

 عند انجاز املعا��ة

يجب أن �ستجيب �ل عملية معا��ة للشروط التالية

 أن ت�ون مشروعة �� طر�قة تصميمها و�نجازها وغاي��ا
أن تتم بطر�قة شفافة 
 أن ت�ون مطابقة للغاية ا��ّددة لها 
 أن تتم �� إطار تنفيذ ال��ام قانو�ي أو �عاقدي أو 

 تطبيقا لل��ات�ب ا��اري ��ا العمل
الغاية  ع��  مقتصرا  املعطيات  جمع  ي�ون   أن 

الواقع تحديدها واملعلنة
من  بالغاية  باألمر  املع��  ال��ص  إعالم  يتم   أن 
 املعا��ة وكيفية إنجازها   وهو�ة املسؤول عن املعا��ة واملناول
إ�� معطياتھ قصد النفاذ  املن�ثقة ع��ا كحق   إن وجد وا��قوق 
الع عل��ا أو تحيي��ا أو �غي��ها أو طلب ف��ها أو االع��اض

ّ
 االط

ع�� معا����ا �� الصور ال�� يخّولها القانون
 أن تتم �عد ا��صول ع�� املوافقة املس�ن��ة وال�� 
�ان إن  وليھ  من  أو  باألمر  املع��  ال��ص  من  كتابيا  أثرا   ت��ك 

قاصرا
املع��  ال��ص  من  املعطيات  تجميع  يتم   أن 
 باألمر أو من مصادر أخرى �� ا��االت ال�� �سمح ��ا القانون أو

ال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
أن تتم �� إطار اح��ام ا��ياة ا��اصة لألفراد 

ال��  ا��االت   �� امل��  السر  اح��ام  مع  تتم   أن 
يقتض��ا القانون

 أن تتم حماية املعطيات ال��صية خالل مرحلة 
من الغاية  ان��اء  وعند  إنجازها  وأثناء  املعا��ة  نظام   تصّور 
والتنظيمية والتقنية  الفنية  التداب��  خاذ 

ّ
بات وذلك   معا����ا 

 الالزمة ��ماي��ا وا��يلولة دون إتالفها أو ضياعها أو استعمالها
 أو �غي��ها أو �شرها أو �غي��ها أو النفاذ إل��ا من الغ�� أو إحال��ا
 أو تحو�لها إليھ �� غ�� ا��االت ال�� �سمح ��ا القانون أو ال��ات�ب

 ا��اري ��ا العمل
دعت  �لما  املعطيات  تحي�ن  ع��  العمل  يتم   أن 
املعا��ة واح��ام الغاية من  إ�� ذلك و�� حدود تحقيق   ا��اجة 

 حقوق ال��ص املع�� باألمر
  أن يتم القيام باإلجراءات املسبقة لدى الهيئة 

 املبدأ

معا��ة املعطيات ال��صية

: 

التعر�ف
 �� �ل العمليات املنجزة سواء بطر�قة آلية أو غ�� الية،
أو ال��صية  املعطيات  جمع  إ��  خاصة  ��دف   وال�� 
أو تنظيمها  أو  حفظها  أو  ���يلها  أو  عل��ا  الع 

ّ
 االط

 تنقيحها أو استغاللها أو استعمالها أو إرسالها أو توز�عها
 أو �شرها أو نقلها أو ر�طها بمعطيات أخرى أو إحال��ا أو
إخفاء أو  األش�ال،  من  ش�ل  بأي  عرضها  أو   تحو�لها 
أو تخز���ا  أو  إتالفها  أو  ف��ها  أو  ترم��ها  أو   هو���ا، 

.إعدامها
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ا��ي�ية با��صائص  قة 
ّ
املتعل تلك  جي�ية  معطيات   �عد 

ناتجة ت�ون  وال��  املع��  لل��ص  املك�سبة  أو   الوراثية 
 با��صوص عن تحليل عّينة بيولوجية منھ

 تقت��� أية معا��ة تقديم تصر�ح لدى الهيئة. و�ضاف إليھ
عند أو  ا��ّساسة  املعطيات  معا��ة  عند  ترخيص   مطلب 

تحو�ل املعطيات إ�� ا��ارج

 و��دف عادة معا����ا إ�� تقييم تلك املعطيات بصفة �لية أو
 �� �عض جوان��ا وذلك قصد تحديد خيارات ال��ص املع��
 ��ا وسلوكياتھ وآرائھ سواء �انت صبغ��ا سياسية أو عقائدية

أو ج�سية

مباشرة غ��  أو  مباشرة  بصفة  ا��ساسة  املعطيات  ق 
ّ
 تتعل

أو الدي�ية  املعتقدات  أو  ا��ي�ية  أو  العرقية   باألصول 
أو الفلسفية  أو  أو األف�ار واالنتماءات السياسية   العقائدية 
تلك أو  ال��ية  أو  البيوم��ية  أو  األيدولوجية  أو   النقابية 
األهلية و�عدي��  بالقصر  أو  ا���سية  بحياتھ  قة 

ّ
 املتعل

ال�� ا��زائية  بالت�بعات  أو  لل��ص  ا��غرا��   و�التموقع 
املعطيات �ل  بالتدقيق  تحديد  يمكن  وال  لها...   يخضع 

 ا��ّساسة إذ التطور التكنولو�� يوسع �� مجالها ع�� غرار
ال

قة بالوضعية ال��ية البدنية
ّ
 �عد معطيات ��ة تلك املتعل

والنفسية لل��ص

اإلجراءات

 التعر�ف

املبدأ

.

املعطيات ا��ّساسة

ل معا����ا إضرار هام
ّ
 �� �ل املعطيات ال��صية ال�� �ش�

 با��ياة ا��اصة لل��ص املع�� باملعا��ة. و�تأ�ي الضرر إما
 ألن معا��ة هذا الصنف يؤدي إ�� تمي�� سل�� ضّد ال��ص
 املع�� أو ل�ون هذه املعطيات �سمح بالتعرف ع�� ال��ص

.املع�� ع�� خاصياتھ البدنية ال�� ال يمكنھ �غي��ها

 ....

 �عد معطيات بيوم��ية تلك املتعلقة با��صائص ا��سدية أو
من ن 

ّ
تمك وال��  ��ص،  �ل  ��ا  ينفرد  ال��   الف��يولوجية 

و�صمات الوجھ  صورة  مثل  تأكيدها  أو  هو�تھ  ع��   التعّرف 
ألو الع�ن  أو  اليد  عروق  خارطة  أو  اليد  صورة  أو   أصا�عھ 

 الصوت أو طر�قة امل���

ع�� بالتعّرف  �سمح  ال��  تلك  جغرا��  تموقع  معطيات   �عد 
ن من

ّ
 م�ان تواجد ال��ص وتنقالتھ ع�� استعمال تقنية تمك

تحديد ذلك

مباشرة غ��  أو  مباشرة  بطر�قة  ا��ّساسة  املعطيات   ترتبط 
  .بمالمح ال��ص وميوالتھ ووضعيتھ ال��ية وتنقالتھ

ل معا��ة املعطيات ال��صية لأل��اص باعتماد هذه
ّ
 �ش�

 ا��صائص خطرا ع�� الذات ال�شر�ة �س�ب مخاطر تص�يف
األ��اص والتمي�� بي��م ع�� هذه األسس

ذلك تم  إذا  إال  ا��ّساسة  املعطيات  معا��ة  القانون   �ّ�ر 
أثرا ت��ك  وال��  ��ا،  املع��  ال��ص  من  صر�حة   بموافقة 
 كتابيا أو إذا �انت معا����ا ضرور�ة ��دمة أغراض تار�خية
ا��يو�ة املصا��  ��ماية  ضرور�ة  �انت  إذا  أو  علمية   أو 

لل��ص املع�� ��ا

األطباء من  بال��ة  قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات   �عا�� 

هذه معا��ة  قانون  لها  ا��ّول  واألطراف  ال��ة   وم�� 
 املعطيات �� إطار ا��فاظ ع�� السّر امل�� وطبق الشروط ال��
 وضعها قانون حماية املعطيات ال��صية والقوان�ن املتعلقة

 بال��ة والبحث العل�� واإلحصاء

املعطيات حماية  مجال   �� الفض��  املمارسات  من   �عد 
 ال��صية أن تتم معا��ة املعطيات ا��ّساسة �غاية إجراء
 بحوث طبية أو علمية أو إحصائية أو تار�خية ... بتقنية إخفاء
 هو�ة األ��اص املعني�ن ��ا بطر�قة ال �سمح قطعا بالتعّرف
طبق بھ  يحتفظ  رمز  باعتماد  املعطيات  تلك  ترم��  أو   عل��م 
 صيغ فنية وتنظيمية معّينة تحول دون التعّرف املباشر ع��

ال��ص املع�� ��ا

با��رائم قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  معا��ة   ت�ّ�ر 

 والت�ّبعات ا��زائية أو بالعقو�ات أو السوابق العدلية إال ��
 إطار ما يقتضيھ القانون بال�سبة إ�� مثل هذه األعمال وال��
الضابطة ومأموري  القضائية  السلطة  إ��  النظر  ف��ا   �عود 
هذه �ستجيب  أن  و�تعّ�ن  قانو�ي.  الل��ام  تنفيذا  أو   العدلية 
هذه وأمن  سالمة  يضمن  ا��ماية  من  حّد  إ��   املعا��ة 
 املعطيات وعدم تمك�ن إال من لھ الصفة من معا����ا والولوج

إل��ا

ال��ص أو  بالقاصر  قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات   �عّد 

إ�� بالنظر  ل�س  وذلك  حّساسة  معطيات  األهلية،   عديم 
 طبيع��ا والصنف الذي تتعلق بھ. و�نما �ستمد صف��ا تلك من
قواعد بموجب  املشّرع  أضفى  فقد  ��ا.  املع��   ال��ص 
عديم وال��ص  للقاصر  قصوى  حماية  العام   القانون 
 األهلية حفاظا ع�� مص����م. و تماهيا مع ذلك فقد أضفى
 القانون املتعلق بحماية املعطيات ال��صية حماية قصوى
 تلك املعطيات، بأن اش��ط ضرورة أن ت�ون موافقة الو�ّ� ع��
 معا��ة املعطيات ال��صية للقاصر مق��نة بالضرورة بإذن
املعطيات معا��ة  فإن  ذلك  ع��  قياسا  و  األسرة  قا���   من 

 ال��صية

...

...

.

.

... 

. 

. 
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 لعديم األهلية يجب أن ت�ون مقرونة بموافقة قا��� التقاديم
مص��تھ أو  األهلية  لعديم  املالية  بالذمة  مساس  لھ   فيما 

 تقديم تصر�ح ومطلب ترخيص لدى الهيئةا��يو�ة

خاذ التداب�� التالية
ّ
يقت��� تأم�ن املعطيات ال��صية ات

وأثناء املعا��ة  تصميم  مرحلة  منذ  ا��ماية  تداب��  تّتخذ   أن 
 إنجازها وعند إ��ا��ا بان��اء الغاية م��ا. وكذلك عند ادماجها ��

نظام املعا��ة القائم

ل �� توف��
ّ
 إن تأم�ن املعطيات ال��صية عند معا����ا يتمث

ذاتا أو  طبيعيا  ��صا  �ان  سواء  املعا��ة  عن   املسؤول 
�افة يختاره،  الذي  املناول  وكذلك  خاصة  أو  عامة   معنو�ة 
والتوثيقية واللوجس�ية  التنظيمية  والتقنية  الفنية   الوسائل 

 لضمان ا��ماية املستوجبة للمعطيات املعا��ة

لدى  تصر�ح  تقديم  ا��ّساسة  املعطيات  معا��ة   تقت��� 
الهيئة وكذلك مطلب ترخيص

البيانات و��  حّساسة.  معطيات  ال��ة  معطيات   �عد 
 املتعلقة با��الة ال��ية   أو البدنية أو العقلية أو الو�ائية أو
الوراثية أو  الف��يولوجية  أو  ا��ي�ية  ا��صائص  أو   النفسية 
الص�� الوضع  حول  معلومات  ر 

ّ
توف وال��  املك�سبة   أو 

الالزمة العالجات  توف��   �� لها  مجاال  وتجد  املع��،   لل��ص 
 لألمراض واألدو�ة وقواعد التثقيف الص�� و�سداء ا��دمات
البحوث و�جراء  الط��  والت�و�ن  وغ��ها  األساسية   الطبية 
 الطبية والعلمية وعموما �ل املعطيات ال�� لها عالقة ب��ة

األ��اص وال�� يتم إخضاعها ل�ل عمليات املعا��ة

�� �ل عملية تتوفر  أن  ال�� يجب  العامة   إ�� جانب الشروط 
 معا��ة، فإنھ �ش��ط ملعا��ة املعطيات ال��صية املتعلقة

بال��ة ما ي��

 أال تتم إال لغايات تتعلق بالطب الوقا�ي أو ال���يص الط��
أو االس�شفائية  األقسام   �� التصّرف  أو  العالج  وصف   أو 
لل��ص ا��ياتية  املص��ة  لتحقيق  أو  العمومية   ال��ة 
تأم�ن بقصد  أو  ��ية  خدمات  إلسداء  أو  باملعا��ة   املع�� 
 خدمات التغطية االجتماعية والتأم�ن ع�� املرض أو لغايات
 البحث الط�� أو البيوط�� أو العل�� أو االحصا�ي أو التار���

  أو التوثيقي

تلك طبيعة  إ��  بالنظر  ا��ماية  من  أع��  مستوى   ضمان 
خاذ التداب�� الفنية والتقنية والتنظيمية

ّ
 املعطيات، وذلك بات

 الالزمة لذلك أثناء �افة العمليات املنجزة للمعا��ة وخاصة
املتعلقة املعطيات  إيواء  و��ّ�ر  باملعطيات  االحتفاظ   عند 

بال��ة خارج ال��اب التو����

 أن تتم املعا��ة �� نطاق اح��ام قواعد السّر امل�� فيما يتعلق
باألطباء و�افة م�� ال��ة املتدخل�ن �� ا��ال

املعطيات ال��صية املتعلقة
بال��ة 

تأم�ن املعطيات ال��صية اإلجراءات

اإلجراءات

 التعر�ف
.

 التعر�ف

. 

املبدأ

:

املبدأ

: 

.

 أال توضع املعدات والتجه��ات وا��امل املستعملة للمعا��ة
 من بطاقات و��الت وحواس�ب وخوادم ... �� ظروف وأماكن
من تتضّمنھ  ما  ع��  الع 

ّ
االط أو  إل��ا  الوصول  من  ن 

ّ
 تمك

معطيات من أ��اص أو أطراف غ�� مأذون لهم بذلك

املضّمنة املعا��ة  للمعطيات  الولوج  أو  الع 
ّ
باالط �سمح   أال 

 �سندات مكتو�ة أو الك��ونية أو ���ها أو �عديلها أو نقلها إال
 لأل��اص املسموح لهم القيام بذلك، �ل �� حدود ما خّول

إليھ من مهام واختصاص

دوري معلوماتية  سالمة  تدقيق  إ��  املعا��ة  نظام   إخضاع 
 طبقا للصيغ واإلجراءات الواردة بالقانون عدد 5 لسنة 2004

واملتعلق بالسالمة املعلوماتية

من ن 
ّ

يمك املعلوماتية،  للسالمة  داخ��  تدقيق  نظام   ترك�� 
 متا�عة جميع عمليات النفاذ إ�� قواعد املعطيات والتحي�نات
تحديد ومن  عل��ا  أنجزت  ال��  العمليات  و�ل  شمل��ا   ال�� 

األ��اص الذين قاموا بذلك وتوار�خ ولوجهم إل��ا

 ضبط وتوثيق قواعد التأم�ن وا��ماية صلب دليل إجراءات
املعلوماتية السالمة   �� التدقيق  عمليات  ل�ل  مرجعا   ي�ون 
واملعدات واألجهزة  املعتمدة  املعلوماتية  بالنظم  قة 

ّ
 املتعل

 وأماكن حفظها أو استعمالها

.

.

.

.

.

.

والكفيلة الالزمة  والتقنية  الفنية  التداب��  خاذ 
ّ
ات يتم   أن 

غ�� أو  قصد  عن  سواء  الغ��  ملنع  املعطيات  وتأم�ن   بحماية 
الع عل��ا أو �غي��ها أو �شرها أو استعمالها ��

ّ
 قصد من االط

 غ�� الصور ال�� سمح ��ا القانون أو ال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
وا��يلولة دون اتالفها أو ضياعها
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�عد دور�ة  بصفة  والسالمة  التأم�ن  قواعد  وتحي�ن   مراجعة 
إرساء من  ن 

ّ
يمك أن  شأنھ  من  مما  جدوى.  بدراسات   القيام 

ال��صية املعطيات  بمز�د حماية  وتقنيات كفيلة   إجراءات 
ونظم استغاللها قصد مز�د تحس�ن نجاع��ا

أو تصدير  أو  نقل  أو  إبالغ  او  �سليم  أو  إعطاء  عمليات   �� 
سواء األش�ال  من  ش�ل  بأي  ��صية  معطيات   ارسال 
إ�� الغ�� سواء �ان ��صا طبيعيا أو  بطر�قة آلية أو يدو�ة 
معنو�ا عاما أو خاصا يوجد مقّره خارج حدود ال��اب التو����

ال�� أو  املعا��ة  ال��صية  املعطيات  نقل  تحو�ل/  يمكن   ال 
رت �� هذه

ّ
 س�تم معا����ا إ�� خارج ال��اب التو���� إ�� إذا توف

العملية جملة من لشروط
إل��ا، املعطيات  تحو�ل  سيقع  ال��  الدولة  لدى  تتوفر   أن 
خالل من  ال��صية  املعطيات  حماية  من  مالئم   مستوى 
 وجود �شر�ع خاص ��ذه املسألة وهي�ل رقابة مستقل �عمل

 ع�� حسن تنفيذ مقتضيات ذلك القانون

مدّونة إمضاء  ع��  املؤسسة  أعوان  �افة  إلزام  ع��   العمل 
 شرف تتضّمن �� جانب م��ا مقتضيات تتعلق با��فاظ ع��

أمن املعطيات وسالم��ا

مهام لھ  �سند  ال��صية،  املعطيات  بحماية  ف 
ّ
م�ل  ت�ليف 

قة بحماية املعطيات ال��صية
ّ
 من بي��ا متا�عة ال��امج املتعل

 و�عالم الهيئة ب�ل حادث طارئ من شأنھ اإلضرار ��ا بأي وجھ
من األوجھ

وكيفية املعطيات  تأم�ن  قواعد  تضبط  مرجعية  وثيقة   وضع 
بطر�قة بتدقيق داخ�� وخار��  القيام   ا��فاظ ع�� سالم��ا 
حادث ب�ل  الهيئة  إعالم  نتائجها  ع��  الهيئة  واطالع   دور�ة 
املّتخذة واإلجراءات  باملعطيات  اإلضرار  شأنھ  من   طارئ 
عدم لضمان  املّتخذة  والتداب��  األضرار  تلك  ورفع   إلصالح 

 تكرار ذلك ا��ادث

إبالغ معطيات ��صية او  أو �سليم   �� �ل عمليات إعطاء 
الغ�� إ��  أو يدو�ة  آلية   بأي ش�ل من األش�ال سواء بطر�قة 
داخل خاصا  أو  عاما  معنو�ا  أو  طبيعيا  ��صا  �ان   سواء 

حدود ال��اب التو����

موافقة دون  الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
 ال��ص املع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ يمكن إحالة املعطيات
لتنفيذ ضرورّ�ة  اإلحالة  تلك  �انت  إذا  الغ��  إ��   ال��صية 
 املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية طبقا للقوان�ن وال��ات�ب
 ا��اري ��ا العمل أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوط��

 أو �� إطار الت�بعات ا��زائية

 تقت��� إحالة املعطيات ال��صية تقديم تصر�ح لدى الهيئة
تلك أو  ا��ّساسة  ال��صية  املعطيات  إحالة  عند   و�ضاف 

املتعلقة بالقصر تقديم مطلب ترخيص لد��ا

 أن ت�ون هذه الدولة ضمن قائمة الدول ال�� وضع��ا الهيئة
ر مستوى حماية �افية

ّ
 وال�� حّددت بموج��ا الدول ال�� توف

ومالئمة للمعطيات ال��صية (القرار ال��تي�� عدد3 للهيئة

املعطيات طبيعة  إ��  بالنظر  ا��ماية  مستوى  الهيئة   تقّدر 
 الواقع تحو�لها وأهمية االحتياطات الفنية ال�� �عتمدها تلك
ع�� معا����ا  تتم  ال��  ال��صية  املعطيات  ��ماية   الدول 

ترا��ا

من �ان  إذا  ا��ارج  إ��  ال��صية  املعطيات  تحو�ل   ي�ّ�ر 
ا��يو�ة أو املصا��  العام  باألمن  العملية املساس   شأن هذه 

للبالد التو�سية

 يقت��� أي تحو�ل/ نقل للمعطيات ال��صية تقديم تصر�ح
ومطلب ترخيص لدى الهيئة

للمعطيات معا��ة  �عد  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��   إن 
رها

ّ
 ال��صية من خالل ا��صول ع�� صور و���يالت توف

العمومي بالطر�ق  متحّركة  أو  قارة  تصو�ر  وأجهزة   �ام��ات 
 و�الفضاءات املفتوحة للعموم و�املساكن ا��اصة واإلقامات

 ا��ماعية وغ��ها من الفضاءات

إحالة املعطيات ال��صية

تحو�ل/ نقل املعطيات
ال��صية

اقبة البصر�ة ترك�� وسائل املر

. 

.  

. 

اإلجراءات

اإلجراءات

 التعر�ف

.

املبدأ

.

 التعر�ف

 التعر�ف

.

املبدأ

: 

.

) 

.

. 

اإلجراءات

. 
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من جملة  اح��ام  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��   يقت��� 
الفضاءات تأم�ن  ب�ن  التناسب  ملبدإ  تحقيقا   املوجبات 
 وحماي��ا واح��ام حقوق األ��اص وحر�ا��م وحماية ��يا��م
أو حماية التنّقل،   �� الذكر حقهم   ا��اصة وم��ا ع�� س�يل 

 حرم��م ا��سدية

الغاية من ترك�� وسائل املراقبة البصر�ة
 عدد ال�ام��ات وأماكن ترك��ها

بي��ا ومن  ال��خيص  طالب  ع��  ا��مولة  االل��امات   جملة 
 خاصة كيفية ضمان ممارسة ال��ص املع�� باألمر ��قوقھ

للعموم  املفتوحة  بالفضاءات  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ز 
ّ

 ترك
 مهما �ان صنفها، إال ما است�ناه القانون أو ال��ات�ب ا��اري

��ا العمل
إال العام،  بالطر�ق  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��   ي�ّ�ر 
أو عسكر�ة  أو  أمنية  مؤسسات  ��ا  توجد  ال��   باألماكن 
النفط ومقرات البنوك وحقول  مثل  اس��اتيجية  أو   قضائية 

الوزارات

�� زة 
ّ

املرك البصر�ة  املراقبة  وسائل  مدى  �غطي  أن   يجب 
فقط، ا��الت  لتلك  الداخلية  الفضاءات  ا��اصة   املساكن 
 بما �� ذلك ا��ديقة. و��ّ�ر أن �شمل مداها الطر�ق العام أو

 الرصيف أو مساكن األجوار

 ي�ّ�ر أن ي�ون ���يل الصور م��و�ا ب���يل صو�ي، إال
  �� الصور ال�� است�ناها القانون

 يتعّ�ن ع�� املسؤول عن املعا��ة أن يقتصر ع�� شاشة عرض
خصوصية إ��  و�النظر  أنھ  إال  ا��ي�ية.  املشاهدة  لھ   تخول 
 الفضاء وألسباب تتعلق بتأمينھ، فإن االحتفاظ بال���يالت
 يجب أن يقتصر ع�� ما هو ضروري لتحقيق تلك الغاية وأن
 يقع إعدامها بان��اء تلك الغاية ع�� أال يفوق ذلك مدة 30 يوما
است�ناها ال��  ا��االت   �� إال  ال���يالت،  بدء  تار�خ   من 

القانون
�� أماكن مؤّمنة معدة للغرض. وال ال���يالت   يتعّ�ن حفظ 
أو ذلك  قانونا  لهم  ا��ّول  لأل��اص  إال  إل��ا  الولوج   يتاح 

بموجب ال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

بصر�ة مراقبة  وسائل  بوجود  العموم  إعالم  يتم  أن   يجب 
 بالفضاءات ال�� يتم ترك��ها ��ا، وذلك بوضع الفتات �ش�� إ��
الهيئة ب��خيص  قة 

ّ
املتعل البيانات  وتتضّمن  بوضوح،   ذلك 

صال باملسؤول عن املعا��ة ملمارسة حق النفاذ
ّ
 و�كيفية االت

لل���يالت عند االقتضاء

املعطيات أمن وسالمة  الالزمة لضمان  التداب��  خاذ 
ّ
ات  يتعّ�ن 

 املضّمنة بال���يالت البصر�ة وعدم إحال��ا إ�� الغ�� إال �عد
 ا��صول ع�� موافقة ال��ص املع�� ��ا أو تنفيذا ملقتضيات
والدفاع العام  باألمن  قة 

ّ
واملتعل العمومية  السلطة   مهام 
 الوط�� أو �� إطار ت�بعات جزائية

تقديم تصر�ح للهيئة مرفقا بمطلب ترخيص يضمن بھ

اإلجراءات املبدأ

....

.

...

.

.

.

. 

.  

.  

:
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معطيات تحو�ل   / نقل  مشروعية  بمدى  الرأي  طلب  ق 
ّ
 �عل

تو���� من سلطة عمومية تو�سية تتعلق بمواطن   ��صية 
عمومية مؤسسة  إ��  بن�س)  لتو�س  العامة   (القنصلية 

  فر�سية

موافقة عدم  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 ال��ص املع�� باألمر الصر�حة والكتابية ع�� نقل معطياتھ
 ال��صية، ال�� �� �� حوزة السلطات العمومية التو�سية،

ال تأث�� لها ع�� نقلها إ�� ا��انب الفر����

عمومية سلطة  من  ال��صية  املعطيات  نقل  ُ�عت��   حيث 
العاّمة لتو�س بمدينة "ن�س" الفر�سية) (القنصلية   تو�سية 
 إ�� مؤسسة عمومية فر�سية (مص��ة الرقابة بصندوق املنح
إ�� تو�س  من  لها  نقال  البحر�ة")  "اآللب  بمحافظة   العائلية 
القنصلية للعالقات  "فيانا"  التفاقية  طبقا  وذلك   فر�سا، 
تو�س عل��ا  صادقت  وال��   ،1963 أفر�ل   23 بتار�خ   امل��مة 
نوفم��  21  �� املؤرخ   67 لسنة   40 عدد  القانون   بمقت��� 
هذه  �� التو�سية  البالد  انخراط  ب��خيص  ق 

ّ
املتعل  ،1967 

االتفاقية
 وحيث ول�ن أوجب الفصل 52 أّوال من القانون األسا��� عدد
 63 لسنة 2004 �� �ّل ا��االت، ا��صول ع�� ترخيص مسبق
أّن  

ّ
إال ا��ارج،  إ��  ال��صية  املعطيات  نقل   �� الهيئة   من 

 الفصل 54 من نفس القانون أعفى السلطات العمومية وال��
الفر�سية "ن�س"  بمدينة  لتو�س  العاّمة  القنصلية  بي��ا   من 
املوافقة ع��  ا��صول  من  أعفاها  كما  الواجب.  ذلك   من 
27 من ��ا الفصل   الصر�حة والكتابية للمع�� باألمر والوارد 

نفس القانون

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

من ��صية  معطيات   نقل/تحو�ل 
 هي�ل عمومي تو���� إ�� بالد أجن�ية

من مبدئيا  العمومية  الهيا�ل   �س�ث�� 
املعطيات حماية  قانون   تطبيق 

ال��صية

موافقة، أجن�ية،  بالد   نقل/تحو�ل، 
است�ناء من ترخيص،   هي�ل عمومي، 

 ا��ماية

ل��مهور�ة العامة   القنصلية 
 التو�سية بن�س بفر�سا

04

05

06

09/03-0101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2009 

02
27

03

،

.

، 

، 

.

.

.
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ال��ة وزارة  إحالة  بمسألة  الرأي  مطلب  �علق   حيث 
الغ��، إ��   العمومية ملعطيات ��صية من أصناف مختلفة 
إطار  �� قضاة  عن  صادرة  العرائض  ع��  ألذون   تنفيذا 
املرافعات مجلة  بموجب  إل��م  املسند  الوال�ي   االختصاص 

 املدنية والتجار�ة

لها لد��م  املطلو�ة  الوسيلة  �انت  ما 
ّ
�ل العرائض   األذون ع�� 

 مساس ب��اع يدخل �� اختصاصهم بوصفهم ح�اما �� األصل
ا��االت  �� ب�نما  القانون.  عل��ا  نّص  ال��  ا��االت   ��  وهذا، 
 ال�� لم يتعّرض إل��ا القانون، فيطّبق الفصل 214 من نفس
ة القاعدة نفسها الذي ينّص ع�� ما ي��: "يمكن ل���ام

ّ
 ا��ل

أن م 
ّ
مل خطر  وجود  و�شرط  ا��االت  تلك  غ��   ��  املذ�ور�ن 

خاذ جميع الوسائل ��فظ
ّ
ات  يصدروا أذونا ع�� العرائض �� 

بدون حماية وذلك تبقى  أن  يمكن  ال�� ال   ا��قوق واملصا�� 
 حسب القواعد االعتيادية ملرجع النظر." �ل ذلك إذا لم يقع
 �عد، القيام بقضية �� األصل. أّما إذا �انت الوسيلة املطلو�ة
214 الفصل  مع��  ع��  تقّدم  فإّ��ا  م�شورة،  بقضية  ق 

ّ
 تتعل

 اآلنف الذكر إ�� رئ�س ا��كمة امل�شورة لديھ القضية سواء
من غ��هما  أو  ناحية  حاكم  أو  ابتدائية  محكمة  رئ�س   �ان 
 رؤساء ا��اكم ا��تّص�ن امل�شورة لد��م القضية. فمثال إذا
لدى م�شورة  بقضية  عالقة  لها  املطلو�ة  الوسيلة   �انت 
 مجلس الشغل، فإّن رئ�س هذا ا��لس هو الذي يصدر اإلذن

ع�� املطلب

طلب حّق  من  مص��ة  لھ  من  ن 
ّ

مك القانون  أّن  املالحظ   مع 
املبّ�نة واآلجال  للشروط  وفقا  إليھ  املشار  اإلذن   ��  الرجوع 
أّن ة املرافعات املدنية والتجار�ة. كما 

ّ
219 من مجل  بالفصل 

الواردة للشروط  طبقا  لالست�ناف  قابل  املذ�ور   اإلذن 
�� الرجوع  أّن  كما  ة. 

ّ
ا��ل نفس  من  و223   222  بالفصل�ن 

التنفيذ يوقف  ال  است�نافها  وكذلك  املطالب  ع��   األذون 
ة ذا��ا

ّ
حسب منطوق الفصل�ن 220 و223 من ا��ل

63 لسنة القانون األسا��� عدد  47 من  الفصل   حيث خّول 
املوافقة دون  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ،2004 
إطار  �� وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  والكتابية   الصر�حة 
 الت�بعات ا��زائية. كما خّول إحال��ا إ�� الغ�� أيضا إذا �انت
العمومية طبقا ��ا السلطة  ال�� تقوم  املهام  لتنفيذ   ضرورّ�ة 

للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

 وحيث من ب�ن القوان�ن ا��اري ��ا العمل، القانون عدد 130
ة

ّ
1959، املتعلق بإدراج مجل 5 أكتو�ر  1959 املؤرخ ��   لسنة 

 املرافعات املدنية والتجار�ة ال�� بدأ العمل ��ا �� غّرة جانفي
م��ا ا��امس  ا��زء  من  الثا�ي  الباب  تضّمن  وال��   1960 

األذون ع�� العرائض

ھ:" يمكن أن
ّ
ة املذ�ورة أن

ّ
 وحيث اقت��� الفصل 213 من ا��ل

مطالب الّنوا��  ح�ام  أو  االبتدائية  ا��اكم  لرؤساء   تقدم 
نص ال��  ا��االت  جميع   �� وذلك  إذن  ع��  التحصيل   قصد 
 عل��ا القانون وحسب االختصاص املع�ن بھ"، ومع�� ذلك أّن

ام النوا�� مختّصون بإصدار
ّ
  رؤساء ا��اكم االبتدائية وح�

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

27

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الغ�� إ��  ��صية  معطيات   إحالة 
 تنفيذا إلذن ع�� عر�ضة

املعطيات إحالة  املعا��ة  عن  املسؤول   ع�� 
ع�� لإلذن  تنفيذا  الغ��  إ��   ال��صية 

العر�ضة الصادر عن سلطة قضائية

معطيات قضائية،  سلطة   إحالة، 
 حّساسة، معطيات ��ة، وضعية مهنية،

 شهادة �� األجر، إذن ع�� عر�ضة

04وزارة ال��ة العمومية

05

06

09/03-0201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2009 

02

03

، 

.

، 

.

.

.

.
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 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن إحالة وزارة ال�ّ�ة
 العمومية إ�� الغ��، تنفيذا لألذون ع�� العرائض صادرة عن
ش�ل  �� سواء  ��صية  معطيات  مختّصة،  مدنية   محاكم 
 ��� من تقار�ر طبية أو ملفات طبية ملر�ض مع�ن أو شهادات
راجع�ن عمومي�ن  أعوانا  ��ّم  إدار�ة  وضعيات  أو  األجور   �� 

بالنظر إل��ا أو نحوها ال مطعن ف��ا

 حيث �علق املطلب بمدى اعتبار املعطيات املتعلقة بالذوات
 املعنو�ة و�مس����ا من قبيل املعطيات ال��صية ا��اضعة
اإلجراءات وخاصة  ال��صية  املعطيات  حماية  قانون   إ�� 
بالقانون عل��ا  املنصوص  وترخيص  تصر�ح  من   املسبقة 

 األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 قائمة جمعية األمم املّتحدة ال�� �شمل األ��اص والهيئات
 التا�ع�ن "��ركة طالبان" و"تنظيم القاعدة"، املعّدة وا��ّينة
عدد بالقرار  إحدا��ا  الواقع  األمن  مجلس  ��نة  طرف   من 

1267 لسنة 1999

 وحيث اقت��� الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
القانون هذا  مع��  ��صية ع��  "�عت�� معطيات  ھ 

ّ
أن  2004 

تجعل وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما  البيانات   �ل 
أو مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال  أو  معّرفا   ��صاطبيعيا 
أو العامة  با��ياة  املتصلة  املعلومات  باست�ناء  مباشرة   غ�� 

املعت��ة كذلك قانونا

املّس��ين تخّص  معلومات  عا��ت  ول�ن  العارضة  أّن   وحيث 
 والضامن�ن والشر�اء، غ�� أّن تلك املعلومات ل�ست معطيات
ما �� معلومات مّتصلة با��ياة

ّ
 ��صية وال �عت�� كذلك و�ن

 العاّمة ع�� مع�� الفصل 4 السالف اإلشارة إليھ، ضرورة أّ��ا
و�قائمات األساسية  و�القوان�ن  التجار�ة  ت 

ّ
بال��ال  مدرجة 

لع
ّ
يط أن  ��ص  �ل  بإم�ان  ذلك،  ع��  وتأس�سا   الشر�اء. 

عل��ا
"تونزي مؤسسة  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
التصر�ح لواجب  خاضعة  غ��   فاكتور�نق"                     
 وال��خيص املنصوص عل��ما بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة

2004 وخاّصة الفصل�ن 7 و8 منھ

 حيث أّن مؤسسة "تونزي فاكتور�نق"                           �عمل
و�� الديون،  إدارة   �� ومختّصة  القروض  مجال   ��  خاصة 
 تأخذ ع�� عاتقها استخالص ديون مؤّسسات بمقت��� عقود
��ا ا��اري  ال��ات�ب  إطار   �� �س��  فإّ��ا  لذلك  معها.   ت��مها 
 العمل، إ�� جمع اإلرشادات حول الشر�ات ال�� تتعامل معها
 واملسّ��ين والضامن�ن والشر�اء و�تّم االعتماد عل��ا عند شراء

الديون وذلك عن طر�ق

طرف من  وا��ّينة  املعّدة  االقتصادية  االستعالمات   مركز�ة 
البنك املركزي التو����

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

27

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بالذوات قة 
ّ
املتعل املعطيات   معا��ة 

املعنو�ة و�مسّ����ا

املعنو�ة بالذوات  قة 
ّ
املتعل املعطيات   �س�ث�� 

��ماية األسا���  القانون  من   و�مسّ����ا 
 املعطيات ال��صية

 است�ناء من ا��ماية، ذات معنو�ة، مسّ��،
تصر�ح، مسبقة،  إجراءات  عامة،   حياة 

ترخيص

04 شركة تون��ي فاكتور�نق

05

06

09/03-03
8,7,4 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2009 

02

03

.

Tunisie factoring

، 

، 

:

"Tunisie factoring" 

، 

(1

(2

. 

". 

.

"Tunisie Factoring"

.
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 حيث جاء بطلب الرأي أن ممث�� شر�ات مجّمع الوفاء بصدد
 التفاوض مع ا���ومة التو�سية حول إم�انية انجاز مشروع
 مصا�� مندمجة �� إطار مركز تكنولو�� بتو�س بجهة النح��
 يطلق عليھ املركز التكنولو��                                         يجمع
ن

ّ
سيمك الذي  ال���ء  أخرى،  وشر�ات  الوفاء  مجّمع   شر�ات 

الشهادات للشباب أ��اب  1400 موطن شغل   من إحداث 
با��ارج و��رفا��ا املقيمة  للشر�ات   و�سدي خدمات عديدة 
املالية مجا��   �� والدعم  اإلعالمية  بتطو�ر  تتعلق  ميادين   �� 
 وا��اسبة ولهذه الغاية يتو�� املركز املذ�ور است��اد ومعا��ة
بأجرائھ تتعلق  ��صية  معطيات  وتحو�ل  وتبادل   وتخز�ن 
تقدمت املشروع  نجاح  ولضمان  با��ارج.  املقيم�ن   وحرفائھ 
 العارضة بطلب إ�� ا���ومة التو�سية التمست فيھ إعفاءها
فتلقت الهيئة  لدى  املسبق  وال��خيص  التصر�ح  واج��   من 
الدو�� والتعاون  التنمية  وزارة  من   ،2009 أكتو�ر   20  بتار�خ 
 جوابا ع�� طل��ا تضمن "إعفاءها من واجب التصر�ح املسبق
 ملعا��ة املعطيات ال��صية وذلك �عد أخذ رأي وزارة العـــدل

وحقــوق اإل�ســـان

مع املفاوضات   �� التقّدم  ولغاية  األساس،  هذا  وع��   وحيث 
��ذه العارضة  تقدمت  املشروع،  حول  التو�سية   ا���ومة 
العدل وحقوق اإل�سان، ملتمسة م��ا أن إ�� وزارة   العر�ضة 

تبدي رأ��ا حول املسائل التالية

 بيان إن �ان اإلعفاء املمنوح ُ�عت�� إعفاء ��ائيا وشامال �سري
عن املسؤولة  بصف��ا  التكنولو��  املركز  شر�ات  جميع   ع�� 
 معا��ة املعطيات ال��صية وكذلك املناول�ن املقيم�ن خارج

ا��مهور�ة التو�سية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

��صية معطيات  وتبادل  نقل   تحو�ل/ 
ألجراء وحرفاء مقيم�ن با��ارج

املعا��ة عن  للمسؤول  است�ناء  منح  للهيئة   ل�س 
اح��ام أو من  املسبقة  باإلجراءات  القيام   �عفيھ من 
أقّرها ال��  ا��االت  غ��   �� باالمر  املع��   حقوق 

القانون

إجراءات مسبقة، ا��ماية،  است�ناء من  نقل،   تحو�ل/ 
حق موافقة،  إعالم،  الهيئة،  اختصاص  خاص،   هي�ل 
تخز�ن، إقامة،  تو�سية،  ج�سية  املعطيات،  إ��   النفاذ 

 أجراء، حرفاء، مناول�ن

04 وزارة العدل وحقوق اإل�سان

05

06

09/03-0501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
  2010

02

03

. 

، 

".

 « Technology Center »

:

(1

واج�� من  �عفى  التكنولو��  املركز  شر�ات  �انت  إن   بيان 
�عفى كما  الهيئة،  لدى  املسبق�ن  ال��خيص  وطلب   التصر�ح 
 من واجب إعالم املعني�ن باألمر بحقهم �� النفاذ إ�� املعطيات
�ل من  وعموما  املسبقة  املوافقة  ع��  ا��صول  وجوب   ومن 

إجراء وذلك طيلة إنجاز املشــروع

(2

من أعوان  ع��  التكنولو��  املركز  شر�ات  اعتماد،  صورة   �� 
 ج�سيات أجن�ية للقيام �عملية املعا��ة أو ممثل�ن قانوني�ن
القانون�ن املمثل�ن  أو  األعوان  هؤالء  يتمتع  با��ارج   مقيم�ن 
واإلقامة التو�سية  ا���سية  شرط  توفر  وجوب  من   بإعفاء 
 بالبالد التو�سية الوارد ��ما الفصــل 22 مـن القانــون األســا���

عـــ63ــدد لسنـة 2004

 حيث تطرح العر�ضة املقدمة من طرف شر�ات مجّمع الوفاء
عـــدة مسائل قانــونية لها عالقـة مباشـــرة بالقانون األســا���

عـــ63ـــدد لسنـة 2004 

ترخيص وطلب  تصر�ح  من  املسبقة  اإلجراءات  من   اإلعفاء 
قبل معا��ة املعطيات ال��صية

(3

(1

إ�� النفاذ   �� باألمر بحقهم   اإلعفاء من واجب إعالم املعني�ن 
املعطيات موضوع املعا��ة

(2

 اإلعفاء من واجب ا��صول ع�� املوافقة الكتابية والصر�حة
للمعني�ن باألمر قبل القيام �عملية املعا��ة

(3

 اإلعفاء من وجوب توفر ا���سية التو�سية واإلقامة بتو�س
الذين سيقومون املعا��ة واألعوان  للمسؤول�ن عن   بال�سبة 

بمعا��ة املعطيات ال��صية

(4

.

.

، 

، 

.

.

.

.
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ال��خيص التصر�ح وطلب  واج��  اإلعفاء من   �� خصوص 
قبل معا��ة املعطيات ال��صّية

قبل وال��خيص  التصر�ح  واج��  من  اإلعفاء  طلب  أن   حيث 
ملقتضيات  – أّوال  مخالف  ال��صّية  املعطيات   معا��ة 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 وخاّصة الفصل�ن 7و8
معطيات معا��ة  عملّية  �ل   7 الفصل  ُيخضع  اللذان   منھ 

��صّية لتصر�ح مسبق يودع بمقر الهيئة

 ال يمكن التنازل مسّبقا ع�� حق الّنفاذ". وترتي�يا ع�� ما سبق
باألمر املعني�ن  إعالم  واجب  من  اإلعفاء  طلب  فإن   �سطھ 
 بحّقهم �� النفاذ إ�� املعطيات ال��صّية ال�� تخّصهم ي�ون

مخالفا ألح�ام الفصول 32 و33و37 السابق اإلشارة إل��ا

ال��صّية املعطيات  معا��ة  �انت  إذا   : األّول   االست�ناء 
ألغراض علمّية

 االست�ناء الثا�ي: إذا �ان القصد من ا��د من النفاذ حماية
املع�� باألمر نفسھ أو الغ��

 االست�ناء الثالث: إذا �انت ممارسة حق النفاذ إ�� املعطيات
 ال��صّية تتعلق باملعطيات الواقع معا����ا من األ��اص

العمومي�ن (الفصل 56 من القانون املذ�ور

 وحيث تضمن هذا املبدأ ثالثة است�ناءات ورد اثنان م��ما ��
الفصل 35 من القانون أال وهما

 فيما �ستوجب الفصل 8 ا��صول ع�� ترخيص من الهيئة �� 
مجموعة من ا��االت أبرزها

ق بصفة مباشرة
ّ
 قبل معا��ة املعطيات ال��صّية ال�� تتعل

املعتقدات أو  ا��ي�ية  أو  العرقّية  باألصول  مباشرة  غ��   أو 
النقابّية أو  الفلسفّية  أو  السياسية  األف�ار  أو   الدي�ّية 

(الفصل 15 من القانون عدد 63 لسنة 2004

-1

 �� خصوص طلب اإلعفاء من واجب إعالم املعني�ن باألمر
هم �� النفاذ إ�� املعطيات موضوع املعا��ة

ّ
بحق

-2

ع�� ا��صول  واجب  من  اإلعفاء  طلب  خصوص   �� 
القيام قبل  باألمر  للمعني�ن  والكتابّية  الصر�حة  افقة   املو

�عملّية املعا��ة

-3

:

.

:

•

 قبل إحالة املعطيات ال��صّية إ�� الغ�� عند عدم املوافقة
 الصر�حة والكتابّية للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ (الفصل 47

ثانيا من القانون املذ�ور

•

 قبل نقل/ تحو�ل املعطيات ال��صّية إ�� ا��ارج (الفصل 52
من القانون املذ�ور

•

إ�� بال��ة  قة 
ّ
املتعل ال��صّية  املعطيات  إحالة   قبل 

 أ��اص أو مؤسسات تقوم ب�شاط البحث العل�� �� مجال
ال��ة (الفصل 63 ثانيا من املذ�ور

 27  حيث أن هذا الطلب فيھ أيضا خرق ملقتضيات الفصل 
ينص الذي   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   من 
إال ال��صية  املعطيات  معا��ة  يمكن  "ال  أنھ  ع��   صراحة 

باملوافقة الصر�حة والكتابية للمع�� باألمر

عل��ا  التنصيص  وقع  املبدأ  لهذا  است�ناءات  توجد   وحيث 
 بالفصول 12 و14 و16 و29 و44 و53 و62 و68 من القانون

عدد 63 لسنة 2004

 االست�ناء األول : يتعلق بمعا��ة املعطيات ال��صية �� غ��
 األغراض ال�� جمعت من أجلها (الفصل 12)، فإنھ ال �ش��ط

املوافقة الصر�حة والكتابية للمع�� باألمر

ال��صية املعطيات  بجمع  يتعلق   : الثا�ي   االست�ناء 
الصر�حة املوافقة  �ش��ط  ال  فإنھ   (14 (الفصل   ا��ساسة 

والكتابية للمع�� باألمر

(الفصل لألج��  املهنية  بالوضعية  يتعلق   : الثالث   االست�ناء 
املع�� والكتابية من  الصر�حة  املوافقة  فإنھ ال �ش��ط   ،(16 

باألمر

إذا �ان �� ذلك تحقيق ملص��ة حيو�ة 
إذا �ان ذلك لتحقيق أغراض علمية بحتة 

إذا أصبحت تلك املعطيات تك���� صبغة عامة �ش�ل بّ�ن
 إذا �انت معا����ا ضرور�ة ��دمة األغراض التار�خية أو

العلمّية
لل��ص ا��يو�ة  املصا��  ��ماية  ضرور�ة  �انت   إذا 

 املع��

•

من  69 (الفصل  البصر�ة  املراقبة  وسائل  استعمال   قبل 
القانون املذ�ور

27  �� املؤّرخ   2007 لسنة   3004 عدد  األمر  ألح�ام   ثانيا، 
التصر�ح و�جراءات  شروط  بضبط  ق 

ّ
املتعل  2007  نوفم�� 

2 الفصل  خاّصة  ال��صّية  املعطيات  ملعا��ة   وال��خيص 
��صّية ملعطيات  معا��ة  عملّية  �ل  أخضع  الذي   منھ 

لتصر�ح مسبق أو ترخيص �� ا��االت األنفة الذكر

إ�� النفاذ   �� بحّقهم  باألمر  املعني�ن  إعالم  واجب  أن   حيث 
حق إطار   �� يندرج  املعا��ة،  موضوع  ال��صّية   املعطيات 
63 عدد  األسا���  القانون  من   32 الفصل  بھ  الوارد   النفاذ 
 لسنة 2004، والذي �عّرف حق النفاذ بأنھ حق املع�� باألمر أو
ال��صّية املعطيات  جميع  ع��  االطالع   �� ورثتھ  أو   وليھ 
 ا��اّصة ��م وطلب إصالحها أو إتمامها أو �عديلها أو تحيي��ا
غ�� �انت  إذا  عل��ا  ال�شطيب  أو  توضيحها  أو  �غي��ها   أو 
�شمل كما  ممنوعة.  معا����ا  �انت  أو  غامضة  أو   ��يحة 

ال���يالت و�طر�قة م�ّسطة إذا تّمت معا����ا آليا
لسنة  63 عدد  القانون  نفس  من   37 الفصل  أوجب   وحيث 
ال��صّية املعطيات  معا��ة  عن  املسؤول  "ع��   2004 
زمة لتمك�ن

ّ
آلّية واملناول وضع اإلم�انيات التقنّية اآل  بطر�قة 

بطر�قة مطلبھ  إرسال  من  ولّيھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر   املع�� 
أو إصالحها  أو  �غي��ها  أو  املعطيات  لتعديل   إلك��ونّية 

ھ
ّ
ال�شطيب عل��ا". كما جاء بالفصل 33 من ذات القانون أن

•

)

)

)

)

)
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"
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.

)

-

-

-

:
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:

-2
-1

-2

-3

-1

وتمت لألج��  املهنية  بالوضعية  تتعلق  املعا��ة  �انت   إذا 
من املؤجر و�انت ضرور�ة لس�� العمل وتنظيمھ

-1

إذا �انت املعا��ة تتعلق بمتا�عة ا��الة ال��ية لألج�� -2

.

.

.

.

.

:

:

.

.
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لل��ص القانو�ي  املمثل  أو  الطبي��  ال��ص   ��  تتوفر 
وأعوا��ما ال��صية  املعطيات  معا��ة   �� الراغب   املعنوي 

الشروط التالية

ا���سية تّوفر  وجوب  من  اإلعفاء  طلب  خصوص   �� 
للمسؤول�ن بال�سبة  التو�سية  بالبالد  واإلقامة   التو�سية 
 عن املعا��ة واألعوان الذين سيقومون بمعا��ة املعطيات

ال��صية

-4

من ال��صية  املعطيات  بجمع  يتعلق   : الرا�ع   االست�ناء 
الصر�حة املوافقة  �ش��ط  وال   (29 (الفصل  باألمـــر   املع�� 

والكتابية للمع�� باألمر

من ال��صية  املعطيات  بجمع  يتعلق   : ا��امس   االست�ناء 
الصر�حة املوافقة  �ش��ط  ال  املذ�ور   44 (الفصل   الغ�� 

والكتابية من املع�� باألمر

27 : يتعلق �عدم انطباق أح�ام الفصل   االست�ناء السادس 
 من القانون عدد 63 لسنة 2004، ع�� اال��اص العمومي�ن
 (الفصل 53)، وال �ش��ط املوافقة الصر�حة والكتابية للمع��

باألمر

ال��صية املعطيات  بمعا��ة  يتعلق   : السا�ع   االست�ناء 
 ا��اصة بال��ة (الفصل 62) وال �ش��ط املوافقة الصر�حة

والكتابية للمع�� باألمر

 االست�ناء الثامن : يتعلق ب�شر املعطيات ال��صية �� مجال
الصر�حة املوافقة  �ش��ط  وال   (68 (الفصل  العل��   البحث 

والكتابية من املع�� باألمر

أن ي�ون تو���� ا���سية
أن ي�ون مقيما بالبالد التو�سية 

أن ي�ون نقي السوابق 

املناول تنطبق ع��  الشروط  "أن هذه  الفصل   وأضاف نفس 
وأعوانھ

اإلعفاءات أن  الرأي،  طلب  ع��  ا��واب  خالصة  أن   وحيث 
 املطلو�ة من العارضة جاءت �لها مخالفة ملقتضيات القانون
 عـــ63ـــدد لسنة 2004، وخاصة الفصول 7 و8 و22 و27 و32

منھ
والصر�حة الكتابية  املوافقة  بمبدأ  يتعلق  وفيما  أنھ   وحيث 
من و32   27 بالفصل�ن  الواردان  النفاذ  وحق  باألمر   للمع�� 
املعطيات حاليا  لد��ا  تتوفر  لم  الهيئة  فإن  القانون،   نفس 
إطار  �� رأ��ا  تبدي  أن  ضو��ا  ع��  لها  يمكن  ال��   الضرور�ة 
�� تجد  قد  وال��  إل��ا  اإلملاع  السالف  االست�نائية   األح�ام 

 ملعضل��ا
ّ
�عضها العارضة حال

-

-
-

 إذا �ان من ا���� أ��ا �عود عليھ باملص��ة و�عذر االتصال
بھ

إذا �ان ا��صول عليھ يتطلب مجهودات مرهقة
بھ ا��اصة  ال��صية  املعطيات  معا��ة  �انت   إذا 

يقتض��ا القانون
بھ ا��اصة  ال��صية  املعطيات  معا��ة  �انت   إذا 

يقتض��ا اتفاق �عاقدي ي�ون هو طرفا فيھ

-1

إذا اقت��� القانون إم�انية جمعها
إذا �ان جمعها منھ �ستوجب القيام بمجهودات مرهقة
إذا �ان من الوا�� عدم املساس بمصا��ھ املشروعة

إذا تو�� املع�� باألمر

-1

املنصوص العمومي�ن  األ��اص  من  املعا��ة  �انت   إذا 
عل��م بالفصل املذ�ور

-1

 إذا �انت املعا��ة الزمة لتحقيق أغراض يقتض��ا القانون أو
ال��ات�ب

العمومية ال��ة  لتطو�ر  ضرور�ة  املعا��ة  �انت   إذا 
وحماي��ا �� ذلك البحث عن األمراض

بالفائدة عليھ  ستعود  املعا��ة  أن  الظروف  من   ��
ّ
ات  إذا 

ال��ية حالتھ  متا�عة  اقتض��ا  أو  الصّ��  املستوى   ع�� 
ألغراض وقائية وعالجية

إذا �انت املعا��ة �� نطاق البحث العل�� �� مجال ال��ة

البحث نتائج  لتقديم  ضرور�ا  املعطيات  تلك  �شر  �ان   إذا 
املتعلقة بأحداث أو ظواهر قائمة زمن تقديم النتائج

22 من الفصل  الطلب جاء مخالفا ملقتضيات  أن هذا   حيث 
 القانــون عـــ63ـــدد لسنـة 2004، والذي "أوجب" صراحة "أن

-1

-2

-3

-4

-1

-2

-3
-4

-2
-3

-4
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 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
ّ

إن
ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي
نّصھ 

صاال من شركة
ّ
            حيث جاء بطلب الرأي أن الطالب تلقى ات

 ع�� 45 ألف عنوان إلك��ونيا ��صيا ومهنيا أل��اص دون 
الغاية من هذه أو ا��صول ع�� موافق��م. وأن   علمهم بذلك 
 العملية بيع تلك املعطيات ال��صية للغ�� ألغراض إشهار�ة

 باستعمال ارساليات إلك��ونية اقحامية

لهــا مسألــة  الهيئــة  علــى  املعــروض  املطلــب  تضّمــن  ولئــن   حيث 
ــھ يرمــي فــــــي ��ايــــــة املطــــــاف إلــــى

ّ
 أن

ّ
 صلــة بمجــال اختصاصها إال

املذكــورة الشركــــــة  معا��ــــــة  قانونيــــــة  مــــدى  حــــــول   استفتا��ا 
إبــــداء مجــــــّرد  مــن  املسألــــة  ُيخــرج  مّمــا  ال��صيــة   للمعطيــات 
 رأي إلــــــــى مسألــــة �شمــــل نفــــس األطــــراف يمكــــن للهيئــــة أن تنظــــر
ــد ��ــــــا، األمــــر الــــذي يّتجـــــھ

ّ
 ف��ــــــا بمناسبــــــة ش�ايــــــة الحقــــــة تتعهــــ

معــــــھ رّده وعــــــــدم االستجابة إليــــــــھ

27

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إلك��ونية قانونية استغالل عناو�ن   مدى 
ع�� ا��صول  دون  ومهنية   ��صية 

 موافقة أ��ا��ا

معا��ة مشروعية  مدى   �� النظر  يمكن   ال 
املعا��ة تلك  أن  باعتبار  ��صية،   معطيات 
الحقا تطرح  ش�اية  موضوع  ت�ون  أن   يمكن 

 ع�� الهيئة

معا��ة، شرعية  الهيئة،   اختصاص 
 ش�اية، رفض النظر

04 شاكر العوادي

05

06

10/03-0601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2010 

02

03

، ، 

 ,Our web

.
.
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76,11,10,9

�عرض عليھ بموجبھ شراء قاعدة بيانات �شتمل



 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
ّ

إن
ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

خضوع مدى  حول  الهيئة  استفسار  الرأي  بطلب  جاء   حيث 
بجمع أساسا  �شاطها  يتعلق  ائتما�ي  استعالم   مؤسسة 
أح�ام إ��  مالية  مؤسسات  مدي��  حول  ��صية   معطيات 

 القانون األسا��� ��ماية املعطيات ال��صية

 املعطيات الواقع جمعها للقانون األسا��� املذ�ور،   مّما يخرج
 املوضوع من مجّرد إبداء رأي إ�� مسألة يمكن أن ي�ون الطالب
رّده معھ  يّتجھ  الذي  األمر  الهيئة  ع��  الحقا  تطرح  ف��ا   طرفا 

وعدم االستجابة إليھ

ل �شاط مؤسسة                              املزمع إ�شاؤه ��
ّ
 حيث يتمث

رة
ّ
 جمع معطيات من طرف الدائن�ن واملصادر العمومية املتوف

حول املعلومات  يجمع  ھ 
ّ
أن أّي  املق��ض�ن.  تداين  سوابق   حول 

 األ��اص واملؤّسسات الّصغرى مثل سوابق خالص القروض
حول تقر�را  و�صدر  باإلفالس  القاضية  القضائية   والقرارات 

الوضعّية املالية للمق��ض يتو�� بيعھ إ�� الدائن�ن

ل أساسا
ّ
 وحيث باعتبار أّن عمل مؤّسسة                               يتمث

 �� جمع معطيات أل��اص وللمؤسسات الّصغرى، فإّن ذلك
الطالب ي�ســاءل  ثّم  ومــن  ��صية  ملعطيات  معا��ة   �عت�� 
حول عالقــة مؤّسستــھ بالقانون األسا��� عـــ63ــدد لسنــة 2004

ھ ول�ن خّول الفصل 76
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

للهيئة  ،2004 لسنة   "6 عدد  األسا���  القانون  من   خامسا 
 إم�انية إبداء الرأي �� جميع املسائل ذات العالقة بأح�ام هذا
 أّن الطلب يرمي �� ��اية املطاف إ�� استفتاء الهيئة

ّ
 القانون، إال

  حول مدى خضوع مؤّسسة                                       عند معا��ة

10

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

��ماية األسا���  القانون  انطباق   مدى 
عملية ع��  ال��صية   املعطيات 

 االستعالم االئتما�ي

معطيات معا��ة  مشروعية   �� النظر   رفض 
أن يمكن  املعا��ة  تلك  أن  باعتبار   ��صية، 

ت�ون موضوع ش�اية تطرح الحقا ع�� الهيئة

 جمع، استعالم ائتما�ي، ش�اية، اختصاص
الهيئة، رفض الطلب

 الشركة املغار�ية للمعلومات
اإلئتمانية

04

05

06

10/03-07
فقرة 5

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2010

02

03

76

، 

، 

"Credit Bureau"

"Credit Bureau"

"Credit Bureau"
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خضوع مدى  حول  الهيئة  رأي  إبداء  إ��  املطلب  ��دف   حيث 
ترك�� قبل  مسبق  ترخيص  طلب  إ��  العامري  برج   بلدّية 
 واستعمال وسائل املراقبة البصر�ة من الهيئة الوطنية ��ماية
 املعطيات ال��صية الوارد بھ القانون األسا��� عدد 63 لسنة

2004

من  53 بالفصل  عل��م  املنصوص  العمومية  السلط   الواجب 
نفس القانون والذين من بي��م ا��ماعات ا��لية أي البلديات

ھ ال تخضع بلدية برج
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

لوسائل ترك��ها  عند  الهيئة  من  مسبق  ترخيص  إ��   العامري 
املراقبة البصر�ة بمقّرها

صلة لها  مسألة  الهيئة  ع��  املعروض  املطلب  يتضّمن   وحيث 
منھ.  70 بالفصل  عل��ا  املنصوص  املذ�ور  القانون   بأح�ام 

لذلك يمكن لها أن تتعّهد بھ

�� الرأي  إبداء  طالبة  أّن  ي�بّ�ن  املطلب،  ع��  الع 
ّ
باالط  وحيث 

بلدّية برج العامري �� ��ص رئ�سها
محلية جماعة   �� العامري  برج  بلدية  أّن   �� جدال  ال   وحيث 
 حسب منطوق الفصل األول من القانون عدد 33 لسنة 1975
األسا��� القانون  بإصدار  ق 

ّ
املتعل  ،1975 ماي   14  ��  املؤرخ 

 للبلديات، كما وقع تنقيحھ و�تمامھ بالقانون األسا��� عدد 48
 لسنة 2006 املؤرخ �� 17 جو�لية 2006 وخاّصة الفصل الثا�ي

منھ
69 من القانون األسا��� عدد 63  وحيث ول�ن أخضع الفصل 
الذي البصر�ة  املراقبة  2004، ترك�� واستعمال وسائل   لسنة 
 يمارسھ األ��اص الطبيعيون واملعنو�ون إ�� ترخيص مسبق
 أّن الفصل 54 من ذات القانون أعفى من ذلك

ّ
من الهيئة، إال

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

لواجب  العمومية  الهيا�ل  خضوع   مدى 
وسائل ل��ك��  ترخيص  مطلب   تقديم 

مراقبة بصر�ة

قانون تطبيق  من  العمومية  الهيا�ل   �س�ث�� 
حماية املعطيات ال��صية

بلدية، عمومي،  هي�ل  بصر�ـــة،   مراقبــــــة 
است�ناء ا��ماية، ترخيص

04 بلدّية برج العامري

05

06

10/03-0801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 أكتو�ر 2010 

02

03

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
ّ

إن
 ،ال��صية 

28

.

.
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.

.
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70,69,54,53



مالحظة أولية  .1

صلة لها  مسألة  الهيئة  ع��  املعروض  املطلب  تضّمن   وحيث 
 بأح�ام القانون تتعلق بمسك امللف الطّ�� وحفظھ وأرشفتھ

 للمر�ض. فضال عن أّن مشروع األمر املعروض ع�� الهيئة وضع
 �� بابھ الثا�ي إم�انية ممارسة املر�ض ا��ّق �� النفاذ الذي هو
املباشر النفاذ  ��ق  است�ناء  ل 

ّ
يمث ما  وهو  مباشر  غ��   نفاذ 

 املنصوص عليھ بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004. و�ناء
 ع�� ذلك واس�نادا إ�� مبدأ توازي الّصيغ واإلجراءات، واعتبارا
ال اإل�سان  بحقوق  ق 

ّ
تتعل ال��  القانونّية  النصوص  أّن   إ�� 

فإّن القانون،  مجال   �� بل  ال��تي�ية  السلطة  مجال   ��  تدخل 
أن يمكن  ال  الط��   

ّ
امللف تنظيم  بموجبھ  يتّم  الذي   ال�شر�ع 

 �� ش�ل قانون
ّ
ي�ون إال

ھ بالرجوع إ�� ال�شر�ع املقارن، نجد
ّ
 وتدعيما لهذا املوقف، فإن

م بمقت��� قانون أال وهو
ّ
 أن امللف الط�� �� فر�سا، مثال، منظ

ق
ّ
 القانون عدد 303 لسنة 2002 املؤرخ �� 4 مارس 2002 املتعل

بحقوق املر��� ونوعّية النظام الص��

ق ببعض
ّ
 هذا، و�ث�� املشروع الّراهن عديد املالحظات ال�� تتعل

الفصول، توردها الهيئة �� االق��احات التالية

مارس  23  �� املؤرخ   2011 لسنة   14 عدد  املرسوم   إضافة 
ق بالتنظيم املؤقت للّسلط العمومّية

ّ
2011، املتعل

و�جراءات شروط  ضبط  ع��  يحتوي  األمر  مشروع  أّن   حيث 
 الط�� بما �� ذلك جمع املعطيات ال��ّية

ّ
 مسك وحفظ امللف

أو استعمالها  أو  واستغاللها  وحفظها  و���يلها   للمر�ض 
�شرها أو االطالع عل��ا وح�� إتالفها

 وحيث أّن العمليات املشار إل��ا أعاله �عت�� معا��ة للمعطيات
 ال��صية ع�� مع�� أح�ام الفصل الّسادس من القانون عدد

63 لسنة 2004
مما حّساسة،  معطيات  �عت��  ال��ية  املعطيات  أّن   وحيث 
جمعها من  بدءا  خاصة،  حمائية  بمعاي��  تفر�دها   �ستوجب 
عل��ا االطالع  وكيفية  استغاللها  وطرق  حفظها  بظروف   مرورا 
63 لسنة القانون األسا��� عدد  �عّرض  إتالفها. وقد   وشروط 
إ�� تدعو  الهيئة  فإّن  لذلك،  العمليات.  تلك  جميع  إ��   2004 
القانون إ��  الط��  بامللف  ق 

ّ
املتعل األمر  مشروع   إخضاع 

 األسا��� املذ�ور، وانطالقا من ذلك، فقد حاولت الهيئة إبداء
م��وظا��ا حول مختلف فصول مشروع األمر ع�� النحو التا��

مباشرة عالقة  لھ  أّن  إ��  نظرا  جّدا  مهّما  املوضوع  هذا   �عّد 
هو الذي  الط��،   

ّ
امللف ��ّم  باعتباره  اإل�سان  حقوق   بمسألة 

ق با��الة ال��ّية
ّ
 مجموعة من املعطيات ال��صية تتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
ّ

إن
 ،ال��صية 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

شروط بضبط  ق 
ّ
متعل أمر   مشروع 

و�جراءات مسك وحفظ امللف الط��

 ضرورة خضوع مسك امللف الط�� وحفظھ إ��
 مقتضيات قانون حماية املعطيات ال��صية

أمر مشروع  اس�شاري،  رأي  الهيئة،   اختصاص 
معطيات حّساسة،  معطيات  ط��،  ملف   ح�ومي، 
 ال��ة، مر�ض، ورثة، قاصر، م��ور عليھ، إعالم،
آجال تحي�ن،  املعطيات،  إ��  النفاذ  حق   موافقة، 
 ا��فظ، أرشفة، إتالف، ا��ق �� ال�سيان، إجراءات
 مسبقة، إيقاف ال�شاط، بحث عل��، أمن معطيات،

خالص معلوم، ���ة

وزارة ال��ة العمومية
04

05

06

10/03-0901

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2011 

02

03

23

.

.

.

:

:

.

.

:

-1

 إضافة املرسوم عدد 14 لسنة 2011 املؤرخ �� 26 ماي 2011،
ق بالنفاذ إ�� الوثائق اإلدار�ة للهيا�ل العمومية، كما وقع

ّ
 املتعل

11  �� املؤرخ   2011 لسنة   54 عدد  باملرسوم  و�تمامھ   تنقيحھ 
جوان 2011، ضمن اإلطالعات

-2

ة الطب�ب ضمن اإلطالعات
ّ
م ��ل

ّ
إدراج ال�شر�ع املنظ -3

بامللف ق 
ّ
املتعل املرسوم  ليصبح  املشروع  هذا  �سمية   اختصار 

الط��
وع�� باملشروع  الواردة  املصط��ات  لتعر�ف  فصل   تخصيص 

س�يل املثال: "املسك" و"ا��فظ" و�االطالع" و"اإلتالف

-4

-5

.

.

.

.

" 
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32,30,29,28,27,19,18,8,7,4
65,64,63,62,45,40,34,



مالحظات حول الفصول الواردة بمشروع األمر املعروض

فيما نفّصلها  املالحظات  العديد من  يث��  الراهن  املشروع   إّن 
ي��

بمحتوى التعر�ف  يتضّمن  الفصل  هذا  أّن  طاملا   :1  الفصل 
 األمر، ي�ون من املّتجھ إدراجھ تحت الباب األول الذي عنوانھ:

"أح�ام عامة

ھ "يضبط نموذج امللف
ّ
 الفصل 6: ينّص هذا الفصل ع�� أن

ال�ّ�ة وز�ر  من  قرار  بمقت���  م�ّوناتھ  تحديد  و�تّم   الطّ�� 
م

ّ
منا بأّن النصوص ال�� س�نظ

ّ
ھ، إذا ما سل

ّ
 العمومّية". غ�� أن

امللف نموذج  فإّن ضبط  قانون،  الط�� س�ّتخذ ش�ل   امللف 
ول�س أمر  بمقت���  يصبحان  م�ّوناتھ  وتحديد   الطّ�� 
للملف امل�ّونة  املعطيات  أّن  إ��  نظرا  وذلك  قرار،   بمقت��� 
بالتجارب  الط�� �� معطيات حّساسة من جهة، واست�ناسا 
 الغر�ية من جهة أخرى، وخاّصة م��ا الفر�سّية، ال�� حّددت
637 الطّ�� بمقت��� أمر، أال وهو األمر عدد   محتوى امللف 

لسنة 2002 املؤّرخ �� 29 أفر�ل 2002

 الفصل 7: يندرج هذا الفصل ضمن الباب الثا�ي تحت عنوان
ھ

ّ
الع ع�� امللف الطّ��" و�نّص �� فقرتھ األو�� ع�� أن

ّ
 "�� االط

مراعاة مع  الط��  السّر  ع��  ا��افظة  الطب�ب  ع��   "يجب 
عل��ا املنصوص  االست�نائية  وا��االت  األمر  هذا   مقتضيات 
ق بالسّر الط�� وا��افظة عليھ،

ّ
ھ يتعل

ّ
 قانونا". ولكن، طاملا أن

الفصل محتوى  ب�ن  عالقة  توجد  ال  ھ 
ّ
أن ترى  الهيئة   فإّن 

ذلك ع��  بناء  وتق��ح  ضمنھ.  يندرج  الذي  الباب   وعنوان 
 إخراجھ من هذا الباب و�دراجھ عوضا عن ذلك �� الفصل 4

كفقرة ثانية ضمن الباب األّول تحت عنوان "أح�ام عامة

علـــى ا��افظـــة  وجـــوب  عـــن  ا��ديـــث  فـــإّن  أخرى،   ومن جهة 
ا��زائيـــة العقو�ـــات  عن  ا��ديث  إلـــى  يدفعنا  الطبـــي   الســـّر 
صـــورة فـــي  ا��زائيـــة  ـــة 

ّ
ا��ل مـــن   254 بالفصـــل   الـــواردة 

ھ
ّ
أن الهيئة  ترى  وعليھ،  الفصـــل.  ذلـــك  مقتضيـــات   مخالفـــة 

الفصل، لنفس  تضاف  ثالثة،  فقرة   �� التذكيـــر   يجدر 
بمقتضيـــات الفصـــل 254 السالف اإلشارة إليھ

مراعاة "مع  بآخره:  التالية  العبارة  إضافة  يق��ح   :8  الفصــــل 
ال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

علـــى املر�ـــض  الع 
ّ
"إطـــ أّن  الفصــل  هــذا  تضّمـــن   :9  الفصــــل 

ال��يـــة بالهياكـــل  يكـــون  ي 
ّ
الطبـــ ھ 

ّ
بملفـــ املدّونـــة   املعطيـــات 

املباشـــر. الطبيـــب  أو  القســـم  رئيـــس  طـــرف  مـــن   العموميـــة 
ال��ّيـــة باملؤسســـات  املباشـــر  طب�بـــھ  طـــرف  مـــن   و�كـــون 

ا��اّصــة". غ�� أنھ ي�يـــر عديد املالحظـــات

 جـــــاء هـــذا الفصـــل مخالفـــا ملقتضيـــات الفصليــــــن 32 و34 مــــــن
يكّرسان ـــذين 

ّ
الل  ،2004 63لسنـــة  عــــــــدد  األساســـي   القانـــون 

معطياتـــھ إ��  مباشـــرة  بصفـــة  الّنفـــاذ  فـــي  باألمـــر  املعنـــي   حـــق 
خرقـــا ا��ق  هذا  ممارسة  مـــن  ا��ــــــّد  و�عت��   ال��صيـــة. 
إ�� بالرجوع  ھ 

ّ
أن عن  فضال  املذ�ور�ن.  الفصليـــن   ألحكـــام 

أّن يت�ّيـــن  الفر�ســي،  القانــــون  وخاّصـــة  املقـــارن،   القانون 
ــق بحقـــوق املرضـــى

ّ
2002، املتعلـ 4 مــــــارس   القانـــــون املؤرخ �� 

الع علـــى
ّ
ـــــن املرضــــى مـــــن االط

ّ
 ونوعّية الّنظـــام الّ�ّ�ـــي، قد مك

ة سواء بصفة مباشرة أو عن طر�ق طب�ب
ّ
معطيا��ــــــم ال��يـــ

الفصل 5: ال يث�� هذا الفصل أّية مالحظة

الطّ�� امللف  �عر�ف  إ��  الفصل  هذا  �عّرض   :2  الفصل 
ال�لي�يكّية املعطيات  جملة  ع��  تحتوي  "وثيقة   باعتباره 
واملرتّبة للمر�ض  واالس�شفائية  وال���يصّية   والبيولوجّية 
يقع أن  لدينا  والرأي  ذلك.  من  الغاية  يذكر  أن  "دون   زمنيا 
إعداد و��  أال  املعطيات،  تلك  جمع  من  الغاية   توضيح 
 ���يص حالة املر�ض ومتا�ع��ا. كما يق��ح �عو�ض عبارة "
�� مستعمال  مصط��ا  باعتبارها  بالسر�ر�ة"   ال�لي�يكية" 

ا��ال الطّ��

3: يوجب هذا الفصل "ع�� جميع الهيا�ل ال��ية  الفصل 
 العمومية واملؤسسات ال��ية ا��اصة ت�و�ن ومسك ملف
باع اإلجراءات املنصوص

ّ
 ط�� ل�ل مر�ض يطلب خدما��ا و�ت

عل��ا ��ذا األمر بخصوص حفظھ و�تالفھ

يقت��� الط��  امللف  معا��ة  أّن  إ��  ونظرا  ذلك،  إ��   إضافة 
 معا��ة معطيات ��صّية ��ّية، و�التا�� تخضع لتصر�ح
ھ يق��ح أيضا إضافة

ّ
 أو طلب ترخيص مسبق من الهيئة، فإن

وذلك الطّ��  للملف  القانو�ي  النظام  يحّدد  آخر   فصل 
 بإخضاعھ إما لواجب التصر�ح أو طلب ال��خيص املسبق من
 الهيئة، طبقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،

ق باملؤّسسات ال��ية ا��اصة
ّ
وذلك فيما يتعل

من خاص  صنف  ع��  يحتوي  الط��  امللف  أّن   وحيث 
وأّن "با��ّساسة".  وصفها  يمكن  ال��صية،   املعطيات 
من ا��امس  الباب  من  الثا�ي  القسم  صلب  مها 

ّ
نظ  املشّرع 

معا����ا شروط  ضبط  الذي  املذ�ور،  األسا���   القانون 
الواجب واالحتياطات  املعا��ة  عن  املسؤول   ومسؤولية 
الغ�� من ومنع  املعطيات  تلك  أمان  للمحافظة ع��  خاذها 

ّ
 ات

الع عل��ا دون إذن صاح��ا، فإّن
ّ
 �عديلها أو اإلضرار ��ا أو االط

��ايتھ عبارات: "عمال  �� الفصل   الهيئة ترى أن يتضّمن هذا 
2004 املؤرخ �� 63 لسنة   بمقتضيات القانون األسا��� عدد 

27 جو�لية 2004 املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

 و�ناء ع�� ذلك، ُيق��ح إعادة صياغة الفصل الرا�ع ع�� النحو
ي�ون باملر�ض  قة 

ّ
املتعل واملعطيات  البيانات  "تحر�ر   التا��: 

للفر�ق امل�ّسق  الطب�ب  أو  املباشر  الطب�ب  إشراف   تحت 
الط��

البيانات تحر�ر  أّن:"  الفصل  هذا   �� جاء   :4  الفصل 
الطب�ب مسؤولية  تحت  ي�ون  باملر�ض  قة 

ّ
املتعل  واملعطيات 

ھ ال يمكن تحميل الطب�ب املباشر
ّ
 املباشر"، لكّن الهيئة ترى أن

قة باملر�ض
ّ
 وحده مسؤولية تحر�ر البيانات واملعطيات املتعل

ل الطب�ب امل�ّسق للفر�ق الط��
ّ

نظرا إلم�انية تدخ

.2

."و"الطب�ب املباشر

:

:

".

.

.

."

".

. 

".

.

.

".

.

".

:

(1

 لـــم يتضّمـــن هـــذا الفصـل تحديـــد األجــــــل املمنــــــوح للمؤّسســــــة
الع

ّ
��ا من خاللـــھ تمكيـــن املر�ـض مـن االطــ

ّ
 ال��ّيـــة والـــذي يمك

(2

. 
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املـــّدة تلـــك  تحديــد  الهيئة  ترى  لذلك،  ي. 
ّ
الطبـــ ملّفـــھ   علـى 

إث�يــن وشهر�ـــن  ا��ار�ـــة  للملفـــات  بال�سبـــة  أيام   بثمانيـــة 
 بال�سبة للملفــــــات ال�� تحوي معطيـــات مـــّرت عليـــها أكثـــر مــن

خمســـة أعـــوام، و�ل ذلـــك حفـــاظا علـــى حقــوق املر�ــض

بقية موافقة  يفيد  بما  يد��  أن  دون  م��م  واحد  يتقّدم   أن 
الورثة ع�� ذلك

الفصل 13: هذا الفصل

الفصل 14: ال يث�� هذا الفصل أّية مالحظة

الفصل 15: يث�� هذا الفصل أر�ع مالحظات

بصفة فقـــط  يتّم  النفــــــاذ  كـــان  إذا  ما  الفصـــل  هذا  ي�ّيــــــن   لـــم 
ھ، �� صورة �عذر ذلك،

ّ
 مباشرة با��ضور ع�� ع�ن امل�ان أم أنـــ

يكفي أن يقع عـــن طر�ـــق املراسلـــة

الط�� وال�� ال يمكن  
ّ

بامللف املدّونة  املعلومات   يضمـــن سرّ�ة 
 �عد املوافقة الكتابية للمر�ض

ّ
الع عل��ا إال

ّ
االط

أو قاصرا  املر�ض  ف��ا  ي�ون  ال��  ا��االت  إ��  يتعّرض   لم 
م��ورا عليھ �ستوجب موافقة ولّيھ الشر��

(3

م
ّ
 لم ي�ّيـــــن هــــذا الفصــل ما إذا كــــان بإمكــــان املر�ــــض أن ي�سلــــ

ي أم ال
ّ
ھ الطبــــ

ّ
���ــــة مـن ملفــــ

(4

سبـة
ّ
ي بال�

ّ
 الطبـ

ّ
الع علـى امللـف

ّ
 لـم يبّ�ن هذا الفصل طرق االط

للمر��� النفسان�يـن

يفوق مر�ض  "ل�ل  عبـــارات  حذف  الهيئة  ترى   :10  الفصـــل 
 سّنھ 20 سنة" و�عو�ضها �عبارات "ل�ّل مر�ض بلغ من العمر
بالقانـــون عـــ الـــوارد  التنقيـــح  مـــع  ثمانيـــة عشـــرة سنـــة" تماشيـــا 
ـــق

ّ
املتعل  ،2010 جو�لية   26 فـي  املــؤّرخ   2010 لسنــة   39ــــدد 

بتوحيـــد سن الرشـــد املدنـــي

 الفصل 11: تبدي الهيئة نفس املالحظة الواردة بالفصـــل 10
ق �سن الرشد

ّ
فيما يتعل

 أّما بخصوص تدخل الو�� الشر��، فإّن الهيئة ترى أّن حصره
ثمانية عشرة سنـــة الرشـــد أي  يبلغ ســـن  لـــم  الذي  الصغ��   �� 
وضعيـــف ا��نـــون  وهم  عل��ـــم،  امل��ـــور  بقية  دون   �املة 
 العقـــل أو الّسفيـــھ، الذين �عّرضت إل��م أحكـــام الفصـــل 153
منقوصا يجعلھ  ال��صيـــة،  األحـــوال  ة 

ّ
مجلـــ مـــن  �عـــده   ومـــا 

وتق��ح أخذ ذلك �ع�ن االعتبار

الفصل 12: يث�� هذا الفصل ثالث مالحظات

(5

ــي مـــن طـــرف الورثـــة
ّ
الع علـــى امللـــف الطبـ

ّ
ن إم�انيـــة االط

ّ
 تضمـــ

 �� صـــورة وفـــاة املر�ض، ومنح �� نفس الوقت ا��ـــق للمؤّسســـة
إذا عليھ،  الع 

ّ
االط من  هؤالء  تمك�ن  عن  االمتناع   ��  الّ��ية 

املؤّسســـة �عّسف  تفادي  ولغاية  لة. 
ّ
معل أسباب  هناك   �انت 

الع الورثة ع�� امللف الط�� ملوّر��م،
ّ
 ال��يــة عنـــد رفضها اط

 ترى الهيئة ضرورة تحديد ا��االت ال�� �ستوجب ف��ا تمك�ن
 الورثة من ممارسة ذلك ا��ق، ع�� غرار ما هو معمول بھ ��
الع

ّ
يمنـــح حـــق االط الذي  الفر����  املقارنة �ال�شر�ع   ال�شار�ع 

�� حـــاالت ثـــالث وهـــي

إذا �انت املعطيات ال��صية ضرور�ة ملعرفة أسباب الوفاة
�� حالة الّدفاع عن سمعة املتو�� 
عند القيـــام �عملية تأم�ن حقوق الورثة 

(1

-1

 لـــم ينـــّص هـــذا الفصـــل علـــى طـــرق الطعـــن عندمـــا يتقـــّرر رفـــض
الع ع�� ملّفھ الط�� صراحة أو ضمنيا. كما

ّ
 طلـــب املر�ض االط

 لم ينّص �� هذه ا��الة ع�� ا��اكم ا��ّتصة بالنظر. وعليھ،
باملؤسّسة ��نة   �

ّ
تتو� أن  املفيد  من  ي�ون  ھ 

ّ
أن الهيئة   ترى 

�وء إ�� ا��اكم
ّ

ال��ية النظر �� تلك الطعون قبل ال�

(2

يتقّدم أن  الضروري  من  ل�س  ھ 
ّ
أن ع��  التنصيص   يحســـن 

 الط�� ملوّر��م بل يكفي
ّ

الع ع�� امللف
ّ
 جميع الورثة بطلب االط

(3

.

.

!
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.
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-
-
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.

.

:

للمر�ض أن �عطي ال�� ال يمكن ف��ا  إ�� ا��االت   لم يتعّرض 
موافقتھ كحالة الغيبو�ة مثال

الط��  
ّ

امللف ع��  الع 
ّ
االط ف��ا  يمكن  ال��  ا��االت  ع��   ينّص 

 للمر�ض وأخذ ���ة منھ دون موافقة هذا األخ�� ع�� ذلك
الهيئة وترى  العمومية.  ال�ّ�ة  وز�ر  من  إذن  بي��ا   ومن 
السلطة ل 

ّ
تدخ �سوغ  ال  ھ 

ّ
أن ضرورة  ا��الة  هذه   اس�بعاد 

التنفيذية �� املعطيات ال��صية للمر�ض دون إذن قضا�ي

 يتحّدث عن وجوب موافقة املر�ض أو ولّيھ الشر�� عند إحالة
العالج. متا�عة  أو  عليھ  ���يص  إجراء  لغاية  الط��   ملفھ 
 وحي�ئذ ال دا�� لذكر "ورثتھ" طاملا أن املع�� باألمر ع�� قيد

ا��ياة

آخر2- إ��  طب�ب  من  الط��   
ّ

امللف من  ���ة  توجيھ  حالة   �� 
 داخل نفس املؤّسسة ال��ّية، يمكن اعتبار أّن ذلك امللف
لغاية الط��                         الفر�ق  أنظار نفس   هو تحت 
 ال���يص ومتا�عة العالج. وعليھ، فإّن طلب املوافقة �عّقد
الهيئة عدم ترى  لذا  ال���يص.  جاه �عطيل 

ّ
ات  ��  اإلجراءات 

باألمر املع��  �ان  إذا  الشر��  الو��  أو  املر�ض  موافقة   أخذ 
قاصرا أو م��ورا عليھ

باعها �� حالة عدم3-
ّ
 يجدر التنصيص ع�� اإلجراءات الواجب إت

ا��صول ع�� املوافقة الصر�حة والكتابية للمع�� باألمر

الهيئة4- ترى  مثال،  و�ائية  حاالت  وجود  من  د 
ّ

التأك صورة   �� 
باألمر للمع��  الكتابية  املوافقة  طلب  تجاوز  ع��   التنصيص 

حفاظا ع�� األمن الص�� العام

ق هذا الفصل بتحديد معلوم ا��صول ع��
ّ
 الفصل 16: يتعل

الوز�ر�ن من  مش��ك  بقرار  ُيّتخذ  الط��   
ّ

امللف من   ���ة 
ف�ن بال��ة العمومية واملالية

ّ
امل�ل

40 للفصل  مخالفة  جاءت  املقتضيات  هذه  أّن  الهيئة   ترى 
الذي  ،2004 عــــ63ــــــدد لسنة  القانون األسا���  2 من   الفقرة 
م ���ة من

ّ
ھ "يمكن للمع�� باألمر أن يطلب �سل

ّ
 ينّص ع�� أن

املعطيات دون مصار�ف

امللف حفظ  يتم   " ھ 
ّ
أن ع��  الفصل  هذا  ينّص   :17  الفصل 

ق باألرشيف" دون
ّ
 الط�� طبقا لل�شر�ع ا��اري بھ العمل املتعل

 اإلشارة إ�� قانون حماية املعطيات ال��صية الذي �عّرض ��
املعطيات عن  املسؤول  واجبات  إ��  منھ  الثا�ي   القسم 

ق
ّ
 ال��صية وخاّصة ما ورد بالفصل�ن 18 و19 فيما يتعل

.

.

.

.

:
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(équipe médicale) 
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 الهيئة إخضاع عملية إتالف األرشيف الط�� إ�� أح�ام الفصلبأمان املعطيات ال��صية وسر���ا
تحيط إضافية  ضمانات  تتضّمن  ال��  القانون  ذات  من   45 
عدل بواسطة  محضر  تحر�ر  بي��ا  من  وال��  اإلتالف   �عملية 
��ماية الوطنية  الهيئة  �عّينھ  مختّص  و�حضور   منفذ 

املعطيات ال��صية

الفصل 27: ال يث�� هذا الفصل أّية مالحظة

إبداء الفصل  هذا  من  الثانية  الفقرة  �ستد��   :28  الفصل 
مالحظت�ن

هذا فحوى  ب�ن  عالقة  توجد  ال  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى   :18  الفصل 

الرا�ع الباب  وعنوان  الط��   
ّ

امللف بتحي�ن  ق 
ّ
املتعل  الفصل 

ضمن إدراجھ  تق��ح  ف��  ولذا،  الط��.  امللف  بحفظ  ق 
ّ
 املتعل

4 قة بتحر�ر البيانات وتحديدا ضمن الفصل 
ّ
 الفصول املتعل

السالف اإلملاع إليھ

الفصل 19: ال يث�� هذا الفصل أّية مالحظة

ھ يحتوي
ّ
 الفصل 20: ترى الهيئة حذف هذا الفصل ضرورة أن

نفس مضمون الفصل ا��امس من مشروع األمر املعروض

الفصل 21: يث�� هذا الفصل مالحظت�ن

 الط�� �عد انقضاء الف��ة الناشطة
ّ

 يتحّدث عن حفظ امللف
19 من املشروع، لذا ترى الهيئة دمج مسألة  الواردة بالفصل 
واحد فصل   �� و�عدها  الناشطة  الف��ة  خالل   

ّ
امللف  حفظ 

وجعل الفصل 21 عبارة عن فقرة ثانية للفصل 19

.

.

.

.

:

.

.1

 إعالم املر��� بامل�ان الذي تودع فيھ امللفات الطبية: تو��
أو ا��اّصة  املؤّسسة  غلق  عند  ھ 

ّ
بأن الفصل  هذا   صياغة 

فها ��ائيا عن ال�شاط، تودع امللفات الطبية املوجودة ��ا
ّ
 توق

املعني�ن إعالم  يتّم  ثّم  أخرى  خاّصة  ��ّية  مؤّسسة   لدى 
لذلك املق���.  األمر  أمام  هؤالء  يصبح  وهكذا  بذلك.   باألمر 
الذي بامل�ان  باألمر  املعني�ن  إعالم  املّتجھ  ھ من 

ّ
أن الهيئة   ترى 

مع بھ  الطبية  امللفات  و�يداع  نقل  ال��ّية  املؤّسسة   �ع��م 
 ترك االختيار لهم لنقلها إ�� مؤّسسة ��ّية عمومية و�مهالهم

أجل شهر من تار�خ اإلعالم لتقديم اع��اضا��م

.1

 طر�قة اإلعالم: ورد باملشروع أّن اإلعالم يتم بأي وسيلة �انت.
أّن إ��  ونظرا  باألمر  للمعني�ن  حصولھ  ضمان  ع��   وحرصا 
عند االع��اض  تقديم  أجل  اح�ساب  منھ  ينطلق   األجل 
بأّي حاصال  اإلعالم  ي�ون  أن  وجوب  الهيئة  ترى   االقتضاء، 

وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

الفصل 29: ال يث�� هذا الفصل أّية مالحظة

الفصل 30: ال يث�� هذا الفصل أّية مالحظة
 الفصل 31: تق��ح الهيئة حذف عبارة "ا��امل الور��" الواردة
 بآخر هذا الفصل ضرورة أّن املعطيات ال يقتصر تضمي��ا ��

ا��وامل الورقية فقط

الفصل 32: ال يث�� هذا الفصل أية مالحظة

الفصل 33: يث�� هذا الفصل ثالث مالحظات

.2

ي�ب�� ال��ية،  املعطيات  وحساسّية  خصوصية  مع   تماشيا 
سالم��ا ع��  حفاظا  ��ا  خاّصة  مرجعية  بمعاي��   تفر�دها 
بالسالمة قة 

ّ
متعل عاّمة  مرجعّية  معاي��  إ��  ال   وأما��ا، 

املعلوماتية

.1

�سرّ�ة قة 
ّ
متعل معاي��  باع 

ّ
إت ع��  الفصل  هذا  ينّص   لم 

بمعاي�� تخصيصها  لذلك  تبعا  الهيئة  ترى  لذلك   املعطيات 
خاصة بالسرّ�ة

.2

ضبطها يتّم  الط��  بامللف  خاّصة  معاي��  إعداد  الهيئة   ترى 
بمقت��� أمر �عد أخذ رأي الهيئة

 الفصل 34: �� صورة ما إذا استقّر الرأي ع�� أّن تنظيم امللف
النحو ع��  الفصل  هذا  يصبح  قانون،  ش�ل   �� ي�ون   الطّ�� 
ل��مهور�ة الرس��  بالرائد  القانون  هذا  "ي�شر   التا��: 

التو�سية و�نفذ كقانون من قوان�ن الدولة

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

مشروع األمر لتوضيح أح�امھ ع�� النحو املبّ�ن أعاله

.3

 ترى الهيئة اعتماد املصط��ات الواردة بالقانون عدد 95لسنة
ق باألرشيف والذي صّنف

ّ
 1988 املؤرخ �� 2 أوت 1988 املتعل

األرشيف إ�� ثالثة أصناف فقط و��

 الفصل 22: يتحّدث عن وفاة املر�ض قبل بلوغھ سّن الرشد
القانون صدور  و�عد  لكن  سنة.  �عشر�ن  محّددا  �ان         الذي 
ق

ّ
املتعل  ،2010 جو�لية   26  �� املؤرخ   2010 لسنة   عــ39ــدد 

بتوحيد سن الرشد املد�ي، أصبح ثمانية عشر عاما

ي�ون عندما  املر�ض  وفاة  حالة  عن  يتحّدث   :23  الفصل 
املر�ض رشيدا

الفقرة موضوع  ي�ون  أن  يمكن  الفصل  هذا  أّن  الهيئة   ترى 
ّصصت للمر���

ُ
 الثانية للفصل 22 باعتبار أّن الفقرة األو�� خ

قبل بلوغ سّن الرشد والفقرة الثانية عند بلوغھ تلك السن

الفصل 24: ال يث�� هذا الفصل أّية مالحظة

باألمراض ق 
ّ
املتعل الط��   

ّ
امللف أّن  ع��  ينّص   :25  الفصل 

أو الذي يتضّمن معطيات يمكن اعتمادها  الوراثية وا��ي�ية 
 �� تطو�ر البحث العل�� �� مجال ال�ّ�ة ال يخضع ملّدة حفظ

معّينة
مقتضيات مع  تناقض   �� الفصل  هذا  أح�ام  أّن  الهيئة   ترى 
 الفصل 45 من القانون األسا��� عـــــــ63ــدد لسنة 2004، الذي
 �ستلزم تحديد مدة ا��فظ، األمر الذي �عّزز مالحظة الهيئة
ّ

ق بامللف
ّ
خاذ النّص املتعل

ّ
 األولّية الّسابق التعّرض إل��ا حول إت

الط�� ش�ل قانون

األرشيف إتالف  بإجراءات  الفصل  هذا  ق 
ّ
يتعل  :26  الفصل 

قة بقانون األرشيف.
ّ
 الط�� و�خضاعها لقواعد اإلتالف املتعل

 واعتبارا للمق��ح الّرامي إ�� إخضاع هذا املشروع إ�� مقتضيات
ق بحماية املعطيات ال��صية، ترى

ّ
 القانون األسا��� املتعل

األرشيف ا��اري 
األرشيف الوسيط 
األرشيف ال��ا�ي 

.2
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املالية األوراق  بورصة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 بتو�س حول وجو�ية خضوع بورصة األوراق املالية بتو�س من
املراقبة وسائل  استعمالها  قبل  مسبق  ترخيص  إ��   عدمھ 
لسنة  63 عدد  األسا���  للقانون  طبقا  الهيئة  من   البصر�ة 

2004 

لها صلة الهيئة مسألة  املعروض ع��  املطلب  يتضّمن   وحيث 
 بأح�ام القانون املذ�ور، أال و�� ترك�� أجهزة مراقبة بصر�ة ��
 األماكن املنصوص عل��ا بالفصل 70 منھ. لذلك، يمكن لها أن

تتعّهد بھ
تقر�ر تقديم   2011 أفر�ل   04 بتار�خ  الطالبة  تولت   وحيث 
 طلبت فيھ ��ب مطلب االس�شارة املشار إليھ أعاله وقبول
بصدد املالية  األوراق  "بورصة  أّن  اعتبار  املطلب   ��  الرجوع 
 إعداد ملف �� طلب ال��خيص قبل استعمال وسائل املراقبة

 البصر�ة
قانونا من ما�ع  ھ ال 

ّ
أن الهيئة  ترى  ملا سبق ذكره،  تبعا   وحيث 

 االستجابة لطلب الرجوع �� مطلب إبداء الرأي حول وجو�ية
ترخيص إ��  عدمھ  من  بتو�س  املالية  األوراق  بورصة   خضوع 

مسبق قبل استعمالها وسائل املراقبة البصر�ة من الهيئة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

 إن ترك�� وسائل املراقبة البصر�ة ال يمكن أن ي�ون
إ�� يخضع  أنھ  بل  الهيئة  من  رأي  طلب   موضوع 

ترخيص م��ا

 مراقبة بصر�ة، ترخيص، رجوع �� طلب الرأي

04 بورصة األوراق املالية

05

06

10/03-1001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2011 

02

03

26

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 

، 

.

.

".

.
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هي�ل ��رفاء  ال��صية  املعطيات   معا��ة 
خاص

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إ�� ل��رفاء  ��صية  معطيات  معا��ة  �ل   تخضع 
 تصر�ح لدى الهيئة

�عر�ف، بطاقة  تصر�ح،  حر�ف،  خاص،   هي�ل 
مضمون والدة

04شركة البعث العقاري "املدينة

05

06

11/03-1101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2011 

02

03

26

العقاري البعث  شركة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
إ�� عدمھ  من  الشركة  خضوع  وجوب  مدى  حول   "املدينة" 

التصر�ح املسبق قبل معا��ة املعطيات ال��صية ��رفا��ا

 وحيث واعتبارا ملا تّم اعتماده �� فقھ الهيئة، من عدم الرّد ع��
 مطالب إبداء الرأي املقّدمة من ا��واص ل�ي ال �ستف�� الهيئة
ع�� اإلشارة  املّتجھ  من  ي�ون  فلعلھ  قرارا��ا،  إصدار   قبل 
الهيئة إ��  املوجبات  تام  تصر�ح  بتقديم  الطالبة   الشركة 

والرجوع �� طلب إبداء الرأي أو حفظ امللف
ھ من واجب الشركة

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

املعطيات معا��ة  قبل  لد��ا  ترخيص  مطلب   تقديم 
 ال��صية ��رفا��ا وأ��ا تخضع بالتا�� إ�� مقتضيات القانون

األسا��� عـــ63ــدد لسنة 2004

أّن ي�بّ�ن  للشركة،  األسا���  القانون  ع��  الع 
ّ
االط �عد   حيث 

أو البيع  لغاية  عقارات  ب�ناء  تقوم  عقار�ة  شركة   الطالبة 
ھ �� إطار �شاطها، تطلب الشركة من حرفا��ا مّدها

ّ
 الكراء، وأن

بطاقة من  ���ة   �� ة 
ّ
املتمثل ال��صية  املعطيات   ببعض 

نظام ملعرفة  للزوج�ن  الوالدة  ومضمون  الوطنية   التعر�ف 
التجاري وال��ّل  األمالك)   �� االش��اك  أو  (التفرقة   امللكية 
وتطلب املعنو�ة.  بالذوات  األمر  ق 

ّ
�عل إذا  األسا���   والقانون 

إ�� رأ��ا حول مدى خضوعها  إبداء  الهيئة   الشركة بذلك من 
مقتضيات القانون األسا��� عـــ63ــدد لسنة 2004

الوطنية التعر�ف  ببطاقة  املضّمنة  املعلومات  �عت��   وحيث 
أح�ام مع��  ع��  ��صية  معطيات  الوالدة،   و�مضمون 

الفصل 4 من القانون األسا��� عــ63ــدد لسنة 2004

واستغالل وحفظ  ب���يل  الطالبة  الشركة  تقوم   وحيث 
� معا��ة املعطيات

ّ
 واستعمال تلك املعطيات و�� بذلك تتو�

ال��صية ع�� مع�� أح�ام الفصل 6 من ذات القانون

إليھ، املشار  القانون  ألح�ام  خاضعة  الشركة  ت�ون   وحيث 
�ل يخضع  الذي  منھ   7 الفصل  مقتضيات  إ��   وخصوصا 
 عملية معا��ة للمعطيات ال��صية إ�� تصر�ح مسبق يودع

بمقر الهيئة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

"

، 

.

.

.

.

.

.
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حيث أّن الهيئة ال تقّدم اس�شارات ل��واص
إرشاد املّتجھ  من  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

نقل  �� ال��خيص   �� جديد  مطلب  تقديم  إ��   العارضة 
املؤ�دات استكمال  �عد  ا��ارج  إ��  ال��صية   املعطيات 

املطلو�ة

شركة نائبة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
“GlaxoSmithKline”                            

ال��صية إ�� ا��ارج  

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

نقل/تحو�ل معطيات ��صية إ�� ا��ارج

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إ�� ��صية  ملعطيات  نقل/تحو�ل  �ل   يخضع 
ا��ارج إ�� ترخيص من الهيئة

 نقل/تحو�ل، بالد أجن�ية، هي�ل خاص، ترخيص،
رفض الطلب

 "GlaxoSmithKline"04

05

06

09/03-1201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2012 

02

03

19

شركة

,

.
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ق بنقل
ّ
املعطياتحول مسألة تتعل



                               بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن
ق بنقل/تحو�ل معطيات ��صية إ�� ا��ارج

ّ
 حول مسألة تتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 حيث أّن الهيئة ال تقّدم اس�شارات ل��واص ،املعطيات ال��صية 

الهيئة حفظ امللف و�رشاد تبعا ملا سبق ذكره، قّررت   وحيث 
املعطيات نقل   �� ترخيص  مطلب  تقديم  إ��   العارض 

ال��صية إ�� ا��ارج �عد استكمال املؤ�دات املطلو�ة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

نقل/تحو�ل معطيات ��صية إ�� ا��ارج

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إ�� ��صية  معطيات  تحو�ل  نقل/  �ل   يخضع 
 ا��ارج إ�� ترخيص من الهيئة

هي�ل ترخيص،  أجن�ية،  بالد  تحو�ل،   نقل/ 
خاص، رفض الطلب

Georges Henry Portefait04

05

06

12/03-1301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2012 

02

03

19

Georges Henry Portefait

،

،

.
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن "بنك املؤسسة العر�ية"
 حول تحي�ن ملفات ال��اخيص باملعا��ة ال�� سبق وأن أودع��ا

لدى الهيئة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ق
ّ
 حيث ��دف العارض إ�� إعالم الهيئة بحدوث �غي��ات تتعل

الهيئة، �ان قد تحّصل �� شأ��ا ع��  بملفات سابقة لھ لدى 
الهيئة إ��  س�تقدم  بأنھ  يصّرح  كما  املستوجبة.   ال��اخيص 
بالتغي��ات قة 

ّ
املتعل الوثائق  استكمال  حال  ملفاتھ   لتحي�ن 

املذ�ورة

 وحيث أن العر�ضة تتعلق بمراسلة خاصة وقع ترسيمها خطأ
�� دف�� ابداء الرأي

 من دفاتر
ّ

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، قّررت الهيئة شطب امللف
إبداء الرأي وترسيم املراسلة �� الدف�� العام للواردات

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

تحي�ن ملفات ال��خيص باملعا��ة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

التصار�ح بملفات  الواردة  البيانات  تحي�ن   يتع�ن 
 وال��اخيص لدى الهيئة �لما طرأ عل��ا �غي��

تحي�ن ترخيص، رفض طلب الرأي

04 بنك املؤسسة العر�ية

05

06

12/03-1401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2012 

02

03

19

. 

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

تو�سي�ن بصمات  معا��ة   شرعية 
 ونقلها/تحو�لها إ�� ا��ارج

 ال بد للهيئة أن ت�ون مستوفية ل��كيبة مجلسها �ي
 ت�ون مؤهلة قانونا إلبداء الرأي و�صدار قرارات ��

 إطار تنفيذ مهامها

حّساسة، معطيات  بصمة،  أجن�ية،  بالد   تحو�ل/نقل، 
مهام الهيئة،  مجلس  تركيبة  ترخيص،  بيوم��ية،   معطيات 

 رئ�س الهيئة، رفض طلب

كتابة الدولة لل��رة والتو�سي�ن
با��ارج 

04

05

06

12/03-1501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أكتو�ر 2012 

02

03

لل��رة الدولة  كتابة  عن  الّصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
والتو�سي�ن با��ارج حول

الراجعة البصمات  املتضّمنة  اللوحات  معا��ة  مسألة   أّوال: 
�عتقد من  ببصمات  ومقارن��ا  با��ارج  املفقودين   للتو�سي�ن 
ھ تو���� مفقود داخل املؤسسات ال��نية األجن�ية ومدى

ّ
 أن

مطابقة تلك املعا��ة للقانون عدد 63 لسنة 2004

املفقودين عن  البحث  لت�سيق  القاّرة  ال��نة  منح   ثانيا: 
 ال��خيص �� معا��ة اللوحات ملضمنة البصمات، خاّصة وأّن
للتو�سي�ن حيو�ة  مص��ة  تحقيق  شأ��ا  من  العملية   تلك 
 املفقودين و�سهيل تحديد هوّ�ا��م و�فادة عائال��م بوضعيات
تأّزم من  يحّد  أن  شأنھ  من  املذ�ور  ال��خيص  أّن  كما   ذو��م. 
 الوضع االجتما�� والنف��� للعائالت املذ�ورة و�خدم الصا��

العام للبالد

 حيث أّن العر�ضة وردت ع�� الهيئة �� ف��ة لم تكتمل ف��ا �عد
ال��كيبة ا��ديدة ��لسها

الع ع�� جواب رئ�س الهيئة املضّمن بمراسلتھ عدد
ّ
 و�عد االط

12/2012 بتار�خ 15 فيفري 2012

اعتماد املقّرر  من  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 ا��واب املضّمن باملراسلة املوّجهة من رئ�س الهيئة إ�� السيد
�اتب الدولة لل��رة والتو�سي�ن با��ارج �� 15 فيفري 2012

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

2

:

.

.

.

.

.
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الّصادر عن �لية العلوم االقتصادية
 والتصرف باملهدية حول وجو�ية حصول ال�لية من عدمھ ع��
البصر�ة املراقبة  وسائل  ل��ك��  الهيئة  من  مسبق   ترخيص 

 بمقر ال�لية باعتبارها مؤسسة عمومية

وقع إدار�ة  بمراسلة  يتعلق  العر�ضة  موضوع  أّن   وحيث 
ترسيمها خطأ �� دف�� إبداء الرأي

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، قّررت الهيئة شطب امللف من دفاتر
إبداء الرأي وترسيم املراسلة بالدف�� العام للمراسالت

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

أن يمكن  ال  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��   إن 
أنھ بل  الهيئة  من  رأي  طلب  موضوع   ي�ون 

يخضع إ�� ترخيص م��ا

مراقبة بصر�ة، ترخيص، هي�ل عمومي، رفض طلب رأي

�لية العلوم االقتصادية
 والتصرف باملهدية 

04

05

06

12/03-16
70,69

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2012 19

02

03

،

، 

.
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 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، قّررت الهيئة شطب امللف من دفاتر
إبداء الراي وترسيم املراسلة �� الدف�� العام للمراسالت

للفنون العا��  املعهد  عن  الّصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ل��ك�� الهيئة  موافقة  ع��  ا��صول  حول  باملهدية   وا��رف 
وال�� املؤسسة  مقر  من  بأماكن  البصر�ة  املراقبة   وسائل 

حّددها ضمن مراسلتھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
ق بمراسلة إدار�ة وقع ترسيمها خطأ ،املعطيات ال��صية 

ّ
 وحيث أّن العر�ضة تتعل

�� دف�� إبداء الرأي

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول
70,69

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

ي�ون أن  يمكن  ال  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��   إن 
إ�� ترخيص أنھ يخضع  بل  الهيئة   موضوع طلب رأي من 

م��ا

مراقبة بصر�ة، ترخيص، هي�ل عمومي، رفض طلب رأي

04 املعهد العا�� للفنون وا��رف باملهدية

05

06

12/03-1701

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2012 
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن ��نة املصادرة حول مدى
حسن إ��  م��ا  وسعيا  مهامها  نطاق   �� ا��نة  قيام   مشروعية 
2011 املؤرخ �� 13 لسنة  1 من املرسوم عدد   تطبيق الفصل 
�� منھ،   5 الفصل  من   3 الفقرة  وكذلك   2011 مارس   14 
مختلف من  مباشرة  املعلومة  استقصاء  طلب   خصوص 
 اإلدارات واملصا�� بالوزارات والبحث �� قواعد بيانات تتضمن

 معطيات ��صية

ا��اكم مهما �انت درج��ا دون أن تجابھ بالسّر امل��

��نة  �� لة 
ّ
متمث عمومية  بمؤسسات  اإلحالة  قت 

ّ
�عل  وحيث 

 املصادرة طالبة اإلحالة وغ��ها من املؤّسسات العمومية ال��
�وء إ�� املعطيات ال��صية ال�� تمسكها

ّ
ب عملها ال�

ّ
قد يتطل

 وحيث اقت��� الفصل 47 من القانون عدد 63 لسنة 2004،
ھ �سمح است�نائيا بإحالة املعطيات ال��صية دون موافقة

ّ
 أن

املهام لتنفيذ  املعطيات ضرور�ة  �انت هذه  "إذا  باألمر   املع�� 
 ال�� تقوم ��ا السلط العمومية �� إطار االمن العام أو الدفاع
ضرور�ة �انت  إذا  او  ا��زائية  بالت�بعات  القيام  او   الوط�� 
 لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

العمل
ال��صية املعطيات  إحالة  املصادرة  ��نة  طلب  أّن   وحيث 
باأل��اص قة 

ّ
واملتعل العمومية  اإلدارات  ��ا  تمسك   ال�� 

 املبّ�ن�ن بالقائمة امل��قة باملرسوم عدد 13 لسنة 2011 املؤرخ
 �� 14 مارس 2011 وغ��هم مّمن قد يث�ت حصولهم ع�� أموال
 منقولة أو عقار�ة أو حقوق جّراء عالق��م بأولئك األ��اص،
طبق املصادرة  ��نة  ��ا  تقوم  ال��  املهام  تنفيذ   ��  يدخل 

للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
ھ عمال بالفصول 47 و53 و

ّ
وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

13 2004 واملرسوم عدد  63 لسنة   54 من القانون األسا��� عدد 
أموال بمصادرة  ق 

ّ
املتعل  ،2011 مارس   14  �� املؤرخ   2011  لسنة 

يمكن منھ،  و5   1 الفصل�ن  وخاّصة  وعقار�ة  منقولة   وممتل�ات 
قة باأل��اص

ّ
 ل��نة املصادرة طلب إحالة معطيات ��صية متعل

 الواردة أسماؤهم بالقائمة امل��قة باملرسوم وغ��هم مّمن قد يث�ت
عالق��م جّراء  حقوق  أو  عقار�ة  أو  منقولة  أموال  ع��   حصولهم 
العمومية �شرط أن  بأولئك األ��اص وذلك من جميع اإلدارات 
ع�� الع 

ّ
االط املراد  أ��ا��ا  بأسماء  معّينة  املطالب  تلك   ت�ون 

ل��نة الضرور�ة  البيانات  حدود  و��  ال��صية   معطيا��م 
املصادرة إلتمام املهام ال�� تقوم ��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ق املطلب ا��ال إ�� الهيئة عن طر�ق رئاسة ا���ومة
ّ
 حيث �عل

إ�� ��صية  معطيات  إحالة   �� الرأي  بإبداء  العدل   ووزارة 
63 عدد  األسا���  القانون  من  الّرا�ع  الباب  مع��  ع��   الغ�� 

لسنة 2004
(جديد):"تصادر  1 الفصل  من  األو��  الفقرة  اقتضت   وحيث 
��ذا عل��ا  املنصوص  الشروط  وفق  التو�سية  الدولة   لفائدة 
املنقولة والعقار�ة تار�خ إصداره، جميع األموال   املرسوم و�� 
للرئ�س والّراجعة   1987 نوفم��   7 �عد  املك�سبة   وا��قوق 
 السابق ل��مهور�ة التو�سية ز�ن العابدين بن ا��اج حمدة بن
رحومة بن  محمد  ب�ت  لي��  وزوجتھ  ع��  بن  حسن   ا��اج 
��ذا امل��قة  بالقائمة  املبّ�ن�ن  األ��اص  و�قية   الطرابل��� 
 املرسوم وغ��هم مّمن قد يث�ت حصولهم ع�� أموال منقولة أو

عقار�ة أو حقوق جّراء عالق��م بأولئك األ��اص

ن الفصل 5 من املرسوم املذ�ور ��نة املصادرة من
ّ

 وحيث مك
بمهامها القيام  من  ��ا 

ّ
تمك ال��  املعلومات  جميع  طلب   حّق 

اإلدار�ة الهيا�ل  من  تطل��ا  ال��  الوثائق  ع��  الع 
ّ
 واالط

   واملؤسسات العمومية وا��اّصة مهما �ان صنفها ومن جميع

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

 ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��، دون موافقة
ال��ص املع�� باألمر

�انت إذا  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  "لتنفيذ  ضرورّ�ة   اإلحالة 

العمومية طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

سلطة اإلحالة،  ت����  ع��  است�ناء  غ��،   إحالة، 
عمومية، قاعدة بيانات، ال��ام قانو�ي

04 ال��نة الوطنية للمصادرة

05

06

12/03-1801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2012 
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للمصا�� العام  املدير  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 املش��كة بوزارة العدل والعدالة االنتقالية حول تواجد الهيئة

ع�� مستوى هي�لة الوزارة

2011 لسنة   7 عدد  القانون  جاء  فقد  االنتقالية،   والعدالة 
لسنة املالية  بقانون  ق 

ّ
املتعل  ،2011 د�سم��   31  ��  املؤرخ 

 2012 بإ��اق م��انية الهيئة بوزارة العدل حسب ا��دول "ح"
 ا��اّص بموارد ونفقات املؤسسات العمومية امل��قة م��اني��ا
الذي الوضع  نفس  وهو   2012 لسنة  الدولة  بم��انية   ترتي�يا 
2013 وذلك  وقع االعتماد عليھ بال�سبة لقانون املالية لسنة 
ا��دث األسا���  القانون  من   75 الفصل  ملقتضيات   خالفا 

للهيئة

مارس  21  �� املؤرخ   2012 لسنة   100 عدد  األمر  صدر   كما 
ق ب�سمية رئ�س الهيئة وقد تبعتھ بقية األوامر

ّ
 2012، املتعل

خالفا وذلك  العدل  وز�ر  من  أعضا��ا  ب�سمية  قة 
ّ
 املتعل

2007 لسنة   3003 عدد  االمر  من  الثا�ي  الفصل   ملقتضيات 
ق بضبط طرق س�� الهيئة

ّ
املؤرخ �� 27 نوفم�� 2007، املتعل

ومن بيانھ  سبق  ما  �ل  ع��  و�ناء  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
نظر مرجع  بموضوع  قة 

ّ
املتعل القانونية  النصوص   مختلف 

قانونيا إش�اال  يث��  ال  املوضوع  أّن  ترى  الهيئة  فإن   الهيئة، 
والعدالة اال�سان  حقوق  وزارة  إ��  بالنظر  �عود   باعتبارها 
سياسيا قرارا  ب 

ّ
يتطل واقعيا  إش�اال  يث��  ما 

ّ
و�ن  االنتقالية 

لت��يحھ

،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أّن  الهيئة   و�عت�� 
الهيئة ب إعادة النظر لتفعيل دور 

ّ
بة عنھ تتطل

ّ
 واألوامر امل��ت

للهيئات الدولية  املعاي��  تقتضيھ  حسبما  بوضعها   واالرتقاء 
املشا��ة لها

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

63 لسنة 75 من القانون األسا��� عدد   وحيث جاء بالفصل 
"الهيئة �س��:  هيئة  القانون  هذا  بموجب  "أحدثت   :2004 
بال��صية وتتمتع  ال��صية"،  املعطيات  ��ماية   الوطنية 
و العاصمة.  بتو�س  مقرها  و��ون  املا��  واالستقالل   املعنو�ة 

ت��ق  م��انية  الهيئة  بم��انية  الوزارة  امل�لفة  بحقوق
اال�سان 

لسنة  3003 عدد  األمر  من  الثا�ي  الفصل  اقت���   وحيث 
ق بضبط طرق س��

ّ
2007، املتعل 27 نوفم��   ��  2007 املؤّرخ 

ھ "يتم �عي�ن رئ�س الهيئة وأعضا��ا بمقت��� أمر ملدة
ّ
 الهيئة أن

ثالث سنوات باق��اح من الوز�ر امل�لف بحقوق اال�سان

29  �� املؤرخ   2011 لسنة   4796 عدد  األمر  اقت���   وحيث 
ق ب�سمية أعضاء ا���ومة إعادة هي�لة

ّ
 د�سم�� 2011، املتعل

 وزارة العدل وحقوق اال�سان و�حداث وزارة ��قوق اإل�سان
 والعدالة االنتقالية ثم صدر األمر عدد 22 لسنة 2012 املؤرخ
ق بإحداث وضبط مشموالت وزارة

ّ
 �� 19 جانفي 2012، املتعل

حقوق اال�سان والعدالة االنتقالية

�� ا��اصل  التحّول  تواكب  لم  الهيئة  وضعية  إّن   وحيث 
  مستوى هي�لة وزارة العدل و�حداث وزارة ��قوق اإل�سان

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 االشراف الهيك�� ع�� الهيئة الوطنية ��ماية
املعطيات ال��صية

 ي�ون اإلشراف الهيك�� ع�� الهيئة بحكم القانون
راجعا إ�� الوزارة امل�لفة بحقوق اال�سان

هيك��، إشراف  اال�سان،  حقوق  وزارة  العدل،   وزارة 
 ��صية معنو�ة، استقالل ما��، م��انية

04وزارة العدل

05
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12/03-19
أمر 3003-2004 

01

األراء
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي صادر عن وزارة الداخلية �� حق إدارة
يتعلق املالية  �عهدها بطلب من وزارة  العد�� مفاده   التعر�ف 
 بموافاة مصا�� ا��باية ب���ة من حامل ممغنط من ��ل
لهم �عر�ف  بطاقات  اسناد  و�تم  تم  الذين   األ��اص 
 و�التحي�نات ال�� تطرأ عل��ا ��اية �ل سداسية، �غرض متا�عة
 االش�اليات املتعلقة بتحديث معطيات ��ل املطالب�ن باألداء

اإلدارات القانون  بھ  خّص  الذي  االست�ناء  هذا  أّن   وحيث 
املعطيات ع��  ا��صول  طلب   �� العمومية   واملؤّسسات 
ل�س لها  املسندة  املهام  تنفيذ  ل�سهيل  لألفراد   ال��صية 
بوزارة العد��  التعر�ف  إدارة  بمشاركة  لها  �سمح  وال   مطلقا 
من عل��ا  يحصل  وما  املعطيات  �ل  ع��  الع 

ّ
االط  ��  الداخلية 

ع�� وفرض  الضرورة  بحالة  القانون  قّيده  بل   تحي�نات، 
 اإلدارات املطالبة بإحالة معطيات ��صية إل��ا أن تث�ت أّن

هذه املعطيات "ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا

ھ ال يمكن إحالة املعطيات ال��صية
ّ
 وحيث أّن الهيئة ترى أن

 �� حاالت معّينة و�ال�سبة ملعطيات
ّ
 ب�ن اإلدارات العمومية إال

ت�ّ�رها. ال��  الضرورة  �عليل  إحال��ا  مطلب  يتضّمن   محّددة 
 وعليھ، فإّن الهيئة وعمال بالفصول 47 و53 و54 من القانون
ھ يمكن إلدارة ا��باية

ّ
2004، ترى أن  األسا��� عدد 63 لسنة 

(مص��ة الداخلية  وزارة  من  ��صية  معطيات  إحالة   طلب 
 التعر�ف العد��) �شرط أن ت�ون هذه املطالب معّينة بأسماء
حدود و��  ال��صية  معطيا��م  ع��  الع 

ّ
االط املراد   أ��ا��ا 

البيانات الضرور�ة إلدارة ا��باية إلتمام املهام ال�� تقوم ��ا

ھ ال يمكن االستجابة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

��ّل  �� ممغنط  حامل  إحالة   �� الداخلية  وزارة   لطلب 
أو وطنية  �عر�ف  بطاقات  إسنادهم  تّم  الذين   األ��اص 
 قومية و�التحي�نات ال�� تطرأ عل��ا إلدارة ا��باية بوزارة املالية

��الفة ذلك لقانون حماية املعطيات ال��صية

�� إحالة معطيات ��صية الرأي  بإبداء  ق املطلب 
ّ
�عل  حيث 

 إ�� الغ�� ع�� مع�� الباب الرا�ع من القانون األسا��� عدد 63
لسنة 2004

لت�ن �� إدارة
ّ
قت اإلحالة بمؤسست�ن عموميت�ن متمث

ّ
 وحيث �عل

التعر�ف العد�� بوزارة الداخلية و�دارة ا��باية بوزارة املالية

املعطيات حماية  قانون  من   47 الفصل  اقت���   وحيث 
ال��صية املعطيات  بإحالة  است�نائيا  �سمح  أن   ال��صية 
ضرور�ة املعطيات  هذه  �انت  "إذا  باألمر  املع��  موافقة   دون 
االمن إطار   �� العمومية  السلط  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا او  ا��زائية  بالت�بعات  القيام  او  الوط��  الدفاع  او   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 

 وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

وزارة من  ا��باية  إدارة  حق   �� املالية  وزارة  طلب  إّن   وحيث 
املعطيات إحالة  العد��  التعر�ف  إدارة  حّق   ��  الداخلية 
ال�� املهام  تنفيذ  إطار   �� يدخل  ��ا،  تمسك  ال��   ال��صية 
��ا ا��اري  وال��ات�ب  القوان�ن  طبق  ا��باية  إدارة  ��ا   تقوم 

العمل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بطاقات ��ل  من  ب���ة  ا��باية  مصا��   موافاة 
التعر�ف الوطنية والتحي�نات ال�� تطرأ عليھ

 ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��، دون موافقة
ال��ص املع�� باألمر

�انت إذا  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  "لتنفيذ  ضرورّ�ة   اإلحالة 
العمل" ��ا  ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن  طبقا   العمومية 

 وذلك �� حدود ما تقتضيھ ضرورة آداء تلك املهام

عمومي، هي�ل  اإلحالة،  ت����  ع��  است�ناء   إحالة، 
�عر�ف، بطاقة  �عر�ف عد��،  قانو�ي، ضرورة،   ال��ام 
ا��ماية، است�ناءات  باآلداء،  املطالب  تحي�ن،   ��ل، 

 موافقة، تنفيذ مهام

04وزارة الداخلية

05

06

12/03-2001

األراء

07
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن الو�الة العقار�ة للسك��
ا��باية إلدارة  ال��خيص  حول  الهيئة  رأي  طلب   واملتضّمن 
 �سليم الو�الة العقار�ة للسك�� البيانات ا��اّصة ب���يل أّي
 عقد ناقل للملكية ملمارسة مراقب��ا بما يضمن حسن تطبيق

القانون

وال��ات�ب للقوان�ن  ��ا طبقا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ   ضرور�ة 
ا��اري ��ا العمل

املذ�ور القانون  بھ  خّص  الذي  االست�ناء  هذا  أّن   وحيث 
ع�� ا��صول  طلب   �� العمومية  واملؤسسات   اإلدارات 
 البيانات ال��صية لألفراد ل�سهيل تنفيذ املهام املسندة لها
 ل�س مطلقا وال �سمح لها بمشاركة إدارة ا��باية بوزارة املالية
املعطيات �ل  ع��  الع 

ّ
واالط ��ا  تحتفظ  ال��  املعطيات   �� 

قّيده بل  تحي�نات  من  عل��ا  يحصل  وما  لد��ا   ا��فوظة 
واملؤسسات اإلدارات  ع��  وفرض  الضرورة  بحالة   القانون 
الع

ّ
لالط املطلو�ة  ال��صية  املعطيات  ت�ون  أن   العمومية 

 ضرور�ة "لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا

ھ ال يمكن إحالة املعطيات ال��صية
ّ
 وحيث أّن الهيئة ترى أن

معّينة حاالت   ��  
ّ
إال العمومية،  واملؤسسات  اإلدارات   ب�ن 

�عليل إحال��ا  مطلب  يتضّمن  محّددة  ملعطيات   و�ال�سبة 
الّضرورة ال�� ت�ّ�رها

ھ وعمال بالفصول 47
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

2004، يمكن 63 لسنة   و53 و54 من القانون األسا��� عدد 
 للو�الة العقار�ة للسك�� أن تطلب من إدارة ا��باية (مص��ة
��صية معطيات  إحالة  للملكية)  الناقلة  العقود   ترسيم 
عقار�ة مقاسم  ع��  ل��صول  املتقدم�ن  ملكية   بخصوص 
املطالب هذه  ت�ون  أن  �شرط  تقّدمهم  بدائرة  لعقارات   لد��ا 
زمة

ّ
 معّينة بأسماء أ��ا��ا و�� حدود البيانات الّضرور�ة الال
للو�الة العقار�ة للسك�� للقيام بإتمام املهام ال�� تقوم ��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

املقاسم بيع   �� �عتمد  للسك��  العقار�ة  الو�الة  أّن   حيث 
تحّدد الوثائق  من  عدد  ع��  الفردي  للسكن   ا��صّصة 
��رفا��ا، املقاسم  إسناد  أساسها  ع��  يمكن  ال��   الشروط 
وأبنائھ وقر�نھ  املستفيد  امللكية  عدم  إثبات  أهمها  من   وال�� 
هذا  �� �شهادة  واإلدالء  ��ا  القاطن  الوالية  داخل   القصر 

مها إدارة امللكية العقار�ة ا��تّصة ترابّيا
ّ
الصدد، �سل

إدارة لدى  البيانات  قاعدة  تحي�ن  لعدم  ونظرا  أنھ   وحيث 
 امللكية العقار�ة سواء �س�ب تجميد عدد من الرسوم العقار�ة
 أو �س�ب �عّمد البعض عدم ترسيم أمالكهم العقار�ة، يق��ح
�وء إ�� إدارة ا��باية إذ يتّم ترسيم العقود الناقلة

ّ
 العارض ال�

قاعدة إ��  للسك��  العقار�ة  الو�الة  ��وء  باعتبار   للملكّية 
ا��ل للملكية  الناقلة  للعقود  بال�سبة  ا��باية  إدارة   بيانات 

األ�سب ملراقبة أحقّية الطالب�ن ملقاسم عقار�ة

 وحيث اقت��� الفصل 47 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
ھ �سمح است�نائيا بإحالة املعطيات ال��صية دون

ّ
 2004، أن

 موافقة املع�� باألمر "إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة لتنفيذ
أو العام  �� إطار األمن  العمومية  ��ا السلط  ال�� تقوم   املهام 

 الدفاع الوط�� أو القيام بالّت�بعات ا��زائية أو إذا �انت

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية
ب�ن هيا�ل عمومية 

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ي�ّ�ر 
موافقة ال��ص املع�� باألمر

�انت إذا  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  "لتنفيذ  ضرورّ�ة   اإلحالة 
العمل" ��ا  ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن  طبقا   العمومية 

وذلك �� حدود ما تقتضيھ ضرورة أداء تلك املهام

عمومية، إدارة  موافقة،  اإلحالة،  ت����   إحالة، 
است�ناءات حر�ف،  ضرورة،  قانو�ي،   ال��ام 

 ا��ماية

04 الو�الة العقار�ة للسك��
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي موّجھ من الديوان الرئا��� مفاده "أنھ
 تّمت بموجب املرسوم عدد 13 لسنة 2011 املؤرخ �� 23 مارس
 2011 مصادرة أمالك عدد من األ��اص البالغ عددهم 114
ز�ن األسبق  ا��مهور�ة  رئ�س  ا��صوص  وجھ  ع��   وم��م 
تنفيذ لدى  وأنھ  أبنائھ.  من  وعدد  وزوجتھ  ع��  بن   العابدين 
 أح�ام هذا املرسوم، تّم ت�ليف خب�� محاسب بمهّمة االئتمان
ولدى محمد.  وابنھ  ع��  بن  العابدين  ز�ن  أمالك  ع��   العد�� 
لھ راجعا  �ان  الذي  الظر�ف  سيدي  قصر  محتو�ات   جرد 
من كب��ة  مجموعة  ا��تو�ات  ب�ن  من  أّن   ��

ّ
ات  بامللكية، 

م��ا البعض  ق 
ّ
يتعل ال��  الفيديو  وشرائط  الصور   ألبومات 

وعليھ عائلية".  بمناسبات  اآلخر  والبعض  رسمية   بأ�شطة 
خصوص  �� رأ��ا  إبداء  الهيئة  ع��  ا��مهور�ة  رئاسة   تطرح 
 تطبيق القانون األسا��� املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

بال�سبة لهذه الوثائق

7 �عد  املك�سبة  املنقولة  األموال  جميع  إصداره،  تار�خ   و�� 
التو�سية ل��مهور�ة  السابق  للرئ�س  1987 والّراجعة   نوفم�� 
��ذا امل��قة  بالقائمة  املبّ�ن�ن  األ��اص  و�قية   وزوجتھ 
منقولة أموال  ع��  حصولهم  يث�ت  قد  مّمن  وغ��هم   املرسوم 
ھ

ّ
فإن األ��اص"  بأولئك  عالق��م  جّراء  حقوق  أو   وعقار�ة 

واملنقولة العقار�ة  باألموال  ق 
ّ
تتعل املصادرة  عملية  أّن   يّت�� 

 وا��قوق املك�سبة تحديدا وال يمكن بالتا�� أن �شمل الوثائق
ل��مهور�ة األسبق  بالرئ�س  وا��اصة  االس�شارة   موضوع 
الوثائق هذه  ملكّية  أّن  اعتبار  يمكن  ال  كما  عائلتھ،   وأفراد 

انتقلت إ�� الدولة بموجب املصادرة

�� لة 
ّ
واملتمث بمطلب االس�شارة  إل��ا  املشار  الوثائق  أّن   وحيث 

ق البعض م��ا
ّ
 مجموعة كب��ة من الصور وشرائط الفيديو يتعل

بمناسبات اآلخر  والبعض  األسبق  للرئ�س  رسمية   بأ�شطة 
عائلتھ احتفاالت  أثناء  أو  عائلتھ  من  أفراد  بمعية   عائلية 
وتخضع مختلفة  صبغة  ذات   �� الوثائق  هذه  فإّن   وأقار�ھ، 
02  �� املؤرخ   1988 لسنة   95 عدد  القانون  أح�ام  إ��   بالتا�� 
وشرائط للصور  بال�سبة  أّما  باألرشيف.  ق 

ّ
املتعل  ،1988  أوت 

ق باملناسبات العائلية بمعية أفراد من عائلتھ
ّ
 الفيديو ال�� تتعل

ول�ن الوثائق  هذه  فإّن  وأقار�ھ،  عائلتھ  احتفاالت  أثناء   أو 
هذه أّن   

ّ
إال األسبق،  ا��مهور�ة  رئ�س  ��م  بمعلومات  قت 

ّ
 �عل

 املعلومات ل�ست لها صلة بمباشرة مهامھ ع�� رأس الدولة وال
ة بحياتھ العامة

ّ
�عت�� من املعلومات املتصل

 وحيث أّن هذه الوثائق تتضّمن صورا سواء ثابتة أو متحّركة ��
ا��اّصة ا��ياة  نطاق   �� إ�شاؤها  تم  فيديو  أشرطة   ش�ل 

 للرئ�س األسبق و�قية أفراد عائلتھ و�� وثائق ��م ا��ياة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث تولت الهيئة عمال بالفصل 77 من القانون األسا��� عدد
 63 لسنة 2004 والفصل 2 من األمر عدد 3003 لسنة 2007
الهيئة ق بضبط طرق س�� 

ّ
املتعل  ،2007 نوفم��   27  ��  املؤرخ 

 الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية، استدعاء املدير العام
لألرشيف الوط�� ��ضور ا��لسة من أجل خ��تھ �� املوضوع

 وحيث و�الرجوع إ�� الفصل األول من املرسوم عدد 13 لسنة
أموال بمصادرة  ق 

ّ
املتعل  ،2011 مارس   14  �� املؤرخ   2011 

لفائدة "تصادر  ي��  ما  واملتضّمن  وعقار�ة  منقولة   وممتل�ات 
 الدولة التو�سية وفق الشروط املنصوص عل��ا ��ذا املرسوم

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ومعطيات ��صية  معطيات   �� التصّرف   كيفية 
 ذات عالقة با��ياة العامة للرئ�س األسبق وعائلتھ،

 �� نطاق مرسوم املصادرة

للمعطيات املستوجبة  ا��ماية  ���ب   ال 
ا��اصة با��ياة  املتعلقة  تلك  أو   ال��صية 

 ع�� املعطيات ذات العالقة با��ياة العامة

مصادرة، مرسوم  عامة،  حياة  خاصة،   حياة 
عمومي، هي�ل  جسمية،  خصائص   صور، 
 �عر�ف، ضمانات حماية، تأم�ن، حفظ، إتالف،

صالحية الهيئة، أرشيف

الديوان الرئا���
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العثور تّم  العموم وقد  الع 
ّ
 ا��اصة امل��و�ة عن فضول واط

عل��ا بقصر سيدي الظر�ف، وهو م�ان إقامة الرئ�س األسبق
التا�ع�ن لإلدارات املعنّية بمعونة مؤسسة األرشيف الوط��

 وحيث تّم إبرام اتفاقية �عاون ب�ن رئاسة ا��مهور�ة ومؤّسسة
بمقت��� تتعّهد   ،2013 جانفي   23 بتار�خ  الوط��   األرشيف 
املساعدة بتقديم  الوط��  األرشيف  مؤسسة  األول   فصلها 
 الفنية واالس�شارة �� مجال التصّرف �� الوثائق واألرشيف إ��

مصا�� رئاسة ا��مهور�ة

 وحيث تتو�� رئاسة ا��مهور�ة حاليا وحسبما ورد باالس�شارة
سواء االس�شارة  موضوع  الوثائق  ��ميع  املادي   ا��فظ 
ا��اصة حياتھ  بمقتضيات  أو  الرس��  ب�شاطھ  قة 

ّ
 املتعل

والعائلية
كر،

ُ
ھ اعتمادا ع�� ما ذ

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

املؤسسة و�وصفها  الوضعية  خصوصّية  ع��  الوقوف   و�عد 
ا��اصة القانونية  املبادئ  اح��ام  ضمان  ع��   الساهرة 
التداب�� تقت���  وحماي��ا،  ال��صية  املعطيات   بمعا��ة 
ت�ليف االس�شارة  موضوع  الوثائق  وحماية  ��فظ   املالئمة 
موضوع الوثائق  وتص�يف  بفرز  الوط��  األرشيف   مؤسسة 
رس�� ك�شاط  املصّنفة  الوثائق   �� والتصّرف   االس�شارة 
 للرئ�س األسبق باعتبارها أرشيفا وطنيا، و�التا�� طبق أح�ام
املادي با��فظ  القيام  وتو��  باألرشيف،  ق 

ّ
املتعل  ال�شر�ع 

واملصّنفة ا��اصة  با��ياة  قة 
ّ
املتعل للوثائق   بال�سبة 

 كمعطيات ��صية ووضعها بالتا�� تحت حماية الهيئة، ليتّم
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  أح�ام  طبق  ف��ا   التصّرف 
 2004 والذي يمنع مثال، تطبيقا ألح�ام الفصل 46 و 47 منھ،
ّ
إ�� الغ��، إال  إعدام مثل هذه النوعّية من الوثائق أو إحال��ا 
 �عد التحصيل ع�� موافقة وترخيص الهيئة، إضافة لتضّمنھ
قة بكيفية النفاذ إ�� مثل هذه الوثائق

ّ
 عديد الضمانات املتعل

وكيفية تأم�ن حفظها

 وحيث أّن هذه النوعية من الصور وأشرطة الفيديو �عت�� من
 املعطيات ال��صية طبق التعر�ف الوارد بالفصل�ن 4 و5 من
معلومات باعتبارها   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
بصفة طبيعي�ن  أ��اص  ع��  التعّرف  من  ن 

ّ
تمك  و�يانات 

مباشرة باالعتماد ع�� خصائصهم ا��سيمة

باعتبارها معطيات ��صية ومن املذ�ورة  الوثائق  أّن   وحيث 
بالقانون ل��ماية  مستوجبة  ف��  ا��اصة  ا��ياة   مقتضيات 
الضمانات تتمّتع بجميع  2004، كما  63 لسنة   األسا��� عدد 
عل��ا املنصوص  ال��صية  املعطيات  بمعا��ة  قة 

ّ
 املتعل

 بالقانون األسا��� وال يمكن أن تقع بالتا�� معا����ا، كما نّص
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من  األول  الفصل  ذلك   ع�� 

 �� إطار الشفافية واألمانة واح��ام كرامة اال�سان
ّ
2004، إال

املعطيات بمعا��ة  ا��اصة  الضمانات  ب�ن  من   وحيث 
االحتياطات جميع  وأخذ  وحفظها  تأمي��ا  وجوب   ال��صية، 
زمة للمحافظة ع�� أما��ا ومنع الغ�� من �عديلها أو اإلضرار

ّ
 الال

الع عل��ا
ّ
��ا أو االط

خاصة بوضعية  ق 
ّ
يتعل االس�شارة  موضوع  أّن   وحيث 

وسقوط األسبق  الرئ�س  وفرار  الثورة  عن  دت 
ّ
تول  واست�نائية 

نظامھ وهو املع�� بالوثائق موضوع االس�شارة

إ�� تنقسم  عل��ا  العثور  تّم  ال��  الوثائق  مجموعة  أّن   وحيث 
ق بال�شاط الّرس�� للرئ�س األسبق

ّ
 صنف�ن إثن�ن: صنف يتعل

ق بحياتھ ا��اّصة
ّ
وصنف آخر يتعل

ل ��
ّ
تتمث أولية  بأعمال  القيام  املعا��ة   وحيث تقت��� عملية 

 فرز وتص�يف الوثائق موضوع االس�شارة والتفر�ق ب�ن ما هو
أساس ع��  ل��ماية،  مستوجبة  ��صية  معطيات   معت�� 
ق بحماية املعطيات ال��صية،

ّ
 أح�ام القانون األسا��� املتعل

تّم والذي  األسبق  للرئ�س  العامة  ا��ياة   �� مندرج  هو   وما 
 بالتا�� إ�شاؤه والتحصيل عليھ أثناء مباشرة �شاطھ ع�� رأس
وا��اضع ومهامھ،  �شاطھ  بممارسة  بالتا��  ق 

ّ
واملتعل  الدولة 

أوت  2  �� املؤرخ   1988 لسنة   95 عدد  القانون  ألح�ام   بالتا�� 
ق باألرشيف

ّ
1988، املتعل

أ��اص ت�ليف  تقت���  والفرز  التص�يف  عملية  أّن   وحيث 
مؤّهل�ن ومختّص�ن �� ميدان األرشيف واملعطيات ال��صية

1988 لسنة   95 عدد  القانون  من  الثا�ي  بالباب  ورد   وحيث 
ق باألرشيف �عداد مهام مؤّسسة

ّ
 املؤرخ �� 2 أوت 1988، املتعل

مجال  �� الفنية  املعونة  إسداء  م��ا  وال��  الوط��   األرشيف 
3 بالفصل  إل��ا  املشار  والهيئات  العمومية  للمرافق   األرشيف 
من نفس القانون وال�� من بي��ا الدولة واملؤّسسات العمومية

م األمر عدد 1981 لسنة 1988 املؤرخ �� 13 د�سم��
ّ
 وحيث نظ

�� األرشيف التصّرف  ق بضبط شروط وترات�ب 
ّ
املتعل  ،1988 

وتحو�ل األرشيف  و�تالف  وفرز  الوسيط  واألرشيف   ا��اري 
الع ع�� األرشيف العام �� بابھ الثا�ي عملية فرز

ّ
 األرشيف واالط

ف�ن باألرشيف
ّ
 و�تالف األرشيف وعهد بذلك ا�� األعوان امل�ل

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن هيئة السوق املالية حول
 خضوع نقل/ تحو�ل مؤسسات عمومية ملعطيات ��صية إ��
تنّص معها  �عاون  اتفاقيات  إبرام  �عد  با��ارج،   نظرا��ا 
 با��صوص ع�� تبادل املعلومات والتعاون �� مجال األبحاث
القانون ملقتضيات  ذلك  مطابقة  ومدى  مهامها،  إطار   �� 

ق بحماية املعطيات ال��صّية
ّ
املتعل

وكشوفات منھ  ا��قيقي  واملستفيد  ا��ساب   لصاحب 
و31  2008 مارس   1 ب�ن  امل��اوحة  للف��ة  بال�سبة   ا��ساب 

مارس 2013 واملستفيدين من التحو�الت البنكية، إ��

رأي املالية  السوق  هيئة  طلبت  تقّدم،  ما  ع��  و�ناء   وحيث 
 الهيئة حول مدى مطابقة عملية تبادل املعلومات املشار إل��ا
ال��صية، املعطيات  بحماية  املتعلق  القانون  مع   أعاله، 
 خاصة وأن هذه العملية تدخل �� اختصاصات هيئة السوق
إطار  �� كذلك  و�دخل  عمومية،  سلطة  �عت��  ال��   املالية 
،1994 نوفم��   14  �� املؤرخ   117-94 عدد  القانون   تطبيق 
ب�بادل �سمح  والذي  املالية  السوق  تنظيم  بإعادة  ق 

ّ
 املتعل

املعلومات ب�ن هيئة السوق املالية وهيئات مماثلة با��ارج

117-94 عدد  القانون  من   2 فقرة   23 الفصل  ينص   وحيث 
السوق تنظيم  بإعادة  ق 

ّ
املتعل  ،1994 نوفم��   14  ��  املؤرخ 

ف هيئة السوق املالية بالسهر ع�� حماية االّدخار
ّ
 املالية "ت�ل

للتبديل القابلة  املالية  واألدوات  املالية  األوراق   ��  املس�ثمر 
املساهمة طر�ق  عن  لألموال  توظيف  �ّل  و��   بالبورصة، 
ف هيئة السوق املالية ب�نظيم أسواق األوراق

ّ
 العامة. كما ت�ل

 املالية واألدوات املالية القابلة للتبديل بالبورصة و�السهر ع��
حسن س��ها

لتعديل االئتمانية  "الهيئة  من  املطلو�ة  املعلومات  أّن   وحيث 
ق بمجال ال�شاط البن�ي، نظرا ألّن األمر

ّ
 السوق املالية" تتعل

ق بمعلومات خاصة �عمليات وقع إجراؤها ع�� حسابات
ّ
 يتعل

واملستفيدين ا��ساب،  لصاحب  ال�املة  الهو�ة  مثل   بنكية، 
با��ساب قة 

ّ
املتعل والكشوفات  ا��ساب،  من   ا��قيقي�ن 

 البن�ي بال�سبة للف��ة امل��اوحة ب�ن 01 مارس 2008 و13

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث خّول الفصل 46 من القانون عدد 94-117 املؤرخ �� 14
لهيئة املالية  السوق  تنظيم  بإعادة  ق 

ّ
املتعل  ،1994  نوفم�� 

ال�� أو  مماثلة  أجن�ية  هيئات  مع  التعاون  املالية،   السوق 
للقوان�ن طبقا  وذلك  بصالحيا��ا،  شب��ة  صالحيات   تمارس 
 وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل. وللغرض، يمك��ا إبرام اتفاقيات
�� والتعاون  املعلومات  تبادل  ع��  با��صوص  تنّص   �عاون 
 مجال األبحاث �� إطار مهامها ووفقا للشروط ا��ّددة بنفس

هذا الفصل
 وحيث و�� هذا اإلطار، أبرمت هيئة السوق املالية �� د�سم��
املعلومات وتبادل  للتعاون  األطراف  متعّددة  اتفاقية   2009 
“Multilateral Memorandum of understanding 
Concerning Consultation and Cooperation and the 

Exchange of Information 
مة الدولية لهيئات األوراق املالية

ّ
�� إطار املنظ

هذه أساس  ع��  املالية  للسوق  األملانية  الهيئة  طلبت   وحيث 
قة

ّ
متعل بمعلومات  مّدها  املالية  السوق  هيئة  من   االتفاقية 
  �عمليات بحث ع�� أحد ا��سابات البنكية (الهو�ة ال�املة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إ�� بنكية  ��صية  معطيات   نقل/تحو�ل 
ا��ارج �� إطار اتفاقيات �عاون

ل��ارج ��صية  ملعطيات  نقل/تحو�ل   �ل 
يخضع إ�� ترخيص من الهيئة

معطيات، تبادل  أجن�ية،  بالد  تحو�ل،   نقل/ 
ترخيص، ا��ماية،  است�ناءات  عمومي،   هي�ل 

اتفاقية دولية، حساب بن�ي، هو�ة

 هيئة السوق املالّية
04

05

06

13/03-2401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2013

02

03

12 

54,53,52,51,50

، 

.

”

.

...)

. 

".
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 مارس 2013، إضافة إ�� املستفيدين من التحو�الت البنكية،
 وقائمة �ل العمليات والتفو�ضات املمنوحة. وأنھ اعتمادا ع��
 مقتضيات القانون عدد 65 لسنة 2001 املؤرخ �� 10 جو�لية
ق بمؤّسسات القرض، فإّن السلط التعديلية ��

ّ
 2001، املتعل

ذلك، ع��  و�ناء  التو����.  املركزي  البنك   �� البنوك   ميدان 
ل�سليم الالزم  االختصاص  تملك  ال  املالية  السوق  هيئة   فإّن 
��  �� أخرى  �عديلية  ��يئة  ق 

ّ
تتعل وال��  املطلو�ة   املعلومات 
ا��الة البنك املركزي التو����

لسنة   3004 عدد  األمر  من   12 الفصل  و�مقت���   وحيث 
شروط بضبط  ق 

ّ
املتعل  ،2007 نوفم��   27  �� املؤّرخ   2007 

 و�جراءات التصر�ح وال��خيص ملعا��ة املعطيات ال��صية
من شهرا  يتجاوز  ال  أجل   �� ال��خيص  طلب   �� الهيئة   "ت�ت 
املذ�ور رفضا األجل  و�عت�� عدم جوا��ا خالل  تقديمھ   تار�خ 

ضمنيا

للهيا�ل املمنوحة  االست�ناءات  فإن  أخرى،  جهة  ومن   وحيث 
األسا��� القانون  من  و54   53 الفصل�ن  بموجب   العمومية 
بتحو�ل األمر  ق 

ّ
�عل ما 

ّ
�ل تنطبق  ال   ،2004 لسنة   63  عدد 

من  52 الفصل  نّص  فقد  ا��ارج.  إ��  ��صية   معطيات 
 القانون املذ�ور: " يجب �� �ل ا��االت ا��صول ع�� ترخيص
إ�� ا��ارج. وهكذا ال الهيئة �� نقل املعطيات ال��صية   من 
ا��ال موضوع   �� التمّسك  املالية  السوق  لهيئة   يمكن 
قة بمعا��ة املعطيات ال��صية من قبل

ّ
 باالست�ناءات املتعل

 األ��اص العمومي�ن

117 لسنة   94 القانون عدد  46 من  للفصل   وحيث وتطبيقا 
السوق تنظيم  بإعادة  ق 

ّ
املتعل  ،1994 نوفم��   14  ��  املؤرخ 

من د�سم��  شهر   �� املالية  السوق  هيئة  تولت  فقد   املالية، 
للتعاون األطراف  متعّددة  اتفاقية  اإلمضاء ع��   ،2009  سنة 

مة الدولية
ّ
وتبادل املعلومات �� إطار املنظ

Multilatéral" Mémorandum Of Understanding 
Concerning 

فهل أّن إمضاء هذه
Consultation And Coopération And "The Exchange Of 

Informati
 االتفاقية �عفي هيئة السوق املالية من ا��صول ع�� ترخيص
��ماية الوطنية  الهيئة  من  املعطيات  لنقل/تحو�ل   مسبق 

   املعطيات ال��صية؟

االتفاقية مراجعة  من  يّت��  فإنھ  ذلك،  ع��  وجوابا   حيث 
ق باتفاقية متعّددة األطراف ب�ن هيئات

ّ
 املذ�ورة أّن األمر يتعل

فاقية لم تقع املصادقة عل��ا من
ّ
ات  عمومية                 و�� 

 السلط ال�شر�عية وال ترتقي ملستوى املعاهدات والقوان�ن، وال
بموجب املفروضة  االل��امات  من  اإلعفاء  بالتا��   يمك��ا 

القوان�ن الوطنية
 وحيث ي�بّ�ن إضافة إ�� ذلك أّن الفصل 6 من االتفاقية ينّص
ما طبق  يتّم  املعلومات،  وتبادل  �عاون  أّن  العبارة   بصر�ح 
إ�� بالرجوع  ھ 

ّ
أن إ��  إضافة  الوطنية،  القوان�ن   تقتضيھ 

ع�� تنصيص  أّي  تتضّمن  لم  ھ 
ّ
أن يّت��  املذ�ورة   االتفاقية 

ع�� ا��صول  فإّن  و�ذلك  ال��صية.  املعطيات   بحماية 
نقل/ عملية  �ّل  قبل  مستوجبا  يبقى  الهيئة،  من   ترخيص 

تحو�ل معطيات ��صية إ�� ا��ارج

.

.

لهيئات السوق املالية

"MOU"

.

.

"
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن وزارة املالية حول انخراط
ال��رب م�افحة  خصوص   �� ابرامها  املزمع  باالتفاقية   تو�س 

 الضر���

عدم أو  فيھ  االنخراط  صورة   �� سواء  بالضر�بة،   املطالب�ن 
 االنخراط. ومدى تطابق القانون املذ�ور مع القانون األسا���

 عدد 63 لسنة

 وحيث ��دف القانون األمر��ي املتعلق باالمتثال الضر��� ع��
 ا��سابات األجن�ية                                                       املصادق
 عليھ من قبل ال��ملان األمر��ي بتار�خ 16 مارس 2010، والذي
م�افحة إ��   ،2014 جو�لية  شهر  خالل  النفاذ  ح��   سيدخل 
سواء باألداء  املطالب�ن  األمر�كي�ن  قبل  من  الضر���   ال��رب 
حسابات لهم  والذين  معنو��ن  أو  طبيعي�ن  أ��اصا   �انوا 

بنكية با��ارج

 وحيث يلزم هذا القانون املؤسسات املالية غ�� االمر�كية حول
حسابات ع��  بالتعّرف  األجن�ية)  املالية  (املؤسسات   العالم 
 االمر�كي�ن ال�� تدخل �� مجال تطبيق قانون                 وارسال
مكتب ا��  الك��ونية  بطر�قة  حولها،  دور�ة  سنو�ة   تقار�ر 
 الضر�بة الداخلية االمر�كية والقيام بخصم من املورد ب 30
 باملائة                                      ع�� جميع املداخيل ذات املصدر
التصر�ح يرفض  الذي  باألداء  للمطالب  بال�سبة   األمر��ي 
الذين باألداء  املطالب�ن  املطلو�ة، كغلق حسابات   باملعلومات 
و�� أنھ  العلم  مع  املذ�ور.  القانون  ألح�ام  االمتثال   يرفضون 
فإنھ أح�امھ،  القانون وتطبيق  �� هذا  االنخراط   صورة عدم 
�� ش�ل عقو�ة أداء  ا��بائية األمر�كية اقتطاع   يخّول إلدارة 
املصدر ذات  واملرابيح  املداخيل  ع��  باملائة   30 �س�تھ   تبلغ 

األمر��ي ضد املؤسسات املالية املعنية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث تضّمنت مراسلة وزارة املالية أّن ال��ملان األمر��ي صادق
ال��ّرب بم�افحة  ق 

ّ
يتعل قانون  ع��   2010 مارس  شهر   �� 

�عز�ز إ��  ��دف  املذ�ور  القانون  وأّن   الضر���                
شرائح مختلف  ب�ن  ا��بائية  العدالة  وتكر�س   الشفافية 
البن�ي و�التا�� بالضر�بة، وذلك خاصة برفع السّر   املطالب�ن 
 موافاة مصا�� ا��باية األمر�كية بمعلومات من شأ��ا حصر

مداخيل وأر�اح املطالب�ن بالضر�بة

واإلجراءات ا��قوق  مجلة  أن  الرأي  بطلب  جاء   وحيث 
ن مصا�� ا��باية من حق

ّ
 ا��بائية ضبطت ا��االت ال�� تمك

بالسّر بالتقّيد  ا��باية  مصا��  أعوان  ألزمت  كما  الع، 
ّ
 االط

مع اتفاقية  إبرام  من  ن 
ّ

تمك ال  األح�ام  هذه  أّن  غ��   البن�ي، 
بم�افحة املتعلق  القانون  تطبيق  ��دف  األمر�كية   اإلدارة 
 ال��ّرب الضر��� ع�� غرار ما تّم إنجازه من قبل عديد الدول،
 وذلك نظرا ألهمية القانون املذ�ور ومالھ من ا�ع�اسات ع��
عدم أو  فيھ  االنخراط  صورة   �� سواء  بالضر�بة   املطالب�ن 

االنخراط

 وحيث يتعلق موضوع إبداء الرأي بانخراط تو�س �� االتفاقية
��دف الضر���،  ال��رب  بم�افحة  واملتعلقة  ابرامها   املزمع 
الضر���، ال��رب  بم�افحة  املتعلق  األمر��ي  القانون   تطبيق 

 نظرا ألهمية القانون املذ�ور ومالھ من ا�ع�اسات ع��

وحيث �س��دف هذا القانون نوع�ن من األ��اص

 األ��اص املاديون االمر�كيون 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املتعلقة الدولية  االتفاقية  مطابقة   مدى 
حماية لقانون  الضر���  ال��ّرب   بم�افحة 

املعطيات ال��صية

فاقيات الدولية املصادق عل��ا مرتبة أع��
ّ
 ل�ن �انت لالت

تخالف أن  يمكن  ال  مقتضيا��ا  أن  إال  القانون،   من 
 أح�ام القانون األسا��� ��ماية املعطيات ال��صية

حياة عمومي،  هي�ل  دولية،  اتفاقية   نقل/تحو�ل، 
 خاصة، معطيات بنكية، سّر بن�ي، اجراءات جبائية،
              ��ّرب ضر���، غاية، مشروعية، قانون                          ,
عموم، اطالع،  معنوي،  ��ص  ا��ماية،   ضمانات 
 ال��ام �عاقدي، تأم�ن املعطيات، حقوق األ��اص،

عقو�ة جزائية، تصر�ح، ترخيص

وزارة املالية
04

05

06

13/03-2501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أكتو�ر 2013 

02

03

3
fatca

،

FATCA

.

. 

. 2004

«Foreign Account Tax compliance Act»

.

FATCA

"Withholding tax" 

.

:

-“US persons ” 
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السفر وجواز  األمر�كية  ا���سية  لهم  الذين  األ��اص   أي 
 األمر��ي أو البطاقة ا��ضراء او دفع ضرائب بأمر��ا وغ��هم

سواء �انوا مقيم�ن أم غ�� مقيم�ن بالواليات املتحدة

��ضوعها لواجب السر امل�� البن�ي وا��با�ي

باملعلومات االمر�كية  للسلطة  تحو�ل  نقل/  أن   وحيث 
 واملعطيات ال��صية املذ�ورة، �ستوجب تجميعها و���يلها
قبل من  االمر��ي  بالقانون  ا��ّدد  الغرض  حدود   ��  وحفظها 
بالطرق إل��ا  و�سليمها  إرسالها  ثم  املعنية  املالية   املؤسسات 
 املب�نة بنفس القانون، وحسب ا��يار املّتفق عليھ. و�� بالتا��
 عمليات معا��ة ملعطيات ��صية ونقلها/ تحو�لها إ�� ا��ارج
 كما عّرفها الفصول 6 و50 وما �عده من القانون األسا��� عدد
 63 لسنة 2004. و�� خاضعة لواجب اح��ام جميع الضمانات
 الواردة ��ذا القانون والرامية ا�� حماية املعطيات ال��صية
ع�� األجن��  قانو��ا  وألح�ام  لأل��اص  ا��اصة   وا��ياة 

ال��اب التو����

 وحيث تجدر املالحظة، أن عددا من القوان�ن الوطنية املعنية
القانون  بامليدان وحسب صياغ��ا ا��الية، فإ��ا تتعارض مع 
ل عائقا �شر�عيا لتنفيذه، ومن ب�ن هذه القوان�ن

ّ
 املذ�ور و�ش�

 نذكر مثال القانون عدد 65 لسنة 2001 املؤرخ �� 10 جو�لية
 2001 كما تم تنقيحھ واتمامھ بالقانون عدد 25 لسنة 2006
وأح�ام القرض  بمؤسسات  املتعلق   2006 ماي   2  ��  املؤرخ 

الفصل 15 من مجلة ا��قوق واالجراءات ا��بائية

 األ��اص املعنو�ة                                                             أي
 املؤسسات ال�� �ساهم ف��ا أ��اص أمر�كيون ب�سبة �ساوي

أو تفوق 10 باملائة

 وحيث يمنح القانون األمر��ي املذ�ور أعاله، البلدان الراغبة ��
االتفاقية خيار  إما  وهما  خيار�ن  وتنفيذه  فيھ   االنخراط 

الثنائية ب�ن البلدين أو ا��يار التعاقدي

ل ا��يار األول �� ام�انية ابرام اتفاقية ثنائية ب�ن
ّ
 وحيث يتمث

تتو�� أن  ع��  األمر�كية  املتحدة  والواليات  الراغبة   الدولة 
لضمان الالزمة  الداخلية  ال�شار�ع  وضع  مة 

ّ
املنظ  الدولة 

ا��يار هذا  و�تضّمن  األمر��ي  القانون  ملتطلبات   االستجابة 
اعتماد أحد نموذج�ن

املتعاونة ا���ومات  ابرام   �� األول  األنموذج  ل 
ّ
يتمث  وحيث 

 اتفاقية ثنائية مع مكتب الضر�بة الداخلية االمر�كية، ترتكز
 ع�� تو�� املؤسسات املالية تحو�ل املعلومات املطلو�ة بموجب
ت�ون أن  (يمكن  لها  التا�ع�ن  ا���ومة  ا��  األمر��ي   القانون 
 مؤسسة البنك املركزي أو إحدى الهيا�ل األخرى التا�عة لوزارة
 املالية) و ال�� تتو�� �� بدورها تحو�لها دور�ا إ�� مكتب الضر�بة
 الداخلية االمر�كية (تم اعتماد هذا النموذج من قبل ال��و�ج و
ان املرتقب  ومن  ايرلندا  و  املكسيك  و  اسبانيا  و   الدنمارك 
هذا نفس  األورو�ية  البلدان  �افة  كذلك  و  فر�سا   �عتمد 

حاد االورو�ي
ّ
التوّجھ و ذلك تحت ضغط االت

املتعاونة ا���ومات  إبرام   �� الثا�ي  النموذج  يتمثل   وحيث 
 اتفاقية ثنائية مع مكتب الضر�بة الداخلية االمر�كية، ترتكز
املتواجدة املالية  املؤسسات  تتو��  بأن  السماح  موافق��ا   ع�� 
ا�� مباشرة  املطلو�ة  املعلومات  تحو�ل  وط��ا  تراب   داخل 
أساس ع��  وتتعهد  األمر�كية  الداخلية  ا��بائية   السلطات 

ذلك بمطالبة املؤسسات املالية املعنية بالقيام بذلك

األجن�ية املالية  املؤسسات  بمنح  الثا�ي  ا��يار  �علق   وحيث 
 ام�انية إبرام اتفاقات فردية مباشرة بي��ا و��ن مكتب الضر�بة

الداخلية األمر�كية

أعاله، املذ�ورة  املعطيات  ع��  باالعتماد  الوا��،  من   وحيث 
الضر�بة مكتب  إ��  ��ا  التصر�ح  املطلوب  املعلومات   أن 
�� األمر��ي،  للقانون  تنفيذا   ، االمر�كية           الداخلية 
البنكية العمليات  ��م  ومعلومات  بمعطيات  تتعلق   معلومات 
 أل��اص معين�ن بذا��م. إذ تتعلق مثال ��و�ة املطالب�ن باألداء
البنكية والعمليات  ��ا  املودعة  واملبالغ  حسابا��م   وأرقام 
«تجعل و�يانات  معلومات  و��  وغ��ها  قبلهم  من   املنجزة 
 ��صا طبيعيا معرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��
 مباشرة " وذلك اس�نادا ا�� أح�ام الفصل�ن 4 و5 من القانون
��صية جد  معلومات  و��   .2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
با��ياة مساس  ولها  العموم  اطالع  ع��  ل���ب   وواجبة 

 ا��اصة لألفراد وحماية مصا��هم املادية واملعنو�ة إضافة

.

"US owned foreign entities" -

.

.

)

.

. IRS

IRS

.

.

. 

، 

فإن  ،2004 لسنة   63 األسا��� عدد  للقانون  بال�سبة   وحيث 
االمر��ي للقانون  تنفيذا  ال��صية  املعطيات   معا��ة 
 تتعارض مع أح�ام الفصل األول من هذا القانون، الذي ينص
ال��صية املعطيات  حماية   �� ا��ق  ��ص  ل�ل   "  أنھ 
االساسية ا��قوق  من  باعتبارها  ا��اصة  بحياتھ   املتعلقة 
إطار  �� اال  معا����ا  تقع  ان  يمكن  وال  بالدستور   املضمونة 
 الشفافية واألمانة واح��ام كرامة اال�سان". كما نص الفصل 9
أنھ يجب أال تمس معا��ة املعطيات القانون، ع��   من نفس 
األ��اص بحقوق  ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما   ال��صية 
 ا��مية بموجب القوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل. و��ّ�ر
هذا األ��اص.  ا��  اإلساءة  لغاية  استعمالها  ا��االت  �ل   �� 
إال ال��صية،  املعطيات  معا��ة   27 الفصل  �ّ�ر   وقد 
باألمر فيما عدى �عض للمع��  والكتابية  الصر�حة   باملوافقة 
 ا��االت املب�نة بالفصل 29، وال�� من بي��ا ا��االت ال�� ت�ون

ف��ا املعا��ة مفروضة بموجب القانون

 وحيث ال يوجد أساس قانو�ي بالنص ال�شر��� املذ�ور �سمح
تنفيذا ألح�ام التو�سية،  بالبالد   بمعا��ة معطيات ��صية 
و�التا�� أجن�ية.  لبالد  عامة  مص��ة  ولتحقيق  أجن��   قانون 
 فإن معا��ة هذه النوعية من املعطيات املتعلقة باأل��اص
التو�سية بالبنوك  مفتوحة  حسابات  لهم  الذين   االمر�كي�ن 
 تنفيذا ألح�ام قانون أجن�� بال��اب التو���� و�� حدود تنفيذ
ألح�ام خرقا  ل 

ّ
�ش� الضر���  ال��رب  م�افحة  أي   أهدافھ، 

 قانون أسا��� وهو القانون عدد 63 لسنة 2004. كما أن عددا
الضمانات مع  تتعارض  املذ�ور  األمر��ي  القانون  أح�ام   من 
املعني�ن لأل��اص  املذ�ور  األسا���  القانون  رها 

ّ
يوف  ال�� 

 باملعا��ة وخاصة م��ا شفافية املعا��ة. اضافة لعدم توف��

، 

.
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املعطيات إليھ  س�نقل  كبلد  االمر�كية،  املتحدة   الواليات 
 ال��صية، املستوى املالئم من ا��ماية طبق ما يفرضھ نفس

القانون األسا���

 وحيث يّتجھ تحميل �ل مسؤول عن املعا��ة (عّرف الفصل 6
 من القانون املسؤول عن املعا��ة بأنھ "�ل ��ص طبي�� او
ال��صية وطرقها" املعطيات  اهداف معا��ة   معنوي يحدد 
 وهو بذلك متدخل �� تنفيذ هذا اإلجراء. وعليھ واجب اح��ام
املضمنة ال��صية  املعطيات  بحماية  املتعلقة   املبادئ 

بالقانون السا��� املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

ا��يار حسب  املعا��ة  عن  املسؤول  هنا  يختلف   وحيث 
�� ل 

ّ
املتمث أي  التعاقدي،  ا��يار  اعتماد  صورة  ففي   املعتمد. 

املالية املؤسسات  قبل  من  املطلو�ة  املعطيات  تحو�ل   نقل/ 
مكتب إ��  مباشرة  التو����  بال��اب  واملتواجدة   التو�سية 
�� املعا��ة  املسؤول عن  فإن  األمر�كية،  الداخلية   الضر�بة 
بتحديد تقوم  ال��   �� بوصفها  املعنية،  املالية   املؤسسة 
س�تحمل ال��  و��  حو�لها.  وكيفية  وطرقها  املعا��ة   أهداف 
ال��صية املعطيات  بحماية  املتعلقة  املبادئ  اح��ام   واجب 

املضّمنة ��ذا القانون األسا���

 وحيث �� صورة اعتماد خيار االتفاقية الثنائية، و�ما أن هذا
املعنية، املالية  املؤسسة  لتدخل  إضافة  عنھ،  ي�تج   ا��يار 
اإلجراء هذا   �� املالية  لوزارة  التا�عة  الهيا�ل  إحدى  ل 

ّ
 تدخ

فاق
ّ
 (البنك املركزي أو مصا�� ا��باية أو غ��ها ممن س�تم االت

املعا��ة. عن  املسؤول  صفة  معھ  يك�سب  مما  الحقا)   عليھ 
 و�نضاف إ�� املؤسسة املالية كمسؤول ثا�ي عن املعا��ة، إذ
التحو�ل لغرض  املعا��ة  أهداف  تحديد  نفسھ  هو   س�تو�� 
االحتياطات خاذ 

ّ
بات مطالبا  ي�ون  و�التا��  األمر�كية.   للّسلط 

 الالزمة لتأم�ن املعطيات ال��صية واح��ام املبادئ املتعلقة
بحماي��ا و�فرض خضوع السلط األمر�كية لذلك

املعا��ة ما ذكر، فإن �ل مسؤول عن  باالعتماد ع��   وحيث 
مطالبا ي�ون  اإلجراء  هذا   �� ومتدخل  أعاله  بيانھ  تم   كيفما 
 باح��ام مبادئ حماية املعطيات ال��صية املضمنة بالقانون
الّسلط ع��  اح��امها  يفرض  كما  باح��امها  و�تعهد   األسا��� 

األمر�كية، ال�� س�نقل إل��ا املعطيات

األولية اإلجراءات  باح��ام  االل��ام   �� ذلك  يتمثل   وحيث 
للمعا��ة، املس��دفة  املعطيات  نوعية  حسب   للمعا��ة 
االقتضاء وعند  الهيئة  لدى  التصر�ح  إلجراءات   وا��ضوع 
 واجب التحصيل ع�� ترخيص م��ا طبق مقتضيات القانون.
�عر�فھ تم  كما  املعا��ة  عن  مسؤول  �ل  الواجب  هذا   و��م 
 والتعّرض إليھ أعاله (املبدأ مضّمن خاصة بالفصل�ن 7 و8 من

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

تتم أن  أي  املعا��ة.  بأغراض  االل��ام  كذلك  يّتجھ   وحيث 
 معا��ة املعطيات ال��صية املطلو�ة للغرض ا��دد مسبقا
 وأن تنقل لنفس الغرض و�� نطاق تنفيذ ذلك الهدف. و�التا��
تم ملا  أو لغرض مخالف  �� أغراض أخرى  يتم استعمالها   أال 
أغراض تحديد  يقت���  ما  وهو  عليھ.  واالتفاق  بھ   التصر�ح 
 املعا��ة وأهدافها ب�ل دقة مع الطرف األمر��ي (املبدأ مضّمن

بالفصل 10 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

املعطيات ت�ون  أن  يجب  ذلك،  إ��  و�اإلضافة   وحيث 

10  �� املؤرخ   2001 لسنة   65 عدد  بالقانون  عمال   وحيث 
 جو�لية 2001، كما تم تنقيحھ واتمامھ بالقانون عدد 25 لسنة
 2006 املؤرخ �� 2 ماي 2006 املتعلق بمؤسسات القرض، فإنھ
املطلو�ة واملعطيات  املعلومات  االمر�كية  السلط  �سليم   يقع 
مع و�تعارض  البن�ي  امل��  للسر  افشاء  فهو  إل��ا،   وتحو�لها 
ل خرقا لھ إذ

ّ
 أح�ام الفصل 30 من القانون املذ�ور. بل و�ش�

 ي�ّ�ر هذا األخ�� ع�� مؤسسات القرض و�التجديد ع�� �افة
األسرار افشاء  الفصل  بنفس  �عدادهم  والواقع  ��ا   العامل�ن 
بموجب عل��ا  لعوا 

ّ
اط ال��  أو  حرفاؤهم،  عل��ا  لعهم 

ّ
اط  ال�� 

بمقت��� ف��ا  ص 
ّ

املرخ الصور  باست�ناء  بوظيف��م،   قيامهم 
و�� جزائية،  عقو�ة  ذلك  مخالفة  ع��  ب 

ّ
و�رت  القانون 

املنصوص عل��ا بالفصل 254 من ا��لة ا��زائية

واالجراءات ا��قوق  مجلة  من   15 الفصل  هذا  ألزم   وحيث 
بالسر بالتقّيد  وادار��ا  ا��بائية  باملصا��  العامل�ن   ا��بائية 
 امل�� ا��با�ي، كما �ّ�ر عل��م �سليم أو إعطاء معلومات أو
نفسھ باألداء  للمطالب  إال  بحوز��م  ال��  امللفات  من   ��� 

لأل��اص الذين يمكن مطالب��م بدفع األداء عوضا عنھ

 وحيث و�� صورة اقرار مبدأ املوافقة ع�� االنخراط �� القانون
قبل من  سواء  التو����،  بال��اب  أح�امھ  وتطبيق   األمر��ي 
ا��بائية السلط  مع  مباشرة  عالقة   �� املالية   املؤسسات 
 األمر�كية أو بموجب ابرام اتفاقية ثنائية مع الواليات املتحدة
الثا�ي النموذج  أو  األول  النموذج  حسب  سواء   األمر�كية 
أعاله املذ�ورة  ال�شر�عية  العوائق  تجاوز  أعاله،   املب�ن�ن 
63 القانون األسا��� عدد   با��رص ع�� فرض اح��ام أح�ام 
لبعض ال�شر�عية  االست�ناءات  اقرار  و  ووضع   ،2004  لسنة 
األسا��� بالقانون  سواء  عل��ا  املنصوص  األح�ام  و   املبادئ 
 املذ�ور أو بالقوان�ن الوطنية ذات العالقة باملوضوع، وال�� من
خاذ التداب�� الداخلية

ّ
 شأ��ا عرقلة تنفيذ القانون األمر��ي وات

املعنية ب�نقيح األح�ام  إما  يتم ذلك   املعّينة لذلك. و�مكن أن 
 الواردة بالقوان�ن املذ�ورة، أو بإصدار قانون خاص أو بإدراج
 األح�ام القانونية الالزمة باالتفاقية الثنائية املمكن إبرامها ب�ن

البلدين حسب النموذج�ن املذ�ور�ن أعاله

�سمح ال��  ال�شر�عية  األح�ام  وضع  ع��  ذلك  يتم   وحيث 
بصفة و�سمح  املطلو�ة  ال��صية  املعطيات   بمعا��ة 
و�التا�� التو����،  بال��اب  أجن��  قانون  بتطبيق   است�نائية 
القانون حسب  املطلو�ة  ال��صية  املعطيات   بمعا��ة 
أي أجن�ية،  لبالد  عامة  مص��ة  تحقيق  لغرض   األمر��ي 
10 من القانون عدد  م�افحة ال��ّرب الضر���، إذ أن الفصل 
املعطيات جمع  يجوز  "ال  أنھ  ع��  ينص   ،2004 لسنة   63 

ال��صية إال ألغراض مشروعة
املتعلق االسا���  القانون  أح�ام  اح��ام  فرض  يّتجھ   وحيث 
لعملية بال�سبة  ذلك  يتم  ال��صية  املعطيات   بحماية 

املعا��ة ونقل/ تحو�ل املعطيات

.

.

. 

."

.

. 

.

.

.

)

).
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 ال��صية موضوع املعا��ة والنقل/ تحو�ل �� حدود ما �ان
واالتفاقية، األمر��ي  القانون  أغراض  لتحقيق  ضرور�ا   م��ا 

     دون  توّسع   وأن  ت�ون   متناسبة   مع  هذه  األغراض
«Pertinentes et proportionnelles»  

ونوعية عدد  من  التقليص   �� النظر  �ستوجب  ما   وهو 
األمر�كية السلط  من  املطلو�ة  واملالية  البنكية   املعلومات 
ال��ّرب م�افحة  من  ن 

ّ
يمك ان  شأنھ  من  ما  حدود   ��  وجعلها 

القانون من   11 بالفصل  مضّمن  (املبدأ  فقط   الضر��� 
االسا��� عدد 63 لسنة 2004

من املطلو�ة  ال��صية  املعطيات  بمعا��ة  للتصر�ح   الهيئة 
القانون االمر��ي وال��خيص بنقلها ا�� ا��ارج

من النوعية  هذه  تحو�ل  نقل/  عمليات  تخضع   وحيث 
ا�� التو�سية  البالد  من  ال��صية  واملعطيات   املعلومات 
 الواليات املتحدة للشروط املضمنة بالقانون األسا��� عدد 63
 لسنة 2004 وخاصة الفصل 50 وما �عده. و�ستوجب القانون
بالد إ��  ال��صية  املعطيات  تحو�ل  نقل/  لعملية   بال�سبة 
اح��ام سبق  لوجوب  إضافة  إذ  معّينة،  شروط  ر 

ّ
توف  أجن�ية 

فإنھ التحو�ل،  النقل/  موضوع  للمعطيات  املعا��ة   شروط 
ا��ماية. من  مالئما  مستوى  األجن�ية  البالد  توفر  أن   يفرض 
العملية ع�� لتقييم ومراقبة  الهيئة  ل 

ّ
 كما يوجب كذلك تدخ

 فرض وجوب التحصيل ع�� ترخيص مسبق بالنقل/ التحو�ل
من قبل املسؤول عن املعا��ة

املتحدة  الواليات  أن  هو  هنا  مالحظتھ  يمكن  ما  حيث   و 
 األمر�كية بلد ال يوفر املستوى املالئم ل��ماية، إذ ال يوجد فيھ
ق بحماية املعطيات ال��صية املعا��ة

ّ
 مثال قانون عام يتعل

 بال��اب األمر��ي، وهو بذلك ل�س من البلدان املع��ف ��ا من
ر املستوى املالئم ل��ماية، وهو

ّ
حاد األورو�ي كبلد يوف

ّ
 قبل االت

 غ�� متحّصل ع�� قرار �� املالءمة                                               الذي
ال�� الدول،  �عض  لصا��  االورو�ية  املفوضية  عن   يصدر 
من املالئم  املستوى  ر 

ّ
يوف بلد  ب�ونھ  أساسھ  ع��   تصّنف 

املعطيات بتحو�ل  األورو�ية  للدول  بالتا��  �سمح  و   ا��ماية 
 ال��صية إليھ. وقد �سّب�ت هذه الوضعية للواليات املتحدة
البلدان مع  معامال��ا  خصوص   �� االش�اليات  �عض   �� 
هذه و��ن  بي��ا  املعلومات  تبادل   �� ذلك  ر 

ّ
وأث  األورو�ية. 

حلوال و�انت  املناسبة  ا��لول  وضع  استوجب  مما   البلدان، 
ت مثال �� اعتماد منظومة الفضاء اآلمن

ّ
قطاعية �عاقدية تمثل

safe harbor
بحماية قة 

ّ
املتعل املبادئ  من  جملة  تتضّمن  منظومة   و�� 

تتعّهد األورو�ية  بال�شار�ع  املكرّسة  ال��صية   املعطيات 
تبادل أساسها  ع��  و�تم  باح��امها  األمر�كية   الشر�ات 
 املعطيات ال��صية ونقلها بي��ا و��ن الفضاء األورو�ي. و�ّتجھ
هذا وتجاوز  ا��ماية  من  املالئم  املستوى  توفر  شرط   تال�� 
اح��ام وجوب  ع��  صراحة  بالتنصيص  ال�شر���   العائق 
بالقانون املضمنة  ال��صية  املعطيات  حماية   مبادئ 
املعنية األمر�كية  السلط  قبل  من  أعاله  واملذ�ورة   االسا��� 
 بالنقل/ التحو�ل، ال�� تتعهد بذلك و�تم إدراج ذلك بالوثيقة
أي اعتماده  س�تم  الذي  والنموذج  التوجھ  حسب   القانونية 
و�االعتماد و�التا��  الثنائية.  فاقية 

ّ
االت أو  التعاقدي   النموذج 

خاذ ما ذكر أعاله وفرض اح��امھ،
ّ
 ع�� ما ذكر، فإن ضمان ات

يمكن أن يتم حسب طر�قة االنخراط ال�� س�تم اعتمادها

معا��ة تقع  أال  ضمان  يتعّ�ن  فإنھ  ا��االت،  �ل  و��   وحيث 
 البيانات املطلو�ة إال �� إطار الشفافية واألمانة واح��ام كرامة
لسنة  63 عدد  االسا���  القانون  من   1 (الفصل   اإل�سان 
والتصر�ح املعا��ة  �عملية  املعني�ن  إعالم  يتم  وأن   (2004 
واملس�ن��ة الصر�حة  موافق��م  ع��  والتحصيل   والنقل 
63 عدد  االسا���  القانون  من  و31  �عده  وما   27  (الفصول 

لسنة 2004
�� وحّقهم  ال��صية،  ملعطيا��م  املعني�ن  نفاذ  حق   كضمان 
ال�شطيب أو  تحيي��ا  أو  �عديلها  أو  اتمامها  أو   طلب إصالحها 
 عل��ا إذا �انت غ�� ��يحة (الفصل 32 من القانون األسا���
 عدد     لسنة 2004) وضبط الطرق التقنية لذلك وتحديدها
املع�� لل�����  م�ّسرة  اجراءات  طبق  ت�ون  أن   ع�� 

باملعطيات

 وحيث يّتجھ من ناحية أخرى، تكر�س ا��ق �� ال�سيان وذلك
وا��الة ��ا  املصّرح  باملعطيات  لالحتفاظ  معّ�ن  أجل   بضبط 

يتم إثره إعدامها والتنصيص صراحة ع�� ذلك

ع�� ا��افظة  تأم�ن  ضمان  ذلك،  إ��  باإلضافة  يّتجھ   وحيث 
 أمان املعطيات ال��صية، وتال�� ضياعها أو تدم��ها الفج��
��ا أو  أو التدم�� املقصود ومنع الغ�� من �عديلها أو االضرار 
خاذ

ّ
الع عل��ا بصفة غ�� شرعية أو ���ها أو �عديلها وات

ّ
 االط

 التداب�� الالزمة لذلك (الفصالن 18 و19 من القانون األسا���
والنقل التصر�ح  وت����  ومنع   .(2004 لسنة   63  عدد 
أو با��رائم  قة 

ّ
(املتعل ا��ّساسة  ال��صية   للمعطيات 

التداب�� أو  بالعقو�ات  او  ا��زائية  بالت�بعات  او   بمعاين��ا 
القانون من   13 (الفصل  العدلية  بالسوابق  او   االح��از�ة 

األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 وحيث من املنطقي األخذ �ع�ن االعتبار إضافة إ�� ذلك للعديد
الالحقة التحو�ل  النقل/  عمليات  تحديد  م��ا   املسائل 
بالقانون عل��ا  املنصوص  ل��االت  ال��صية   للمعطيات 
 واالتفاقية امل��مة. والتنصيص ع�� ا��ق �� �عو�ض األضرار
اختصاص ضمان  مع  حصولها،  حالة   �� باألمر   للمعني�ن 
 ا��اكم التو�سية وترت�ب األح�ام العملية لذلك. �التنصيص
 صراحة ع�� انطباق أح�ام القانون األسا��� التو���� املتعلق

بحماية املعطيات ال��صية ع�� املعطيات املنقولة
 مع ضرورة اعتماد املسؤول�ن عن املعا��ة (املؤسسات املالية 
بالتجميع فة 

ّ
امل�ل التو�سية  ل���ومة  التا�عة   والهيا�ل 

 والتحو�ل ع�� السلط االمر�كية)، املطبوعات ال�� وضع��ا

 وحيث أنھ �� صورة اقرار ا��يار الثا�ي اي ا��يار التعاقدي 
املالية املؤسسات  قبل  من  التعاقد  ام�انية   �� ل 

ّ
 واملتمث

األمر�كية الداخلية  الضر�بة  مكتب  مع  مباشرة   التو�سية 
 يّتجھ إبرام عقود خاصة ب�ن املؤسسات املالية املعنية ومكتب

 الضر�بة الداخلية األمر�كية، يتّم بمقتضاها تأط�� عملية

).

)

63

. 

.

).

.

.

« Décision d’adéquation »

.�� �عض ا��االت

.
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القانون أح�ام  اح��ام  يكفل  بما  التحو�ل،  والنقل/   املعا��ة 
تم كما  باألمر،  املعني�ن  وحقوق  ا��اصة  وا��ياة   األسا��� 
دقة ب�ل  طرف  �ل  ال��امات  وتحديد  ضبط  مع  أعاله.   ذكره 
الهيئة مع  عل��ا  والتوافق  وضعها  يتم  أن  و�مكن   ووضوح. 

و�تعّهد مكتب الضر�بة الداخلية األمر�كية باح��امها

 وحيث �� صورة إقرار ا��يار االول أي خيار االتفاقية الثنائية،
املعطيات من  النوعية  هذه  نقل/التحو�ل  عملية  تأط��   يتّم 
ال��صية، بإدراج جميع مبادئ حماية املعطيات ال��صية

،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  بالقانون  عل��ا   املنصوص 
أعاله املذ�ورة  باألمر  املعني�ن  وحقوق  ا��اصة   وا��ياة 
وتحديد ضبط  مع  الطرف�ن  ب�ن  امل��مة  الثنائية   باالتفاقية 
الضر�بة مكتب  و�تعّهد  ووضوح  دقة  ب�ل  طرف  �ل   ال��امات 
املعاملة مبدإ  ع��  التأكيد  مع  باح��امها  األمر��ي   الداخلية 

باملثل

.

. 
ھ و�عد دراسة الطرق

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

فإن أعاله،  املذ�ورة  األمر��ي  القانون   �� لالنخراط   املتاحة 
 أ�سب طر�قة يمكن اعتمادها النخراط بالدنا �� هذا القانون و
 ال�� �سمح باح��ام سياد��ا، �� الطر�قة الواردة با��يار االول
وتخّول األمر��ي،  والطرف  بالدنا  ب�ن  ثنائية  اتفاقية  إبرام   أي 
خاصة ذلك  و  أعاله،  إل��ا  املشار  ال�شر�عية  العوائق   تجاوز 
 بفرض اح��ام أح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
املعا��ة حسب العملية أي املسؤول عن   ��  ع�� �ل متدخل 
(املؤسسة املذ�ور  األسا���  القانون  من   6 الفصل   �عر�ف 
 املالية و الهي�ل ا���ومي الذي سيعهد إليھ بتجميع املعطيات
 املطلو�ة و نقلها/ تحو�لها و كذلك السلط األمر�كية املنتفعة
 �عملية التحو�ل و النقل) و التنصيص صراحة ضمن أح�ام
 االتفاقية ع�� املبادئ الواجب اح��امها و السابق بيا��ا أعاله،
تطبيق من  يمكن  ما  حدود   �� ا��با�ي  و  البن�ي  السّر   كرفع 

القانون األمر��ي مع التأكيد ع�� مبدأ املعاملة باملثل

. 

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بحق املتعلق  األسا���  القانون   مشروع 
النفاذ إ�� املعلومة

 اعتماد مبدإ التناسب ب�ن ا��ق �� النفاذ
املعطيات وحماية  املعلومة   إ�� 

ال��صية

عامة، حياة  خاصة،  حياة  املعلومة،  إ��   النفاذ 
إدار�ة، وثيقة  خاصة،  ذوات  عمومي،   هي�ل 
 أرشيف، ترات�ب، سلطة تقدير�ة، إتالف، غ��،
 موافقة، است�ناءات ا��ماية، طفل، و��، ورثة،

مص��ة عامة، مص��ة حيو�ة، بحوث

امل�لفة والوزارة  ا���ومة   رئاسة 
با��وكمة ومقاومة الفساد

04

05

06

13/03-2601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2013 

02

03

28

، 

ا���ومة رئاسة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
حول الفساد)  ومقاومة  با��وكمة  امل�لف  الوز�ر   (مصا�� 

مشروع القانون األسا��� املتعلق بحق النفاذ ا�� املعلومة

Constituent de tels documents notamment les 
dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-ver-
baux, statistiques, directives, instructions, circulaires, 
notes et réponses ministérielles, correspondances, 
avis, prévisions et décide

Sont notamment des documents les messages, 
rapports, études, procés verbaux approuvés, 
statistiques, registres, correspondances, directives, 
prises de position, préavis ou décisions

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 الفصل األول. يق��ح إبراز حق النفاذ إ�� املعلومة و��� الوثائق
انضاف لإل�سان  أسا���  وحق  إ�سانية  كقيمة   اإلدار�ة 
ال��ت�ب بتغي��  وذلك  اال�سان  ��قوق  ا��مائية   للمنظومة 

ة االو��
ّ
ووضعها موضع املط

والقانون السو�سري املؤرخ �� 5 اكتو�ر 2001 بالفصل 25

االدار�ة الوثائق  مصط��  توضيح  مز�د  املق��ح   .3  الفصل 
وذلك

وش�لها تار�خها  ا��  اضافة  حفظها  م�ان  �ان  مهما   بإضافة 
ووعا��ا

و�التا�� القانون  انطباق  توسيع مجال  التوّجھ من شأنھ   هذا 
�ع�ن يأخذ  كما  املمكنة  الشفافية  من  يمكن  ما  أك��   توف�� 

االعتبار التطور التكنولو�� ا��ا�� واملستقب��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 

:

.

1.

اعادة ��صية  معطيات  مصط��  لتعر�ف  بال�سبة   املق��ح 
 الصياغة بالتخ�� عن ذكر القانون االسا��� ومرجعھ التار�خ
بحماية املتعلق  القانون  أح�ام  �عبارة  واالكتفاء   والعدد 
للمراجعة قابل  القانون  هذا  أن  ذلك  ال��صية   املعطيات 

شأنھ شأن �افة القوان�ن

1988 2 اوت   �� 1988 املؤرخ  95 لسنة  القانون عدد   تضمن 
الع ع�� االرشيف

ّ
 املتعلق باألرشيف، نظاما خاصا بالنفاذ االط

الع
ّ
 العام وذلك بالفصول من 15 ا�� 21 منھ. حيث �ّ�ر االط

سنة.  30 وهو  مبد�ي  أجل  انقضاء  قبل  األرشيف  وثائق   ع�� 
سنة)  100 وح��  سنة   60) است�نائية  أوسع  آجاال   ووضع 
 بال�سبة للوثائق ال�� تتضّمن معلومات تمّس با��ياة ا��اصة

3.

املق��ح بال�سبة لتعر�ف الغ�� اضافة الورثة

الفصل 4. املق��ح توحيد اجراءات النفاذ

4.

 بذكر �عض الوثائق املعنية بمشروع القانون كمثال نذكر م��ا
ومحاضر واملناش��  والدراسات  والتقار�ر  امللفات   مثال 
 ا��لسات والتعليمات اإلدار�ة. وهو توّجھ من شأنھ أن يضمن
حقوق وتدعيم  بالنفاذ  ف�ن 

ّ
امل�ل عمل  �سي��  واحد  آن   �� 

اعتمدت ال�شار�ع االجن�ية  أن عددا من  العلم   املواطن�ن مع 
�� املؤرخ  القانون  األول من  بالفصل  الفر����  �ال�شر�ع   ذلك 

17 جو�لية 1978

2.

.

.
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ال��صية بحيا��م  تتعلق  األفراد  عن  معلومات  تتضّمن   أو 
الع

ّ
االط �ّ�ر  كما  وسلوكهم.  بأفعالهم  عام  و�وجھ   والعائلية 

 ع�� الوثائق املتضّمنة ملعلومات فردية ذات طا�ع ط�� وملفات
املوظف�ن

نقال تتضّمن  ال��  الوثائق  وكذلك  �سهولة  عل��ا   التعّرف 
�� للغ��  إحال��ا  ت�سّ�ب   لتصرفات ال��ص، وال�� يمكن أن 

األضرار باملع�� باألمر

هذه بتعر�ف  واكتفى  املن��،  هذا  القانون  مشروع  ي�ت��   لم 
بحماية املتعلق  ال�شر�ع  بمقت���  ا��مية  بالوثائق   الوثائق 
 املعطيات ال��صية، و�الرجوع ا�� القانون االسا��� عدد63

لسنة 2004
 و�التا�� و�صفة عامة، فإن �ل وثيقة ادار�ة تتضّمن بيانات أي
 معلومات مهما �ان ش�لها وحاملها سواء �انت معطيات ذات
أو صو�ي  ���يل  أو  نص  ش�ل   ��) حّساسة  أو  عام   طا�ع 
التعّرف ع�� بموج��ا  يمكن  وال��  أو أشرطة)  أو صور   صو�ي 
قابال تجعلھ  األقل  ع��  مباشرة  بصفة  طبي��   ��ص 
 للتعر�ف أي بصفة غ�� مباشرة ف�� مست�نية من حق النفاذ.
 لذا املق��ح اثراء الفصل املذ�ور ببعض األمثلة ع�� غرار �عض

 ال�شار�ع املقارنة

املتعلق االسا���  القانون  وأح�ام  الفصل  هذا  مالءمة   يتّجھ 
و  47 الفصل�ن  أح�ام  وخاصة  ال��صية  املعطيات  بحماية 
 57 منھ فقد �ّ�ر هذا األخ�� ع�� األ��اص العمومي�ن. كما
53 من نفس القانون األسا��� لوليھ أو  تم �عر�فهم بالفصل 
األمر ق 

ّ
�عل إذا  أما  كتابيا  أثرا  ت��ك  وسيلة  بأي  وذلك   ورثتھ 

بطفل فأوجب ا��صول ع�� موافقة الو�� و�ذن قا��� األسرة

 كما �ش�� كذلك أن الفصل 47 من القانون األسا��� املتعلق
م إحالة املعطيات ال��صية

ّ
 بحماية املعطيات ال��صية نظ

 إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو الو��
اإلذن صالحية  للهيئة  ومنح  كتابيا.  أثرا  ت��ك  وسيلة   بأي 
أو باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون  الغ��  إ��   باإلحالة 
للهيئة و�ذلك  كتابيا.  أثرا  ت��ك  وسيلة  بأي  الو��  أو   ورثتھ 
اإلحالة  �� ت�ون  �أن  معّينة  إحالة   �� ترخيصا  منح   ام�انية 
 تحقيق ملص��ة املع�� ا��يو�ة أو إذا �انت املعطيات ضرور�ة
 إلجراء بحوث ودراسات تار�خية او علمية أو ضرور�ة لتنفيذ

اتفاق ي�ون املع�� األمر طرفا فيھ

 نالحظ �� األخ�� مثال أّن الفصل 29 من القانون االسا��� عدد
 63 لسنة 2004، تضمن است�ناءات أخرى يمكن ع�� أساسها
ع�� التحصيل  وجوب  دون  ال��صية  املعطيات   معا��ة 
ال��صية املعطيات  معا��ة  �عبارة  و�قصد  املع��.   موافقة 
 كما عّرفها الفصل 6 من نفس القانون، عدة عمليات من بي��ا
ا�� املعلومة. النفاذ  بالتا�� حالة من حاالت  الع عل��ا و�� 

ّ
 االط

الرأي ابداء  موضوع  املشروع  12من  بالفصل  �عر�فها  تم   كما 
هذه ب�ن  ومن  امل�ان)  ع�ن  ع��  املعلومة  ع��  ع 

ّ
 (االطال

أي املعا��ة  أن  ا����  من  ي�ون  ال��  اإلحالة   االست�ناءات، 
�عود عل��ا  الع 

ّ
واالط ال��صية  املعطيات  إ��  النفاذ   عملية 

صال بھ أو �ان ا��صول ع��
ّ
ر االت

ّ
 باملص��ة ع�� املع��. و�عذ

 الفصل 29. أتاح هذا الفصل النفاذ إ�� املعطيات ال��صية
الكتابية املوافقة  صورة   �� بالغ��  قة 

ّ
املتعل املعطيات   أو 

املسبقة للمع�� باألمر

13 د�سم�� 1988 املؤرخ ��  1981 لسنة  م األمر عدد 
ّ
 كما نظ

 1988، املتعلق بضبط شروط وترات�ب التصّرف �� األرشيف
وتحو�ل األرشيف  واتالف  وفرز  الوسيط  واألرشيف   ا��اري 
الع ع�� األرشيف العام بالفصول من 12 ا�� 15

ّ
 األرشيف واالط

الع �ان ي�ون مثال بدون مقابل باست�ناء الوثائق
ّ
 اجراءات االط

شروطا وضع  كما  باإلعالمية  م��ا  واملتعلقة  واملرئية   السمعية 
الطالع االجانب ع�� األرشيف العام

 ونظرا لتواجد نظام�ن اثن�ن للنفاذ يّتجھ توحيد االجراءات ع��
طبق الوط��  باألرشيف  املودعة  الوثائق  ا��  النفاذ  يتم   ان 
األسا��� القانون  بمشروع  املضّمنة  واإلجراءات   االح�ام 
و�تم عبارة  اضافة  يق��ح  و�التا��  الرأي.  إبداء  طلب   موضوع 
ذلك طبق االح�ام واإلجراءات املضّمنة ��ذا القانون األسا���

تأث�� تقدير  س�تو��  ال��  ا��هة  تحديد  املق��ح   .17  الفصل 
الوثيقة املطلوب النفاذ ال��ا ع�� ا��ياة ا��اصة ومعاي�� ذلك

يرفض أن  العمومي  للهي�ل  الفصل  هذا  خّول   .25  الفصل 
بحماية املتعلق  ال�شر�ع  بمقت���  محمية  معلومة  ا��   النفاذ 

املعطيات ال��صية

يمكن أنھ  ع��  نّص  الفصل  هذا  أن  هو  مالحظتھ  يمكن   ما 
 للهي�ل العمومي ا��تص أن يرفض النفاذ إ�� معلومة محمية
ال��صية. و�� املعطيات  املتعلق بحماية  ال�شر�ع   بمقت��� 
 صياغة تو�� بإعطاء الهي�ل العمومي سلطة تقدير�ة �� رفض
 ال�سليم من عدمھ دون اعتماد أي معيار �� هذا الصدد. وهذا
63 االسا��� عدد  القانون  57 من  الفصل  أقّره  وما   يتعارض 
إذ نص الذي نص صراحة ع�� ت���� اإلحالة   لسنة 2004، 
الهيا�ل قبل  من  ال��صية  املعطيات  إحالة   "ت�ّ�ر" 
مضّمنة معّينة  حاالت   �� إال  ا��اصة  الذوات  إ��   العمومية 
 بالنص. و�التا�� نالحظ هنا عدم تناسق ب�ن أح�ام الفصل�ن

املذ�ور�ن يتّجھ تالفيھ عند صياغة القانون

 ما يمكن مالحظتھ أيضا هو أن عبارة معلومة محمية بمقت���
 ال�شر�ع املتعلق بحماية املعطيات ال��صية �ستوجب �عض
مشروع توّجھ  عكس  وع��  أنھ  مثال  نالحظ  إذ   التوضيح. 
النفاذ بحق  املتعلقة  املقارنة  القوان�ن  أغلب  فإن   القانون، 
 تضّمنت �عر�فا واسعا وصر�حا للمعطيات ال��صية املمنوع
إ�� اإلحالة  تتول  ولم  اإلدار�ة.  للوثائق  النفاذ  بحق   شمولها 
املعطيات بحماية  املتعلقة  لها  التا�عة  الوطنية   القوان�ن 
17 جو�لية  �� املؤرخ  الفر����  القانون   ال��صية. فقد نص 
 1978، مثال �� فصلھ 6 صراحة ع�� أنھ ال يتم إحالة الوثائق
وسّر���ا ا��اصة  ا��ياة  من  املّس  شأ��ا  من  ال��   االدار�ة 
بالتجارة املتعلق  والّسر  الط��  والّسر  ال��صية   وامللفات 
مالحظات تتضّمن  ال��  الوثائق  إحالة  منع  كما   والصناعة. 

 تقييمية لأل��اص املادية املذ�ورة اسميا أو ال�� يمكن

.
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ب مجهودات مرهقة أو �انت املعا��ة يقتض��ا
ّ
 موافقتھ يتطل

فاق ي�ون املع�� باألمر طرفا فيھ
ّ
القانون أو ات

اختصاصان لهما عالقة بحق النفاذ للوثائق االدار�ة

وعليھ يق��ح بالتا��

 مالءمة أح�ام هذا الفصل مع أح�ام الفصل 57 من القانون
63 لسنة 2004، و�التا�� تصبح الصياغة كما  األسا��� عدد 
أو ال��صية  املعطيات  إ��  النفاذ  اتاحة  يمكن  ال   ي��: 
الصر�حة املوافقة  صورة   �� إال  بالغ��  املتعلقة   املعطيات 
اثرا كتابيا و�ذا �ان ت��ك  بأي وسيلة  أو ورثتھ  أو وليھ   للمع�� 
 املع�� باألمر طفال، إال �عد ا��صول ع�� موافقة وليھ و�ذن
 قا��� األسرة و�مكن لقا��� األسرة أن يأذن بالنفاذ ولو دون
ذلك الفض��  الطفل  مص��ة  اقتضت  إذا  الو��   موافقة 

ولقا��� األسرة الرجوع �� اإلذن �� �ل وقت

-1

 اضافة فقرة أخ��ة لهذا الفصل تحقيقا ملز�د الوضوح ورفعا
املع�� أن حق  التنصيص ع��  ف��ا  يتم  التباس محتمل،   ل�ل 
 باألمر �� النفاذ للمعطيات ال��صية ا��اصة بھ أو ورثتھ أو
لسنة  63 عدد  االسا���  القانون  ألح�ام  خاضعا  ي�ون   الو�� 
قبل من  ال��صية  املعطيات  إ��  النفاذ  أن  ذلك   ،2004 
 املعني�ن ��ا، يتم بالطبع ع�� أساس أح�ام القانون األسا���
هذا مشروع  أح�ام  أساس  ع��  ل�س  2004و  لسنة   63  عدد 

القانون

الشروط طبق  "أو  ي��:  كما  فقرة  اضافة   .30  الفصل 
واالجراءات املنصوص عل��ا بال�شار�ع ا��اصة ��ا

-2

.
.

:

.

.

".

ا�� املعلومة 39. عّدد هذا الفصل مهام هيئة النفاذ   الفصل 
ا�� النفاذ  بحق  املتعلقة  القواعد  اح��ام  ع��  السهر   وم��ا 
م بمشروع

ّ
 املعلومة واملقصود هنا حق النفاذ إ�� املعلومة املنظ

القانون موضوع ابداء الرأي

ع�� السهر  صالحية  ومنحها  الهيئة  هذه  مهام  توسيع   يق��ح 
الع ع�� األرشيف العام، و

ّ
 اح��ام القواعد املتعلقة بحق االط

 تمكي��ا بالتا�� من البّت �� قرارات رفض مطالب االطالع ع��
1988 لسنة   95 عدد  القانون  وان  خاصة  العام   االرشيف 
1988 د�سم��   13  �� املؤرخ   1988 لسنة   1981 عدد   واالمر 
 املتعلق بضبط شروط و ترات�ب التصرف �� االرشيف ا��اري
تحو�ل و  االرشيف  اتالف  و  فرز  و  الوسيط  االرشيف   و 
 االرشيف واالطالع ع�� االرشيف العام كرسا ا��ق �� االطالع
دون محددة  اجراءات  و  قواعد  حسب  االرشيف   ع�� 
 التنصيص ع�� ام�انية الطعن �� قرارات رفض هذه النوعية
 من املطالب وهو توجھ من شانھ تدعيم حقوق املواطن تجاه

االدارة و ارساء مز�د من الشفافية

هيئة أعضاء  �عي�ن  أن  هو  مالحظتھ  يمكن  ما   .42  الفصل 
يتم بموجب أمر. و�التا�� ا�� املعلومة من املف��ض أن   النفاذ 
األول والرئ�س  االدار�ة  للمحكمة  األول  الرئ�س  مهام   فإن 

��كمة التعقيب تقتصر ع�� اق��اح املعني�ن بال���� فقط

املعلومة، ل�شمل ممثال إ��  النفاذ   يق��ح توسيع تركيبة هيئة 
 عن مؤسسة األرشيف وممثال عن مجلس املنافسة، وهما

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املتعلق األسا���  القانون   مشروع 
بم�افحة اإلرهاب ومنع غسل األموال

بأح�ام العمومية  السلط  تقّيد   ضرورة 
ال��صية عند املعطيات   قانون حماية 
بم�افحة ا��اص  القانون   صياغة 

اإلرهاب ومنع غسل األموال

اإلرهاب، م�افحة  األموال،  تب�يض   إرهاب، 
ضمانات دولية،  اتفاقية  عمومي،   ��ص 
موازنة، ا��ماية،  است�ناءات   ا��ماية، 

صاالت، حسابات بنكية
ّ
اع��اض االت

رئاسة ا���ومة
04

05

06

13/03-27
53، 32

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2013 

02

03

28

�� ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 خصوص مشروع القانون األسا��� املتعلق بم�افحة اإلرهاب

ومنع غسيل األموال

والبحث الّتق���  وسائل  من  كب��ا  جزء  أن  ي�بّ�ن   وحيث 
املتعلقة لألح�ام  است�ناءا  ل 

ّ
تمث القانون  هذا   ��  املعتمدة 

بحماية املعطيات ال��صية
 وحيث ول�ن اس�ث�� الفصل 53 من القانون األسا��� عدد 63
قبل من  ال��صية  املعطيات  معا��ة   ،2004  لسنة 
 األ��اص العمومي�ن �� إطار األمن العام أو الدفاع العام أو
ر

ّ
وف أنھ  إال  الهيئة  مراقبة  من  ا��زائية،  بالت�بعات   للقيام 

�� أن عملية املعا��ة لم تفض إ��
ّ
 الضمانات الالزمة �لما ات

يتم ال  ح��  وذلك  إدانة،  بحكم  تختم  لم  أو  جزا�ي،   ت�ّبع 
استغاللها �� غ�� الغرض الذي جمعت من أجلھ

التنصيص ضرورة  االعتبارات،  هاتھ  ل�ل  الهيئة  ترى   وحيث 
تلزم ثانية،  فقرة  وع��  القانون  مشروع  من   2 الفصل   صلب 
القانون بأح�ام  التقّيد  القانون  هذا  بتطبيق  امل�لفة   السلط 
حسب وذلك  ال��صية  املعطيات  بحماية  املتعلق   األسا��� 

الصياغة التالية
بأح�ام" التقّيد  القانون  هذا  بتطبيق  امل�لفة  السلط   وع�� 

القانون األسا��� املتعلق بحماية املعطيات ال��صية
ال��صية املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة  تمثيل   ثانيا: 
��نة وصلب  اإلرهاب  مل�افحة  التو�سية  ال��نة   صلب 

التحاليل املالية
ال��نة صلب  الهيئة  عن  ممثل  عضو�ة  من   واملقصود 
62) وصلب (الفصل   التو�سية مل�افحة اإلرهاب ومنع تمو�لھ 
الضمانات تجسيد   (112 (الفصل  املالية  التحاليل   ��نة 
هذا تطبيق   �� ال��صية  املعطيات  هاتھ  الح��ام   القانونية 
األموال غسل  أو  اإلرهاب  مقاومة  مستوى   �� سواء   القانون 
 ذلك أنھ ال يمكن إقصاء الهيئة عن مراقبة تطبيق هذا القانون

وا��ديث عن اح��ام املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

الذكر، آنف  القانون  مشروع  شأن   �� الهيئة  تداول   و�عد 
املعطيات حماية  ع��  ا�ع�اساتھ  مستوى   ��  وتحديدا 
 ال��صية حسب مقتضيات القانون األسا��� عدد 63 لسنة

2004، تتقدم الهيئة باملالحظات التالية

بحماية ا��اصة  األح�ام  اح��ام  ع��  التنصيص   أوال: 
 املعطيات ال��صية عند تطبيق هذا القانون. إذ ورد بالفصل
 الثا�ي من هذا املشروع أنھ "ع�� السلط امل�لفة بتطبيق هذا
�عتمد وأن  الدستور�ة  الضمانات  تح��م  ان   القانون 
من عل��ا  املصادق  والثنائية  واإلقليمية  الدولية   االتفاقيات 
وحماية اال�سان  حقوق  مجال   �� التو�سية  ا��مهور�ة   قبل 

الالجئ�ن والقانون اإل�سا�ي الدو��
القانون من مشروع  السا�ع  القسم  إ��  بالرجوع  ي�بّ�ن   وحيث 
 واملتعلق بطرق التحري ا��اصة، أن القانون املذ�ور ي�يح ��
سواء لألفراد  ال��صية  املعطيات  إ��  النفاذ  البحث   مرحلة 
الع ع�� محتواها و���ها و���يلها

ّ
صاالت واالط

ّ
 باع��اض االت

58) بالتفت�ش �� األغراض 51) كما �سمح (الفصل   (الفصل 
 ال��صية والعر�ات واألماكن التا�عة للمش�بھ ��م، دون علم
السمعية واملراقبة  القانونية  األوقات  خارج  وح��  موافقة   أو 
بمقاومة املتعلق  الباب  �سمح  كما  تحر�ا��م.  ل�ل   البصر�ة 
��م للمش�بھ  ا��اصة  ا��سابات  ا��  بالنفاذ  األموال   غسل 
 والّتق��� بخصوص �ل تصرفا��م �� حسابا��م لدى البنوك

 والبحث عن ممتل�ا��م ومصادرها

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ل��ل املعلوماتية  السالمة   تدقيق 
الناخب�ن

لتدقيق الناخب�ن  ��ل  اخضاع   يتّجھ 
يتضمن ألنھ  ع��  معلوماتية   سالمة 

معطيات ��صية

عمومية، هيئة  عمومية،  سلطة  عمومي،   هي�ل 
إعالمية، تطبيقة  ناخب،  ��ل،   انتخابات، 
خزن، إيواء،  تدقيق،  معلوماتية،   سالمة 
�شطيب، إحالة،  تحي�ن،  ا��ماية،   است�ناءات 

 ف��، تصر�ح، ترخيص، اقتصار ع�� الغاية

ة
ّ
املستقل العليا   الهيئة 

04لالنتخابات

05

06

14/03-2801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
مارس 2014 

02

03

3

ة
ّ
 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الهيئة العليا املستقل

 لالنتخابات حول عملية تدقيق التطبيقات اإلعالمية املعتمدة
�� إعداد ��ل الناخب�ن

و طاملا  العمومية،  للسلط  الضرور�ة  املعطيات  إحالة   عملية 
��ا تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت  املعطيات  تلك   أن 
أنھ و  اعت��ت  و  العمل،  ��ا  ا��اري  ال��ات�ب  و  للقوان�ن   طبقا 
 طاملا أ��ا �عد من ذوات القانون العام املشار إل��ا بالفصل 53
 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، فضال عن تمّتعها
 بتأهيل �شر��� ملسك و تحي�ن ��ل الناخب�ن، مما ت�ون معھ
 معفاة من ا��صول ع�� أي موافقة مسبقة من قبل املعني�ن
لتحي�ن مصدرا  �عد  ال��  التطبيقات  جملة  ا��  للنفاذ   باألمر 

السدل االنتخا�ي

 وحيث طالبت �� األخ�� بموافا��ا برأي الهيئة �� خصوص مدى
حملة إطالق   �� شروعها  قبل  قانو�ي  إجراء  ألي   خضوعها 
من ذلك  �ستدعيھ  وما  الناخب�ن،  ��ل  لتحي�ن   ال���يل 
العمومية، ع�� غرار التطبيقات  إ�� جملة من  النفاذ   ضرورة 
وغ��ها "مدنية"  وتطبيقة  الوطنية  التعر�ف  بطاقات   تطبيقة 
واستغالل لإلعالمية.  الوط��  املركز  لدى  إيوا��ا  يتم   ال�� 
القانون أح�ام  تقتضيھ  ما  حدود   �� ��ا  املضّمنة   البيانات 
املستوف�ن لشروط �� خصوص تحديد األ��اص   االنتخا�ي 

الناخب

27  �� املنعقدة  بجلس��ا  الهيئة  لنظر  امللف  �عي�ن  تم   وحيث 
القانون من   77 الفصل  بأح�ام  عمال  وتّم   2014  فيفري 
للهيئة ممثل�ن  استدعاء   ،2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
 العارضة لسماعهم، و�املوعد املذ�ور حضر نائب رئ�س الهيئة

وعضوان من مجلسها

 وحيث و�عد تقديمهم �عض التوضيحات ألعضاء الهيئة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

لالنتخابات املستقلة  العليا  الهيئة  مراسلة  تضّمنت   حيث 
�عد لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  أن  بالطالع   املذ�ورة 
من تدخلها  مجال   �� ترتي�ية  �سلطة  تتمتع  عمومية،   هيئة 
 جهة، وأ��ا ملزمة بموجب القانون ا��دث لها بمسك وتحي�ن
 ��ل الناخب�ن من جهة أخرى. مما ت�ون معھ الهيئة مشمولة
 بأح�ام الفصل�ن 53 و54 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
ال��صية املعطيات  معا��ة  فإن  ذلك  ع��  وترت�با   .2004 
التصر�ح واجب  من  معفاة  ت�ون  الناخب�ن  ���ل   املتصلة 

وال��خيص املسبق
بأّن لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  أفادت  كما   وحيث 
التطبيقات ا��  النفاذ  بالضرورة  �ستد��  الناخب�ن   ��ل 
أح�ام تقتضيھ  الذي  النحو  ع��  الصلة  ذات   العمومية 
وذلك الناخب  صفة  تحديد  خصوص   �� االنتخا�ي   القانون 
وتطبيقة الوطنية  التعر�ف  بطاقات  تطبيقة  غرار   ع�� 
 "مدنية" وغ��ها ال�� يتم إيوا��ا لدى املركز الوط�� لإلعالمية.
رت بمقتضيات الفصل 57 من القانون األسا��� عدد 63

ّ
 وذك

 لسنة 2004. و�ّي�ت �� خصوص الفصل 47 وأنھ ول�ن �ّ�ر
دون وليھ  أو  ورثتھ  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات   إحالة 
   املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ فانھ اس�ث�� من ذلك

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 
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بنص ورد  بما  تمس�وا  ال��صية  املعطيات  ��ماية   الوطنية 
االس�شارة

�ساعد بما  االنتخابية،  بالعمليات  العالقة  ذات   واملعطيات 
 ع�� حسن أداء مهامها و�عت�� ذلك ترخيص قانو�ي لها للنفاذ

ا�� القواعد البيانية واملعلوماتية والستغاللها

 وحيث ول�ن اس�ث�� الفصل 54 من القانون االسا��� عدد 63
 لسنة 2004، الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عند معا����ا
واجب من  عمومية،  سلطة  بوصفها  ال��صية   للمعطيات 
�واجب الفصل،  بنفس  املعّددة  األح�ام  �عض  إ��   ا��ضوع 
م��ا والتحصيل  املعطيات  ��ماية  الوطنية  للهيئة   التصر�ح 
 ع�� ترخيص ملعا��ة املعطيات ال��صية أو التحصيل ع��
 موافقة املعني�ن باملعا��ة أو من واجب اح��ام حقوق املعني�ن
 �ا��ق �� النفاذ ملعطيا��م وا��ق �� طلب اصالحها أو �عديلها
 أو تحيي��ا أو حق االع��اض ع�� املعا��ة كما رفع ع��ا ت����

جمع املعطيات

22 من القانون األسا��� ا��دث  وحيث ول�ن منحها الفصل 
 لها، ا��ق �� النفاذ ��ميع القواعد البيانية واملعلوماتية بما ��
بالعمليات العالقة  ذات  واملعطيات  االحصاءات   ذلك 
 االنتخابية ال�� �� حوزة �ل االدارات العمومية بما �ساعد ع��
معا����ا عند  مطالبة  تبقى  الهيئة  فإن  مهامها  أداء   حسن 
2 الفصل  بموجب  املطالبة  و��  ال��صية،   للمعطيات 
انتخابات ضمان  ع��  بالسهر  لها  ا��دث  األسا���   للقانون 
ونز��ة ودائمة  و�عددية  وحرة  ديمقراطية   واستفتاءات 
 وشفافة باح��ام ما ضمنھ الفصل 24 من الدستور التو����
املسكن وحرمة  ا��اصة  ا��ياة  الدولة  تح��   " ينص   الذي 

وسر�ة املراسالت واالتصاالت واملعطيات ال��صية

االسا��� بالقانون  الواردة  العامة  املبادئ  باح��ام  أنھ   وحيث 
عملية قبل  فقط  ال  ال��صية،  املعطيات  بحماية   املتعلق 
 الشروع �� إطالق حملة ال���يل لتحي�ن ��ل الناخب�ن بل
االنتخابات تنظيم  عملية  أطوار  �امل  أثناء   وكذلك 
ال��صية املعطيات  أن  طاملا  �عدها،  وح��   واالستفتاءات 
ومحفوظة مجّمعة  لالنتخابات  واملر���ن  للناخب�ن   التا�عة 

لد��ا

 وحيث واعتمادا ع�� ما ذكر فان معا��ة املعطيات ال��صية
 من قبل الهيئة العارضة يجب أن تتم �� كنف اح��ام املبادئ
بحماية املتعلق  األسا���  و�القانون  بالدستور  الواردة   العامة 

املعطيات ال��صية التالية

القانون من  والتاسع  األول  الفصل�ن  أح�ام  طبق  ذلك   يتم 
نص حيث  ال��صية  املعطيات  بحماية  املتعلق   األسا��� 
املعطيات حماية   �� ا��ق  ��ص  ل�ل   " أنھ  االول   الفصل 
ا��قوق من  باعتبارها  ا��اصة  بحياتھ  املتعلقة   ال��صية 
 االساسية املضمونة بالدستور وال يمكن أن تقع معا����ا اال
 �� إطار الشفافية واالمانة واح��ام كرامة اال�سان �� ح�ن نص
الذات اح��ام  إطار   �� املعطيات  معا��ة  تتم   " بانھ   التاسع 
تمس أال  و�جب  العامة.  وا��ر�ات  ا��اصة  وا��ياة   ال�شر�ة 

  معا��ة املعطيات ال��صية، مهما �ان مصدرها أو ش�لها

مبدأ اح��ام حق األ��اص املعني�ن باملعا��ة

ق موضوع طلب إبداء الرأي بموافاة الهيئة العارضة
ّ
 حيث �عل

 بجواب ع�� اس�شار��ا �� خصوص مدى خضوعها ألي إجراء
 قانو�ي قبل شروعها �� إطالق حملة ال���يل لتحي�ن ��ل
 الناخب�ن، وما �ستدعيھ ذلك من ضرورة النفاذ ا�� جملة من
التعر�ف بطاقات  تطبيقة  غرار  ع��  العمومية،   التطبيقات 
 الوطنية وتطبيقة "مدنية" وغ��ها ال�� يتم إيواؤها لدى املركز
 الوط�� لإلعالمية واستغالل البيانات املضّمنة ��ا �� حدود ما
تحديد خصوص   �� االنتخا�ي  القانون  أح�ام   تقتضيھ 

األ��اص املستوف�ن لشروط الناخب

لسنة  23 عدد  األسا���  القانون  أح�ام  ا��  و�الرجوع   وحيث 
العليا للهيئة  ا��دث   2012 د�سم��   20  �� املؤرخ   2012 
ة لالنتخابات، و�خاصة الفصول 1 و20 و3 و28 و30،

ّ
 املستقل

من  53 الفصل  مع��  ع��  عمومية  سلطة  �عد  الهيئة   فإن 
القانون األسا��� املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

سلطة بوصفها  لالنتخابات  ة 
ّ
املستقل العليا  الهيئة  أن   وحيث 

القانون من   54 الفصل  بموجب  مست�ناة  �عت��   مستقلة 
 االسا��� عدد 63 لسنة 2004 عند معا����ا للمعطيات، من
الفصل، بنفس  املعّددة  األح�ام  �عض  إ��  ا��ضوع   واجب 
 �واجب التصر�ح للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
 أو التحصيل م��ا ع�� ترخيص ملعا��ة املعطيات ال��صية
واجب من  أو  باملعا��ة  املعني�ن  موافقة  ع��  التحصيل   أو 
ملعطيا��م النفاذ   �� �ا��ق  باألمر  املعني�ن  حقوق   اح��ام 
 وا��ق �� طلب اصالحها أو �عديلها أو تحيي��ا أو حق االع��اض
املعا��ة. و�� كذلك غ�� معنية بت���� جمع املعطيات  ع�� 
لها خول  تلك  و�صف��ا  أ��ا  كما  املع��.  ال��ص  غ��   من 
 الفصل 47 منھ، ام�انية التحصيل ع�� املعطيات ال��صية
للمع�� الصر�حة  املوافقة  دون  الغ��  من  اإلحالة   بموجب 
 باألمر أو ورثتھ أو الو�� �� ا��الة ال�� ت�ون ف��ا هذه املعطيات
عمومية سلطة  بوصفها  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ   ضرور�ة 
 ولتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبق القوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

العمل

 وحيث أن معا��ة املعطيات ال��صية من قبل الهيئة العليا
ة لالنتخابات يقتض��ا القانون، ونا�ع من ال��ام قانو�ي

ّ
 املستقل

 و�� نطاق تنفيذ املهام املناطة ال��ا وخاصة املعّددة بالفصل 3
20  �� املؤرخ   2012 لسنة   23 عدد  االسا���  القانون   من 
�� وجوب مسك ��ل لها، واملتمثلة  2012 ا��دث   د�سم�� 
الناخب�ن قائمات  وضبط  مستمرة  بصفة  وتحي�نھ   الناخب�ن 
االقتضاء عند  ومراجع��ا  استفتاء  أو  انتخاب  ب�ل   ا��اصة 

واشهارها وقبول ملفات ال���� لالنتخابات والبت ف��ا

االدارات �ل  املذ�ور  القانون  من   22 الفصل  أوجب   وحيث 
العليا الهيئة  ذمة  ع��  تضع  بأن  اإلم�ان  حدود   ��  العمومية 
 املستقلة لالنتخابات جميع الوسائل املادية وال�شر�ة وجميع

 القواعد البيانية واملعلوماتية بما �� ذلك االحصاءات
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وال��ات�ب القوان�ن  بموجب  ا��مية  األ��اص   بحقوق 
لغاية استعمالها  ا��االت  �ل   �� و��ّ�ر  العمل  ��ا   ا��اري 

االساءة ا�� اال��اص او ال�شه�� ��م

دون إذن صاح��ا
معا��ة  �� املستعملة  والتجه��ات  املعدات  وضع   عدم 
 املعطيات ال��صية �� ظروف أو أماكن تمكن من الوصول

ال��ا من قبل أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك

موضوع ال��صية  املعطيات  معا��ة  عملية  تتم  أن   أي 
 االس�شارة واملب�نة أعاله لغاية تحقيق الغرض ا��دد مسبقا
هو ما  طبق  وادار��ا  واالستفتاءات  االنتخابات  تنظيم   وهو 
 مبّ�ن بالقانون ا��دث لها و�ال�شر�ع االنتخا�ي. وأن تتم لنفس
 الغرض و�� نطاق تنفيذ ذلك الهدف دون تجاوزه و�التا�� أال
تم ملا  مخالف  لغرض  أو  أخرى  أغراض   �� استعمالها   يتم 
من  10 بالفصل  مضمن  (املبدأ  عليھ  واالتفاق  بھ   التصر�ح 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004). كما أن هذا املبدأ تم
 التأكيد عليھ صراحة بالفصل 23 من القانون األسا��� عدد
�ّ�ر الذي   ،2012 د�سم��   20  �� املؤرخ   2012 لسنة   23 
العليا الهيئة  لدى  ا��ّمعة  ال��صية  املعطيات   استعمال 
 املستقلة لالنتخابات �� غ�� العمليات االنتخابية، بما يتما���

مع ال�شر�ع املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

ما �� حدود  املعا��ة  ال��صية موضوع  املعطيات  ت�ون   أن 
23 القانون األسا��� عدد  لتحقيق أغراض  م��ا ضرور�ا   �ان 
تنظيم خاصة  أي   .2012 د�سم��   20  �� املؤرخ   2012  لسنة 
 االنتخابات واالستفتاءات وادار��ا واالشراف عل��ا دون توّسع.

                                      وأن ت�ون متناسبة مع هذه األغراض
 هو ما �ستوجب النظر �� التقليص �� عدد ونوعية املعلومات
 املطلوب معا����ا وجعلها �� حدود ما من شأنھ أن يمكن من
 تنظيم االنتخابات واالستفتاءات وادار��ا واالشراف عل��ا كما
مضمن (املبدأ  ومحّينة  دقيقة  املعطيات  ت�ون  أن   يجب 

بالفصل 11 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 حيث أن اجراء عملية التدقيق بواسطة مكتب تدقيق عمومي
تدخل �ستوجب  املعطيات  من  النوعية  هذه  ع��  خاص   أو 
من نھ 

ّ
و�مك التدقيق  موضوع  املعطيات  ع��  واطالعھ   الغ�� 

الهيئة املستقلة لالنتخابات املسؤولة بتعهيد من  ال��ا   الولوج 
 عن املعا��ة و�� أعمال معا��ة ملعطيات ��صية وتخضع
املعطيات بحماية  املتعلق  األسا���  القانون  ألح�ام   بالتا�� 

ال��صية

 أن تضمن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات تأم�ن ا��افظة
تدم��ها أو  ضياعها  وتال��  ال��صية  املعطيات  أمان   ع�� 
أو ��ا  أو االضرار  الغ�� من �عديلها  أو املقصود ومنع   الفج�� 
 االطالع عل��ا بصفة غ�� شرعية أو ���ها أو �عديلها واتخاذ
18 و19  التداب�� الالزمة لذلك وخاصة م��ا ما ورد بالفصل�ن 

واملتمثلة فيما ي��

أمان ع��  للمحافظة  الالزمة  االحتياطات  جميع   اتخاذ 
 املعطيات ومنع الغ�� من �عديلها أو اإلضرار ��ا او االطالع عل��ا

مبدا اح��ام أغراض وأهداف املعا��ة

مبدأ اح��ام نوعية املعطيات

مبدأ اح��ام أمن املعطيات وسر���ا

."

.

«Pertinentes et proportionnelles»

).

.

:

.

.

.
 عدم ام�انية قراءة السندات أو ���ها أو �عديلها أو نقلها من

قبل ��ص غ�� مأذون لھ بذلك
 عدم ام�انية اقحام أي معطيات �� نظام املعلومات دون إذن
أو امل�ّ�لة  املعطيات  ع��  الع 

ّ
االط ام�انية  وعدم  ذلك   �� 

محوها أو ال�شطيب عل��ا

قبل من  املعلومات  معا��ة  نظام  استعمال  ام�انية   عدم 
أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك

ا�� نفذوا  الذي  األ��اص  هو�ة  من  الالحق  التث�ت   ام�انية 
ذلك وزمن  اقحامها  تم  ال��  واملعطيات  املعلومات   نظام 

وال��ص الذي تو�� ذلك

 عدم ام�انية قراءة املعطيات أو ���ها أو �عديلها أو محوها
أو ال�شطيب عل��ا أثناء احال��ا أو نقل سندها

ا��فاظ ع�� املعطيات ع�� احداث ��� م��ا احتياطية وامنة

.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مشروع قانون م�افحة جرائم أنظمة املعلومات
املتعلق القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   واالتصال 

بحماية املعطيات ال��صية

ذات مسائل  القانون  مشروع  تضّمن   طاملا 
فإن ال��صية،  املعطيات  بمعا��ة   عالقة 
قانون مع  متطابقة  ت�ون  أن  يجب   أح�امھ 

حماية املعطيات ال��صية

أنظمة أورو�ا،  مجلس  دولية،   معاهدة 
هي�ل االن��نات،  جرائم  صال، 

ّ
ات  معلوماتية، 

غ��، إحالة،  ال�سيان،  حق   عمومي، 
است�ناءات جزائية،  أبحاث   ���يالت، 

 ا��ماية، سالمة املعطيات، أرشفة

04رئاسة ا���ومة

05

06

14/03-3101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2014 

02

03

19

54,53,19

حول ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
معلوماتية أنظمة  جرائم  بم�افحة  ق 

ّ
يتعل قانون   مشروع 

بحماية املتعلق  القانون  ألح�ام  مطابقتھ  ومدى  صال 
ّ
 واالت

املعطيات ال��صية

 اإل�سان و�التا�� يجب أن تّتخذ ش�ل قانون أسا��� ا���اما
م للسلطة العمومية

ّ
مع مقتضيات الدستور والقانون املنظ

إ�� دت ا��اجة 
ّ

�� ديباج��ا أك اتفاقية "بودا�ست"   وحيث أن 
حقوق واح��ام  القم��  ا��انب  ب�ن  املناسب  التوازن   ضمان 
اح��ام  �� ا��ق  صراحة  دت 

ّ
أك كما  األساسية.   اال�سان 

ا�� �شر  لم  القانون  مشروع  أن  إال  ال��صية.   املعطيات 
األسا��� القانون  كرّسها  ال��  ال��صية  املعطيات   حماية 

 عدد 63 لسنة 2004

بحماية املتعلقة  القواعد  ذكر  الضروري  من  �عد   وحيث 
 املعطيات ال��صية ضمن هذا مشروع كسّر���ا وأمان��ا وذلك
 ضمن فصل خاص عمال بمقتضيات الفصل 19 من القانون

عدد 63 لسنة 2004

 وحيث جاء بالفصل 6 من املشروع �� فقرتھ األخ��ة، أنھ يجب
با��اضر اإلدار�ة ملدة ال تقل الهيا�ل املعنية االحتفاظ   ع�� 
 عن العشرة أعوام ولو �� صورة تدم�� النتائج �عد االس�يفاء
��ق واح��اما  وأنھ  العدالة.  ع��  إحال��ا  أو  م��ا   ا��اجة 
مقّيدة آجال  تحديد  املسؤولة  السلطة  ع��  يتحّتم   ال�سيان، 
 تحفظ أثناءها هذه املعطيات ثم يقع ف��ها �عد انتفاء هذه

املدة

ال�� ا��رائم  املشروع،  من  الثالث  القسم  يحدد  لم   وحيث 
صاالت.

ّ
االت محتوى   �� القضا�ي  االع��اض  ا��  ال��وء   تخّول 

 و�تعّ�ن أن تنحصر �� ا��رائم ا��ط��ة كما يجب التنصيص
 ع�� ان االع��اض هو اجراء است�نا�ي ول�س القاعدة املعمول
ا��ر�مة خطورة  ب�ن  التناسب  مبدأ  اح��ام  يتحّتم  كما   ��ا، 

وال��وء ا�� االع��اض

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

جرائم مقاومة  إطار   �� القانون  هذا  مشروع  يندرج   حيث 
 األن��انات والذي تنظمھ معاهدة "بودا�ست" الدولية املصادق
و�قية أورو�ا  مجلس  طرف  من   ،2001 نوفم��   23  ��  عل��ا 
واإلجراءات املعاي��  ت�سيق  إ��  والهادفة  املصادقة   الدول 
ب�ن التعاون  خالل  من  الت�بعات  جدوى  وضمان   املّتبعة 
لم اتفاقية  و��  ا��رائم  هذه  مواجهة   �� الدول   مختلف 

 تصادق عل��ا ا��مهور�ة التو�سية إ�� حّد اليوم

 وحيث أن تناول هذا املوضوع يث�� مسألة من��ية أولية تتعلق
قانون اصدار  ثم  املعاهدة  هذه  ع��  املصادقة  ب�ن   با��يار 
 م�افحة جرائم األن��انات ي�ون متوافقا مع أح�امها أو إصدار
 قانون وط�� أوال قبل املصادقة ع�� هذه املعاهدة. و�بدو ان

الّتوجھ املعتمد يّتجھ ا�� ا��يار الثا�ي

هذه مثل   �� الت�بعات  فعالية  أّن  إ��  التن�يھ  يتعّ�ن   لذلك 
مل�افح��ا الدو��،  التعاون  قنوات  ر 

ّ
توف تتطلب   ا��رائم، 

املعاهدات  �� املكّرسة  املعاي��  اعتماد  يتجھ  ذلك   ولضمان 
اآلليات  �� االنخراط  من  الحقا  تو�س  تتمكن  ح��   الدولية 

الدولية مل�افحة هذا الصنف من ا��رائم

 �عت�� هذا القانون بما لھ من مساس با��ياة ا��اصة ومعا��ة
 املعطيات ا��اصة من القوان�ن املتعلقة با��ر�ات وحقوق

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 

،

.

، 

.

،

.

.

.
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 وحيث جاء بالفصول 7 و8 و12 من املشروع، أنھ بإم�ان وكيل
العدلية الضابطة  مأموري  أو  التحقيق  قا���  أو   ا��مهور�ة 
الع ع�� بيانات مخّزنة أو النفاذ مباشرة

ّ
 املأذون�ن �� ذلك االط

ا�� أي نظام أو حامل معلوما�ي

البلدان  �� العادة  جرت  وكما  أيضا،  املنوال  هذا  و��   وحيث 
يجب السلط،  استقاللية  تقتضيھ  وكما   الديمقراطية، 
مستقلة قضائية  سلطة  ا��  االع��اض  سلطة   تخصيص 
د

ّ
 يجسمها �� نظامنا قا��� التحقيق. كما يمكن �� حالة التأك

 أن يّتخذ وكيل ا��مهور�ة إذنا �� االع��اض شر�طة ان يوافقھ
24 يتجاوز  ال  أجل   �� التحقيق  قا���  اإلجراء  هذا   ��  كتابيا 

ساعة

ق
ّ
املتعل املشروع  الثالث من  القسم   �� التحديد  يتعّ�ن   وحيث 

التداب�� كتحديد  بال���يالت،  االحتفاظ  مدة  األدلة،   بجمع 
مدة ان��اء  عند  إعدامها  وطرق  سر���ا  لضمان   الالزمة 

االحتفاظ

املتعلق الرا�ع  بابھ  من  األول  القسم   �� املشروع  غفل   وحيث 
او السلطة  وتحديد  �عر�ف  عن  الوقائية،  اإلجراءات   ببعض 
 السلط ال�� تقوم ب�نفيذ االع��اضات اإلدار�ة، كما لم يحدد

شروط االحتفاظ باملعطيات وطرق واجال اعدامها

 حيث تم إحداث الهيئة التو�سية ملراقبة االع��اض ع�� أنظمة
مشروع من   34 الفصل  بمقت���  واملعلومات  صال 

ّ
 االت

يقتصر إذ  للمراقبة  جدية  سلطة  إ��  تفتقر  لك��ا   القانون، 
صالحيات من  تمكي��ا  إذن  يجدر  ش�لية،  مراقبة  ع��   دورها 
 شاملة ونفوذ مستقلة و�م�انية اجراء عمليات مراقبة ميدانية

فور�ة وحي�ية بدون سابق اشعار

لهيئات مراقبة  القوان�ن ا��دثة  ا�� دراسة   وحيث و�الرجوع 
 عمليات االع��اض �� فر�سا واسبانيا و���ي�ا وأملانيا و�يطاليا
 ع�� س�يل املثال، يّت�� أن هذه الهيئات لها مشموالت واسعة
ع�ن ع��  التنقل  إم�انية  بالذكر  ونخص  نافذة   وصالحيات 

امل�ان إلجراء عملية املراقبة

.

.

.

.

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مشروع أمر يتعلق باملصادقة ع�� مدونة سلوك
وأخالقيات العون العمومي

وأخالقيات سلوك  مدونة  تنص  أن   يجب 
 العون العمومي ع�� جملة من القواعد ت�ون
حماية قانون  مقتضيات  مع   متماهية 

 املعطيات ال��صية

عامة،  حياة  خاصة،  حياة  سلوك،   مدونة 
�شر، الغ��،  إحالة،  جر�مة،  عمومي،   عون 

الغاية، مواطنون، �سر�ب

 وزارة العدل وحقوق
والعدالة  اال�سان 

االنتقالية
04

05

06

14/03-3201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2014 

02

03

19

، 

93,89,47

وحقوق العدل  وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
يتعلق أمر  مشروع  حول  االنتقالية  والعدالة   اال�سان 

باملصادقة ع�� مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي

�عز�ز املق��ح   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   بالقانون 
العمومي للعون  ا��اصة  ا��ياة  بحرمة  املتعلقة   ا��ماية 
ال��صية معطياتھ  ل�شمل  ب�سطها  وذلك  باملدونة   الواردة 
بحماية املتعلق  القانون  بأح�ام  املكرسة  الضمانات   طبق 

املعطيات ال��صية

العمومي العون  ع��  ا��ور  هذا  اوجب  الرا�عة.   النقطة 
 ا��رص ع�� االل��ام �عدد من الواجبات �� عالقتھ مع زمالئھ
وقد تضمنت النقطة الرا�عة منھ إلزامھ با��رص ع�� اح��ام

و�� ا��اصة  حيا��م  �عبارة  ال��صية  حيا��م  عبارة   ابدال 
بحماية املتعلق  و�القانون  بالدستور  املستعملة   العبارة 

 املعطيات ال��صية و�عديد القوان�ن األخرى

الباب الثا�ي العالقات ب�ن االعوان العمومي�ن
ا��ور الثا�ي: عالقة العون العمومي بزمالئھ

الباب الثالث عالقة العون العمومي بمحيطھ
ا��ور األول عالقة العون العمومي باملواطن�ن

 تضمنت مدونة سلوك واخالقيات العون العمومي اح�اما لها
بالقانون األسا��� عدد باملعطيات ال��صية و�التا��   عالقة 
والقوان�ن لالطالعات  و�الرجوع  انھ  اال   ،2004 لسنة   63 
السلوك مدونة  ع��  املصادقة  امر  بطالع  املضمنة   املعددة 
تال�� املق��ح  لذا  املذ�ور  األسا���  القانون  ذكر  عدم   يت�� 
63 لسنة 2004 املؤرخ ��  ذلك وادراج القانون األسا��� عدد 
ال��صية املعطيات  بحماية  املتعلق   2004 جو�لية   27 

باالطالعات أساس االمر

من األول  بالباب  التاسعة  بالنقطة  ورد  التاسعة.   النقطة 
 املدونة والذي عنوانھ قيم العمل �� القطاع العام ان "حرمة
 ا��ياة ا��اصة للعون العمومي مضمونة وهو مطالب بفصل

حياتھ ا��اصة عن وظائفھ العمومية

ال�� ال��صية  املعطيات  الدستور�ة ��ماية  للقيمة   اح��اما 
 كرست �� ان واحد مع حماية ا��ياة ا��اصة بالفصل 24 من
ا��ياة الدولة  "تح��  ينص  الذي  ا��ديد  التو����   الدستور 
واالتصاالت املراسالت  وسر�ة  املسكن  وحرمة   ا��اصة 

 واملعطيات ال��صية." واح��اما كذلك لألح�ام الواردة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

االطالعات املضمنة باألمر

الباب األول قيم العمل �� القطاع العام

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

:

.

"

.

...”

 مز�د دعم اح��ام ا��ياة ا��اصة لزمالء العون العمومي وذلك
 بإضافة ا��ملة التالية "ومعا��ة معطيا��م ال��صية خالفا
 ألح�ام القانون املتعلق بحماية املعطيات ال��صية". مباشرة
حيا��م تخص  معلومات  استعمال  سوء  عن  جملة   �عد 

 ا��اصة لغاية االضرار ��م

العمومي العون  ع��  ا��ور  هذا  اوجب  السا�عة.   النقطة 
مع عالقتھ   �� الواجبات  من  �عدد  االل��ام  ع��   ا��رص 
 املواطن�ن وقد تضمنت النقطة السا�عة منھ إلزامھ باالمتناع

 "عن �سر�ب املعطيات واملعلومات ال��صية ا��اصة

،

،
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وعن بوظيفتھ  القيام  بمناسبة  عل��ا  اطلع  ال��   باملواطن�ن 
استعمالها لغايات غ�� مهنية

 نالحظ هنا ان التصرف املذ�ور �ش�ل، حسب اح�ام القانون
63 لسنة 2004، جرائم �عاقب عل��ا بال��ن  األسا��� عدد 
89 و93، إضافة ا��  وا��طية و�� منصوص عل��ا بالفصل�ن 
 إم�انية وقوعها تحت طائلة الفصل 254 من ا��لة ا��زائية
بحماية املتعلق  القانون  اح�ام  مع  عامة  و�صفة   املذ�ورة 

املعطيات ال��صية وذلك

عبارة ا��  اضافة  املعطيات"  و�شر  "واحالة  جملة   بإضافة 
 �سر���ا

“

:

 بإضافة عبارة "سواء لغاية تحقيق منفعة لنفسھ او للغ�� او
ال��اق مضرة باملواطن�ن" مباشرة إثر ��اية الفقرة املعنية

،

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق بحماية املبلغ�ن
ّ
 مشروع قانون يتعل

 عن الفساد �� القطاع العام

ذات مسائل  القانون  مشروع  تضّمن   طاملا 
فإن ال��صية،  املعطيات  بمعا��ة   عالقة 
قانون مع  متطابقة  ت�ون  أن  يجب   أح�امھ 

حماية املعطيات ال��صية

 هي�ل عمومي، هيئة عمومية، أمن املعطيات،
ضده، غ 

ّ
مبل غ، 

ّ
مبل قانونية،  حماية   استغالل، 

 هو�ة، سر�ة املعطيات، عقو�ة جزائية

رئاسة ا���ومة
04

05

06

14/03-3301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 س�تم�� 2014 

02

03

04

حول ا���ومة  رئاسة  عن  الّصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ق بحماية املبلغ�ن عن الفساد �� القطاع

ّ
 مشروع القانون املتعل

العام

بالتا�� �� نطاق ما تضمنھ من مبادئ وضمانات

 وحيث و�� خصوص الفصل�ن 4 و6: املق��ح إضافة فقرة أخ��ة
املبلغ واجب  ع��  صر�حة  بصفة  ف��ا  ينص  الفصل�ن   لهذين 
عن الصادر  التبليغ  اعتماد  عدم  و�التا��  بنفسھ   بالتعر�ف 

مجهول

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث تضمن مشروع القانون أح�اما تّؤكد ع�� وجوب ضمان
غ وا��فاظ عل��ا (الفصالن 11 و23) وتكر�س

ّ
 سرّ�ة هوّ�ة املبل

أقّر 17) كما  (الفصل  ا��فاظ ع�� سر�ة هو�ة   �� املبلغ   حق 
عقو�ة جزائية ل�ل من �عتمد كشف هو�ة املبلغ (الفصل 24

�اف غ��  لكنھ  ضروري  التوجھ  هذا  أن  الهيئة  �عت��  حيث   و 
 حيث أن التبليغ عن عمليات الفساد و التحقق م��ا سواء من
 قبل ا��هة ا��تّصة داخل الهي�ل العمومي أو من قبل الهيئة
ا��مائية اإلجراءات  وتحديد  الفساد  بم�افحة   امل�لفة 
 وتنفيذها ينجر عنھ جمع معلومات و�يانات جد هامة وخط��ة
واملبلع �املبلغ  املتداخلة،  باأل��اص  املتعلقة  تلك   سواء 
و�يانات معلومات  و��  املعني�ن  إ��  امل�سو�ة  واالعمال   ضده، 
عل��ا واالطالع  ���يلها  يتم  ��صية  معطيات   تتضمن 
ا��ماية �سط  يتطلب  ما  وهو  معا����ا  و�التا��   واستغاللها 
املضمن الدستوري  األسا���  ل��ق  تكر�سا   القانونية، 
�افة ل�شمل   ،2014 جانفي   27 دستور  من   24  بالفصل 
لذا املعطيات.  من  النوعية  ��ذه  املتعلقة  املعا��ة   عمليات 
ع�� صراحة  ينص  ا��تامية  باألح�ام  فصال  إدراج   يق��ح 
املتعلقة ال��صّية  املعطيات  هذه  معا��ة  خضوع   وجوب 
القانون اح�ام  إ��  التبليغ  و�موضوع  ضده  و�املبلغ   باملبلغ 

 األسا��� املتعلق بحماية املعطيات ال��صّية ومعا����ا

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

).

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بالتصر�ح ق 
ّ
يتعل قانون   مشروع 

بالذمة املالية

ذات  مسائل  القانون  مشروع  تضّمن   طاملا 
فإن ال��صية،  املعطيات  بمعا��ة   عالقة 
قانون مع  متطابقة  ت�ون  أن  يجب   أح�امھ 

حماية املعطيات ال��صية

 مشروع قانون، ذمة مالية، قطاع عام، قر�ن،
معطيات حياةخاصة،  هو�ة،   قاصر، 

اجتماعية

04رئاسة ا���ومة

05

06

14/03-34
5، 4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 س�تم�� 2014 

02

03

04

حول ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
القطاع  �� املالية  بالذمة  بالتصر�ح  املتعلق  القانون   مشروع 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  ألح�ام  ومطابقتھ   العام 

 ال��صية

مباشرة أو غ�� مباشرة

 وحيث ان التصر�ح ��ذه املعطيات والبيانات ومعا����ا ي�ب��
ب�ن متطلبات وجوب اح��ام �� كنف تحقيق املعادلة   ان يتم 
بالتصر�ح للمعني�ن  ال��صية  واملعطيات  ا��اصة   ا��ياة 
جانفي  27 بدستور  املكرسة  الدستور�ة  ا��قوق  من   و�� 

2014 بالفصل 24 منھ

تضمن ل�ن  و  أنھ  الهيئة  ترى  ذكر  ما  ع��  و�االعتماد   وحيث 
 مشروع القانون التنصيص ع�� �عض االح�ام ال�� من شا��ا
الذي  8 بالفصل  الواردة  �األح�ام  امل�شودة  املعادلة   تكر�س 
موافقة �عد  إال  املالية  بالذمة  التصار�ح  ع��  الع 

ّ
االط  �ّ�ر 

الذي  14 الفصل  و  قضا�ي  قرار  بموجب  أو  املع��   ال��ص 
 أقر عقو�ة جزائية بال��ن وا��طية بال�سبة ل�ل من �عتمد
 كشف مضمون التصار�ح بالذمة املالية خالفا ألح�ام مشروع
و ا��اصة  ا��ياة  ضمان  ملبدأ  جز�ي  تكر�س  وهو   القانون 
 سر�ة املعطيات ال��صية و ضمان تأمي��ا و كذلك الفصل
خاللها تحفظ  أن  يجب  ال��  القانونية  املدة  حدد  الذي   16 
وهو الفساد  بم�افحة  امل�لفة  الهيئة  لدى  بالذمة   التصار�ح 
أحد ال�سيان  ��ق  تكر�سا  �عت��  الذي  و  سنوات   10  أجل 
 املبادئ األخرى ��ماية املعطيات ال��صية، فإن الهيئة �عت��
أنجع حماية  لتوف��  التدعيم  مز�د  يقت���  التوجھ  هذا   أن 
و املعطيات  و  البيانات  لهذه  املعا��ة  و  التصر�ح   العمليات 
للمبادئ صر�حة  بصفة  و  أطوارها  �امل  بإخضاع   ذلك 
 ا��مائية الواردة بأح�ام القانون األسا��� دد 63 لسنة 2004

ع�� صراحة  ينص  ا��تامية  باألح�ام  فصل  إدراج  يق��ح   لذا 
 وجوب معا��ة التصار�ح بالذمة املالية طبق مقتضيات

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ا��تصة ل��هات  املالية  بالذمة  التصر�ح  ان  عامة:   مالحظة 
 ا��ّددة بمشروع القانون (أي الهيئة امل�لفة بم�افحة الفساد
لھ الراجع  العمومي  والهي�ل  الشعب  نواب  مجلس   ومكتب 
3 من املشروع  النظر املع�� بالتصر�ح) �شمل حسب الفصل 
ا��مهور�ة  �� املوجودة  املنقولة  وغ��  املنقولة   األموال 
لواجب ا��اضع  ال��ص  يملكها  ال��  وخارجها   التو�سية 
املداخيل خاصة  وم��ا  القصر  أبنائھ  أو  قر�نھ  أو   التصر�ح 
تتجاوز ال��  املنقولة  األموال  �ل  عامة  و�صفة   والعقارات 
وا��صص واألسهم  للتصر�ح  املوجب  األد�ى  ا��د   قيم��ا 

والرقاع وأية أوراق مالية

املطوب واملعلومات  البيانات  من  النوعية  هذه  تتعلق   وحيث 
واالقتصادية االجتماعية  وا��صائص  بالهو�ة  ��ا   التصر�ح 
معطيات و��  بالتصر�ح  املطالب  لل��ص  والعقار�ة   واملالية 
يرغب ال��  ا��اصة  ا��ياة  مقتضيات  ومن  ��صية   جّد 

ع العموم
ّ

� ع��ا و����ا عن فضول و�طال
ّ
املعنيون ��ا ال�س�

�عت�� واملصدر  الش�ل  مختلفة  البيانات  هذه  ان   وحيث 
القانون من  و5   4 الفصل�ن  مع��  ع��  ��صية   معطيات 
عل��ا باالعتماد  يمكن  حيث   ،2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 

 التعّرف ع�� املع�� ��ا أو أ��ا تجعلھ قابال للتعر�ف بطر�قة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
،

.

.

.

.

.
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و�� ال��صية  املعطيات  بحماية  املتعلق  األسا���   القانون 
نطاق ما تضمنھ من مبادئ وضمانات

 تضمن مشروع القانون �عض الفصول ال�� ��دف إ�� حماية
البيانات واملعطيات ال��صية املعا��ة

ا��تصة ا��هات  تحديد  الفصل  هذا  تضمن   :4  الفصل 
بم�افحة امل�لفة  (الهيئة  ثالثة  و��  بالذمة  التصار�ح   بقبول 
العمومي الهي�ل  و  الشعب  نواب  مجلس  مكتب  و   الفساد 
 الراجع لھ بالنظر امل�� التصر�ح) وخّص �ل واحدة م��ا بقبول
لواجب ا��اضع�ن   تصار�ح أ��اص معني�ن و محددين من 
بتلقي الفساد  بم�افحة  امل�لفة  الهيئة  خّص  حيث   التصر�ح 
2 11 بالفصل  إ��   1  تصار�ح األ��اص املعددة بالنقاط من 
و الوالة  و  ا���ومة  أعضاء  و  رئ�س  و  ا��مهور�ة   كرئ�س 
الشعب نواب  مجلس  مكتب  خّص  و  املركزي  البنك   محافظ 
 بتلقي تصار�ح رئ�س وأعضاء الهيئة امل�لفة بم�افحة الفساد

لهذه الناجعة  ا��ماية  تحقيق  أن  هو  مالحظتھ  يمكن   ما 
تال�� �سر���ا و  ال��صية  املعطيات  و  البيانات   النوعية من 
و العملية  التداب��  لعديد  إضافة  يتطلب  الشر��   غ�� 
التصار�ح لتلقي  وحيدة  جهة  تحديد  األخرى   التنظيمية 
 ا��اصة بجميع املطالب�ن املعددين بالفصل 2 �ل ذلك بالطبع
و الفساد  بم�افحة  امل�لفة  الهيئة  أعضاء  و  رئ�س  عد   فيما 
التصار�ح وتلقي  إحالة  قنوات  تض�يق  هو  ذلك  من   الغرض 
 محافظة ع�� ضمان سر�ة املعطيات ال��صية املضمنة ��ا و
بال�سبة التصار�ح  إحالة  ان  حيث  �سر���ا  فرص  من   ا��د 
 لبعض املعددين بالفصل 2 ع�� الهي�ل العمومي الراجع�ن لھ
مجرد ع��  دوره  يقتصر  والذي  بالتصر�ح  املعني�ن   بالنظر 
 ارسالها إ�� الهيئة امل�لفة بم�افحة الفساد هو اجراء ال م��ر
لهم مخول  غ��  أل��اص  الفرصة  يف��  ان  شانھ  من  و   لھ 
 االطالع ع�� التصار�ح وما تتضمنھ من معطيات ��صية من
للقانون خالفا  ف��ا  التصرف  و  استغاللها  ور�ما  عل��ا   االطالع 
والدستور�ة األساسية  ا��قوق  ع��  االعتداء  شانھ  من   بما 
 للمعني�ن وع�� حرمة حيا��م ا��اصة و معطيا��م ال��صية
 لذا فاملق��ح مراجعة الفصل 4 وذلك بالزام جميع األ��اص
بذممهم التصار�ح  بتقديم  تمي��  دون   2 بالفصل   املذ�ور�ن 
التخ�� و  الفساد  بم�افحة  امل�لفة  الهيئة  إ��  مباشرة   املالية 

عن وجوب التقديم إ�� الهي�ل العمومي الراجع�ن لھ بالنظر

بالذمة التصار�ح  ع��  االطالع   8 الفصل  �ّ�ر   :8  الفصل 
 املالية إال �عد موافقة ال��ص املع�� أو بموجب قرار قضا�ي
بأن ذلك  تال��  املق��ح  ذلك.  ع��  جزائيا  عقابا  يرتب  لم   لكنھ 
 �شمل و�جّرم الفصل 14، الذي �عاقب �ل من �عمد كشف
النوع هذا  للقانون،  خالفا  املالية  بالذمة  التصار�ح   مضمون 
يتعمد من  �ل  معاقبة  ع��  التنصيص  و�التا��  التصرف   من 
غ�� بصفة  املالية  بالذمة  التصار�ح  ع��  واالطالع   الولوج 

قانونية

مالحظات حول �عض الفصول

.

:

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

غ�� باإلثراء  ق 
ّ
يتعل قانون   مشروع 

املشروع

املتعلق القانون  مشروع  يتضمن  لم   طاملا 
عالقة لها  مسائل  املشروع  غ��   باإلثراء 
 بمعا��ة معطيات ��صية، فإنھ ل�س للهيئة

 أن تبدي فيھ رأ��ا

غ�� اثراء  الهيئة،  اختصاص  قانون،   مشروع 
مشروع

رئاسة ا���ومة
04

05

06

14/03-35
76

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 س�تم�� 2014 

02

03

04

ا���ومة رئاسة  عن  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ق باإلثراء

ّ
 املتضّمن طلب إبداء رأي حول مشروع القانون املتعل

غ�� الشر��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

يوم املنعقدة  بجلس��ا  شأنھ   �� الهيئة  تداول  �عد   وحيث 
 ا��م�س 04 س�تم�� 2014 �� حدود مجال إختصاصها طبق
 أح�ام الفصل 76 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
مجال  �� مالحظات  يث��  ال  القانون  مشروع  أّن  إعت��ت   فقد 

إختصاصها

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إ�� ��صية  معطيات   نقل/تحو�ل 
ا��ارج

��صية معطيات  تحو�ل  نقل/  �ل   يخضع 
 خارج ال��اب التو���� إ�� ترخيص من الهيئة

تصر�ح، إحالة،  أجن�ية،  بالد  تحو�ل،   نقل/ 
هي�ل دولية،  منظمة  موافقة،   ترخيص، 
صورة أن��بول،  عمومية،  سلطة   عمومي، 
لوحات بيوم��ية،  معطيات   فوتوغرافية، 

 بصمية، است�ناءات ا��ماية

اال�سان وحقوق  العدل   وزارة 
والعدالة االنتقالية

04

05

06

14/03-3601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 نوفم�� 2014 

02

03

13

،

وحقوق العدل  وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 اال�سان والعدالة االنتقالية حول مراسلة وزارة الداخلية ال��
األممية ال��نة  رئ�س  طلب  حول  برأ��ا  موافا��ا   تتضّمن 
 لتطبيق القرار 1267، الصادر عن مجلس األمن حول تنظيم
بالتو�سي�ن ا��اّصة  البيوم��ية  باملعطيات  موافا��ا   القاعدة 
األن��بول مكتب  وطلب  األممية  القائمة  ضمن   املدرج�ن 
البصمية باأللواح  مّده  بتو�س  نظ��ه  من  في��واال   �ارا�اس/ 

ق بنفس األ��اص
ّ
 ومعطيات ��صية أخرى تتعل

قة باألفراد املعني�ن
ّ
 الفوتوغرافية واملعطيات البيوم��ية املتعل

ومجلس باإلن��بول  ا��اصة  االخطارات   �� إدراجهم  أجل   من 
األمن التا�ع لألمم املتحدة

لسنة  63 عدد  القانون  من   53 الفصل  إ��  بالرجوع   وحيث 
عمومية سلطة  �عّد  الداخلية  وزارة  مصا��  فإّن   ،2004 
طرف من  ال��صية  املعطيات  معا��ة  لقواعد   وتخضع 
الباب من  األول  القسم  تضّمنھ  كما  العمومي�ن   األ��اص 

ا��امس من القانون املذ�ور

 وحيث ول�ن إس�ث�� الفصل 54 من القانون األسا��� عدد 63
إ�� ا��ضوع  واجب  من  العمومي�ن  األ��اص   ،2004  لسنة 
ال��صية، املعطيات  حماية  ملنظومة  العامة  األح�ام   �عض 
 �واجب التصر�ح للهيئة أو التحصيل م��ا ع�� ترخيص مسبق
موافقة ع��  التحصيل  أو  ال��صية  املعطيات   ملعا��ة 
��صية معطيات  تحو�ل  عملية  فإّن  باملعا��ة،   املعني�ن 
ع�� ا��صول  إ��  األحوال  �ل   �� تخضع  ل��ارج   املطلو�ة 
املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  من  مسبق   ترخيص 
القانون من   52 الفصل  اقتضاه  ما  وفق  وذلك   ال��صية، 
2004 جو�لية   27�� املؤرخ   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 

وطبق الشروط الواردة بالفصل 51 من نفس القانون

��نة إ��  املطلو�ة  ال��صية  املعطيات  تحو�ل  أّن   وحيث 
 أممية محدثة من قبل مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة، و��
 منظمة دولية تتمتع بال��صية املعنو�ة للقانون العام الدو��
 و�التا�� �عّد طرفا أجن�يا خارج عن الدولة التو�سية، تخضع
 ألح�ام الفصول من 50 إ�� 52 من القانون األسا��� عدد 63

لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

األمم ميثاق  السا�ع من  الفصل  املادة 49 من  إقتضت   حيث 
 املتحدة أْن " يتظافر أعضاء األمم املتحدة ع�� تقديم املعونة

املتبادلة لتنفيذ التداب�� ال�� قررها مجلس األمن

لتطبيق لھ  تا�عة  أممية  ��نة  األمن  مجلس  أحدث   وحيث 
ب��نة واملعروف   1267 عدد  تحت  عنھ  الصادر   القرار 

العقو�ات ضد القاعدة

التعاون الدول  القرار جميع  9 من هذا   وحيث طالب الفصل 
 ال�امل مع ال��نة ا��دثة عند إضطالعها بمهامها بما �� ذلك

تقديم املعلومات ال�� تطل��ا ال��نة عمال ��ذا القرار

2161 عدد  األمن  مجلس  قرار  من   34 بالنقطة  ورد   وحيث 
من جملة  ع��  اس�ند  والذي   2014 جوان   17  ��  الصادر 
 القرارات السابقة ومن بي��ا القرار عدد 1267 الصادر �� 15
من السا�ع  الفصل  بموجب  يتصرف  و�صفتھ   1999  أكتو�ر 
ھ يحث الدول األعضاء ع�� أن تقدم،

ّ
أن  ميثاق األمم املتحدة 

  حيثما �ان ذلك متاحا ووفقا ل�شر�عا��ا الوطنية، الصور

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

،

".

.

.

.

.

.

.
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ھ عمال بالفصل 52 من
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، والنقطة 34 من قرار
 مجلس األمن عدد 2161 الصادر �� 17 جوان 2014، فإن �ل
أ��اص طرف  من  معا����ا  تتم  ��صية  معطيات   تحو�ل 
إ�� ترخيص مسبق ا��ارج  إ��  تحو�لها   عمومي�ن تخضع قبل 

.من الهيئة وفق األح�ام والشروط الواردة بالقانون
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مشروع قانون أسا��� متعلق با��ق
 �� النفاذ إ�� املعلومة

 اعتماد مبدإ التناسب ب�ن ا��ق �� النفاذ إ��
 املعلومة وقانون حماية املعطيات ال��صية

 مشروع قانون، هيئة عمومية، مجلس النواب،
هي�ل خاصة،  حياة  املعلومة،  إ��   النفاذ 
بر�د تحي�ن،  �شر،  أرشفة،  وثيقة،   عمومي، 

الك��و�ي، ��ص طبي��، سلوك ال��ص

مجلس نّواب الشعب
04

05

06

15/03-37
21، 4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2015 

02

03

02

الشعب نّواب  مجلس  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ق با��ّق �� النفاذ إ�� املعلومة

ّ
 حول مشروع قانون أسا��� يتعل

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  ألح�ام   ومطابقتھ 

ال��صية

الفصل�ن 29 و30 وصوابھ الفصل 28 و29

 حيث ورد خطأ مادي الفصل 32 إذ تّم اإلرجاع إل�� الفصل 29
وصوابھ الفصل 28

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

رأ��ا حول أبدت  أن  لها  ھ سبق 
ّ
أن الهيئة  تفيد  أولية:   مالحظة 

بتار�خ املنعقدة  بجلس��ا  األّولية  �� صيغتھ  املعروض   املشروع 
رئاسة قبل  من  عل��ا  عرضھ  تّم  أن  �عد   2013 نوفم��   28 

ا���ومة وقد تّم األخذ �ع�ن اإلعتبار لعدد من مالحظا��ا

باألرشيف املودعة  الوثائق  إ��  بالنفاذ   5 الفصل  سمح   حيث 
أح�ام مع��  ع��  إل��ا  بالنفاذ  املسموح  للمعلومة   املتضّمنة 
ع�� الع 

ّ
باإلط قة 

ّ
املتعل ا��اّصة  األح�ام  مراعاة  دون   القانون 

لذا باألرشيف.  ا��اّص  بال�شر�ع  واملبّ�نة  العام   األرشيف 
املق��ح تال�� ذلك

10 ع�� وجوب أن يحتوي ة الرا�عة الفصل 
ّ
 حيث نّصت املط

 املوقع ع�� تقار�ر مشار إل��ا بالنقطت�ن 4 و6 من الفصل 39
من القانون، وهو إرجاع خاطئ. لذا يق��ح تال�� ذلك

إ�� اإلرجاع  تّم  إذ   20 الفصل  ��اية   �� مادي  خطأ  ورد   حيث 
 الفقرة الثانية من الفصل 17 وصوابھ الفقرة الثالثة من نفس

الفصل

 حيث ورد خطأ مادي الفصل 30 إذ تّم اإلرجاع إل�� الفصل 29
وصوابھ الفصل 28

 حيث ورد خطأ مادي الفصل 31 حيث تّم اإلرجاع إل�� 

مالحظات عاّمة وش�لية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
،

.

.

.

.

:

.

.

.

تّم إذ  و38،  و36  و34   33 الفصول  مادي  خطأ  ورد   حيث 
اإلرجاع ب�ل فصل م��م إ�� الفصل 42 وصوابھ الفصل 41

تّم إذ   ،42 الفصل  من  الثانية  ة 
ّ
باملط مادي  خطأ  ورد   حيث 

اإلرجاع إ�� الفصل 63 وصوابھ الفصل 62

 حيث نص الفصل 50 ع�� إختيار �اتب عام هيئة النفاذ إ��
 املعلومة من ب�ن أعضا��ا وا��ال أّن تركيبة الهيئة املنصوص
 عل��ا بالفصل 45 من مشروع القانون، لم تتضّمن أي مختّص
ال�اتب إختصاص  من صميم  وهو  واملا��  اإلداري  ال�سي��   �� 
ة

ّ
 العام. لذا املق��ح تال�� ذلك بجعل خطة ال�اتب العام مستقل

عن أعضاء الهيئة وهو ما من شأنھ إضفاء النجاعة ع�� عملها

58 رئ�س الهيئة من تفو�ض البعض من الفصل  ن 
ّ

 حيث مك
نائب أّن  وا��ال  الهيئة،  من  عضو  ألي  أو  لنائبھ   صالحياتھ 
 رئ�س الهيئة و�قية األعضاء املعني�ن عدى ال�اتب العام للهيئة
فإّن اآللية  تفعيل هذه  و�التا�� و�� صورة   هم غ�� متفرغون. 

ر سلبا ع�� الس�� العادي للهيئة
ّ
ذلك من شأنھ أن يؤث

تحديد الفصل  هذا  يتضّمن  لم  ذلك،  ع��  عالوة   وحيث 
الهيئة �سي��  إليھ  �عهد  أن  املمكن  من  الذي   ال��ص 
إسناد ر 

ّ
�عذ حصول  صورة   �� رئ�سها  بصالحيات   واإلضطالع 

التفو�ض ألي س�ب من األسباب

 حيث ألزم الفصل 8 �ل هي�ل خاضع ألح�ام القانون ب�شر

مالحظات لها عالقة بحماية املعطيات ال��صية

.

.

.

.

.

:
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ة
ّ
باملط ورد  ما  بي��ا  من  وال��  البيانات  من  عدد   و�تحي�ن 

اإللك��و�ي ال��يد  من  بي��ا  من  تضّمنت  وال��   السادسة 
ف بالنفاذ إ�� املعلومة. لذا املق��ح ملز�د التدقيق، إضافة

ّ
 للم�ل

إستعمال لتفادي  اإللك��و�ي"  "ال��يد  لعبارة  "امل��"   �لمة 
ال��يد اإللك��و�ي ال����� �� مجال ال�شاط اإلداري

بالقانون إست�ناسا   ،28 الفصل  إثراء  هو  املق��ح  أن   حيث 
جاه مز�د دعم إح��ام

ّ
 املقارن وخاصة بالقانون الفر����، �� إت

فقرة بإضافة  وذلك  وخصوصيا��م  لألفراد  ا��اصة   ا��ياة 
 أخ��ة إليھ من شأ��ا حماية نوعية خاصة من الوثائق وحصر
 النفاذ إل��ا إ�� األ��اص املعني�ن ��ا و�� الوثائق ال�� تتضّمن
 تقييما ل��ص طبي�� معّرف ذاتھ أو قابل للتعر�ف وكذلك
املع�� ال��ص  سلوك  حول  معلومات  تتضّمن  ال��   الوثائق 

وال�� من املمكن أن ينجّر عن النفاذ إل��ا، اإلضرار بھ

 حيث يق��ح �� إطار الفصل 45 توسيع تركيبة هيئة النفاذ إ��
ال عن الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات

ّ
 املعلومة، ل�شمل ممث

ال��صّية، وهو إختصاص لھ عالقة بحق النفاذ إ�� املعلومة

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يتعّ�ن إعادة صياغة
 فصول مشروع القانون لتوضيح أح�امھ ع�� النحو املبّ�ن من
 قبلها ح�� تتطابق مع أح�ام القانون املتعلق بحماية املعطيات

ال��صية

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

دائرة إ��  ��صية  معطيات   إحالة 
 ا��اسبات

عدم لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  ع��   يتعّ�ن 
ا��اسبات لدائرة  الناخب�ن  ��ل  من  ���ة   إحالة 
الع

ّ
تمكي��ا من االط بل  الرقابية،  ملهامها   لدى إجرا��ا 

ملسك قانونا  املؤهلة  الوحيدة  بوصفها  بمقرها   عليھ 
 ذلك ال��ل

دائرة قضائية،  سلطة  ناخب�ن،   ��ّل 
غ��، إحالة،  عمومي،  هي�ل   ا��اسبات، 
غاية حماية،  مسك،  �شر،  مراجعة،   تحي�ن، 

الع، إتالف، ���ة
ّ
املعا��ة، حق االط

ة
ّ
املستقل العليا   الهيئة 

04لإلنتخابات

05

06

15/03-38
47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2015

02

03

16 

ة
ّ
املستقل العليا  الهيئة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 

ب���ة موافا��ا  القضائية  ا��هات  طلب  حول   لإلنتخابات، 
ة

ّ
املستقل العليا  الهيئة  تمسكھ  الذي  الناخب�ن  �ّ�ل   من 

أح�ام مع  عدمھ  من  الطلب  هذا  �عارض  ومدى   لإلنتخابات، 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
القانون املتعل

 وحيث أنھ من جهة أخرى، يرجع إ�� السلط القضائية �� إطار
 مهامها ا��صول ع�� �ّل املعلومات ال�� من شأ��ا إنارة س�يلها

خاذ القرارات الراجعة لها باإلختصاص
ّ
�� إت

من ���ة  ع��  ا��صول  ا��اسبات  دائرة  طلب  أّن   وحيث 
ا��ي�يات  �� إبرازه  تّم  ما  مع  يتضارب  اإلنتخا�ي   ال��ّل 
ع�� اإلطالع  من  ا��اسبات  دائرة  تمك�ن  أّن  طاملا   السابقة، 
لإلنتخابات ة 

ّ
املستقل العليا  الهيئة  بمقرات  ال��ّل   محتوى 

ي�ون �افيا للوصول إ�� الغاية املعلنة

ھ ال يمكن للهيئة العليا
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

أو سلطة من ���ة أّي ��ص  تمك�ن  ة لإلنتخابات 
ّ
 املستقل

 من ال��ّل اإلنتخا�ي بآعتبارها الطرف الوحيد املسؤول ع��
مطالب إ��  باإلستجابة  ملزمة  تبقى  ولكّ��ا  وتحي�نھ.   مسكھ 
الع ع�� محتوى ال��ّل

ّ
 السلطة القضائية والسماح لها باإلط

أحد و�حضور  لإلنتخابات  ة 
ّ
املستقل العليا  الهيئة   بمقّرات 

أعضا��ا للتثّ�ت من املعلومات ال�� �سمح لها بآتخاذ قرارها

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ھ " تح�� الدولة
ّ
 حيث أّن الفصل 24 من الدستور ينّص ع�� أن

 ا��ياة ا��اصة وحرمة املسكن وسر�ة املراسالت واالتصاالت
واملعطيات ال��صية

 وحيث يتضمن القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 يأح�اما
تتعلق بحماية املعطيات ال��صية ال�� تتم معا����ا

 وحيث أّن القانون األسا��� عدد 23 لسنة 2012 املؤرخ �� 20
لإلنتخابات ة 

ّ
املستقل العليا  بالهيئة  ق 

ّ
املتعل  ،2012  د�سم�� 

ينّص ھ 
ّ
أن كما  ال��صّية.  املعطيات  إح��ام  علي��ا   يفرض 

يرجع اإلنتخا�ي  ال��ّل  أّن  ع��  الثالث  فصلھ   ��  صراحة 
بذلك و�قصد  لإلنتخابات،  ة 

ّ
املستقل العليا  الهيئة  إ��   مسكھ 

ومراجعتھ وتحي�نھ  عليھ  ا��افظة  سواها  دون  لها  يرجع   أنھ 
أو إتالف أو �شه�� بمحتواه، وهو ما  وحمايتھ من �ّل �شو�ھ 
القانون  �� اإلنتخابات  إجراءات  قضاء  فقھ  عليھ   إستقّر 

املقارن

لإلنتخابات ة 
ّ
املستقل العليا  الهيئة  لذلك  تبعا  تصبح   وحيث 

ال��ل اإلنتخا�ي وهو ما من شأنھ أن الوحيد ملسك   املؤهل 
يح�� املعطيات ال��صّية للمواطن�ن الواردة بھ

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

،
، 
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.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

إ�� ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
املع�� ال��ص  موافقة  دون   الغ��، 
ضبطها ال��  ا��االت  غ��   �� أو   باألمر 

 القانون

عمومية، هيئة  عمومي،  هي�ل  إنتخا�ي،   ��ل 
إعالم، غ��،  إحالة،  حزب،  جمعية،   موافقة، 
ت���� است�ناء  و��،  قاصر،  ورثة،   تجميع، 

 اإلحالة، معطيات إحصائية

ة لإلنتخابات
ّ
04الهيئة العليا املستقل

05

06

16/03-4201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2016 

02

03

01

ة
ّ
املستقل العليا  الهيئة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 

مات ا��تمع املد�ي من
ّ
 لإلنتخابات حول تمك�ن األحزاب ومنظ

الطلب من عدمھ مع أح�ام الناخب�ن، و�عارض هذا   قائمات 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
 القانون املتعل

�ان إذا  لوليھ  أو  لورثتھ  أو  باألمر  املع��  لل��ص   والكتابية 
قاصرا

املبدأ لهذا  اإلست�ناءات  �عض  الفصل  نفس  وضع   وقد 
إحالة ف��ا  تجوز  ال��  الصور  و��  حصر�ة،  بصفة   وحّددها 

املعطيات ال��صية إ�� الغ��

حول املوافقة  ع��  وا��صول  املسبق  اإلعالم  أّن   وحيث 
هذه وأّن  إثباتھ،  يتّم  لم  الغ��  إ��  املعطيات  إحالة   إم�انية 
األحزاب لفائدة  قانو�ي  نّص  أّي  عل��ا  ينّص  لم   اإلحالة 

مات ا��تمع املد�ي
ّ
ومنظ

للشأن املتا�عة  ا��معيات  إعالم  �ستوجب  ھ 
ّ
أن  وحيث 

بأدّق اإلنتخابية  العملية   �� املشاركة  واألحزاب   اإلنتخا�ي 
قة بال��ّل اإلنتخا�ي دون السماح

ّ
 املعطيات اإلحصائية املتعل

لهم بالتعّرف ع�� هوّ�ة األ��اص املدرج�ن بھ

ھ ال يمكن للهيئة العليا
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

���ة من  واألحزاب  ا��معيات  تمك�ن  لإلنتخابات  ة 
ّ
 املستقل

ل خرقا وا��ا ملقتضيات
ّ
 من ال��ّل اإلنتخا�ي بآعتباره يمث

 أنھ يمكن لها اإلقتصار ع��
ّ
 حماية املعطيات ال��صّية، إال

الناخب�ن ل��ّل  الدقيقة  اإلحصائية  املعطيات   إحالة 
�ن مع تفصيلهم حسب مكتب اإلق��اع

ّ
 للطالب�ن، كعدد امل��ل

املعطيات رت هذه 
ّ
توف إذا  العمر�ة وا���س واملهنة   والشرائح 

بال��ّل املذ�ور

23 عدد  األسا���  القانون  من  الثالث  الفصل  ينّص   حيث 
ق بالهيئة العليا

ّ
 لسنة 2012 املؤّرخ �� 20 د�سم�� 2012، املتعل

ة
ّ
��ا األو�� بأّن الهيئة العليا املستقل

ّ
 املستقلة لإلنتخابات �� مط

بصفة وتحي�نھ  الناخب�ن  ��ّل  مسك   �
ّ
تتو�  لإلنتخابات 

ھ يرجع للهيئة دون سواها معا��ة
ّ
 مستمّرة، و�قصد بذلك أن

املعطيات ال��صية للناخب�ن املنصوص عل��ا بال��ّل

 وحيث أّن البيانات املتضّمنة ���ّل الناخب�ن �عت�� معطيات
 ��صية حسب التعر�ف املدرج بالفصل 4 من القانون عدد

63 لسنة 2004

طرف من  معا����ا  يمكن  ال  ال��صية  املعطيات  أّن   وحيث 
القيام عند  املعلنة  الغاية  إطار   ��  

ّ
إال املعا��ة  عن   املسؤول 

 بتجميعها

 وحيث أّن الغاية من مسك ال��ّل اإلنتخا�ي هو التعّرف ع��
مكتب تحديد  للهيئة  لي�س��  الناخب�ن  إقامة  وم�ان   هوّ�ة 

اإلق��اع والقيام بالعمليات اإلنتخابية

 وحيث �ّ�ر الفصل 47 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
 2004، إحالة هذه املعطيات إ�� الغ��، دون املوافقة الصر�حة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

،
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

إ�� ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
املع�� ال��ص  موافقة  دون   الغ��، 
ضبطها ال��  ا��االت  غ��   �� أو   باألمر 

 القانون

 املعهد الوط�� لإلحصاء، هي�ل عمومي، �شف��،
است�ناء إحالة، غ��،   اقتصاد رق��، بث رق��، 
وط��، دفاع  جزائية،  ت�بعات  اإلحالة،   ت���� 
إسم، مواطن،  است�ناء،  ترات�ب،  مهام،   تنفيذ 

 لقب، عنوان

اإلتصال تكنولوجيات   وزارة 
واإلقتصاد الرق��

04

05

06

16/03-44
47،  4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 ماي 2016 

02

03

13

تكنولوجيات وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
266/01/2016 ص  عدد  تحت  الرق��  واإلقتصاد   اإلتصال 
صال واإلقتصاد

ّ
 حول مشروعية تمك�ن وزارة تكنولوجيات اإلت

 الرق�� من معطيات ��صية �� حوزة املعهد الوط�� لإلحصاء
جهاز من  تمكي��م  لهؤالء  لي�سّ��  مواطنا،   7766 بـ  ق 

ّ
 تتعل

شاشة ع��  األر���  الرق��   
ّ

البث بآلتقاط  لهم  �سمح   �شف�� 
 تلفاز تماث�� أو غ�� مطابق للمواصفة

��ا ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن  طبقا  العمومية  السلطة   ��ا 
العمل

ال�� ال��صية  املعطيات  أّن  ا��ال  صورة   �� ي�بّ�ن   وحيث 
العام املرفق  لتنفيذ  ضرورّ�ة  �عّد  املعنّية  الوزارة  ��ا   طالبت 
اإلتصال تكنولوجيات  مجال   �� �سي��ه  ع��  شرف 

ُ
�  الذي 

بإسداء لها  السماح  إ��  ��دف  أّ��ا  الرق�� ضرورة   واإلقتصاد 
 خدمة لصا�� مجموعة من املواطن�ن وذلك من خالل تمكي��م
شاشة ع��  األرضية  الّرقمية  التلفز�ة  ال��امج  إلتقاط   من 

 جهازهم التماث�� أو غ�� املطابق للمواصفة

 وحيث خالفا ملا تمّسك بھ املعهد الوط�� لإلحصاء، فإّن الطلب
بحماية ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون  أح�ام  مھ 

ّ
تنظ  الراهن 

 املعطيات ال��صية، وال يمكن بالتا�� معارضة الوزارة بأح�ام
 الفصل 5 من القانون عدد 32 لسنة 1999 املؤرخ �� 13 أفر�ل
حصرت ال��  لإلحصاء،  الوطنية  باملنظومة  ق 

ّ
املتعل  ،1999 

أو ا��بائية  املراقبة  إطار   �� ال��صية  املعطيات   إستعمال 
سوى ي�ون  أن  �عدو  ال  ھ 

ّ
أن بما  اإلجتماعية  أو   اإلقتصادية 

قانونا عاديا أقل مرتبة من القانون األسا��� املذ�ور

ھ يمكن للمعهد الوط��
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

�� لة 
ّ
واملتمث لـلمواطن�ن  ال��صية  املعطيات  إحالة   لإلحصاء 

 اإلسم واللقب وعنوان اإلقامة إ�� وزارة تكنولوجيات اإلتصال
لها، املو�ولة  املهام  إطار   �� لها  لي�س��  الرق��   واإلقتصاد 
�شف�� بجهاز  مجانا  وتمتيعهم  املواطن�ن  ��ؤالء  صال 

ّ
 اإلت

اللتقاط ال��امج الرقمية األرضية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

 وحيث إقتضت أح�ام الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63
هذا مع��  ع��  ��صية  معطيات  �عت��  أن  الذكر   سالف 
 القانون، �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل
أو مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال  أو  معّرفا  طبيعيا   ��صا 
أو العامة  با��ياة  املتصلة  املعلومات  بآست�ناء  مباشرة   غ�� 

املعت��ة كذلك قانونا

ت��ر  " ھ 
ّ
أن ع��  القانون  نفس  من   47 الفصل  نّص   وحيث 

إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة  إحالة املعطيات ال��صية 
 للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا إال
��ا تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  املعطيات  هذه  �انت   إذا 
أو الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   �� العمومية   السلطة 
 للقيام بالت�بعات ا��زائية أو إذا �انت ضرور�ة لتنفيذ املهام

ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

ملبدأ إست�ناء  ھ 
ّ
أن املذ�ورة  املقتضيات  من  �ستفاد   وحيث 

املعطيات إحالة  يمكن  الفصل،  ��ذا  الوارد   الت���� 
 ال��صية إ�� الغ�� إذا �انت ضرورّ�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
H.264MPEG4 ،
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 تحو�ل معطيات ��صية إ�� ا��ارج

إ�� ��صية  معطيات  نقل/تحو�ل  �ل   يخضع 
 ا��ارج إ�� ترخيص مسبق من الهيئة

ط��ان، شركة  أجن�ية،  بالد   نقل/تحو�ل، 
عمومي، هي�ل  مسافر،  عمومية،   مؤسسة 
بيوم��ية، معطيات  ترخيص،  تصر�ح،   عون، 

مراقبة بصر�ة، صالحيات

04 وزارة النقل

05

06

16/03-4501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2016 

02

03

23

90,52,51,50,8,7

عمومية مؤسسة   �� التو�سية  ا��طوط  شركة  أّن   حيث 
63 عدد  األسا���  القانون  ملقتضيات  خاضعة   ��  و�التا�� 

لسنة 2004
 وحيث أنھ تنص بنود هذا القانون ع�� أّن معا��ة املعطيات
 ال��صية ع�� ال��اب التو���� و�حال��ا إ�� ا��ارج تخضع إ��

إجراءات طلب ال��خيص املسبق من الهيئة

ھ تم �� هذا الصدد مراسلة الشركة بتار�خ 23 أكتو�ر
ّ
 وحيث أن

 2015 وتذك��ها بواجبا��ا، وقد أعر�ت الرئ�سة املديرة العامة
عن إستعدادها املبد�ي لإلمتثال لإلجراءات القانونية املذ�ورة

قيام يخّص  أّي مكتوب  �عد ذلك  الهيئة  تتلقى  لم  ھ 
ّ
أن  وحيث 

إ�� الهيئة   الشركة بإجراءات التصر�ح وال��خيص مما إضطّر 
الشركة وذلك إطارات   تنظيم جلسة تحس�سية و�عالمية مع 
ة اإلجراءات

ّ
 بتار�خ 12 ماي 2016 تّم من خاللها التعر�ف ب�اف

ال�� تخضع لها الشركة عند قيامها ب�شاطها و��

تصر�ح ملعا��ة معطيات ��صية ل��رفاء

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

حول النقل  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ل��طوط التو�سية  الشركة  تمك�ن  النقل  وزارة   مشروعّية 
 ا��و�ة من إحالة املعطيات ال��صية للمسافر�ن إ�� شركة
املباشر ا��ط  إحداث  إطار   �� الكندية   الط��ان 

 تو�س-مون��يال

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
،املعطيات ال��صية 

،

.

.

.

:

، 

، 

 مطلب ترخيص �� معا��ة معطيات ��صية بيوم��ية للتثّ�ت
 من حضور أعوا��ا

 مطلب ترخيص �� نقل معطيات ��صية إ�� ا��ارج وخاّصة
بيانات ���يل املسافر�ن وطاقم الطائرة

القيام وجوب  ع��  اإلجتماع  خالل  التأكيد  تّم  قد  ھ 
ّ
أن  وحيث 

جوي  
ّ
خط فتح  تنوي  الشركة  أّن  خاّصة  اإلجراءات   ��ذه 

 ملون��يال مع الشركة الكندية والتأكيد ع�� أهمّية هذه املسألة
بال�سبة للكندي�ن

�عد تمتثل  لم  ا��و�ة  ل��طوط  التو�سية  الشركة  أّن   وحيث 
ق بحماية املعطيات ال��صية، مما

ّ
 ملقتضيات القانون املتعل

مطالب�ن ا��مهور�ة  وكيل  السيد  إ��  ملّفها  إحالة  إ��   أج��نا 
مطلب أو  تصر�ح  �ل  ع��  القانون  من   90 الفصل   بتطبيق 

ترخيص لم تقم ��ا الشركة

 وحيث بناء ع�� ما سبق ذكره، تذكر الهيئة أ��ا الطرف الوحيد
معا��ة  �� والتصار�ح  ال��اخيص  إلسناد  سواها  دون   ا��ّول 
خارج إ��  تحو�لها  ا��ال،  وضعية  و��  ال��صية   املعطيات 
بآعتبارها يمك��ا  ال  النقل  وزارة  فإّن  و�التا��،  التو����   ال��اب 
 سلطة اإلشراف للشركة التو�سية ل��طوط ا��و�ة، ممارسة
معطيات تحو�ل  الشركة  لهذه  �سماحها  الهيئة   صالحيات 

املسافر�ن إ�� ا��انب الكندي

 مطلب ترخيص ل��ك�� وسائل مراقبة باملقّر اإلجتما�� والنقاط
التجار�ة و�� �ل وسائل النقل املستعملة من طرف الشركة

،

،

.

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

جودة بتدعيم  يتعلق  قانون   مشروع 
ملقتضيات ومطابقتھ  اإلئتمانية   املعلومات 
املعطيات بحماية  املتعلق  األسا���   القانون 

 ال��صية

تتعلق مسائل  القانون  مشروع  تضمن   طاملا 
يّتجهة فإنھ  ال��صية  املعطيات   بمعا��ة 
حماية حماية  قانون  مع  مقتضياتھ   مطابقة 

 املعطيات ال��صية

إئتمانية، معلومات  عمومي،  هي�ل  املالية،   وزارة 
 تصر�ح، ترخيص، إحالة، غ��، موافقة، حق النفاذ
عام، أمن  اع��اض،  الع، 

ّ
اط تحي�ن،  املعطيات،   إ�� 

سلطة وط��،  دفاع  اإلحالة،  ت����   است�ناء 
 عمومية، سالمة املعطيات، تنفيذ مهام، ترات�ب

وزارة املالية
04

05

06

16/03-4601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2016 

02

03

22

2014، ميادين 27 جانفي  65 من دستور   حيث حّدد الفصل 
تّدخل القوان�ن العادية والقوان�ن األساسية

 وحيث إقتضت أح�ام الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63
هذا مع��  ع��  ��صية  معطيات  �عت��  أنھ   ،2004  لسنة 
 القانون، �ّل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��
 مباشرة باست�ناء املعلومات املتصلة با��ياة العامة أو املعت��ة

كذلك قانونا

 وحيث أخضع الفصل 7 من نفس القانون �ّل عملية معا��ة
 ملعطيات ��صية لتصر�ح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية
أو بواسطة رسالة ال��صية مقابل وصل  املعطيات   ��ماية 
 مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأّي وسيلة أخرى ت��ك
ال�� ا��االت  �ّل   �� ھ 

ّ
أن 8 منھ  الفصل   أثرا كتابيا. كما أوجب 

الهيئة من  ترخيص  ع��  ا��صول  القانون  هذا  ف��ا   يقت��� 
ال��خيص طلب  يتضّمن  أن  ال��صية  املعطيات   ملعا��ة 
عن املسؤول  قبل  من  املطلب  و�قّدم  البيانات  من   جملة 

املعا��ة أو ممثلھ القانو�ي

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن وزارة املالية حول مشروع
ومطابقتھ اإلئتمانية  املعلومات  جودة  بتدعيم  ق 

ّ
يتعل  قانون 

املعطيات بحماية  املتعلق  األسا���  القانون   ملقتضيات 
ال��صية

ت��ر  " ھ 
ّ
أن ع��  القانون  نفس  من   47 الفصل  نّص   وحيث 

إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة  إحالة املعطيات ال��صية 
 للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا إال
��ا تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  املعطيات  هذه  �انت   إذا 
أو الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   �� العمومية   السلطة 
 للقيام بالت�بعات ا��زائية أو إذا �انت ضرور�ة لتنفيذ املهام

ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

ھ يّتجھ �عديل املشروع املعروض �اآل�ي
ّ
وحيث أن

ا��ّددة ا��االت   �� يدخل  ال  القانون  مشروع  موضوع   إّن 
 بالفصل 65 من الدستور ل��تقي لقانون أسا���، لذلك يتوّجھ

اإلكتفاء بإسناده طبيعة قانون عادي

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
،املعطيات ال��صية 

، 

.

.

. 

".

:

.1

 إعادة صياغة الفصل الثا�ي من املشروع كما ي��: "يتم إحداث
مع وعالق��ا  �شاطها  وتأط��  االئتما�ي  االستعالم   شر�ات 
ق

ّ
املتعل ال�شر�ع  مقتضيات  إطار   �� املعني�ن   األ��اص 

بحماية املعطيات ال��صية

.2

جاه منح أهمية
ّ
 إعادة صياغة الفصل الرا�ع من املشروع �� إت

 أك�� لرأي الهيئة ال�� ستقوم بمراقبة عملية معا��ة املعطيات
وخاصة الشر�ات  من  الصنف  هذا  طرف  من   ال��صية 
ملقتضيات طبقا  ال�شاط  ��ذا  للقيام  ال��خيص   إسنادها 
 قانو��ا األسا��� : "تمارس الشر�ات �شاطها �عد ا��صول ع��
ا��ّددة للشروط  وفقا  التو����  املركزي  البنك  من   ترخيص 
الوطنية للهيئة  املطابق  الرأي  أساس  وع��  القانون   ��ذا 
 ��ماية املعطيات ال��صية املب�� ع�� قرارها بقبول التصر�ح

.3

.

".
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الشركة طرف  من  ال��صية  املعطيات  ملعا��ة   املسبق 
 املنصوص عليھ بالفصل السا�ع من القانون األسا��� عدد 63

لسنة 2004

«-إثبات ع��:  تنص  ا��امس  بالفصل  سادسة  ة 
ّ
مط  إدراج 

إحالة ع��  املعنية  األ��اص  موافقة  ع��  الشركة   حصول 
ال�شر�ع ملقتضيات  طبقا  لفائد��ا  ال��صية   معطيا��م 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

.4

خاذ
ّ
ة سا�عة بالفصل ا��امس تنص ع��: «-إثبات إت

ّ
 إدراج مط

زمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات ومنع
ّ
 جميع اإلحتياطات الال

إذن دون  عل��ا  الع 
ّ
اإلط أو  ��ا  اإلضرار  أو  �عديلها  من   الغ�� 

صاح��ا

.5

 إدراج فقرة ثانية بالفصل السادس ي�ون نّصها كما ي��: " يقوم
املعطيات معا��ة   �� املسبق  بالتصر�ح  املع��   ال��ص 
 ال��صية لدى الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
العمل. بھ  ا��اري  بال�شر�ع  عل��ا  املنصوص  لإلجراءات   طبقا 
 يدرج بملف مطلب ال��خيص املوّجھ للبنك املركزي ���ة من

وصل تقديم التصر�ح

.6

املطلو�ة" "الوثائق  �عد  السادس  الفصل  نص  آخر   ��  إدراج 
املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  عن  الصادر   "والقرار 

ال��صية �� قبول املعا��ة

.7

ھ
ّ
 إدراج فقرة ثالثة بالفصل السا�ع ي�ون نصها كما ي��: "كما أن

 يمكن للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية إذا ث�ت أّن
ت بالواجبات القانونية ا��مولة عل��ا �� مجال

ّ
 الشركة قد أخل

و�شعار املعا��ة  منع  تقّرر  أن  ال��صية  املعطيات   معا��ة 
البنك املركزي التو���� بقرارها

.8

 إعادة صياغة الفصل 13 كما ي�� وحذف الفقرة الثانية منھ: "
املعا��ة، �غاية  املع��  ال��ص  إعالم  ضوء  ع��   يتعّ�ن، 
إحالة قبل  واملسبقة  الصر�حة  موافقتھ  ع��   ا��صول 

معطياتھ ال��صية للشركة وذلك بوسيلة ت��ك أثر كتابيا

.9

معا��ة لقواعد  طبقا   " ي��:  كما   14 الفصل  صياغة   إعادة 
التو����، بال�شر�ع  عل��ا  املنصوص  ال��صية   املعطيات 
معطياتھ معا��ة  ع��  اإلع��اض   �� ا��ق  املع��   لل��ص 
أو تحيي��ا  وطلب  إل��ا  النفاذ   �� ا��ق  لھ  كما   ال��صية 

إعدامها

حماية بقانون  لها  ا��ّول  اإلختصاص  إطار   �� للهيئة   يمكن 
طرف من  الغرض   �� ش�ايات  قبول  ال��صية   املعطيات 
التو���� املركزي  البنك  �علم  باملعا��ة،  املعنية   األ��اص 

ببلوغ الش�وى

.10

"كما ي��:  كما  نصها  ي�ون   16 الفصل   �� ثالثة  فقرة   إدراج 
طرف من  ال��صية  املعطيات  معا��ة  ع��  للرقابة   تخضع 

الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

مشروع القانون لتوضيح أح�امھ ع�� النحو املبّ�ن أعاله

.11

".

".

".

."

."

."

."

."

."

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 كيفية ضمان حماية املعطيات ال��صّية عند
األخطار من  للوقاية  الوطنية  با��ارطة   القيام 
 املهنّية �� إطار برنامج توأمة تو���� أورو�ي يمتد

ب�ن 2016 إ�� 2018

 ال �عد املعطيات ال�� تم إخفاء هو�ة األ��اص
مع�� ع��  ��صية  معطيات  ��ا،   املعني�ن 

 القانون املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

سر�ة مؤجر،  أج��،  مؤسسة،  عمومي،   هي�ل 
مهنية، أمراض  ��ية،  معطيات   معطيات، 
مهنية، مخاطر  عّينة،  حماية،   است�ناءات 

 إخفاء هو�ة، است�يان

الشغل طّب  تفقد   إدارة 
04والسالمة املهنية

05

06

16/03-47
4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 جو�لية 2016 

02

03

15

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن إدارة تفقد طّب الشغل
املعطيات حماية  ضمان  كيفية  حول  املهنية   والسالمة 
 ال��صّية عند القيام با��ارطة الوطنية للوقاية من األخطار
تفقد (إدارة  اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  وأّن  باعتبار   املهنّية، 
ا��ارطة هذه  تنفيذ  س�تو��  املهنية)  والسالمة  الشغل   طّب 
تو���� توأمة  برنامج  إطار   �� أورو�ي�ن  خ��اء  مع   بالتعاون 

 أورو�ي يمتد ب�ن 2016 إ�� 2018

و�التا�� ال تخضع بذا��م،  التعّرف ع�� أ��اص معني�ن   من 
ملقتضيات فصول هذا القانون

املعا��ة أّن املعطيات  الهيئة  تبعا ملا سبق ذكره، ترى   وحيث 
تخضع ال  املهنية  لألخطار  الوطنية  با��ارطة  القيام   عند 

��ماية القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 وحيث تبّ�ن من خالل املراسلة ا��اصة بالقيام ببحث ميدا�ي
 يقوم بھ أطباء الشغل بمختلف مجامع ومصا�� طّب الشغل
ھ يقع إنجاز هذا البحث ع��

ّ
 املتواجدة بواليات ا��مهورّ�ة، أن

 عّينة لسّتة آالف عامل بمختلف املؤّسسات اإلقتصادية يتّم
إست�يان باإلعتماد ع��   إختيارهم وفق ضوابط علمية وذلك 
املعطيات سرّ�ة  مراعاة  مع  �عم��ه  يتّم  للغرض  عّد 

ُ
أ  نموذ�� 

ال�� تخّص �ّل من العامل واملؤّسسة

 وحيث إقت��� الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
ھ �عت�� معطيات ��صّية ع�� مع�� هذا القانون،

ّ
أن  ،2004 

 �ّل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا
غ�� أو  مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال  أو  معّرفا   طبيعيا 
 مباشرة بآست�ناء املعلومات املتصلة با��ياة العامة أو املعت��ة

كذلك قانونا

عت�� املعطيات املعا��ة طبقا لنموذج
ُ
ھ ال يمكن أن �

ّ
 وحيث أن

ن
ّ

مك
ُ
 اإلست�يان املضّمن بامللف، معطيات ��صّية بما أّ��ا ال ت

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

،

.

.

.

.
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املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��
تحو�ل/نقل معطيات ��صية إ�� ا��ارج

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
 موافقة ال��ص املع�� باألمر أو �� غ�� ا��االت ال��

 ضبطها القانون
إ�� ا��ارج  يخضع �ل نقل/ حو�ل ملعطيات ��صية 

 ل��خيص من الهيئة

سفارة تأش��ة،  طلب  بصمة،  بيوم��ية،   معطيات 
ترخيص، موافقة،  عمومية،  سلطة   أجن�ية، 
مص��ة اإلحالة،  ت����  است�ناء  غ��،   إحالة، 

 ،حيو�ة، بحوث علمية وتار�خية، و��، ورثة

وزارة الشؤون الدي�ية
04

05

06

17/03-49
47، 4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2017

02

03

06 

-

-

-

-

الدي�ية الشؤون  وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
لفائدة والعمرة  ا���  تأش��ات  طال��  بصمات  تحو�ل   حول 
هذا و�عارض  بتو�س،  السعودية  العر�ية  اململكة   سفارة 
ق بحماية املعطيات

ّ
 اإلجراء من عدمھ مع أح�ام القانون املتعل

ال��صية

 و�مكن للهيئة أن تمنح ترخيصا �� إحالة املعطيات ال��صية
الكتابية وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  املع��  موافقة  عدم   عند 
 والصر�حة إذا �ان �� اإلحالة تحقيق ملص����م ا��يو�ة أو إذا
أو تار�خية  ودراسات  بحوث  إلجراء  ضرور�ة  املعطيات   �انت 
فاق ي�ون املع�� باألمر طرفا فيھ

ّ
 علمية أو ضرور�ة لتنفيذ ات

 �شرط �عهد ا��ال إليھ بتوف�� الضمانات الضرور�ة ��ماية
تحدده ما  طبق  ��ا  املرتبطة  وا��قوق  ال��صية   املعطيات 
أحيلت الذي  الغرض  غ��   �� استعمالها  عدم  وضمان   الهيئة 

من أجلھ

ھ ال يمكن إحالة
ّ
 وحيث بناء ع�� ما سبق ذكره، ترى الهيئة أن

اململكة سفارة  إ��  العمرة  أو  ا���  تأش��ة  طال��   بصمات 
يمكن ال  كما  الصر�حة.  موافق��م  دون  السعودية   العر�ية 
عمومية سلطة  السعودية  العر�ية  اململكة  سفارة   إعتبار 
الفصل نفس   �� الوارد  باإلست�ناء  اإلنتفاع  يمك��ا   تو�سية 
 عندما ت�ون اإلحالة "ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبقا
 للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل". و�عت�� إحالة املعطيات
من ترخيصا  �ستلزم  ا��ارج  إ��  تحو�ال  أجن�ية  سفارة   إ�� 

الهيئة

 حيث طلبت سفارة اململكة العر�ية السعودية بتو�س بمكتوب
 بتار�خ 20 ماي 2016 ا��صول ع�� بصمات التو�سي�ن الذين
�سهيل قصد  العمرة  أو  ا��ّ�  بمناسك  القيام   �ع��مون 
العر�ية اململكة  تراب  إ��  والدخول  التأش��ة  ع��   حصولهم 

السعودية

 وحيث إقت��� الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
�سمح معلومة  �ل  ��صية  معطيات  �عت��  ھ 

ّ
أن  ،2004 

هذا ب�ن  من  البصمة  يدرج  مّما  ال��ص،  ع��   بالتعّرف 
للقانون طبقا  معا����ا  يجب  ال��  املعطيات  من   الصنف 

املذ�ور

إحالة ت�ّ�ر   " ھ 
ّ
أن  47 فصلھ   �� القانون  نفس  ينّص   وحيث 

 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��
 باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا إال إذا �انت
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  املعطيات   هذه 
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
ال�� املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت  إذا  أو  ا��زائية   بالت�بعات 

تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 

، 

.

". 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إ�� حساسة  ��صية  معطيات  تحو�ل   نقل/ 
ا��ارج

 ت�ّ�ر معا��ة املعطيات ا��ساسة بما ف��ا البيوم��ية
 دون موافقة املعني�ن باألمر

إ�� ال��صية  املعطيات  تحو�ل  نقل/  �ل   يخضع 
ا��ارج إ�� ترخيص مسبق من الهيئة

جي�ية، أصول  عرقية،  أصول  بيوم��ية،   معطيات 
أثر موافقة،  أجن�ية،  مؤسسة  عمومي،   هي�ل 
ترخيص، اغ��،  إحالة،  تحو�ل،  نقل/   كتا�ي، 

ت���� معا��ة، وثيقة، هو�ة، اتفاقية دولية

القرار عدد 3 

 ديوان البحر�ة التجار�ة
04واملوا�ئ

05

06

17/03-4901

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2017

02

03

06 

-

-
.

.

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن ديوان البحر�ة التجار�ة
هو�ة بطاقة  من  التو�سي�ن  البحارة  تمك�ن  حول   واملوا�ئ، 
حماية قواعد  مع  عدمھ  من  الطلب  هذا  و�عارض   بيوم��ية، 
والقانون التو����  بالدستور  املكّرسة  ال��صية   املعطيات 

األسا��� عدد 63 لسنة 2004

الوثيقة من  التو�سي�ن  البحارة  تمك�ن  أّن  الهيئة  ترى   وحيث 
185 عدد  اإلتفاقية  صلب  يندرج  قانو�ي  إلزام  البحر   لرجال 
التو�سية ا��مهور�ة  عل��ا  صادقت  ال��  البحر  رجال   لوثائق 

بمقت��� القانون عدد 14 لسنة 2016

 وحيث يصبح جلّيا أّن إصدار هذه البطاقة إلزام قانو�ي لكّنھ
 ال يمكن أن �عفي معا�� هذه املعطيات من ا��صول مسبقا
 ع�� موافقة كتابية وصر�حة للمع�� باألمر �عد إعالمھ �غاية

املعا��ة

 وحيث يرغب ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ ت�ليف مؤّسسة
البيوم��ية قصد إصدار البيانات  ل��صول ع�� هذه   أجن�ية 
ر

ّ
توف من  التثّ�ت  إ��  التم���  هذا  يحيلنا  مّما  الهو�ة   وثيقة 

شروط إحالة هذه املعطيات إ�� ا��ارج

 وحيث نّص الفصل 51 من القانون عدد 63 لسنة 2004 ع��
أو معا����ا  الواقع  ال��صية  املعطيات  نقل  يمكن  "ال  ھ 

ّ
 أن

مستوى وفرت  إذا  إال  أخرى  بالد  إ��  للمعا��ة   ا��ّصصة 
تحديد  �� قرارا  الهيئة  أصدرت  ولقد  ا��ماية...".  من   مالئما 
املعطيات إحالة  يجعل  مّما  املستوى  هذا  ر 

ّ
توف ال��   الدول 

ل مبدئيا إش�اال
ّ
ال��صية إل��ا ال يمث

ا��االت �ل   �� "يجب  ھ 
ّ
أن ع��  ينّص   52 الفصل  أّن   وحيث 

 ا��صول ع�� ترخيص من الهيئة �� نقل املعطيات ال��صية
 إ�� ا��ارج". مّما يجعل هذا اإلجراء وجو�ي و�تعّ�ن ع�� الديوان

القيام بھ

ھ ال يمكن معا��ة
ّ
 وحيث بناء ع�� ما سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ع�� ا��صول  �عد   
ّ
إال لأل��اص  البيوم��ية   املعطيات 

�عد إال  ا��ارج  ا��  إحال��ا  يمكن  وال  الصر�حة   موافق��م 
ا��صول ع�� ترخيص من الهيئة

 وحيث إقتضت أح�ام الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63
هذا مع��  ع��  ��صية  معطيات  �عت��  أنھ   ،2004  لسنة 
 القانون، �ّل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل
أو مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال  أو  معّرفا  طبيعيا   ��صا 
أو العامة  با��ياة  املتصلة  املعلومات  باست�ناء  مباشرة   غ�� 

املعت��ة كذلك قانونا

 وحيث عّرفت الهيئة املعطيات البيوم��ية بأ��ا املعطيات ال��
 �سمح بالتعّرف دون أّي شّك ع�� ��ص من خالل خاصياتھ
 البدنية. و�دخل �� هذا الصنف من املعطيات، تلك ال�� نّص
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  قانون  من   14 الفصل   عل��ا 
ال��صية املعطيات  معا��ة  ت��ر   " ھ 

ّ
أن ع��  ينّص   والذي 

 ال�� تتعلق بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة باألصول العرقية أو
طبيعة نفس  من  البيوم��ية  املعطيات  أّن  بآعتبار   ا��ي�ية". 

املعطيات ا��ي�ية

إست�نائيا سمح  األو��  الفقرة   �� املذ�ور  الفصل  أّن   وحيث 
املعطيات معا��ة  يمكن   " ھ 

ّ
أن ع��  ب�نصيصھ   بذلك، 

تمت إذا  السابقة  بالفقرة  املذ�ور  النوع  من   ال��صية 
بموافقة صر�حة للمع�� باألمر بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 

.

.
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.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ا��قيقة هيئة  إ��  ��ية  معطيات   إحالة 
 والكرامة

 ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية مهما �ان نوعها إ�� الغ��
�ستوجب ال  وال��  القانون  ضبطها  ال��  ا��االت   ��  إال 

موافقة املع�� باألمر

خاص، هي�ل  عمومي،  هي�ل  عمومية،   هيئة 
إ�� النفاذ  وثيقة،  ترخيص،  تصر�ح،   أرشيف، 
 املعلومة، إحالة، غ��، إجراءات مسبقة، است�ناء

 ت���� اإلحالة

47، 8، 7

وزارة ال�ّ�ة

04

05

06

17/03-5101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2017 

02

03

06 

، 

حول ال��ة،  وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
دفاتر أرشيف  إ��  النفاذ  من  والكرامة  ا��قيقة  هيئة   تمك�ن 
 قسم ال�شر�ح بمس�شفى شارل ني�ول بتو�س، و�عارض هذا
ق بحماية املعطيات

ّ
 الطلب من عدمھ مع أح�ام القانون املتعل

ال��صية

إ�� قواعد حماية املعطيات ال��صية

 وحيث �عّد �ل من القانون عدد 53 لسنة 2013 املؤرخ �� 24
ق بالعدالة اإلنتقالية والقانون األسا���

ّ
 د�سم�� 2013، املتعل

 عدد 63 املؤرخ لسنة 2004، قانون�ن أساسي�ن، �عّدل األحدث
الثا�ي الفصل  منطوق  أّن  ذلك  عن  و�نجّر  األقدم.   ف��م 
53 قد قام بتعديل ما ينجّر من عدم  للقانون األسا��� عدد 
القانون مقتضيات  إ��  والكرامة  ا��قيقة  هيئة   خضوع 

األسا��� ا��امي للمعطيات ال��صية

والكرامة ا��قيقة  هيئة  ت�ون  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 مطالبة بآح��ام مقتضيات القانون عدد 63 لسنة 2004، ح��
ال��صية املعطيات  إ��  النفاذ  بحق  اإلنتفاع  لها   �سمح 
املوجودة �� ملفات ت�ون �� حوزة أ��اص عمومية أوخاصة

 وحيث لم يت�بت من ملفات الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
معا��ة  �� ترخيص  مطلب  أو  تصر�ح  وجود   ال��صية 
ا��قيقة هيئة  طرف  من  ّدمت 

ُ
ق ال��صية،   املعطيات 

لإلجراءات مح��مة  غ��  الهيئة  هذه  يجعل  مّما   والكرامة، 
الوجو�ية ال�� ت�ون من املفروض قد قامت ��ا

��ماية الوطنية  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ما  ع��  بناء   وحيث 
ا��قيقة والكرامة غ�� حامية أّن هيئة  ال��صية   املعطيات 
قانو��ا من  الثا�ي  للفصل  طبقا  ال��صية   للمعطيات 
بحماية ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون  ومقتضيات   األسا��� 

 املعطيات ال��صية مّما يجعلها غ�� مؤهلة للنفاذ إ�� امللفات
املطلو�ة

أكتو�ر بتار�خ  بمكتوب  والكرامة  ا��قيقة  هيئة  طلبت   حيث 
 2016 ا��صول ع�� أرشيف دفاتر قسم ال�شر�ع بمس�شفى

شارل ني�ول

القانون من   40 الفصل  ينّص  املبدأ،  مستوى  وع��   وحيث 
،2013 د�سم��   24  �� املؤرخ   2013 لسنة   53 عدد   األسا��� 
ق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها ع�� ما ي�� "إلنجاز

ّ
 املتعل

إ�� األرشيف النفاذ  التالية:  الهيئة بالصالحيات   مهامها تتمتع 
الواردة التحاج��  �ل  عن  النظر  بقطع  وا��اص   العمومي 

بال�شر�ع ا��اري بھ العمل

ھ ُ�ستخلص من منطوق هذا الفصل الذي ورد ع��
ّ
أن  وحيث 

ھ، ال يمكن منع الهيئة املعنية من النفاذ
ّ
 ش�ل قاعدة عامة أن

يمكن ال  كما  ��ص،  أّي  حوزة   �� ت�ون  ال��  الوثائق   إ�� 
مواجه��ا بأّي قاعدة تحرمها من هذا ا��ق

ھ:
ّ
 أّن الفصل الثا�ي من نفس القانون ينّص صراحة ع�� أن

ّ
 إال

 " كشف حقيقة اإلن��ا�ات حّق يكفلھ القانون ل�ل املواطن�ن
املساس بحماية ال��ايا وكرام��م ودون   مع مراعاة مص��ة 
أّن الفصل  ال��صية". و�ست�تج من منطوق هذا   املعطيات 
فة بمهمة �سي�� عملية العدالة اإلنتقالية خاضعة

ّ
 الهيئة امل�ل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 

.
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املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بنكية إستمارة   �� التنصيص  قانونية   مدى 
 موّجهة ل��ر�ف ع�� وجود قر�ب لھ من الدرجة
أو سيا���  نفوذ  ذوي  من  شر�ك  أو   األو�� 

عسكري أو قضا�ي

ال��صية املعطيات  تجميع  عند  االقتصار   يجب 
 ع�� ما هو الزم لتحقيق الغاية من املعا��ة إعماال

ملبدإ التناسب

إستمارات عمومي،  هي�ل  مركزي،  بنك   م�شور، 
 بنكية، حر�ف، رقابة داخلية، مبدأ التناسب، منع

تب�يض األموال، م�افحة اإلرهاب

12,11,10

وزارة الدفاع الوط��

04

05

06

17/03-5201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2017 

02

03

06 

، 

، 

الوط�� الدفاع  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ل��رفاء موّجهة  بنكية  إستمارة   �� التنصيص  قانونية   حول 
 حول وجود أقارب لهم من الدرجة األو�� أو أحد الشر�اء من

ذوي نفوذ سيا��� أو عسكري أو قضا�ي

مقتضياتھ مع  يتخالف  ال��صية  املعطيات  ��ذه   اإلدالء 
 الصر�حة ال�� ال ت�ون لها أّي م�ّ�ر �� إطار املعامالت البنكية

ب�ن املؤسسة وا��ر�ف

ھ بالرجوع إ�� القانون األسا��� عدد 26 لسنة 2015
ّ
 وحيث أن

ق بم�افحة اإلرهاب ومنع غسل
ّ
 املؤرخ �� 7 أوت 2015، املتعل

خاذ
ّ
إت املالية  املؤسسات  ع��   107 فصلھ  يوجب   األموال، 

"تداب�� العناية الواجبة" املنصوص عل��ا بالفصل 108

 وحيث ال ينّص القانون األسا��� عدد 26 ع�� وجوب التق���
أو أحد شر�اء من ذوي األو��  الدرجة  أقارب من   حول وجود 
امل�شور يجعل  مّما  قضا�ي،  أو  عسكري  أو  سيا���   نفوذ 
 الصادر عن محافظ البنك املركزي مخالفا ملقتضيات القانون
 عدد 63 لسنة 2004، وللقانون األسا��� عدد 26 لسنة 2015
ق بم�افحة اإلرهاب ومنع غسل

ّ
2015، املتعل 7 أوت   مؤرخ �� 

األموال

من  49 الفصل  ملقتضيات  مخالفا  اإلجراء  هذا  ي�ون   كما 
وحقوق ا��رّ�ات  من  ا��ّد  من  �سمح  ال  الذي   الدستور 

 بقانون ي�ون متناسبا مع اإلجراء املعتمد
ّ
األ��اص إال

 وحيث يث�ت من �ّل ما سبق ذكره أّن م�شور محافظ البنك
األساسية وللقوان�ن  للدستور  مخالف  الذكر  سالف   املركزي 
 املذ�ورة وال يمكن تطبيقھ من طرف املؤّسسات البنكية. وتبعا
��ذه باإلدالء  ا��رفاء  عاتق  ع��  إلزام  أّي  يوجد  ال   لذلك، 

املعطيات

البنك املركزي أّن  الهيئة  بناء ع�� ما سبق ذكره، ترى   وحيث 
و��ون املذ�ورة  األساسية  والقوان�ن  الدستور  أح�ام   خرق 
طرف من  ��بھ  �ستوجب  قانو�ي  غ��  منھ  الصادر   امل�شور 
املالية املؤّسسات  طرف  من  تطبيقھ  وعدم  املركزي   البنك 
البنكية املقّدمة  ووجوب ��ب هذا السؤال من اإلستمارات 

��رفا��ا

 حيث أّن م�شور محافظ البنك املركزي ل��مهور�ة التو�سية
إم�انية تثّ�ت داخ�� ملعا��ة  بقواعد  ق 

ّ
املتعل  2013-15  عدد 

مثل إدراج  وجوب  ع��  نّص  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال   تب�يض 
هذا السؤال باإلستمارات البنكية

�� البنكية  املؤّسسات  ع��  يوجب  امل�شور  هذا  أّن   وحيث 
 فصلھ الثالث عشر بأخذ �ل ا��ذر �� �عاملهم مع األ��اص
الضباط بي��م،  من  ُيدرج  الذي   4 عدد  امل��ق   ��  املذ�ور�ن 
 السام�ن با���ش الوط��. كما يوجب ع�� هذه املؤّسسات ��
 نفس الفصل الّتحقق من العالقة العائلية ال�� تر�ط حرفا��م

باأل��اص املذ�ور�ن بامل��ق عدد 4

 وحيث أّن هذه املعطيات تدخل �� إطار املعطيات ال��صية
ومقتضيات الدستور  من   24 للفصل  طبقا  حماي��ا  يتّم   ال�� 

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 وحيث أّن امل�شور لھ مرتبة قانونية أقّل من القانون األسا���
املذ�ور و�جب أن ي�ون مطابقا ملقتضياتھ

القانون التنصيص ع��  بمطلعھ  يدرج  لم  امل�شور  أّن   وحيث 
 عدد 63 لسنة 2004 ا��امي للمعطيات ال��صية، وطلب

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

اإلحصاء بمنظومة  ق 
ّ
متعل قانون   مشروع 

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام   ومطابقتھ 

 املعطيات ال��صية

�شمل أن  يمكن  اإلحصائية  املعطيات  أن   بما 
يجب القانون  مشروع  فإن  ��صية   معطيات 
قانون حماية مع مقتضيات  متطابقا  ي�ون   أن 

 املعطيات ال��صية

هي�ل لإلحصاء،  الوط��  ا��لس  قانون،   مشروع 
 عمومي، منظومة إحصاء، معطيات فردية، النفاذ
املعطيات، أمن  الهيئة،  إختصاص  املعلومة،   إ�� 
الع، إضرار باملعطيات، إحالة،

ّ
 موافقة، �عديل، اط

غ��

رئاسة ا���ومة

04

05

06

17/03-5501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
مارس 2017 

02

03

27

68,67,66,47,20,19,18

حول ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ألح�ام ومطابقتھ  اإلحصاء  بمنظومة  ق 

ّ
متعل قانون   مشروع 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
 القانون املتعل

 وحيث أّن القسم الثا�ي من نفس الباب من مشروع القانون،
البحث لغاية  ال��صية  املعطيات  إ��  النفاذ  إ��   يتعّرض 
لھ ا��ّول  الهي�ل  لإلحصاء،  الوط��  ا��لس  من   و�جعل 
إختصاص ملبدأ  وا��ا  خرقا  �عّد  ما  وهو  بذلك،   السماح 
الثالث القسم  من   68 إ��   66 الفصول  أقّرتھ  مثلما   الهيئة، 

للباب ا��امس من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

واجب ع��  تنصيص  ألّي  يفتقد  القانون  مشروع  أّن   وحيث 
أمان ع��  للمحافظة  زمة 

ّ
الال اإلحتياطات  "جميع  خاذ 

ّ
 إت

 املعطيات ومنع الغ�� من �عديلها أو اإلضرار ��ا أواإلطالع عل��ا
 دون إذن صاح��ا"، وهو ما ينّص عليھ القانون األسا��� عدد

63 لسنة 2004، �� فصولھ 18، 19 و20

 وحيث بناء ع�� ما سبق ذكره، ترى الهيئة أّن الصياغة ا��الية
القانون �ش�و من نقائص عديدة وجب تداركها قبل  ملشروع 

عرضھ ع�� املصادقة

من املكّرس  املصط��  �ستعمل  ال  القانون  مشروع  أّن   حيث 
2004، وهو "معطيات 63 لسنة  القانون األسا��� عدد   قبل 
بإسنادها و�قوم  الفردية"،  "املعطيات  إ��  و�لت��   ��صية" 
املذ�ور األسا���  القانون  ومقتضيات  يتما���  ال   �عر�فا 

واملعاي�� الدولية

�عد ما  وهو  باإلحصاء  ق 
ّ
يتعل القانون  مشروع  أّن   وحيث 

يخضعها وال��  لأل��اص  ال��صية  للمعطيات   معا��ة 
 املشّرع إ�� مقتضيات القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004.
ع�� للتأكيد  طالعھ   �� ذلك  ع��  التنصيص  يفتقد   و�التا�� 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  مقتضيات  إح��ام   وجوب 

ال��صية، ملعا��ة املعطيات اإلحصائية

 وحيث أّن مشروع القانون يتعّرض �� بابھ ا��امس إ�� النفاذ
ق

ّ
املتعل القانون  ذكر  ع��  و�قتصر  الفردية  املعطيات   إ�� 

 بالنفاذ إ�� املعلومة وا��ال أّن النفاذ إ�� املعطيات ال��صّية
األسا��� بالقانون  املبّ�نة  واإلجراءات  الشروط  حسب   ي�ون 
القانون إعت��  ذلك،  ع��  وللتأكيد   .2004 لسنة   63  عدد 
ق بالنفاذ ا�� املعلومة ��

ّ
 األسا��� عدد 22 لسنة 2016، املتعل

حوزة  �� وثيقة   �� ��صية  معطيات  وجود  "أّن   24  فصلھ 
 هي�ل عمومي يحول دون السماح مبدئيا بالنفاذ إل��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
،

.

.

".

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 معا��ة معطيات ��صية ��
 إطار مرسوم املصادرة

الرسمية بالوظيفة  قة 
ّ
املتعل املعطيات  �عد   ال 

و�عد ��صية  معطيات  ا��مهور�ة   لرئ�س 
ا��اصة بحياتھ  قة 

ّ
املتعل املعطيات   كذلك 

 والعائلية

قة
ّ
متعل معطيات  خاصة،  حياة  جمهور�ة،   رئ�س 

غ��، ا��ماية،  است�ناء  إدار�ة،  وثيقة   بالوظيفة، 
اثبات، وسائل  جزائية،  أبحاث  استعمال،   غاية، 
 سلطة قضائية، إحالة، وثيقة ��صية، معطيات
فوتوغرافية، صور  ط��،  ملف   حساسة، 

���يالت، إسم

ف �� إطار
ّ
 خب�� محاسب م�ل

04 املرسوم املتعلق باملصادرة

05

06

17/03-56
12,11,10,9

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2017 

02

03

5

لدى محاسب  خب��  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
��صية (صور  املنقوالت  �عض  مصادرة  حول   ا��اكم 
ز�ن األسبق  للرئ�س  الراجعة  طبية....)  /ملفات   وعائلية، 
 العابدين بن ع�� وزوجتھ و�بنھ، ومدى تالؤم هذا اإلجراء مع

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

املذ�ور�ن، والهدايا وامليداليات املوّجهة إ�� الرئ�س األسبق

تخّص ال��  وال���يالت  الصور  إ��  بال�سبة  ھ 
ّ
أن  وحيث 

إ�� إحال��ا  باإلم�ان  ھ 
ّ
فإن األسبق،  للرئ�س  الرسمّية   الز�ارات 

إطار  �� تدخل  بآعتبارها  مصادر��ا،  �عد  ا��تّصة   ا��هات 
 الوظائف الرسمية لرئ�س ا��مهور�ة وتت�ّ�ل ع�� هذا األساس

م��لة الوثائق اإلدار�ة

القيام إطار   �� ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

ال��صية املعطيات  ب�ن  الفصل  وجب  املصادرة،   �عملّية 
القانون بحماي��ا  �ع��  ال��  عائلتھ  وأفراد  األسبق   للرئ�س 
بآداء قة 

ّ
املتعل واملعطيات   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 

وظيفتھ ال�� �س�ث�� من نظام ا��ماية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

الوثائق والعائلية،  ال��صية  الصور  إ��  بال�سبة  أنھ   حيث 
ھ

ّ
فإن العائلة،  أفراد  تخّص  ال��  الطبية  وامللّفات   ال��صية 

 يق��ح �عد مصادر��ا أن تتم إحال��ا إ�� ا��هات ا��تّصة �غاية
 حفظها ع�� ذّمة الّسلط القضائية بآعتبارها قد ت�ّون وسائل
واألبحاث املعني�ن  باأل��اص  قة 

ّ
املتعل القضايا   ��  إثبات 

أن يجب  استعمالها  أّن  ع��  التأكيد  مع  شأ��ا،   ��  ا��ار�ة 
إ�� تتّم إحال��ا   

ّ
ال�� أحيلت من أجلها وأال الغاية   يقتصر ع�� 

 الغ�� بأّي وجھ من األوجھ بآعتبارها معطيات ��صية تخضع
ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

ھ بال�سبة إ�� املال�س بجميع أنواعها ولعب األطفال
ّ
 وحيث أن

يمكن ھ 
ّ
فإن وامليداليات،  والهدايا  الّز�نة   وأكس�سوارات 

 مصادر��ا والّتصرف ف��ا ما لم تكن حاملة ألسماء أو صور تدّل
ع�� أ��ا��ا

ھ ال يمكن
ّ
دات املهداة، فإن

ّ
ھ بال�سبة إ�� الكتب وا��ل

ّ
 وحيث أن

بصفة وموّجهة  ال�اتب  توقيع  تحمل  دامت  ما   مصادر��ا 
الشأن وكذلك  زوجتھ،  أو  السابق  الرئ�س  إ��   ��صية 

 بال�سبة إ�� التحف واألوا�ي ال�� تحمل أسماء ال��ص�ن

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

.

.

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وطال�� لالجئ�ن  البيوم��ي  ال���يل   مشروعّية 
 ال��وء من قبل املفوضية السامية لألمم املتحدة

لشؤون الالجئ�ن

 يمكن تحو�ل/نقل معطيات بيوم��ية �غاية تحقيق
�شرط ��ا  املعني�ن  لأل��اص  حيو�ة   مص��ة 

توف�� ا��ماية القانونية ال�افية لها

السامية  املفوضية  الج��،  بيوم��ية،   معطيات 
دولية، منظمة  الالجئ�ن،  لشؤون  املتحدة   لألمم 
تحو�ل/ بيوم��ية،  �عر�ف  بطاقة  بيانات،   قاعدة 
موافقة، تحي�ن،  غ��،  معطيات،  سر�ة   نقل، 

 مص��ة حيو�ة

وزارة الشؤون ا��ارجية
04

05

06

17/03-57
52,51,50,47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2017 

02

03

26

. 

حول ا��ارجية  وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 مشروعّية ال���يل البيوم��ي لالجئ�ن وطال�� ال��وء من قبل
 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن عوضا عن

إعتماد شهادة ال�� املعمول ��ا حاليا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

البيانات وعن  الفنّية  مواصفا��ا  عن  النظر  بصرف   حيث 
 املضّمنة ��ا، فإّن البطاقة البيوم��ية املزمع إصدارها ال صلة
تلك أّن  ضرورة  ��امل��ا،  ال��صية  املعطيات  بحماية   لها 
 ا��ماية تجد مصدرها وجدواها ع�� مستوى قاعدة البيانات
جئ�ن

ّ
 ال�� تمسكها املفوضية السامية بال�سبة إ�� مجموع الال

 تحو�ال
ّ
 من مختلف دول العالم، وال �عّد البطاقة البيوم��ية إال

لتلك البيانات املتعلقة بال��ص املع�� ��ا

السامية املفوضية  قبل  من  بھ  املعمول  ال�شر�ع  أّن   وحيث 
ر حماية �افية للمعطيات

ّ
جئ�ن يوف

ّ
 لألمم املتحدة لشؤون الال

ھ يضمن سرّ�ة تلك املعطيات وعدم
ّ
جئ�ن، بما أن

ّ
 ال��صّية لال

 بموافقة ال��ص املع��
ّ
 إحال��ا للغ�� أو �غي��ها أو تحيي��ا إال

 باألمر، وهو بالتا�� �شر�ع مطابق للمبادئ العامة واألساسّية
املعمول ��ا �� هذا ا��ال

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ ال ما�ع من إعتماد
�� السامية  املفوضية  قبل  من  املذ�ورة  البيوم��ية   البطاقة 

إطار تحس�ن عملية ���يل وتوثيق الالجئ�ن وطال�� ال��وء

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

إست�نائيا سمح  األو��  الفقرة   �� املذ�ور  الفصل  أّن   وحيث 
املعطيات معا��ة  يمكن   " ھ 

ّ
أن ع��  ب�نصيصھ   بذلك، 

تمت إذا  السابقة  بالفقرة  املذ�ور  النوع  من   ال��صية 
بموافقة صر�حة للمع�� باألمر بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

، 

. 

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

منظومة إستغالل  مجال   �� الوطنية  القدرات  �عز�ز   مشروع 
م�افحة إطار   �� املسافر�ن           عن  املسبقة   املعلومات 
ق

ّ
 اإلرهاب ومدى تالؤمھ مع مقتضيات القانون األسا��� املتعل

بحماية املعطيات ال��صية

إ�� ال��صية  املعطيات  /تحو�ل  نقل   ي�ّ�ر 
باألمن املساس  ذلك  شأن  من  �ان  إذا   ا��ارج، 

العام أو باملصا�� ا��يو�ة للبالد التو�سية

أجن�ية، بالد  نقل،  تحو�ل/  مسافر،   إحالة، 
نقل شركة  ترخيص،  ل��ماية،  مالئم   مستوى 
ترخيص، معا��ة،  مدة  غاية،  بحري،   جوي/ 
مصا�� التحو�ل،  است�ناء  معلومات،   منظومة 
فاقية دولية

ّ
حيو�ة، أمن عام، م�افحة اإلرهاب، ات

وزارة الشؤون ا��ارجية

04

05

06

17/03-58
القرار عدد 1، القرار عدد 3 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2017 

02

03

07

. 

(API)

.

، 

52,51,50

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة الشؤون ا��ارجية
عن املسبقة  املعلومات  ملنظومة  األم��  املشروع   حول 
ومتا�عة اإلرهاب  م�افحة  إطار   �� يأ�ي  الذي   املسافر�ن       
 عمليات تدفق املقاتل�ن واإلرهابي�ن األجانب ومدى تالؤمھ مع
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون   مقتضيات 

 ال��صية

ر مستوى مالئما من
ّ
ھ بال�سبة إ�� الدول ال�� ال توف

ّ
 وحيث أن

التو�سية، السلطات  إج��اد  إ��  مو�وال  األمر  ي�ون   ا��ماية، 
إطار  �� عدمھ  من  املعطيات  تلك  تحو�ل  تقّدر  أن  لها   ال�� 
 املص��ة العليا للوطن، وطبقا لإلتفاقيات واملعاهدات الدولّية
 املصادق عل��ا من قبل الدولة التو�سية وال�� �� أع�� درجة
20 من الدستور.  من القوان�ن الوطنية عمال بأح�ام الفصل 
الهيئة ��لس  واحد  عدد  القرار  إ��  الرجوع  �ستحسن   كما 
رة ��ماية �افية طبقا للفصل 51

ّ
 ا��ّدد للدول ال�� �عت�� موف

من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

عن املسبقة  باملعلومات  قة 
ّ
املتعل املسألة  تندرج   حيث 

تحو�ل مسألة  و��  وأوسع  أشمل  مسألة  إطار   ��  املسافر�ن 
مها الباب الّرا�ع من

ّ
 املعطيات ال��صية إ�� ا��ارج، ال�� ينظ

و52 و51   50 (الفصول   ،2004  63 عدد  األسا���   القانون 
املعطيات تحو�ل  أو  نقل  مبدئيا  ي�ّ�ر  والذي   منھ)، 
املساس ذلك  شأن  من  �ان  إذا  أجن��،  بلد  نحو   ال��صية 

باألمن العام أو باملصا�� ا��يو�ة للبالد التو�سية

لهذا إست�ناءات   ،2004 63 لسنة  القانون عدد   وحيث وضع 
ر

ّ
 املبدأ بأن خّول تحو�ل املعطيات ال��صية إ�� ا��ارج بتوف

الشروط التالية

لتلك ا��ماية  من  مالئما  إليھ مستوى  ا��ّول  البلد  ر 
ّ
يوف  أن 

املعطيات

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

(API)

،

.

:

.
-

أن يتّم إح��ام الغاية واملّدة ا��ّددت�ن ملعا��ة تلك املعطيات -

(يقّدم الهيئة.  من  الغرض   �� ترخيص  ع��  ا��صول  يتّم   أن 
البحري أو  ا��وي  النقل  شر�ات  قبل  من  ال��خيص   طلب 

(للمسافر�ن و��ون عاما وشامال

-

.

.

. 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 طلب نفاذ إ�� معطيات ��صّية
ق بأعوان بحر��ن

ّ
 تتعل

دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
ا��االت  �� أو  باألمر،  املع��  ال��ص   موافقة 
املعطيات حماية  قانون  حّددها  ال��   ا��صر�ة 

 ال��صية

 هي�ل عمومي، إحالة، است�ناءات ت���� اإلحالة،
إ�� نفاذ  بحري،  عون  جمعية،  غ��،   موافقة، 
 املعلومة، إلغاء مرسوم، وثيقة إدار�ة، مسار م��،
 قضية، أمن عام، دفاع وط��، حياة خاصة، ملكية

فكر�ة

الشركة التو�سية للمالحة
04

05

06

17/03-61
47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2017 

02

03

05

. .

.

التو�سية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
النفاذ يقظ" من  "أنا  مة 

ّ
تمك�ن منظ  للمالحة حول مشروعية 

�عارض ومدى  بحر��ن  بأعوان  ق 
ّ
تتعل ��صّية  معطيات   إ�� 

 ذلك مع أح�ام الفصل 16 من املرسوم عدد 41 لسنة 2011
القانون أح�ام  ومع  اإلدار�ة  الوثائق  إ��  بالنفاذ  ق 

ّ
 املتعل

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل  ،2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 

ال��صية

إ�� النفاذ  ��ق  م 
ّ
املنظ ا��ديد  األسا���  القانون  أّن   وحيث 

 املعلومة وضع �عض اإلست�ناءات لهذا ا��ّق، إذ ينّص الفصل
طلب إليھ  املوّجھ  العمومي  الهي�ل  بإم�ان  ھ 

ّ
أن ع��  منھ   24 

إذا �ان ذلك من شأنھ النفاذ   النفاذ، عدم اإلستجابة لطلب 
بالعالقات أو  الوط��  بالدفاع  أو  العام  باألمن  ضرر   إ��اق 
حياتھ حماية   �� الغ��  بحقوق  أو  ��ما  يتصل  فيما   الدولية 

ا��اّصة ومعطياتھ ال��صّية وملكيتھ الفكرّ�ة

ھ فضال عن ذلك، فإّن إحالة تلك املعطيات إ�� الغ��
ّ
 وحيث أن

 دون موافق��م �عّد كذلك خرقا ألح�ام الفصل 24 من القانون
جاءت وال��  أعاله،  املذ�ور   2016 لسنة   22 عدد   األسا��� 
 متناغمة مع أح�ام الفصل 47 من القانون األسا��� عدد 63

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
لسنة 2004، املتعل

مة "أنا
ّ
ھ ال يمكن ملنظ

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ق بأعوان بحر��ن دون
ّ
 يقظ" النفاذ إ�� معطيات ��صّية تتعل

ا��صول ع�� موافق��م املسبقة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   47 الفصل  أّن   حيث 
املعطيات إحالة  بمقتضاه  ي�ّ�ر  عاما  مبدأ  وضع   ،2004 
املع�� ال��ص  موافقة  رت 

ّ
توف إذا   

ّ
إال الغ��  إ��   ال��صية 

باألمر

ا��صول املراد  املعطيات  أّن  جلّية  بصفة  يّت��  ھ 
ّ
أن  وحيث 

ق بمسارهم
ّ
 عل��ا، ��ّم أ��اصا طبيعي�ن معّين�ن بذا��م وتتعل

ها معطيات
ّ
 امل�� وتنقال��م والقضايا املرفوعة ضّدهم، و�� �ل

القانون 47 من  الفصل  تدخل تحت طائلة  بآمتياز   ��صية 
الغ�� إ��  إحال��ا  �ّ�ر  الذي   ،2004 63لسنة  عدد   األسا��� 

دون موافقة ال��ص املع�� باألمر

22 عدد  األسا���  القانون  من   59 بالفصل  عمال  ھ 
ّ
أن  وحيث 

ق با��ّق �� النفاذ
ّ
 لسنة 2016 املؤرخ �� 24 مارس 2016، املتعل

2011 الذي 41 لسنة   إ�� املعلومة، فإّن أح�ام املرسوم عدد 
 أشارت إليھ الطالبة �� مراسل��ا أصبحت الغية إبتداء من 29
القانون أح�ام  التار�خ  ذلك  منذ  وعّوض��ا   2017  مارس 

األسا��� عدد 22 لسنة 2016 سالف الذكر

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
، 

.

.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

التو�سّية ا��طوط  شركة  ال��ام  ضرورة   مدى 
األورو�ية الالئحة  واإلجراءات  التداب��   بأح�ام 

 ��ماية املعطيات ال��صّية

 إن معا��ة املعطيات ال��صية للمسافر�ن األورو�ي�ن
بأح�ام التو�سية  ا��طوط  شركة  ال��ام   تف��ض 
 الالئحة األورو�ية ��ماية املعطيات ال��صّية وكذلك

لل�شر�ع الوط�� �� ا��ال

ف بحماية
ّ
 الئحة أورو�ية، إتفاقية 108، بروتو�ول 181، م�ل

قواعد  ، هو�ةاملسافر�ن             ال��صية،   املعطيات 
املعطيات ا�سياب  تحو�ل،  اقتصادية،  معامالت   توج��ية، 
 ال��صية ع�� ا��دود، قواعد ا��ماية، خارطةمعا��ات،
دراسة سالمة،  تدقيق  إلك��و�ي،  موقع  استمارة،   أنموذج 
ترخيص، موافقة،  إعالم،  حّساسة،  معطيات   مخاطر، 
ج�سية، معطيات  معطيات،  تبادل  اإلرهاب،   م�افحة 

.معتقدات دي�ية، معتقدات فكر�ة

شركة ا��طوط التو�سية
04

05

06

17/03-62
27,8,4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2017 

02

03

29

"RGDP"

(PNR)

ا��طوط شركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
املعطيات ��ماية  األرو�ية  الالئحة  تأث��   التو�سية حول مدى 
واإلجراءات التداب��  األورو�ي               حاد 

ّ
لإلت  ال��صّية 

لضمان ا��و�ةالتو�سّية  ا��طوط  من  خاذها 
ّ
إت  الواجب 

 مطابقة أ�شطة املؤسسة مع النظام ا��ديد املزمع تفعيلھ من
حاد األورو�ي

ّ
قبل اإلت

ا��دود، ع��  املعطيات  وتدفق  وا�سياب  املراقبة   �سلطات 
 وذلك بمقت��� القانون األسا��� عدد 42 لسنة 2017 املؤرخ
 �� 30 ماي 2017، وتّمت املصادقة ع�� هذا اإلنضمام �� نفس

 التار�خ بموجب األمر الرئا��� عدد 75 لسنة

 وحيث بناء ع�� األسباب سالفة الذكر، يتّوجب ع�� ا��طوط
 التو�سية اإلمتثال لقواعد ا��ماية املنصوص عل��ا بال�شر�ع
لضمان  (2004 لسنة   63 عدد  األسا���  (القانون   التو���� 
 عدم إس�بعادها من التبادالت مع هذا الفضاء األورو�ي الذي
فر�سا و�التحديد  الوط��  القتصادنا  بال�سبة  حيو�ا   �عت�� 

بآعتبارها الشر�ك التقليدي األّول واألهم لتو�س

تقوم مؤسسة  �ل  تلزم  األرو�ية               الالئحة  أّن   حيث 
بال�سبة الشأن  هو  (مثلما  ��صية  معطيات   بمعا��ة 

خاذ التداب�� التالية
ّ
ل��طوط التو�سية) بات

داخل ال��صية  املعطيات  بحماية  ف 
ّ
م�ل بتعي�ن  املبادرة   أ. 

واملديرة الهيئة  ب�ن  عليھ  اإلتفاق  تّم  ما  وهو   املؤسسة         
 العامة السابقة للشركة، إال أّن الشركة لم تقم بتفعيل هذا

فاق
ّ
اإلت

  ب. إنجاز خارطة معا��ات املعطيات ال��صية

ع�� امل�شور  اإلستمارة  أنموذج  وفق  املؤسسة  ��ا  تقوم   ال�� 
 املوقع اإللك��و�ي للهيئة

 ج. القيام �عملية تدقيق لنظام السالمة املعلوماتية للمؤسسة
3  �� املؤرخ   2004 لسنة   5 عدد  القانون  ملقتضيات   طبقا 

ق بالسالمة املعلوماتية
ّ
فيفري 2004، املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث ال �عّد تطبيق القواعد الواردة الالئحة األورو�ية ��ماية
حاد األورو�ي                خيارا بقدر ما

ّ
 املعطيات ال��صية لالت

معامالتنا و��م  ا��غرافية  وضعي�نا  تفرضها  حتمّية   هو 
حاد، وذلك لألسباب التالية

ّ
اإلقتصادية مع دول اإلت

املعطيات  لتحو�ل  ا��ديد  األورو�ي  القانون  هذا   �ش��ط 
تّوفر أن  األخرى  الدول  إ��  األورو�ي  حاد 

ّ
اإلت من   ال��صية 

املعطيات حماية  من  �افيا  مستوا  إل��ا  ا��ال   الدول 
الدول لتلك  التا�عة  املؤسسات  ذلك   �� بما   ال��صّية 
الالئحة من   46 (الفصل  التحو�ل.  �عمليات   واملنتفعة 

(األورو�ية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

"RGPD"

، 

"RGDP"

:

.

.1

لل�شر�ع تقييم  ل��ماية من خالل  ال�ا��  املستوى  تقدير   يتّم 
ق بمدى مواكبتھ لل�شر�ع األورو�ي

ّ
 الوط�� ل�ل دولة فيما يتعل

ق بحماية املعطيات ال��صّية، وهو ما يتّوفر �� تو�س
ّ
 املتعل

األورو�ي للمجلس   108 اإلتفاقية  إ��  مؤخرا  إنضمت   ال�� 
للمعطيات اآللّية  املعا��ة  تجاه  األ��اص  بحماية  قة 

ّ
 املتعل

ال��صية، و��� بروتو�ولها اإلضا�� رقم 181 ا��اص

.2

 .2017

.

"RGDP"

:

.

(DPO)

(cartographie des traitements) 

.(www.inpdp.tn)

.
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املعطيات معا��ة  عن  بة 
ّ
امل��ت ا��اطر  بدراسة  القيام   د. 

 ال��صية وخاّصة ا��ّساسة م��ا (و�� املعطيات ال��صية
حماية إ��  بال�سبة  تمي��ا  أو  مخاطرا  معا����ا  ل 

ّ
�ش�  ال�� 

األصل تبّ�ن  �أن  باملعا��ة،  املع��  لل��ص  ا��اصة   ا��ياة 
 العر�� أو ا��ي�� أو اآلراء واإلنتماءات السياسية أو النقابية أو
لذلك الفلسفية  أو  اإليديولوجية  أو  الدي�ية   املعتقدات 
قة ب�ّ�تھ أو بحياتھ ا���سّية أو بأّي

ّ
 ال��ص   أو ت�ون متعل

 (ت�ّبع جزا�ي �شملھ أو حكم جزا�ي يصدر ضّده

 ه. إعادة النظر �� اإلستمارات والعقود ال�� تنجزها املؤّسسة
قة

ّ
 وكذلك �� موقعها اإللك��و�ي �غاية تضمي��ا القواعد املتعل

بذلك األ��اص  و�عالم  ال��صّية  املعطيات   بحماية 
 وا��صول ع�� موافق��م الصر�حة و�ش�ل ي��ك أثرا كتابيا أو

إلك��ونيا
 مع العلم وأّن هذه الشروط مضّمنة بال�شر�ع الوط�� (القانون
إطار  �� تدعيمها  وس�تّم   (2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
و�عّوض سيل��  الذي  ا��ديد،  األسا���  القانون   مشروع 
 القانون عدد 63 لسنة 2004، والذي هو �� املراحل األخ��ة من

إعداده وس�تّم عرضھ قر�با ع�� أنظار مجلس نّواب الشعب

التو�سية ا��طوط  أّن  إ��  ا��صوص  �� هذا  اإلشارة   وتجدر 
ع�� ل��صول  الهيئة  لدى  باإلجراءات  القيام   �� شرعت   قد 

زمة ولكّ��ا لم �ستكمل تلك اإلجراءات
ّ
ال��اخيص الال

املعطيات معا��ة  فإّن  العاّمة،  الشروط  هذه  إ��   باإلضافة 
مسألة تطرح  التو�سية  ا��طوط  قبل  من   ال��صية 
وال�� املسافر�ن               هوّ�ة  بمعا��ة  ق 

ّ
تتعل  خصوصّية 

ب جهودا ت�سيقية ب�ن مختلف الدول �� مجال م�افحة
ّ
 تتطل

ــــ دولة أو  اإلرهاب وتبادل املعطيات ال��صية (دولة املغادرة 
الشركة فإّن  ا��ال،  هذا  و��  الوصول).  دولة  ـــــ  العبور   دول 
األورو�ي لل��ملان  التوج��ية  للقواعد  باإلمتثال  كذلك   مطالبة 
 ومجلس أورو�ا                        الصادرة بتار�خ 27 أفر�ل 2016

قة بمعا��ة هو�ة املسافر�ن
ّ
تحت عدد 2016/681 واملتعل

ھ ع�� شركة ا��طوط
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 التو�سّية أن تل��م باح��ام الالئحة األورو�ية ��ماية املعطيات
لسنة  63 عدد  والقانون  األورو�ي          حاد 

ّ
لالت  ال��صّية 

2004، واإلمتثال لقواعد ا��ماية املنصوص عل��ا بال�شر�ع�ن

،
.

.

.

.

(PNR)

(Directive)

.

.
"RGDP"
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

منظومة إطار   �� ال��صّية  املعطيات   معا��ة 
 التبليغ اإللك��و�ي

 ع�� هيئة م�افحة الفساد حماية املعطيات ال��صية
 ا��ّمعة لد��ا �� نطاق مهامها، و��ّ�ر عل��ا استعمال

هذه املعطيات �� غ�� الغاية ال�� جّمعت من أجلها

���يل، تجميع،  غ، 
ّ
مبل عمومية،  هيئة   ملف، 

نقل، تحو�ل/  غ��،  إحالة،  استعمال،   استغالل، 
التبليغ منظومة  قانونية،  مهام  تخز�ن،  �شر،   حفظ، 

عن الفساد

الهيئة الوطنّية مل�افحة الفساد
04

05

06

17/03-63
52,51,50,47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2017 

02

03

29

e-people 

. 

، 

 حيث أّن الفصل 6 من القانون األسا��� عدد 10 لسنة 2017
الفساد عن  باإلعالم  ق 

ّ
واملتعل  2017 مارس   17  ��  املؤرخ 

الفساد مل�افحة  الوطنية  الهيئة  إ��  أسند  غ�ن، 
ّ
املبل  وحماية 

حاالت عن  التبليغ  قي 
ّ
بتل ق 

ّ
يتعل فيما  حصرّ�ا   إختصاصا 

الفساد

وجو�ا تتّضمن  الفساد  حاالت  عن  التبليغ  ملفات  أّن   حيث 
ع��م، غ 

ّ
باملبل أو  غ 

ّ
باملبل األمر  ق 

ّ
�عل سواء  ��صّية   معطيات 

و���يلها بتجميعها  يتعلق  فيما  تخضع  معطيات   و�� 
وتنظيمها وحفظها  وتحو�لها  و�حال��ا  واستعمالها   واستغاللها 
عدد63 األسا���  القانون  مقتضيات  إ��  وتخز���ا،   و�شرها 

لسنة 2004

لسنة  59 عدد  األسا���  القانون  من   58 الفصل  أّن   حيث 
ا��وكمة ��يئة  ق 

ّ
واملتعل  ،2017 أوت   24  �� املؤرخ   2017 

املعطيات استعمال  ي�ّ�ر  الفساد،  وم�افحة   الرشيدة 
املهام غ��   �� املذ�ورة،  الهيئة  لدى  ا�ّ�معة   ال��صّية 
املعطيات حماية  مسؤولية  الهيئة  تلك  و�حّمل  لها،   املو�ولة 

ال��صية ا�ّ�معة لد��ا �� إطار �شاطها

ترك�� أّن  الوطنية  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
ة ومنفصلة يجب أن ي�ون

ّ
 منظومة تبليغ عن الفساد مستقل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الهيئة الوطنية مل�افحة
املعطيات معا��ة  عن  املسؤول  تحديد  حول   الفساد، 

  ال��صّية �� إطار منظومة التبليغ اإللك��و�ي

دون الفساد  مل�افحة  الوطنية  الهيئة  ورقابة  إلدارة   خاضعا 
ألح�ام وا��ا  خرقا  ذلك  بخالف  القول  و�عت��   سواها، 

القوان�ن األساسية سالفة الذكر

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

,e-people

.

.

.

.
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الفصول

 حول طلب نفاذ إ�� وثائق إدار�ة تتعلق بالوضعية
 املهنية ملوظفة بوزارة الشؤون ا��لية والب�ئة

املعلومة إ��  النفاذ  حق  ب�ن  التناسب  مبدأ   اعتماد 
 وحماية املعطيات ال��صية

ادار�ة، وثيقة  املعلومة،  إ��  نفاذ  عمومي،   هي�ل 
ملف خاصة،  حياة  قانونية،  وضعية  مهنية،   وضعية 
�غطية جبائية،  معطيات  ��ية،  معطيات   اداري، 
 اجتماعية، أجور، إحالة، غ��، موافقة، مهام مو�ولة،

 ��ب معطيات، است�ناءات ا��ماية

وزارة الشؤون ا��لية والب�ئة
04

05

06

17/03-64
65,64,63,62,47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2017 

02

03

18
، 

 وجوابا ع�� ذلك، ونظرا للطبيعة املتأكدة الذي وّجھ ��ا هذا
إ�� الهيئة،  لرئ�س  األو��  الرأي  يتضّمن  ا��واب   الطلب، فإن 
مجلس قبل  من  املشروع  حول  قة 

ّ
مدق وثيقة  صياغة   ح�ن 

الهيئة

أقّره ما  وهو  مطلقا،  ل�س  املعلومة  إ��  النفاذ  حق  أن   أوال: 
،2016 مارس   24  �� املؤرخ   2016 لسنة   22 عدد   القانون 
ق با��ق �� النفاذ إ�� املعلومة، الذي ينص �� فصلھ 24

ّ
 واملتعل

 ع�� ما ي��: "ال يمكن للهي�ل املع�� أن يرفض طلب النفاذ إ��
 املعلومة إال إذا �ان ذلك يؤدي إ�� إ��اق ضرر باألمن العام ...
ومعطياتھ ا��اصة  حياتھ  حماية   �� الغ��  بحقوق   أو 

ال��صية وملكيتھ الفكر�ة

 ثانيا: أن الفصل 27 من نفس القانون األسا��� ينص ع�� ما
باست�ناء جزئيا  مشمولة  املطلو�ة  املعلومة  �انت  "إذا   ي��: 
 منصوص عليھ بالفصل�ن 24 و25 من هذا القانون، فال يمكن
 النفاذ إل��ا إال �عد ��ب ا��زء املع�� باإلست�ناء م�� �ان ذلك

ممكنا

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة الشؤون ا��لية
قبل محام إدار�ة قدم من  وثائق  إ��  نفاذ   والب�ئة حول طلب 
واإلدار�ة القانونية  الوضعية  حول  ب�يانات  مّده   قصد 
صالحيا��ا وكذلك  بالوزراة،  اإلعالم  بدائرة  امل�لفة   للموظفة 
التحاقها منذ  ��ا  تتمتع  ال��  العي�ية  واإلمتيازات   ومهامها 

 بالوزارة إ�� حدود شهر س�تم�� 2017

 ثالثا: أن هذه األح�ام تنطبق ع�� الصورة موضوع اإلس�شارة،
عدة تضّمن  العارض،  من  املقدم  النفاذ  مطلب  وأن   باعتبار 
للموظفة ال��صية  باملعطيات  م��ا  جزء   �� قت 

ّ
�عل  طلبات 

 امل�لفة باإلعالم، ولذلك فقد وجب التفر�ق ب�ن مختلف هذه
الطلبات، وذلك ع�� النحو التا��

"الوضعية حول  بوثائق  مده  العارض  طلب  إ��  بال�سبة   ــــ 
عامة صيغة   �� جاء  فإنھ  املذ�ورة،  للموظفة   القانونية" 
 وشمولية، ذلك أن الوضعية القانونية لل��ص �شمل �امل
 أوجھ حياتھ ا��اصة (وضعيتھ العائلية، ملفھ اإلداري مع ما
ا��بائية، وضعيتھ  ��ية،  أو  تأدي�ية  جوانب  من   يتضمنھ 
لهذا اإلستجابة  بالتا��  و�تعذر  إ��)  االجتماعية،   �غطيتھ 

الطلب ما لم يتم تدقيقھ

حول بوثائق  بمده  ق 
ّ
املتعل العارض  طلب  إ��  بال�سبة   ــــــ 

��ا املوظفة املذ�ورة، فإن هذه ال�� تتمتع   اإلمتيازات العي�ية 
�� ال��  واألجور  املرتبات  يتجزأ من  ال  �عت�� جزءا   اإلمتيازات 
 معطيات ��صية بامتياز، و��ّ�ر القانون األسا��� عدد 63
املع�� ال��ص  بموافقة  إال  الغ��  إ��  إحال��ا   ،2004  لسنة 

باألمر

قة
ّ
املتعل بالوثائق  بمده  ق 

ّ
املتعل العارض  طلب  إ��  بال�سبة   ـــــ 

فإنھ املذ�ورة،  للموظفة  إ��  املو�ولة  واملهام   بالصالحيات 
 باإلم�ان اإلستجابة لهذا الطلب مع ضرورة ��ب �ل جزء من
بصفة الكشف  شأنھ  من  الوثائق  بتلك  املضمنة   املعلومات 
للمعنية ال��صية  املعطيات  عن  مباشرة  غ��  أو   مباشرة 

باألمر

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

،

:

".

".

:

.

.

.
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املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� أدوات ثابتة لق�س السرعة ع�� الطرقات

ع�� السرعة  لق�س  الثابتة  األدوات  ���يل   �عت�� 
الطر�ق، ملستعم��  ال��صية  للمعطيات   الطرقات 

معا��ة ملعطيات ��صية

 مراقبة ق�س السرعة، أدوات تصو�ر، وسائل املراقبة
مرافق، سائق،  صورة،  منجمية،  لوحة   البصر�ة، 
 إعالم، الفتة، حق النفاذ إ�� ال���يل، ��ب، إعدام
أبحاث باألمر،  املع��  مص��ة  غاية،   ���يالت، 

 جزائية، است�ناءات ا��ماية

 وزارة التجه�� واإلس�ان وال��يئة
04ال��ابّية

05

06

17/03-65
74، 72

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2017 

02

03

29

، 

 حيث إّن الصور ال�� س�تم إلتقاطها بواسطة أدوات التصو�ر
بالسيارات ق 

ّ
تتعل السرعة  تجاوز  مخالفات  ملعاينة   الثابتة 

املنجمّية وسائق��ا ومرافق��م عند اإلقتضاء. و�عت��  ولوحا��ا 
املعطيات قبيل  من  املعطيات  هذه  األساس  هذا   ع�� 
قة

ّ
املتعل العاّمة  القواعد  إ��  ال�� تخضع معا����ا   ال��صية 

بالقانون عل��ا  املنصوص  ال��صّية،  املعطيات   بحماية 
قة

ّ
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004، وخاصة م��ا القواعد املتعل

ب��ك�� وسائل املراقبة البصر�ة

ل أهّم قواعد ا��ماية فيما ي��
ّ
حيث تتمث

ب��ك�� وسائل  ضرورة إعالم مستعم�� الطر�ق بصفة مسبقة 
القانون من   72 الفصل  عليھ  نّص  ما  وهو  املذ�ورة.   املراقبة 
 األسا��� املذ�ور إذ �ستوجب "إعالم العموم بطر�قة وا��ة

ومستمرة بوجود وسائل مراقبة بصر�ة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة التجه�� واإلس�ان
 وال��يئة ال��ابية حول مشروع ترك�� أدوات ثابتة لق�س سرعة

وسائل النقل ع�� عدد من الطرقات ب�امل تراب ا��مهور�ة

و�مكن �� هذا اإلطار اإلست�ناس باملنوال الفر���� وهو كما
ي�� 

 ع�� مسافة 600 م إذا �انت السرعة القصوى محّددة بـ 130
�لم �� الساعة

90 بـ  القصوى محّددة  إذا �انت السرعة  400 م   ع�� مسافة 
 �لم �� الساعة

70 بـ  القصوى محّددة  إذا �انت السرعة  300 م   ع�� مسافة 
�لم �� الساعة

 تمك�ن املع�� باألمر من حّقھ �� ا��صول ع�� الصورة ال�� تّم
 التقاطها وال�� �شمل السيارة ولوح��ا املنجمّية ووجھ السائق
 مع ضرورة ��ب وجھ املرافق إن وجد، ومن املستحسن إرفاق
�� بھ  معمول  هو  مثلما  با��الفة،  باإلعالم  الصورة   هذه 

القوان�ن املقارنة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

:

.1 

.3 

ال��ابّية طبقا  كما يتعّ�ن ع�� وزارة التجه�� واإلس�ان وال��يئة 
 للفصل 74 من نفس القانون "إعدام ال���يالت البصر�ة إذا
 أصبحت غ�� ضرورّ�ة لتحقيق الغاية ال�� وضعت من أجلها أو
إذا  

ّ
إال إبقا��ا  عدم  تقت���  باألمر  املع��  مص��ة  �انت   إذا 

�انت ضرورّ�ة إلجراء األبحاث والتحرّ�ات �� الت�بعات ا��زائية

التجه�� وزارة  ھ ع�� 
ّ
أن الهيئة  ترى  ملا سبق ذكره،  تبعا   وحيث 

�� الذكر  سالفة  بالقواعد  التقّيد  ال��ابّية  وال��يئة   واإلس�ان 
ع�� السرعة  ق�س  ملراقبة  ثابتة  أدوات  ترك��  مشروع   إطار 
 الطرقات ح�� ي�ون مطابقا ملقتضيات القانون األسا��� عدد

63 لسنة 2004

.4 

�سمح  ��م  ذات  الفتة  بواسطة  اإلعالم  هذا  يتم   أن 
من �افية  مسافة  قبل  ترك��ها  يتم  وأن  �عد  عن   بمشاهد��ا 
ن السائق من اإلن�باه إ��

ّ
 م�ان وجود وسيلة املراقبة ح�� يتمك

وجودها وأخذ اإلحتياطات الالزمة

.2 

".

.

:

.

،

، 

.

".

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 تمك�ن الفرع ا��هوي للمحام�ن من قائمة إسمية
 للمحام�ن األك�� رواجا �� إبرام الص�� �� ملفات

حوادث املرور و�يان هو�ة املتصا�� معهم

شر�ات من  ا��صول  للمحام�ن  ا��هوي  للفرع   يحّق 
 التأم�ن ع�� قائمة اسمية با��ام�ن الذين أبرموا ص��ا
ا��صول لھ  يمكن  ال  ولكن  املرور،  حوادث  ملفات   �� 
�عد  

ّ
إال معهم  املتصا��  األ��اص  أسماء   ع�� 

 موافق��م ع�� ذلك

 فرع جهوي للمحام�ن، هي�ل م��، إذن قضا�ي، قائمة
بيان موافقة،  ا��ام�ن،  �ّ�ل  غ��،  إحالة،   إسمية، 
ت���� است�ناء  عنوان،  عر�ضة،  ع��  إذن   هو�ة، 
عام، أمن  عمومية،  سلطة  خاصة،  حياة   اإلحالة، 
إحصائية، معطيات  جرائم،  معاينة  وط��،   دفاع 

إخفاء هو�ة

لشر�ات التو�سية   ا��امعة 
04التأم�ن

05

06

17/03-6601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2017 

02

03

15

، 

.

90,47,27

 حيث أّن دور الهيئة يقتصر ع�� إبداء رأ��ا القانو�ي حول مدى
 اح��ام حماية املعطيات ال��صية، دون أن ي�ون لذلك تأث��

ع�� تنفيذ اإلذن القضا�ي موضوع اإلس�شارة من عدمھ

إسمية قائمة  إحالة  من  اإلذن  تّضمنھ  بما  ق 
ّ
يتعل فيما   حيث 

 للمحام�ن إ�� الفرع ا��هوي للمحام�ن بتو�س، فإّن ذلك ال يث��
 أي إش�ال باعتبار وأّن الفرع املذ�ور هو الذي يمسك �ّ�ل

ا��ام�ن بما �� ذلك أسما��م وعناو���م

أسماء إحالة  من  اإلذن  بھ  ق���  ما  خصوص   �� ھ 
ّ
أن  حيث 

فيھ ذلك  فإّن  املذ�ور،  ا��هوي  الفرع  إ��  معهم   املتصا�� 
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  ألح�ام  صر�حة   مخالفة 
 2004، الذي ي�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صّية إ�� الغ�� دون

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

التو�سية ا��امعة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
الفرع ا��هوي 2017 حول مشروعية تمك�ن  التأم�ن   لشر�ات 
 للمحام�ن بتو�س من قائمة إسمية للمحام�ن األك�� رواجا ��
 إبرام ملفات الص�� و�يان هو�ة املتصا�� معهم، �عد أن تقّدم
من قانونية  ���ة  ع��  ل��صول  عر�ضة  ع��  بإذن   الفرع 
 القائمة اإلسمية للمحام�ن األك�� رواجا �� إبرام ملفات ص��
،2015 السنوات  إ��  بال�سبة  معهم  املتصا��  هو�ة   و�يان 
طرف من  قضا�ي  إذن  صدر  إثره،  ع��  والذي  و2017   2016 
17 بتار�خ  بتو�س  اإلبتدائية  ا��كمة  لرئ�س  األول   الوكيل 
الفرع رئ�س  بتمك�ن  يق���   ،3525 عدد  تحت   2017  نوفم�� 

من ذلك

�� ذلك من ملا  باألمر،   ا��صول ع�� موافقة ال��ص املع�� 
مساس بحياتھ ا��اصة وحقوقھ األساسية

غ��ا �عّد  بتو�س  للمحام�ن  ا��هوي  الفرع  أّن  طاملا  ھ 
ّ
أن  حيث 

شر�ات مع  ص��ا  أبرموا  الذين  األ��اص  إ��   بال�سبة 
 التأم�ن، فإن إحالة أسما��م إ�� الفرع ا��هوي املذ�ور ي�ون
 مخالفا للقانون ما لم يتّم ا��صول ع�� موافق��م ال�� يجب
القانون من   90 الفصل  ينص  إذ  وكتابية،  صر�حة  ت�ون   أن 
ھ �عاقب بال��ن مدة عام و�خطّية

ّ
 األسا��� املذ�ور، ع�� أن

5 آالف دينار �ّل من يحيل املعطيات ال��صّية دون  قدرها 
موافقة املع�� باألمر

 حيث أّن ا��االت اإلست�نائية ال�� خّول ف��ا القانون األسا���
 املذ�ور إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون الوقوف ع��
ا��هة ف��ا  ت�ون  ال��  تلك   �� ��ا  املع��  ال��ص   موافقة 
 ا��ال إل��ا سلطة عمومية أو محكمة وت�ون املعطيات ا��الة
ا��رائم بمعاينة  أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  باألمن   متصلة 

وت�بعها

التأم�ن لشر�ات  التو�سية  ا��امعة  بإم�ان  يبقى  ھ 
ّ
أن  حيث 

حول إحصائّية  معطيات  من  املذ�ور  ا��هوي  الفرع   تمك�ن 
هوّ�ة طمس  ضرورة  مع  ص��  إجراء  ف��ا  تم  ال��   امللفات 
 ال��ص املع�� بالص�� و�ل املعطيات ال��صّية األخرى ال��

من شأ��ا الكشف عن هو�تھ بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يحق للفرع ا��هوي
القائمة من  قانونية  ���ة  ع��  ا��صول  بتو�س   للمحام�ن 
املتصا�� معهم، فال بال�سبة ألسماء  أما  للمحام�ن،   اإلسمية 
 بواسطة املوافقة الصر�حة والكتابية لل��ص

ّ
 يمكنھ ذلك إال

املع��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املعطيات ��ماية  القانو�ي  النظام   تقديم 
ال�شر�عات ضوء  ع��  تو�س   ��  ال��صية 

 ا��الية ومشروع القانون املق��ح �� هذا الصدد

ال��صية املعطيات  ��ماية  القانو�ي  النظام   يرتكز 
عل��ا املصادق  الدولية  االتفاقيات  ع��   بتو�س 

 وال�شر�عات الوطنية ذات العالقة

القانون  ،2014 دستور   ،181 بروتو�ول   ،108  إتفاقية 
أمر  ،3003-2007 أمر   ،2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
مشروع  ،17 عدد  ا���ومة  رئ�س  م�شور   ،3004-2007 
 قانون جديد، الالئحة العامةاألورو�ية             ، منظومة
�عر�ف معطيات،  �عر�ف  خاصة،  حياة  اال�سان،   حقوق 
رقابة، سلطات  باألمر،  املع��  حقوق  �عر�ف   املعا��ة، 
 ا�سياب املعطيات ال��صية ع�� ا��دود، إخفاء الهو�ة،
املعطيات بحماية  م�لف  املعطيات،  حماية   ال��م��، 

 ال��صية

واملساواة الفردية  ا��ر�ات   ��نة 
04بمجلس نواب الشعب

05

06

17/03-66 (2)01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2017 

02

03

19

، 

«RGPD»

42,32,27,4

ھ تت�ّ�ل حماية ا��ياة ا��اصة واملعطيات ال��صية
ّ
أن  حيث 

 لألفراد �� إطار املقّومات األساسّية ملنظومة حقوق اإل�سان ��
املواثيق أح�ام  تكفلها  وال��  وال�و�ي،  اإل�سا�ي   مفهومها 

واملعاهدات الدولية املصادق عل��ا من قبل الدولة التو�سية

 حيث �عرض الهيئة النظام العام ��ماية املعطيات ال��صية
بالّتطرق إ�� النقاط التالية

اإلضا�� و�روتو�ولها  األورو�ي  للمجلس   108 اإلتفاقية   �عت�� 
 النص املرج�� فيما يتعلق بحماية املعطيات ال��صية. وقد
1981 تحت 28 جانفي   دخلت هذه اإلتفاقية حّ�� النفاذ منذ 
بحماية قة 

ّ
املتعل األورو�ي  للمجلس   108 اإلتفاقية   إسم 

ال��صية، للمعطيات  اآللية  املعا��ة  تجاه   األ��اص 
املراقبة �سلطات  ا��اص   181 رقم  اإلضا��   و�روتو�ولها 

وا�سياب وتدفق املعطيات ع�� ا��دود

اإلطار القانو�ي ��ماية املعطيات ال��صية
�عر�ف املعطيات ال��صية

�عر�ف معا��ة املعطيات ال��صية
حقوق ال��ص املع�� باملعا��ة

حماية املعطيات ال��صية �� مشروع القانون ا��ديد

اإلطار القانو�ي ��ماية املعطيات ال��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن ��نة ا��ر�ات الفردية
النظام تحديد  حول  الشعب،  نواب  بمجلس   واملساواة 

ال�شر��� العام ��ماية املعطيات ال��صية بتو�س

 و�عت�� تو�س الدولة األو�� عر�يا والثالثة إفر�قيا ال�� انضّمت
2017 1 نوفم��  فاقية و�روتو�ولها اإلضا�� بتار�خ 

ّ
 إ�� هذه اإلت

 بمقت��� القانون األسا��� عدد 42 لسنة 2017 املؤرخ �� 30
نفس  �� اإلنضمام  هذا  ع��  املصادقة  وتّمت   ،2017  ماي 

التار�خ بموجب األمر الرئا��� عدد 75 لسنة 2017

دستور�ة تكر�س   �� وعر�يا  إفر�قيا  سّباقة  تو�س  �انت   كما 
صلب بإدراجھ  وذلك  ال��صية  املعطيات  حماية   ��  ا��ق 
لسنة  51 عدد  الدستوري  القانون  بموجب   1959  دستور 
 2002 املؤرخ �� 1 جوان 2002. وقد تّم مز�د التأكيد ع�� هذا
 ا��ق �� دستور 2014، صلب الفصل 24 منھ الذي ينص ع��
 ما ي��: " تح�� الدولة ا��ياة ا��اصة وحرمة املسكن وسر�ة

املراسالت واإلتصاالت واملعطيات ال��صية

نص إصدار   �� و�فر�قيا  عر�يا  سّباقة  أيضا  تو�س   و�انت 
القانون وهو  ال��صية  املعطيات  بحماية  يتعلق   �شر��� 
2004 جو�لية   27  �� املؤرخ   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
الوطنية للهيئة  الفع��  ال��ك��  وتّم  حاليا،  املفعول   الساري 

��ماية املعطيات ال��صية �� سنة 2006

3003 لسنة القانون األسا��� صدر األمر عدد  لهذا   وتطبيقا 
س�� طرق  بضبط  ق 

ّ
املتعل  2007 نوفم��   27  �� املؤرخ   2007 

27  �� املؤرخ   2007 لسنة   3004 عدد  األمر  وكذلك   الهيئة، 
التصر�ح و�جراءات  شروط  بضبط  ق 

ّ
واملتعل  2007  نوفم�� 

وال��خيص �� معا��ة املعطيات ال��صية

 كما صدر م�شور رئ�س ا���ومة عدد 17 لسنة 2016 املؤرخ
 �� 12 أكتو�ر 2016 الذي يدعو الوزراء وكّتاب الدولة والوالة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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إ�� العمومّية  وامل�شآت  املؤسسات  ورؤساء  البلديات   ورؤساء 
املعطيات بحماية  قة 

ّ
املتعل القانونية  األح�ام  اح��ام   ضرورة 

ال��صية

شر�طة علمية،  بحوث  أو  تار�خية  أو  إحصائية  لغايات   عل��ا 
إخفاء هو�ة أ��ا��ا

تحت ال��صية  املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة  ت 
ّ
 تول

 إشراف الوزارة امل�لفة بحقوق اإل�سان والعالقات مع الهيئات
 الدستور�ة وا��تمع املد�ي إعداد مشروع قانون أسا��� جديد
القانون و�عوض  سيل��  ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
 يتعل

األسا��� عدد 63 لسنة 2004 املذ�ور أعاله

شهدها ال��  للتطورات  مواكبتھ  املشروع،  هذا  خاصيات   ومن 
 مجال حماية املعطيات ال��صية ع�� املستوى األورو�ي، إذ
ْتھ

َ
أمل توجھ  وهو  ا��ال.  هذا   �� رائدا  األورو�ي  اإلتحاد   �عت�� 

اإلعتبارات التالية
األورو�ي للمجلس   108 اإلتفاقية  إ��  مؤخرا  تو�س   انضمام 
للمعطيات اآللية  املعا��ة  تجاه  األ��اص  بحماية  قة 

ّ
 املتعل

�سلطات ا��اص   181 رقم  اإلضا��  و�روتو�ولها   ال��صية، 
املراقبة وا�سياب وتدفق املعطيات ع�� ا��دود

�� ال��صية  املعطيات  واألورو�ي  التو����  ال�شر�ع   عّرف 
 الفصل 4 منھ، بأ��ا �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها
للتعر�ف بطر�قة قابال  أو   وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا 
أو املعلومات  من  العديد  خالل  من  مباشرة،  غ��  أو   مباشرة 
 الرموز، وال سيما من خالل عنصر محّدد للهو�ة مثل اللقب أو
محددة بيانات  أو  العائلية  الوضعية  أو  التعر�ف  بطاقة   رقم 
خاصة أخرى  عناصر  أي  أو  اإلن��نت،  ع��  معرف  أو   للم�ان 
 بال��ص ومتعلقة �سماتھ ا��سمانية أو ا��ي�ية أو النفسية

أو �سلوكياتھ اإلقتصادية أو الثقافية أو اإلجتماعية

املعطيات معا��ة  واألورو�ي  التو����  ال�شر�ع   عّرف 
 ال��صية بأّ��ا �ل العمليات املنجزة سواء بطر�قة آلية أو غ��
أو ��صية  معطيات  جمع  إ��  خاصة  ��دف  وال��   الية، 
الع عل��ا أو ���يلها أو حفظها أو تنظيمها أو تنقيحها أو

ّ
 االطـــ

أو �شرها  أو  توز�عها  أو  إرسالها  أو  استعمالها  أو   استغاللها 
 ر�طها بمعطيات أخرى أو إحال��ا او تحو�لها أو نقلها أو عرضها
 بأي ش�ل من األش�ال، أو إخفاء هو���ا، أو ترم��ها أو ف��ها

أو إتالفها

وا��اصة، العمومية  واملعنو�ة،  الطبيعية  الذوات   وتتو�� 
وذلك ال��صية  املعطيات  هذه  معا��ة  أ�شط��ا   بحكم 
 بتجميعها واستعمالها لغايات معينة (امللفات اإلدار�ة بال�سبة
مع إ��....)  للمر���،  بال�سبة  ال��ّية  امللفات   لألعوان، 
 ضرورة اح��ام حقوق األ��اص املعني�ن ��ا وخاصة حّقهم ��
جوان��ا مختلف   �� ا��اصة  حيا��م  حرمة  ع��   ا��فاظ 
وانتماءا��م ومعتقدا��م  وال��ية  والعائلية   ال��صية 

السياسية، إ��

لفائدة ا��قوق  من  جملة  ضمان   �� ا��ماية  هذه  ل 
ّ
 وتتمث

و�� جهة،  من  ال��صية  معطياتھ  بمعا��ة  املع��   ال��ص 
 التنصيص ع�� جملة من الواجبات ا��مولة ع�� الهي�ل الذي

يقوم بمعا��ة تلك املعطيات من جهة أخرى

وع�� ال��صية  معطياتھ  تجميع  ع��  املوافقة   ��  ا��ق 
هذه ت�ون  أن  و�جب  أجلها.  من  جمعت  ال��  للغاية   معا����ا 
املوافقة حرة وصر�حة ومس�ن��ة وت��ك أثرا كتابيا أو إلك��ونيا

�عر�ف املعطيات ال��صية
حماية املعطيات ال��صية �� مشروع القانون ا��ديد

�عر�ف معا��ة املعطيات ال��صية

حقوق ال��ص املع�� باملعا��ة

        صدور ال�شر�ع األورو�ي ا��ديد

الفضاء   �� التنفيذ  حّ��  سيدخل  الذي   2016/967  رقم 
األورو�ي بصفة آلية �� 25 ماي 2018

حماية األورو�ية  املنطقة  ستّوفر  التار�خ،  ذلك  من   واعتبارا 
األورو�ي اإلتحاد  وس�تخذ  ال��صية،  للمعطيات   قصوى 
 تداب�� صارمة �� خصوص نقل أي معطيات ��صية من و���

أي دولة عضوة بھ

 و�التا��، يتعّ�ن ع�� تو�س قبل هذا املوعد ال��ا�ي أن ترتقي إ��
 مستوى ا��ماية الذي يّوفره اإلتحاد األورو�ي أو ع�� األقل أن
هذا مع  التبادالت  من  اس�بعادها  عدم  لضمان  معھ   تتالءم 
 الفضاء الذي �عت�� حيو�ا بال�سبة القتصادنا الوط�� وتبادل
الشر�ك باعتبارها  فر�سا  و�التحديد  وا�سيا��ا   املعلومات 

التقليدي األّول واألهّم لتو�س

إليھ املشار  القانون األسا���  تقدم، فإّن مشروع  ملا   واس�نادا 
 تّضمن عديد القواعد واآلليات القانونية ا��ديدة املستوحاة
العناصر حول  تتمحور  وال��  املذ�ور  األورو�ي  ال�شر�ع   من 

التالية

.

.

.

...

.

.

.1
نظام إ��  العمومّية  والسلط  العمومي�ن  األ��اص   إخضاع 
ا��ا�� وضع نظاما يمنح القانون  باعتبار وأّن  العام،   ا��ماية 
خالل من  املراقبة  من  تام  شبھ  إعفاء  العمومية   السلط 
معا����ا عند  ال��خيص  أو  التصر�ح  إجراءات  من   إست�نا��ا 

ملعطيات ��صية

.1

ة " امل�لف بحماية املعطيات ال��صية
ّ
 إحداث خط

بالت�سيق �عمل  الذي  املعا��ة،  عن  املسؤولة  الهيا�ل   داخل 
للهيئة الوحيد  ا��اطب  وهو  الهي�ل،  رئ�س  مع   املباشر 
ت�سيط �غاية  وذلك  ال��صية،  املعطيات  ��ماية   الوطنية 

اإلجراءات وتحديد املسؤوليات

.2

 ا��ق �� النفاذ إ�� معطياتھ �غاية لإلطالع عل��ا وعند اإلقتضاء
طلب تحيي��ا أو ف��ها

.2

 ا��ق �� اإلع��اض ع�� معا��ة معطياتھ ال��صية إذا �انت
غ�� مشروعة

.3

املعطيات إتالف  وجوب   �� و�تمثل  ال�سيان،   ��  ا��ق 
  ال��صية �عد تحقيق الغاية من معا����ا، مع إم�انية اإلبقاء

.4

.

.

.

.(Anonymisation)

.

:

.

.

(Règlement General sur la
 Protection des Données Personnelles «RGPD »)

.

.

:

.

(DPO) "            
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 الّتخ�� عن اش��اط ا���سية التو�سية �� ال��ص الطبي��
ال��صية، املعطيات  معا��ة  �شاط  ملمارسة  املعنوي   أو 
 باعتبار وأن هذا الشرط تجاوزتھ األحداث ومن شأنھ أن يفّوت
 ع�� تو�س دون وجھ حق فرص اإلس�ثمارات األجن�ية �� هذا
لھ ع�� تأث��  ا���سية ال  أّن شرط  الواعد فضال عن   القطاع 
ال��صية املعطيات  بمعا��ة  املرتبطة  املعاي��   تطبيق 
وطبقا التو����  ال��اب  فوق  تتم  املعا��ة  أن  طاملا   وحماي��ا 

.لل�شر�ع التو����

 ال�شديد �� العقو�ات املالّية بال�سبة للذوات املعنو�ة بجعلها3.
معامالت رقم  آخر  من   4% إ��  تصل  مائو�ة  �سبة  ش�ل   �� 
 عوضا عن املبالغ القارة، مع التنصيص ع�� مضاعفة املبلغ ��

صورة العود

.11

عملها وطرق  تركيب��ا  حيث  من  الهيئة  استقاللّية   تكر�س 
 وم��اني��ا، وذلك مواكبة ملا هو معمول بھ �� التجارب املقارنة
2016/967 رقم  األورو�ي  وال�شر�ع   108 رقم  فاقية 

ّ
 واإلت

ومنحها �شاطها  من  متأتّية  ذاتية  موارد  من   بتمكي��ا 
الصالحّيات التالية

وكّراسات للقرارات  إصدارها   �� تتمثل  تقر�رّ�ة  سلطة   أوال: 
مجال  �� �عديلية  سلطة  باعتبارها  سلوك  ومّدونات   الشروط 

حماية املعطيات ال��صية

ثانيا: سلطة اس�شارّ�ة �� ذات ا��ال

 ثالثا: وظيفة قضائّية وذلك بإحداث "مجلس عقو�ات" يصدر
ف��ا الطعن  يتم  واملالّية  اإلدارّ�ة  بالعقو�ات  ق 

ّ
تتعل  قرارات 

است�نافيا أمام ا��كمة اإلدارّ�ة

القانون مشروع  أّن  إ��  التقر�ر  هذا  ��اية   �� اإلشارة   وتجدر 
 األسا��� ا��ديد هو حاليا �� مرحلة اإلعداد األخ��ة، و��تظر
 عرضھ قر�با ع�� مجلس الوزراء قبل إحالتھ إ�� مجلس نّواب

الشعب

.12

�عمليات يتعلق  فيما  املباشر  غ��  النفاذ   �� ا��ق   إ�شاء 
أو الوط��  بالدفاع  أو  العام  باألمن  الصلة  ذات   املعا��ة 
هذا و�مارس  ف��ا.  وا��كم  ا��رائم   �� بالتحقيق  أو   بال��ة 
ا��هات ع��  باملعا��ة  املع��  ال��ص  طلب  ع��  بناء   ا��ق 
نھ من النفاذ

ّ
 ا��ّولة لذلك بمقت��� هذا القانون، وهو ما يمك

إ�� معطياتھ ال��صية ومراقبة مدى اح��ام قواعد معا����ا

.4

ن�يجة بالّ��ة  قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  حماية   �عز�ز 

ع�� ال��صّية  املعطيات  من  النوع  هذا  تبادل  ��م   لتنامي 
 املستو��ن الوط�� والدو�� بما �ستد�� إحاط��ا بحماية قصوى

باعتبارها من املعطيات ال��صّية ا��ّساسة

.5

املراقبة وسائل  باستعمال  ق 
ّ
املتعل القانو�ي  الفراغ   سّد 

 البصر�ة للطر�ق العام، وذلك بال��خيص للسلطات العمومية
النوع من بممارسة هذا  الوط��  والدفاع  العام  باألمن  فة 

ّ
 امل�ل

املراقبة مع ضرورة إح��ام موجبات القانون ا��ديد

.6

 وضع قواعد وآلّيات جديدة ��ماية املعطيات ال��صّية من
وحقوق حرّ�ات  بالتا��  و��دد  ��ددها  ال��  املستجدة   ا��اطر 

 األفراد، ع�� غرار شبكة اإلن��نت، والهواتف ا��والة
  واللوحات، واألجهزة املتصلة، ونظام "اإليواء ال��ا�ي               "
 و"قواعد البيانات ال��مة"                        و�� �لها مسائل تقنية

يجب ع�� القانون التو���� تأط��ها

.7

 إ�شاء عالمة الهيئة                              ع�� غرار شهادة املنظمة
 الدولية للمقاي�س            ، و�� عالمة �شهد بمقتضاها الهيئة
ال��صّية املعطيات  معا��ة  تتو��  املعنّية  املؤسسة   بأّن 

وحماي��ا طبق املعاي�� الوطنية والدولّية

.8

 وضع اإلطار ال�شر��� للمعّرف الوحيد للمواطن

 وهو معّرف �سند إ�� �ل ��ص تو���� عند الوالدة، و�ش��ط
وقواعد الفنّية  مواصفاتھ  وتحّدد  داللة.  أي  لھ  ت�ون  أال   فيھ 
اس�شارة �عد  ح�ومي  أمر  بمقت���  ھ 

ّ
��ل و�دارة   مسكھ 

الوط�� واملركز  ا��لّية  الشؤون  وزارة  حاليا  وتقوم   الهيئة. 
الوحيد املعّرف  ��ّل  ب��ك��  الهيئة،  مراقبة  تحت   لإلعالمّية 

للمواطن

.9

ع�� تقتصر  بجعلها  ل��رّ�ة  السالبة  العقو�ات   ��  التقليص 
الدفاع أو  العام  باألمن  مساس  لها  ال��  ا��ط��ة   ا��رائم 
إحالة أو  ا��ارج  إ��  ال��صّية  املعطيات  نقل  مثل   الوط�� 
موافقة دون  الغ��  إ��  ا��ّساسة  ال��صّية   املعطيات 

ال��ص املع�� ��ا

.10

.

.

.

، 

(Big data)
(Cloud)

.

.

(Label/INPDP)
(ISO)

(unique identifiant) 

.

.

.

:

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الوطنية باملنظومة  ق 
ّ
املتعل القانون   مشروع 

األسا��� القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   لإلحصاء 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
 املتعل

 طاملا �علقت املنظومة الوطنية لإلحصاء �� جوانب م��ا
تل��م أن  يتعّ�ن  فإنھ  ��صية،  معطيات   بمعا��ة 

 بمقتضات قانون حماية املعطيات ال��صية

 مشروع قانون اإلحصاء، قانون أسا���، منظومة اإلحصاء،
 معطيات فردية، ا��لس الوط�� لإلحصاء، هي�ل عمومي،
تجميع، ا��ماية،  است�ناء  معنو�ة،  ذات  طبي��،   ��ص 
ترخيص، تصر�ح،  الهيئة،  اختصاص  حّساسة،   معطيات 
إ�� النفاذ  حق  فكر�ة،  ملكية  قانو�ي،  ال��ام   موافقة، 
تدقيق املعطيات،  أمن  املعطيات،  من  ���ة   املعطيات، 

سالمة، بحث عل��

04رئاسة ا���ومة

05

06

17/03-66 (3)01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2018 

02

03

3

، 

من جهة الش�ل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
ق باملنظومة الوطنية لإلحصاء ومطابقتھ

ّ
 مشروع القانون املتعل

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
 ألح�ام القانون األسا��� املتعل

 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة". وهو التعر�ف الوارد
 بالفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة

�عر�فھ السهو عن  تّم  "ا��يب�ن"، فقد   �� خصوص مصط�� 
صلب الفصل 3 من املشروع و�تّجھ تدارك ذلك

 حيث تورد الهيئة املالحظات واملق��حات التالية
ال��صية" املعطيات  حماية  "مبدأ  إضافة  يجب   :4  الفصل 
 مباشرة �عد املبدأ السادس، ُيق��ح �عر�فھ كما ي��: " و�قصد
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  مقتضيات  اح��ام   بھ 

ال��صية �� إطار معا����ا

الوط�� ا��لس  اختصاص  ع��  تنّص   :(8 (مطة   7  الفصل 
اإلحصائية، املسوح  إلنجاز  ال��اخيص  إسناد   ��  لإلحصاء 
 و�تجھ التنصيص إضافة إ�� ذلك ع�� ضرورة القيام بالتصر�ح
ما

ّ
 املسبق لدى الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية �ل

وا��صول ��صية،  معطيات  بتجميع  املسوح  تلك  قت 
ّ
 �عل

 ع�� ترخيص مسبق من نفس الهيئة إذا �علق األمر بمعطيات
ھ العد��...)

ّ
 ��صية حّساسة (امللف الص�� لل��ص، ��ل

إ�� اختصاصا حصر�ا  أسند  املشّرع قد  أن  اعتبار   وذلك ع�� 
الهيئة �� هذا ا��صوص

أّن ع��  الفصل  هذا  من  الثانية  الفقرة  تنّص   :24  الفصل 
فكر�ة ملكية  "�عت��  جمعها  يتّم  ال��  ال��صية   املعطيات 
أّن ضرورة  قانونا  �ستقيم  ال  أمر  وهو  اإلحصائيات"،   ملنت�� 
 أل��ا��ا و�� تختلف

ّ
إال مل�ا  ت�ون  ال��صّية ال   املعطيات 

 جوهر�ا عن نتائج عملية اإلحصاء ال�� ينطبق عل��ا القانون

م
ّ
 حيث و�� خصوص طبيعة مشروع قانون اإلحصاء، فإنھ ينظ

 مسائل لها عالقة باملعطيات ال��صّية وا��ياة ا��اصة ال��
 يكفلها الفصل 24 من الدستور. وع�� هذا األساس، يّتجھ منح
يتّجھ كما  األسا���.  القانون  مرتبة  ألح�امھ  املنظم   القانون 
 مطابقة مقتضياتھ مع ما ورد بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة

2004

فإّن الفردية"،  "املعطيات  مصط��  خصوص  و��  أنھ   وحيث 
لسنة  63 عدد  األسا���  والقانون  التو����  الدستور   أح�ام 
"املعطيات مصط��  كّرست  التطبيقية  ونصوصھ   2004 
 ال��صية". و�تّجھ ع�� هذا األساس �عو�ض عبارة "املعطيات
"معطيات بمصط��  املشروع  بنّص  وردت  أينما   الفردية" 

��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

،

.1
3.من جهة األصل 

.

".
ق

ّ
تتعل ال��صية  املعطيات  بأّن  اإلشارة  تجدر   وحيث 

الذوات وأّن  بآعتبار  سواهم،  دون  الطبيعي�ن   باأل��اص 
ق بحماية املعطيات

ّ
 املعنو�ة ال �شملها القانون األسا��� املتعل

جاه
ّ
اإلت هذا  نفس  املشروع  من   3 الفصل   

ّ
و�تخذ  ال��صية 

 بتعر�فھ للمعطيات ال��صّية ب�و��ا: " �ل البيانات مهما �ان
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال

.2004

.

:

".

.
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�ستوجب فكر�ا  إنتاجا  بآعتبارها  الفكر�ة  بامللكية  ق 
ّ
 املتعل

ا��ماية

 كما يتّجھ إضافة فقرة ثانية جديدة إ�� نفس الفصل كما ي��
 �عد

ّ
 نّصها: "ال يمكن تجميع ومعا��ة املعطيات ال��صية إال

 تقديم تصر�ح �� الغرض ا�� الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
ق األمر

ّ
ما �عل

ّ
 ال��صية وا��صول ع�� ترخيص مسبق م��ا �ل

 بمعطيات ��صية حّساسة و�� املنصوص عل��ا بالفصل 14
من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

القانون مقتضيات  تطبيق  يتعّ�ن  الثانية:  فقرة   26  الفصل 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004، الذي �ش��ط وجوب ا��صول
املعطيات بتجميع  املع��  لل��ص  املس�ن��ة  املوافقة   ع�� 
�� إلزامّية مشاركة ا��يب�ن  يقت��� عدم  ما   ال��صّية وهو 
الوط�� بالتعداد  األمر  ق 

ّ
�عل إذا   

ّ
إال والتعدادات،   املسوح 

للس�ان

لصاح��ا مل�ا  ال��صية  املعطيات  بأّن  اعتبارا   :35  الفصل 
 دون سواه، يتّجھ التنصيص صراحة ع�� تمكينھ من ممارسة
تجميعها تم  ال��  ال��صية  معطياتھ  ا��  النفاذ   ��  حّقھ 

ومعا����ا وا��صول ع�� ���ة م��ا

تأم�ن وجوب  ع��  صراحة  التنصيص  يتّجھ   :37  الفصل 
القيام بضرورة  وذلك  ا��ّمعة  ال��صية  املعطيات   وحماية 
ألح�ام وفقا  قانونا  املستوجب  املعلوماتية  للسالمة   بتدقيق 
ق بالو�الة الوطنية للسالمة

ّ
 القانون عدد 5 لسنة 2004، املتعل

 املعلوماتية وكذلك ضرورة إح��ام مقتضيات حماية املعطيات
 ال��صية ال�� أوج��ا القانون عدد 63 لسنة 2004 (الفصول

18 و19 و20 و21

املعطيات إ��  بالنفاذ  أح�امهما  ق 
ّ
تتعل و41:   40  الفصل�ن 

لها خّصص  مسألة  و��  العل��،  البحث  �غاية   ال��صية 
(القسم �امال  قسما   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
تبعا لذلك مالءمة أح�ام ا��امس). و�تّجھ  الباب   الثالث من 

هذين الفصل�ن مع أح�ام القسم الثالث املذ�ور

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ق باملنظومة الوطنية لإلحصاء لتوضيح
ّ
 مشروع القانون املتعل

أح�امھ ع�� النحو املبّ�ن أعاله

.

." 

.

.

).

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
اإلحالة �انت  إذا  باألمر  املع��  ال��ص   موافقة 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية

طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

بطاقة عمومي،  هي�ل  عمومية،  هيئة  رقابة،   هيئة 
ال��ام الغ��،  إحالة،  حرفاء،  الوطنية،   التعر�ف 

 قانو�ي، ترات�ب، است�ناء ت���� اإلحالة

04الو�الة العقار�ة للسك��

05

06

17/03-67
54، 47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2018 

02

03

11

، 

"

 حيث ل�ن �ان املبدأ العام املعمول بھ �� ماّدة حماية املعطيات
أّن  

ّ
إال الغ��،  إ��  املعطيات  تلك  إحالة  ي�ّ�ر   ال��صّية 

بحماية ق 
ّ
املتعل  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 

 املعطيات ال��صية نّص ع�� �عض اإلست�ناءات ال�� يخّول
بات األمن العام والدفاع

ّ
 ف��ا تلك اإلحالة وال�� تقتض��ا متطل

أو قانو�ي  إلل��ام  تنفيذا  أو  ا��زائية  الت�بعات  أو   الوط�� 
�عاقدي �� إطار �سي�� مرفق عمومي

خّول  63 عدد  األسا���  القانون  من   54 الفصل  أّن   وحيث 
فة ب�سي�� مرفق عام القيام

ّ
 للسلطات والهيا�ل العمومّية امل�ل

�� الّداخلة  والبيانات  الوثائق  �ل  وتبادل  بإحالة  بي��ا   فيما 
قة باملعطيات ال��صية

ّ
مهامها دون أن �س�ث�� تلك املتعل

والشؤون الدولة  ألمالك  العاّمة  الّرقابة  هيئة  أّن   وحيث 
وزارة  �� لة 

ّ
املمث املركزّ�ة  العمومّية  للسلطة  تخضع   العقار�ة 

فة بمقت��� القانون
ّ
 أمالك الدولة والشؤون العقار�ة و�� م�ل

التا�عة العمومّية  الهيا�ل  مختلف  ع��  الّرقابة  إجراء   بمهّمة 
من تمكي��ا   �� مطلق  بحّق  األساس  هذا  ع��  وتتمّتع   للدولة، 
 جميع الوثائق والبيانات ال�� بحوزة املؤسسة موضوع الرقابة،

قة باملعطيات ال��صّية ل��رفاء
ّ
 بما ف��ا تلك املتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن الو�الة العقار�ة للسك��
الدولة ألمالك  العامة  الرقابة  هيئة  تمك�ن  مشروعّية   حول 
الوطنية الّتعر�ف  بطاقات  بيانات  من  العقار�ة   والشؤون 
بالو�الة، تجر��ا  ال��  الّتفقد  مهمة  إطار   �� الو�الة   ��رفاء 
20 نوفم�� إ. م. بتار�خ   9  /163  وتنفيذا لإلذن باملأمور�ة عدد 

2017

ھ يخّول لهي�ل الرقابة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

العقار�ة والشؤون  الدولة  العاّمة ألمالك  الّرقابة  لهيئة   التا�ع 
الو�الة ��رفاء  الوطنية  التعر�ف  بطاقات  بيانات  إ��   النفاذ 

العقار�ة للسك�� �� إطار مهّمة الّتفقد ال�� تجر��ا بالو�الة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
اإلحالة �انت  إذا  باألمر،  املع��  ال��ص   موافقة 
 ضرورّ�ة "لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية

طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

حرفاء، املعطيات،  إ��  النفاذ  الغ��،   إحالة، 
است�ناءات، البنكية،  الودا�ع  ضمان   صندوق 
ت���� است�ناء  ترات�ب،  قانو�ي،  ال��ام   موافقة، 

 اإلحالة

04صندوق ضمان الودا�ع البنكية

05

06

17/03-67(2)
47، 27

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2018 

02

03

11

، 

"

ھ �� خصوص إم�انّية إدراج مؤسسة صندوق ضمان
ّ
 حيث أن

إ�� بالنفاذ  لها  املسموح  املؤسسات  ضمن  البنكية   الودا�ع 
 املعطيات ال��صية، ت�شّرف الهيئة بإعالمها بأّ��ا ال تملك أي
ر معھ اإلستجابة عن هذا الفرع من

ّ
 ��ّل �� الغرض بما يتعذ

الطلب

قة
ّ
ھ �� خصوص النفاذ إ�� املعطيات ال��صية املتعل

ّ
 وحيث أن

 بحسابات ا��رفاء املودع�ن لألموال لدى البنوك، فإّن القانون
 لصاحب

ّ
2004، ال يمنح مبدئيا هذا ا��ق إال 63 لسنة   عدد 

حسابات ع��  الع 
ّ
اإلط للغ��  بالتا��  يمكن  وال   ا��ساب، 

األ��اص الطبيعي�ن أو النفاذ إل��ا

لهذا اإلست�ناءات  نّص ع�� �عض  املذ�ور  القانون  أّن   وحيث 
العھ

ّ
 املبدأ، من بي��ا إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� أو إط

 عل��ا بمقت��� القانون (مثل اإلست�ناء املمنوح للبنك املركزي
م لھ) و�� الصورة ال�� يندرج

ّ
 بمقت��� القانون ا��دث واملنظ

ألح�ام تطبيقا  البنكية،  الودا�ع  ضمان  صندوق   ضم��ا 
،2016 جو�لية   11  �� املؤرخ   2016 لسنة   48 عدد   القانون 

ق بالبنوك واملؤسسات املالية
ّ
املتعل

 وحيث أّن ممارسة هذا ا��ق املمنوح للصندوق �ستوجب

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن صندوق ضمان الودا�ع
ضمان صندوق  مؤسسة  إدراج  إم�انّية  طلب  حول   البنكية 
إ�� بالنفاذ  لها  املسموح  املؤسسات  ضمن  البنكية   الودا�ع 
املعطيات إ��  أعوا��ا  نفاذ  ومشروعّية  ال��صية   املعطيات 
 ال��صية املّضمنة بحسابات حرفا��م املودع�ن لألموال لدى

البنوك

 إح��ام القواعد املضّمنة بقانون حماية املعطيات ال��صية
املعطيات تلك  سرّ�ة  ع��  با��افظة  خاّصة  ق 

ّ
يتعل  فيما 

 ال��صية وعدم إتاح��ا للغ�� و�ستعمالها حصر�ا للغاية ال��
طلبت من أجلها

بصفة يجوز  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

إ�� النفاذ  البنكية  الودا�ع  ضمان  لصندوق   إست�نائية 
املودع�ن حرفاء  بحسابات  قة 

ّ
املتعل ال��صية   املعطيات 

 لألموال لدى البنوك �� حدود ما خّولھ لھ القانون مع ضرورة
إح��ام القواعد املضّمنة بقانون حماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.

. 

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق بإعالن مناطق عمليات
ّ
 مشروع أمر رئا��� املتعل

األسا��� القانون  ملقتضيات  ومطابقتھ   عسكر�ة 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
 املتعل

جوانبھ �عض   �� الرئا���  األمر  مشروع  ق 
ّ
�عل  طاملا 

إ�� يخضع  أن  يجب  فإنھ  ��صية  معطيات   بمعا��ة 
 أح�ام قانون ماية املعطيات ال��صية

عمليات مناطق  عمومية،  سلطات  أمر،   مشروع 
الوط��، الدفاع  العام،  األمن   عسكر�ة، 

 است�ناءات ا��ماية، عملية إرهابية

04وزارة الدفاع الوط��

05

06

17/03-68
53

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2018 

02

03

15

، 

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   53 الفصل  أّن   حيث 
ألح�ام تخضع  ال  العمومّية  السلطات  أّن  ع��  ينّص   ،2004 
��صّية معطيات  بمعا��ة  األمر  ق 

ّ
�عل ما 

ّ
�ل القانون   هذا 

ما �انت تلك
ّ
 منجزة �� إطار األمن العام أو الدفاع الوط�� أو �ل

السلطات تلك  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرورّ�ة   املعا��ة 
طبقا للقوان�ن ا��اري ��ا العمل

 وحيث طاملا أّن مشروع األمر املذ�ور يندرج �� إطار دعم نجاعة
العسكر�ة العمليات  بمناطق  الوط��  ا���ش  وحدات   تّدخل 
عمليات لوقوع  تحّسبا  املغلقة  العسكر�ة  العمليات   ومناطق 
العام والدفاع باألمن  لها مساس مباشر   إرهابية، و�� مسألة 
محدود األمر  مشروع  إنطباق  مجال  أّن  عن  فضال   الوط��، 
حساّسة بمناطق  املتواجدين  األ��اص   

ّ
إال �شمل  وال   ترابيا 

القانون أح�ام  مع  متطابقا  ي�ون  ھ 
ّ
فإن مسبقا،   ومحّددة 

األسا��� عدد 63 لسنة 2004

�عّد األمر  مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 مطابقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 وال يث��

أّية مالحظة من قبلها

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن وزارة الدفاع الوط�� حول
2015 120 لسنة  بإتمام األمر عدد  ق 

ّ
يتعل  مشروع أمر رئا��� 

عمليات مناطق  بإعالن  ق 
ّ
املتعل  ،2015 جو�لية   06  ��  املؤرخ 

ومطابقتھ مغلقة  عسكر�ة  عمليات  ومناطق   عسكر�ة 
يتّضمن بآعتباره   ،2004 لسنة   63 عدد  القانون   ملقتضيات 
لأل��اص ال��صية  املعطيات  بمعا��ة  عالقة  لها   أح�اما 

املعني�ن بھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 تمك�ن حزب حركة ال��ضة من قائمات مر����ا
املستقلة العليا  الهيئة  من  أوليا   املقبولة 

لإلنتخابات

املعت��ة أو  العامة  با��ياة  "املّتصلة  املعطيات   �س�ث�� 
كذلك قانونا

من نظام حماية املعطيات ال��صية

 حزب، قائمة حز�ية، منخرط، م����، إنتخابات،
��الت، تجميع،  غ��،  إحالة،  عمومية،   هيئة 
 عمل سيا���، حياة عامة، �شر للعموم، است�ناء

ا��ماية

ة
ّ
املستقل العليا   الهيئة 

04لإلنتخابات

05

06

17/03-69
 القرار عدد 2 ،4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2018 

02

03

20

،

"

ع�� لإلنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  حصول  أّن   حيث 
بواسطة تّم  ال��ضة"  "حركة  حزب  بآسم  امل�ّ���ة   القائمات 
 ممث�� ا��زب املذ�ور ع�� مستوى الدوائر اإلنتخابية البلدية
��ن باسم ا��زب

ّ
 وتضّمنت تلك القائمات هو�ة أ��اص مر�

 املذ�ور وهم بالتا�� ي�تمون إليھ بآعتبار بيان أسما��م بقائمات
حز�ية

�انت ول�ن  املذ�ورة،  بالقائمات  املّضمنة  البيانات  أّن   وحيث 
القانون من   4 الفصل  مع��  ع��  ��صية  معطيات   �عّد 
تلك تجميع  الطالب  ل��زب  سبق  أنھ   

ّ
إال  ،63 عدد   األسا��� 

ا��ّصصة ت 
ّ
بال��ال وتضمي��ا  منخرطيھ  من   املعطيات 

24  للغرض واملمسوكة من قبلھ، وذلك عمال بأح�ام الفصل 
 من املرسوم عدد 87 لسنة 2011 املؤرخ �� 24 س�تم�� 2011،
ق ب�نظيم األحزاب السياسّية والفصول 1 و2 من القــــرار

ّ
 املتعل

ق
ّ
املتعل  ،2017 أكتو�ر   6 بتار�خ  الهيئة  عن  الصادر   2  عدد 

 بالقواعد السلوكّية ا��اّصة بمعا��ة املعطيات ال��صية ��
نطاق العمل السيا���

القائمات بتلك  أّن أسماء وألقاب األ��اص املضّمنة   وحيث 
�عد للعموم  �عليقها  لإلنتخابات  املستقلة  العليا  للهيئة   سبق 
ألح�ام طبقا  �ات 

ّ
لل��� األولية  بالنتائج  التصر�ح  تّم   أن 

  الفصل 49 فقرة 12 من القانون األسا��� عدد 16 لسنة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الهيئة العليا املستقلة
من ال��ضة  حركة  حزب  تمك�ن  مشروعّية  حول   لإلنتخابات 
 القائمات املقبولة أوليا من الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات،

���ا لإلنتخابات البلدية
ّ

مل���

بالقانون  تنقيحھ  تّم  كما  واإلستفتاء  باإلنتخابات  ق 
ّ
 املتعل

 األسا��� عدد 7 لسنة 2017. كما س�تو�� نفس الهيئة اإلعالن
 ��ائيا عن تلك القائمات �عد إنقضاء الطعون القضائية عمال
 بمقتضيات الفصل 49 فقرة 21 من القانون األسا��� عدد 16

لسنة

"املّتصلة املعطيات  صبغة  املعطيات  هذه  تك����  ھ 
ّ
أن  حيث 

 با��ياة العامة أو املعت��ة كذلك قانونا" طبقا ملا أقّره الفصل
 الّرا�ع من القانون املذ�ور وت�ون بذلك معطيات مست�ناة من

نظام ا��ماية حسب منطوق نفس الفصل

أّن تمك�ن حزب حركة الهيئة  تبعا ملا سبق ذكره، ترى   وحيث 
القانون أح�ام  يتعارض مع  املطلو�ة ال  القائمات   ال��ضة من 

األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

.

.

.

2014

.2014

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املعطيات ��ماية  القانونية  الضوابط   تحديد 
الوالدة مضمون  خدمة  توف��  عند   ال��صّية 

 إلك��و�ي

من العموم  تمك�ن  ��صية  ملعطيات  معا��ة   �عد 
 استخراج مضمون والدة إلك��و�ي

منظومة عمومي،  هي�ل  عمومية،   سلط 
 الك��ونية، مضمون والدة إلك��و�ي، حق النفاذ إ��
ضوابط رق��،  اقتصاد  ال��صية،   املعطيات 
رمز هاتف،  رقم  �عر�ف،  بطاقة  هو�ة،   قانونية، 
ورقية، ���ة  شر�حة،  قص��ة،  ارسالية   عبور، 

الع
ّ
أمن املعطيات، حق النفاذ للمعطيات، االط

اإلتصال تكنولوجيات   وزارة 
04واإلقتصاد الرق��

05

06

17/03-69(2)
18,4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2018 

02

03

5

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   4 الفصل  عّرف   حيث 
�ان مهما  البيانات  �ل   " ب�و��ا  ال��صية  املعطيات   ،2004 
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معرفا أو قابال

للتعر�ف

بمضمون الواردة  البيانات  األساس  هذا  ع��  �عت��   وحيث 
لشروط بالتا��  وتخضع  بآمتياز،  ��صية  معطيات   الوالدة 
63لسنة  املعا��ة وا��ماية ال�� أقّرها القانون األسا��� عدد 

2004

ظل  �� اإللك��و�ي  الوالدة  مضمون  خدمة  إلرساء  ھ 
ّ
أن  وحيث 

الهيئة تؤكد  ال��صية،  املعطيات  حماية  مقتضيات   إح��ام 
ع�� ضرورة التقّيد بالضوابط التالية

أن الهيئة  وتق��ح  املضمون.  طالب  هوّ�ة  من  الّتث�ت   واجب 
�عر�فھ بطاقة  رقم  بإدخال  مطالبتھ  ع��  مثال  ذلك   ي�ون 
رمز من  ذلك  مقابل  وتمكينھ  ا��ّوال،  هاتفھ  ورقم   الوطنّية 
 عبور خاّص بھ ُيرسل إليھ بواسطة إرسالية قص��ة شرط أن
التعر�ف بطاقة  عدد  بنفس  إقتناؤها  تّم  قد  الشر�حة   ت�ون 

املصّرح ��ا باملطلب

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

تكنولوجيات وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
صال واإلقتصاد الرق�� حول تحديد الضوابط القانونية

ّ
 اإلت

إح��ام إطار   �� اإللك��و�ي  الوالدة  مضمون  خدمة   لتوف�� 
قانون حماية املعطيات ال��صية

أك�� نجاعة ع�� هذه �غاية إضفاء  تق��ح  الهيئة   خدمة، فإّن 
العمومي ا��صول ع�� املضام�ن الهي�ل   �

ّ
يتو� أن   املنظومة، 

بتقديم املواطن  طلب  دون   
ّ
ا��ط ع��  إلك��ونية   بطر�قة 

 ���ة ورقية منھ وهو ما يقت��� تطو�ر املنظومة اإللك��ونية
ل�ي �ستجيب لهذه العملية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

".

.

:

.1

املعطيات وحماية  تأم�ن  يتعّ�ن  ھ 
ّ
فإن ا��االت،  جميع   و�� 

 ال��صية املنصوص عل��ا بمضمون الوالدة بطر�قة ال يمكن
 من قبل ال��ص

ّ
إال الع عل��ا 

ّ
أو اإلط إل��ا  النفاذ   من خاللها 

بمقت��� ذلك  لها  ة 
ّ
ا��ول العمومية  السلط  أو  ��ا   املع�� 

القوان�ن ا��اري ��ا العمل

.3

 كما يتوّجب تأم�ن حّق النفاذ لل��ص املع�� باألمر (صاحب
إ�� إلك��ونيا  بالنفاذ  قام  من  �ل  هوّ�ة  إ��  وليھ)  أو   املضمون 
الع

ّ
 مضمونھ وذلك بتمكينھ من الولوج إ�� املنظومة قصد اإلط

وخاّصة بمضمونھ  قت 
ّ
�عل الّ��  املعا��ة  عمليات  �ل   ع�� 

ت إستخراج ��� منھ والغاية من ذلك
ّ
الهيا�ل ال�� تول

وزارة ع��  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

بالضوابط الّتقيد  الرق��  واإلقتصاد  اإلتصال   تكنولوجيات 
مع اإللك��و�ي  املضمون  خدمة  تتطابق  حّ��  أعاله   املبّ�نة 

أح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

.4

األحيان غالب   �� ت�ون  املستخرجة  املضام�ن  وأّن   بآعتبار 
 بطلب من الهيا�ل العمومية �� إطار قضاء مص��ة أو إسداء

.2

.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 �سليم ���يالت �ام��ا مراقبة ملركز أمن

 مراقبة بصر�ة، �ام��ا مراقبة، ���يل سم�� بصري،
الوط��، األمن  مركز  غاية،  ترخيص،  غ��،   إحالة، 
اإلحالة، ت����  است�ناء  عمومي،  هي�ل   بلدية، 
جر�مة، معاينة  عمومية،  سلطة  عام،  أمن   محكمة، 

.���يل بيانات، دف�� خاص

منظومة عمومي،  هي�ل  عمومية،   سلط 
 الك��ونية، مضمون والدة إلك��و�ي، حق النفاذ إ��
ضوابط رق��،  اقتصاد  ال��صية،   املعطيات 
رمز هاتف،  رقم  �عر�ف،  بطاقة  هو�ة،   قانونية، 
ورقية، ���ة  شر�حة،  قص��ة،  ارسالية   عبور، 

الع
ّ
أمن املعطيات، حق النفاذ للمعطيات، االط

ببلدية ا��صوصية   النيابة 
04املكن�ن

05

06

18/03-71

القرار عدد 5 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2018

02

03

19

 حيث أّن القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، ي�ّ�ر مبدئيا
ما تضّمنت معطيات

ّ
إ�� الغ�� �ل  إحالة ال���يالت والبصر�ة 

��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

ا��صوصية النيابة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 ببلدية املكن�ن حول مشروعية تمك�ن رئ�س مركز األمن الوط��
 باملكن�ن الغر�ية من ���يالت فيديو 2 �ام��ات مراقبة مثّ�تة

 با��دار ا��ار�� ملقّر البلدية

الوط�� األمن  مركز  رئ�س  تمك�ن  املكن�ن  ببلدية   ا��صوصية 
 باملكن�ن الغر�ية من ���يالت فيديو شرط التقّيد بالضوابط

السالف ذكرها

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

،

.

.

لهذا اإلست�ناءات  �عض  وضع  القانون  نفس  أّن   وحيث 
السلط لفائدة  أو  ا��اكم  لفائدة  اإلحالة  بي��ا  من   الت����، 
 العمومية �� إطار ممارس��ا ل�شاطها وفقا لل�شر�ع ا��اري بھ

العمل
الوط�� األمن  مركز  رئ�س  بھ  تقّدم  الذي  الطلب  أّن   وحيث 
 باملكن�ن الغر�ية يدخل �� إطار اإلست�ناء املذ�ور، وال �ستد��
ھ

ّ
 أن

ّ
 بالتا�� ا��صول ع�� ترخيص �� الغرض من قبل الهيئة. إال

 يتوّجب ع�� رئ�س النيابة ا��صوصية ببلدية املكن�ن تطبيقا
خاذ اإلجراءات التالية

ّ
ألح�ام القانون سالف الذكر، إت

قة
ّ
املتعل بال���يالت  الطالبة  ا��هة  مّد  ع��   اإلقتصار 

عملية خاللها  تّمت  ال��  و�الف��ة  البحث  موضوع   بالقضية 
السرقة

:

.1

قة �عملية اإلحالة بدف�� خاّص ُيمسك
ّ
 ���يل البيانات املتعل

� املمثل القانو�ي لإلدارة أو املص��ة العمومية
ّ
 للغرض، و�تو�

ال�� تّمت لفائد��ا اإلحالة، اإلمضاء بالدف�� املذ�ور

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يجوز للنيابة

.2
.

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معطيات بھ  تفّقد  مهمة   �� تقر�ر   إحالة 
غ�ن عن الفساد إ�� الغ��

ّ
 ��صية ملبل

�� إطار الغ�� ولو  إ��   ت�ّ�ر إحالة معطيات ��صية 
 طلب نفاذ إ�� املعلومة، طاملا أ��ا �انت موضوع أبحاث

قت بمبلغ�ن عن الفساد
ّ
 إدار�ة أولية و �عل

 النفاذ إ�� املعلومة، هيئة عمومية، هي�ل عمومي،
الغ��، إحالة،  غ�ن، 

ّ
مبل هو�ة،  التفقدية،   مصا�� 

 است�ناء ت���� اإلحالة، بحث أداري، ت�ّبع تأدي��،
 ت�ّبع قضا�ي، ��ب املعطيات، التعّرف ع�� املع��

باألمر، تداب�� ضرور�ة

هيئة النفاذ إ�� املعلومة

04

05

06

18/03-72
47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2018

02

03

20

، 

هوّ�ة يتّضمن  النفاذ  طلب  موضوع  البحث  تقر�ر  أّن   حيث 
غ�ن يتعّ�ن حماي��م طبقا للفصل 25 من القانون األسا���

ّ
 مبل

وخاّصة املعلومة  ا��  بالنفاذ  ق 
ّ
املتعل  ،2016 لسنة   22  عدد 

ق باإلبالغ
ّ
 أح�ام القانون األسا��� عدد 10 لسنة 2017، املتعل

غ�ن
ّ
عن الفساد وحماية املبل

أّو�� بحث  بمأمور�ة  ق 
ّ
يتعل املذ�ور  البحث  تقر�ر  أّن   وحيث 

 منجز من قبل املتفقد العام للمصا�� اإلدار�ة واملالية والفنية
ھ أصبح موضوع ت�ّبع

ّ
 لوزارة الفالحة ولم يرد بامللف ما �ش�� أن

�� املص��ة  معھ  ر 
ّ
تتوف حّ��  العارض  ضّد  قضا�ي  أو   تأدي�� 

النفاذ إليھ

نفس من   25 الفصل  مقتضيات  تطبيق  يمكن  ال  ھ 
ّ
أن  وحيث 

��ب أّن  طاملا  إطالقها،  ع��   2016 لسنة   22 عدد   القانون 
غ�ن ال يحول دون التعّرف عل��م حسب الصيغة ال��

ّ
 هوّ�ة املبل

بالتقر�ر دقة  ب�ّل  التنصيص  تّم  ھ 
ّ
أن خاّصة  التقر�ر،  ��ا   ورد 

 ع�� وظائفهم ومهامهم، مّما يّ�سر معھ الّتعرف عل��م بالرغم
من ��ب هوّ���م

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن إس�ناد وزارة الفالحة
 واملوارد املائية والصيد البحري ع�� الفصل 25 من القانون

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن هيئة النفاذ إ�� املعلومة
 حول مشروعية تمك�ن العارض "خ ق " من ���ة من التقر�ر
 املد�� بھ من قبل وز�ر الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
التفقدية بالوزارة  وتقر�ر ختم البحث الذي قامت بھ مصا�� 

 املذ�ورة

املعلومة ا��  بالنفاذ  ق 
ّ
املتعل  ،2016 لسنة   22 عدد   األسا��� 

 لرفض تمك�ن العارض "خ ق" من ���ة من تقر�ر البحث ��
التداب�� و�تخاذ  إيجاد  لها  مخّول  الوزارة  تبقى  أنھ  إال   طر�قھ. 
غ�ن و�ّل البيانات ال�� من شأ��ا أن

ّ
زمة ���ب هوّ�ات املبل

ّ
 الال

�سّهل التعّرف عل��م بما يحفظ حّقهم �� ا��ماية كمبلغ�ن

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

،

.

.

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الوط�� بال��ل  ق 
ّ
متعل قانون  مشروع   مطابقة 

األسا��� القانون  ملقتضيات   للمؤسسات 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

الوط�� بال��ّل  تجميعها  يتم  ال��  املعطيات   إن 
 للمؤّسسات ال تخضع مبدئيا لقانون حماية املعطيات
�� للقر�ن  ال��صية  املعطيات  باست�ناء   ال��صية، 

حالة إختيار نظام اإلش��اك �� امللكية ب�ن الزوج�ن

 مشروع قانون، ال��ّل الوط�� للمؤسسات، ذات
جمعية، خاص،  هي�ل  عام،  هي�ل   معنو�ة، 
مزود تاجر،  حر��،  مسّ��،  طبي��،   ��ص 

 خدمات، تداب�� قانونية، قر�ن، تجميع، است�ناء

 ��نة الفالحة واألمن الغذا�ي والتجارة
04بمجلس نّواب الشعب

05

06

18/03-72(2)
4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2018 

02

03

18

.

�عّد األمر  مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 مطابقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 وال يث��

أّية مالحظة من قبلها

 حيث أّن الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
هذا مع��  ع��  ��صية  معطيات  �عت��   " ھ 

ّ
أن ع��   ينّص 

 القانون �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��
 مباشرة". و�ست�تج من ذلك أّن حماية املعطيات ال��صية ال

 ع�� األ��اص الطبيعي�ن
ّ
تنطبق إال

املعطيات حماية  نظام  من  لذلك  تبعا  �س�ث��   وحيث 
ال��صية، ما ي��

ا��معيات. ذلك   �� بما  املعنو�ة  بالذوات  ا��اّصة   املعطيات 
�شاطها ممارسة   �� تخضع  املعنو�ة  الذوات  بأّن  ذلك   و�فّسر 

لقاعدة االشهار والشفافية

 املعطيات ال��صية ا��اصة باأل��اص الطبيعي�ن �� إطار
 مباشر��م أل�شط��م بصف��م مسّ��ين لتلك الذوات املعنو�ة أو
أو مباشر�ن ملهن أو مزدي خدمات  أو حرفي�ن   بصف��م تجارا 

حرة

مشروع فصول  خصوص   �� م��وظا��ا  الهيئة  تبدي   وحيث 
القانون املذ�ور

  الفصل 1: إّن مصط�� "ال��ت�بات القانونية" من شأنھ أن

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

واألمن الفالحة  ��نة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
نواب بمجلس  الصلة  ذات  وا��دمات  والتجارة   الغذا�ي 
الوط�� بال��ل  ق 

ّ
متعل قانون  مشروع  مطابقة  حول   الشعب 

بحماية ق 
ّ
املتعل األسا���  القانون  ملقتضيات   للمؤسسات 

املعطيات ال��صية

بھ ��  املقصود  أّن  ُيفهم ع��  املفاهيم وقد   �� إلتباسا   يخلق 
"التداب�� القانونية" أو "األح�ام القانونية

ثانية مّرة  املعّرف  اللفظ  إدراج  يمكن  ال  ا��االت،  جميع   و�� 
أخرى صياغة   �� التفك��  لذلك  تبعا  و�ق��ح  التعر�ف،   ضمن 

لهذا التعر�ف

ال��ّل أّن  الفقرة  ��ذه  ورد  الرا�عة):  ة 
ّ
(املط  10  الفصل 

حالة  �� القر�ن  لهو�ة  ا��ددة  البيانات  �ل   " كذلك   يتضّمن 
اختيار نظام اإلش��اك �� امللكية ب�ن الزوج�ن

��صية معطيات  للقر�ن  ال��صية  املعطيات   و�عت�� 
قة بال�شاط التجاري أو الصنا��

ّ
 منفصلة عن البيانات املتعل

 أو ا��دما�ي أو امل�� و�تعّ�ن بالتا�� التنصيص ع�� أّ��ا تخضع
لسنة  63 عدد  األسا���  بالقانون  عل��ا  املنصوص   ل��ماية 
ة ا��امسة

ّ
2004. وتنطبق نفس املالحظة ع�� الفصل 28 املط

املعطيات أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 "ال��صية" ال�� س�تم تجميعها بال��ّل الوط�� للمؤّسسات
 املزمع إ�شاؤه �� إطار مشروع القانون ا��ا�� ال تخضع مبدئيا
لسنة  63 عدد  األسا���  بالقانون  عل��ا  املنصوص   ل��ماية 
إختيار حالة   �� للقر�ن  ال��صية  املعطيات  ماعدى   ،2004 

نظام اإلش��اك �� امللكية ب�ن الزوج�ن

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بر�اض بصر�ة  مراقبة  وسائل   ترك�� 
 األطفال

 ي�ّ�ر ترك�� وسائل املراقبة البصر�ة يمكن أن تتضّمن
 ���يالت بصر�ة تتعلق بقاصر إال �عد ا��صول ع��
 موافقة وليھ و�ذن قا��� األسرة وترخيص الهيئة، مع
املعطيات حماية  منظومة  ضوابط  ببا��   االل��ام 

 ال��صية

و��، قصر،  األطفال،  ر�اض  بصر�ة،   مراقبة 
من وقاية  طبي��،  ��ص  األسرة،   قا��� 
جماعية، فضاءات  ممتل�ات،  حماية   ا��وادث، 
الغ��، إحالة،  الفتة،  إعالم،  صوت،   صورة، 
الع، إذن قضا�ي، تنفيذ مهمة، مدة االحتفاظ،

ّ
 اط

حق موافقة،  جزائية،  ت�بعات  املعطيات،   أمن 
 ،النفاذ للمعطيات

وكبار والطفولة  واألسرة  املرأة   وزارة 
04السن

05

06

18/03-72(3)

 القرار عدد 5 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2018 

02

03

27

.

74,73,72,71,70,69,32,28

،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  مبدئيا  ي�ّ�ر   حيث 
لأل��اص حماية  وذلك  البصر�ة  املراقبة  وسائل   ترك�� 
 الطبيعي�ن بآعتبار وأّن ال���يالت بالصورة �� من املعطيات

ال��صية املشمولة با��ماية

تلك ترك��  إست�نائية  بصفة  خّول  املذ�ور  القانون  أّن   وحيث 
الوسائل شرط تّوفر الضوابط التالية

ع�� ا��صول  �عد  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��  ي�ون  أن   ــــ 
 ترخيص مسبق من الهيئة

من والوقاية  األ��اص  لسالمة  ضرور�ا  ذلك  ي�ون  أن   ــــ 
إ�� الدخول  حركة  لتنظيم  أو  املمتل�ات  ��ماية  أو   ا��وادث 

الفضاءات وا��روج م��ا

ـــــ أن يقتصر ال���يل ع�� الصورة دون الصوت

 ـــــ أن يقع إعالم العموم بواسطة الفتات وا��ة بأّن ا��ل أو
الفضاء مجّهز ب�ام��ات مراقبة

إ�� ال���يالت  إحالة  �عدم  املعا��ة  عن  املسؤول  يل��م  أن   ـــــ 
الع عل��ا إال بإذن قضا�ي أو �� إطار

ّ
 الغ�� أو تمكي��م من اإلط

تنفيذ مهّمة طبقا للقانون (مثال: مندوب حماية الطفولة
ّ
 ـــــ أال تتجاوز مّدة اإلحتفاظ بتلك ال���يالت ثالثون يوما، إال

قت ��ا أبحاث وت�بعات جزائية
ّ
إذا �عل

 ــــ أن تتّم ا��افظة ع�� أمن وسالمة تلك ال���يالت بحفظها

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

واألسرة املرأة  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
بر�اض مراقبة  أجهزة  ترك��  حول  السن  وكبار   والطفولة 

األطفال

 من قبل األ��اص
ّ
 �� م�ان مّؤمن وعدم إتاحة النفاذ إل��ا إال

ا��ّول لهم ذلك قانونا

ھ إضافة إ�� ذلك و�ما أّن ال���يالت موضوع الّرأي
ّ
 وحيث أن

لتعز�ز إضافية  لشروط  تخضع  بالتا��  ف��  بقّصر،  ق 
ّ
 تتعل

ل فيما
ّ
 حماية املعطيات ال��صية لهؤالء القّصر، وال�� تتمث

ي��

البصر�ة املراقبة  وسائل  ب��ك��  الطفل  و�ّ�  إعالم  وجوب   ـــــ 
والغاية من ذلك

 ـــــ ضرورة ا��صول ع�� موافقة و�ّ� الطفل الصر�حة والكتابية
املوافقة هذه  ع��  ا��صول  (يمكن  الوسائل.  تلك  ترك��   ع�� 
 بواسطة اإلستمارة ال�� يتّم �عم��ها من قبل الو�� عند ���يل

الطفل وذلك بإضافة خانة مخّصصة لذلك

األسرة قا���  من  إذن  ع��  األطفال  روضة  حصول  وجوب   ـــــ 
ا��تّص ترابيا ب��ك�� وسائل املراقبة البصر�ة

قاعات مثل  ا��ماعية  بالفضاءات  ال�ام��ات  ترك��  وجوب   ـــــ 
الرئ�سية واملداخل  األ�شطة  وقاعات  واألروقة   اإلستقبال 
مثل ا��صوصية  بالفضاءات  ترك��ها  و��ّ�ر   للمؤسسة، 

بيوت الراحة وُ��رات املال�س

 وحيث تجدر اإلشارة أّن حماية املعطيات ال��صية لألطفال
الطلب، موضوع  بصر�ة  مراقبة  وسائل  ترك��  مسألة   تتجاوز 
العاّمة الشروط  2004 حّدد  لسنة   63 القانون عدد  أّن   ذلك 
بي��ا: من  ��صية  ملعطيات  معا��ة  عملية  �ل   ��  املنطبقة 
واجب صر�حة،  موافقة  ع��  ا��صول  مسبق،  إعالم   واجب 
 تأمي��ا، السماح لألولياء من النفاذ إل��ا واإلع��اض عن معا��ة
 �عضها، املطالبة بتحيي��ا، واجب ف��ها عند بلوغ الغاية من

معا����ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ
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لر�اض يمكن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

���يالت تتضّمن  البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��   األطفال 
ا��ّددة الضوابط  جملة  اح��ام  شرط  لقّصر،   بصر�ة 

.بالقانون عدد 63 لسنة 2004
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
ال�� �� غ�� ا��االت  أو  باألمر   موافقة ال��ص املع�� 

 ضبطها القانون

إ�� النفاذ  أج��،  حرفاء،  بنكية،  حسابات   بنك، 
الع،

ّ
اط طبي��،  ��ص  ��صية،   معطيات 

 ���ة من املعطيات، إحالة، الغ��، موافقة، إذن
 قضا�ي، ال��ام قانو�ي، است�ناء ت���� اإلحالة

لبنك األساسية   النقابة 
04األمان

05

06

18/03-72(4)
47، 32، 28

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2018 

02

03

27

�عت�� من الطبيعي�ن  البنكية لأل��اص  أّن ا��سابات   حيث 
ال�� القانونية  ل��ماية  ا��اضعة  ال��صية  املعطيات   قبيل 

نّص عل��ا القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

تلك إ��  الولوج  يمكن  ال  ھ 
ّ
فإن ا��ماية،  لهذه  تطبيقا   وحيث 

الع ع�� العمليات امل�ّ�لة ��ا أو ا��صول ع��
ّ
 ا��سابات واإلط

وال منھ.  بطلب  أو  ا��ساب  صاحب  قبل  من   
ّ
إال م��ا،   ���ة 

 يمكن إتاحة تلك املعطيات ال��صية للغ�� أو إحال��ا إليھ أو
ا��االت  �� أو  ا��ساب،  صاحب  بموافقة   

ّ
إال عل��ا،  العھ 

ّ
 إط

أو قضا�ي  إذن  (بمقت���  القانون  يحّددها  ال��   ا��صر�ة 
 تطبيقا لنّص قانو�ي يخّول تلك اإلحالة دون موافقة ال��ص
إ�� البنك املركزي التو����  املع�� باألمر، �اإلحالة من البنوك 

ع�� س�يل املثال

نفس لدى  أج��ا  البن�ي  ا��ساب  صاحب  �ان  إذا  ھ 
ّ
أن  وحيث 

حقوق ع��  لھ  تأث��  ال  ذلك  فإّن  حسابھ،  بھ  املفتوح   البنك 
�ان لو  كما  محفوظة  تبقى  ال��  البن�ي  ا��ساب   صاحب 

حسابھ مفتوحا ب�نك آخر

ھ ت�ّ�ر مبدئيا إحالة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 ا��سابات البنكية إ�� الغ�� سواء �ان صاحب ا��ساب البن�ي
 أج��ا أم ال، لدى نفس البنك املفتوح بھ حسابھ، دون موافقة

ال��ص املع�� باألمر

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

النقابة األساسية لبنك إبداء رأي الصادر عن   بناء ع�� طلب 
البنكية ا��سابات  ع��  الع 

ّ
اإلط مشروعّية  حول   األمان 

لأل��اص الطبيعي�ن

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق
ّ
يتعل الرق��  واإلقتصاد  اإلتصال  تكنولوجيات  وزارة  من  قرار   مشروع 

 بضبط شروط ترك�� و�ستغالل الشب�ات العمومية ل��اسل املعطيات ذات
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ  ا��ار��           اإلستعمال 

املعطيات ال��صية

ل��اسل العمومية  الشب�ات  و�ستغالل  ترك��   إن 
 املعطيات ذات اإلستعمال ا��ار��                   يجب أن
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  إ��   يخضع 

ال��صية

الشب�ات الشبكة،   �
ّ

مستغ� قرار،   مشروع 
املعطيات لل��ددات،  الوطنية  الو�الة   العمومية، 
 ذات اإلستعمال ا��ار��             ، هي�ل عمومي،

 ،حق النفاذ للمعطيات، ضمانات ا��ماية

رئاسة ا���ومة
04

05

06

18/03-72(5)01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2018 

02

03

12

(WIFI)

(WIFI)

(WIFI)

حيث تتقّدم الهيئة باملالحظات واملق��حات التالية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
صال واإلقتصاد الرق��

ّ
 مشروع قرار من وزارة تكنولوجيات اإلت

العمومية الشب�ات  واستغالل  ترك��  شروط  بضبط  ق 
ّ
 يتعل

 ل��اسل املعطيات ذات اإلستعمال ا��ار��           ومطابقتھ
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
ألح�ام القانون املتعل

جاءت العمل"  ��ا  ا��اري  "ال��ات�ب  عبارة  إستعمال  أّن   كما 
قة لطبيعة األح�ام الواجبة اإلح��ام

ّ
عاّمة وغ�� مدق

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يتعّ�ن إعادة صياغة
 هاتھ الفصول من مشروع القرار لتوضيح أح�امھ ع�� النحو

املبّ�ن أعاله

ة 
ّ
املطــ صياغة  إعادة  يق��ح  القرار:  مشروع  من   7 الفصل   ـــــ 

ة جديدة مباشرة �عدها، ��دف مز�د
ّ
 الثانية منھ و�ضافة مطـ

 توضيح ا��قوق والضمانات املمنوحة ملستعم�� هذه الشبكة
،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  ملقتضيات   تكر�سا 

وذلك ليصبح ع�� النحو التا��

�
ّ

ة الثانية: "ضمان حماية املعطيات ال��صية ملستغ�
ّ
 ــــ املط

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  أح�ام  تقتضيھ  ما  وفق   الشبكة 

املعطيات ال��صية

ة جديدة: "تمك�ن �ل مستغل للشبكة من حقھ �� النفاذ
ّ
 ـــــ مط

 إ�� معطياتھ ال��صية، وفق الشروط واإلجراءات املنصوص
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
عل��ا بالقانون املتعل

يكتنفها صياغة   �� ورد  القرار:  مشروع  من   11 الفصل   ــــ 
تجر��ا ال��  الرقابة  ومحتوى  بنوعية  ق 

ّ
يتعل فيما   الغموض 

باملعطيات مساسها  ومدى  لل��ددات  الوطنية   الو�الة 
ومدى جهة،  من  العمومية  الشب�ات  ملستعم��   ال��صية 

إح��امها ل��ماية املستوجبة لتلك املعطيات من جهة أخرى

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

(WIFI)
، 

: 

:

"

."

.

2 

1

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الشؤون وزارة  من  والكرامة  ا��قيقة  هيئة   طلب 
ق

ّ
تتعل املعتمديات  ل�ّل  محّينة  إحصائيات   اإلجتماعية 

 بـالعائالت املعوزة و�األ��اص ذوي اإلعاقة حسب درجة
اإلعاقة و�الوضعية اإلجتماعية و�املسّن�ن فاقدي السند

 طاملا لم تتحّصل الطالبة ع�� ترخيص من الهيئة، فإنھ
 ال يجوز لها ا��صول ع�� معطيات ��صية من هيا�ل

 عمومية ح�� و�ن ذلك �� إطار تنفيذ مهامها

عمومية، هيئة  إحصائيات،  الغ��،   إحالة، 
 ترخيص، تصر�ح، موافقة، هي�ل عمومي، هي�ل
 خاص، ��نة ج�� الضرر، ��الت، مهام قانونية،
مسن�ن، إعاقة،  ذوي  أ��اص   حياةخاصة، 

 فاقدي السند، است�ناء ات ت���� اإلحالة

وزار ة الشؤون اإلجتماعية

04

05

06

18/03-72(6)01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2018 

02

03

24

.

76,47,8,7

ا��قيقة ��يئة  اإلعتبار  ورّد  الضرر  ج��  ��نة  طلبت   حيث 
بجندو�ة اإلجتماعية  للشؤون  ا��هوي  املدير  من   والكرامة 
2018، تمكي��ا من إحصائيات محّينة ل�ّل 12 جو�لية   بتار�خ 
ق بـالعائالت املعوزة و�األ��اص ذوي اإلعاقة

ّ
 املعتمديات تتعل

 حسب درجة اإلعاقة و�الوضعية اإلجتماعية و�املسّن�ن فاقدي
السند

تح�� الدولة  أّن  ع��  الدستور  من   24 الفصل  ينّص   وحيث 
 ا��ياة ا��اصة وحرمة املسكن وسر�ة املراسالت واالتصاالت

واملعطيات ال��صية

40 من القانون األسا��� عدد  وحيث إقتضت أح�ام الفصل 
ق بإرساء العدالة اإلنتقالية وتنظيمها،

ّ
 53 لسنة 2013، املتعل

بصالحية والكرامة  ا��قيقة  هيئة  تتمّتع  مهامها،  إلنجاز  ھ 
ّ
 أن

�ل عن  النظر  بقطع  وا��اص  العمومي  األرشيف  إ��   النفاذ 
نّص كما  العمل....  بھ  ا��اري  بال�شر�ع  الواردة   التحاج�� 
حقيقة كشف  أّن  ع��  صراحة  القانون  نفس  من   2  الفصل 
مراعاة مع  املواطن�ن  ل�ّل  القانون  يكفلھ  حّق   اإلن��ا�ات 
املعطيات بحماية  املساس  ودون  وكرام��م  ال��ايا   مص��ة 

 ال��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

الشؤون وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
�عض من  والكرامة  ا��قيقة  هيئة  تمك�ن  حول   اإلجتماعية 
من الطلب  هذا  و�عارض  ال��صية،  واملعطيات   البيانات 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
عدمھ مع أح�ام القانون املتعل

ھ، ل�ن �انت
ّ
 وحيث ُ�ستخلص من املقتضيات السالف بيا��ا أن

 هيئة ا��قيقة والكرامة تتمّتع بصالحيات واسعة للقيام باملهام
للواجب إح��امها  يحول دون  ذلك ال  أّن   

ّ
إال �عهد��ا،   املنوطة 

ال��صية املعطيات  حماية   �� ل 
ّ
واملتمث عل��ا   ا��مول 

 املضّمنة بامللفات ال�� �� �� حوزة الهيا�ل العمومية وا��اصة
 ع�� نحو ما إقتضاه الدستور التو���� والقانون األسا��� عدد

 63 لسنة 2004

��ماية الوطنية  الهيئة  ��الت  إ��  بالرجوع  ث�ت   وحيث 
ا��قيقة هيئة  أّن  يفيد  ما  وجود  عدم  ال��صية   املعطيات 
 والكرامة قامت باإلجراءات املنصوص عل��ا بالقانون األسا���
ال��اخيص ع��  با��صول  ق 

ّ
يتعل فيما   2004 لسنة   63  عدد 

والتصار�ح ال�� أوج��ا القانون املذ�ور

ا��قيقة هيئة  أّن  يفيد  ما  غياب  و��  تقّدم،  ملا  تبعا   وحيث 
حماية لضمان  زمة 

ّ
الال اإلجراءات  خذت 

ّ
إت قد   والكرامة 

 املعطيات ال��صية ال�� �عا��ها ع�� نحو ما إقتضتھ أح�ام
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، وأح�ام الفصل 2 من
24 د�سم��  �� املؤرخ   2013 لسنة   53  القانون األسا��� عدد 
ھ

ّ
فإن وتنظيمها،  اإلنتقالية  العدالة  بإرساء  ق 

ّ
املتعل  ،2013 

ر تمكي��ا من البيانات واملعطيات ال��صية املطلو�ة ملا
ّ

 يتعذ
والقانونية الدستور�ة  لألح�ام  صر�حة  مخالفة  من  ذلك   �� 
املذ�ورة الهيئة  مهام  أّن  عن  فضال  هذا  بيا��ا،   السالف 
إليھ املشار  الطالبة  بمكتوب  ذكره  تّم  مثلما  من��ية   أصبحت 

باملرجع أعاله

إحالة ت�ّ�ر  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 املعطيات ال��صية إ�� هيئة ا��قيقة والكرامة، دون موافقة
 ال��ص املع�� باألمر أو �� غ�� ا��االت ال�� ضبطها القانون

وال�� ال �ستوجب موافقة املع�� باألمر

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.

.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

اإلفر�قي اإلتحاد  إتفاقية  إ��  تو�س   إنضمام 
وحماية اإللك��و�ي  الفضاء  أمن   �شأن 

املعطيات ال��صية

فاقية اإلتحاد اإلفر�قي �شأن
ّ
 ضرورة إنضمام تو�س إلت

 أمن الفضاء اإللك��و�ي وحماية املعطيات ال��صية،
 ملا لها من أهمية �� �عز�ز املنظومة ال�شر�عية التو�سية

�� هذا ا��ال

قانون، مشروع   ،181 بروتو�ول   ،108  إتفاقية 
 ا��رائم السي��نية، ا��رائم االلك��ونية، معامالت
الفضاء أمن  معلومات،  تبادل   اقتصادية، 

اإللك��و�ي

اإلتصال تكنولوجيا   وزارة 
04واإلقتصاد الرق��

05

06

18/03-7501

األراء

07

02تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ

03

جو�لية 2018  27

، 

 حيث يت�� أّن إتفاقية اإلتحاد اإلفر�قي تتالءم �� مجملها مع
املعطيات حماية  مجال   �� املعتمدة  واملعاي��   املقاي�س 
أورو�ا ��لس   108 رقم  باإلتفاقية  واملضّمنة   ال��صية 
للمعطيات اآللية  املعا��ة  تجاه  األ��اص  بحماية  قة 

ّ
 املتعل

181 ا��اّص  ذات الطا�ع ال����� و�روتو�ولها اإلضا�� رقم 
ا��دود، ع��  املعطيات  ق 

ّ
وتدف و��سياب  املراقبة   �سلطات 

ذان إنضّمت إل��ما تو�س بمقت��� القانون األسا��� عدد
ّ
 والل

42 لسنة 2017 املؤرخ �� 30 ماي 2017

بآتفاقية املضّمنة  املبادئ  مع  تتالءم  أح�امها  أّن   وحيث 
علما اإللك��ونية،  با��رائم  قة 

ّ
املتعل  ،2001 لسنة   بودا�ست 

ق با��رائم
ّ
 وأّن تو�س حاليا بصدد إعداد مشروع قانون يتعل

مع متالئما  �شر�عها  يجعل  أن  شأنھ  من  ما  وهو   السي��نية 
فاقية املذ�ورة و��س�� لها تبعا لذلك اإلنضمام إل��ا

ّ
أح�ام اإلت

 وحيث �عّد من الضروري أن تنّضم تو�س إ�� إتفاقية اإلتحاد
املعطيات وحماية  اإللك��و�ي  الفضاء  أمن  �شأن   اإلفر�قي 
هذا من  س�تحّقق  ال��  اإليجابية  للنتائج  نظرا   ال��صية 
�ش�ل االقتصادية  املعامالت  مستوى  ع��  سواء   اإلنضمام، 

ق ب�بادل املعلومات �� الفضاء اإلفر�قي مع
ّ
 عام، أو فيما يتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

تكنولوجيا وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
من تو�س  إنضمام  ضرورة  حول  الرق��  واإلقتصاد   اإلتصال 
فاقية اإلتحاد اإلفر�قي �شأن أمن الفضاء اإللك��و�ي

ّ
 عدمھ إلت

وحماية املعطيات ال��صية

وت�ّبع ال��صية  للمعطيات  حماية  من  ذلك  �ستوجبھ   ما 
إل��ا، إتفاقية بودا�ست املشار   ا��رائم السي��نية كما عّرف��ا 
ت�ن

ّ
 علما وأّن دول�� الس�نغال وجزر املور�س هما الوحيدت�ن الل

 إنضّمتا إ�� هذه اإلتفاقية ومن األجدى أن ت�ون تو�س الدولة
2015 �� مراسالت مع  الثالثة. وهو ما طلبتھ الهيئة منذ سنة 
 وزارة تكنولوجيا اإلتصال واإلقتصاد الرق�� ومع وزارة الشؤون

ا��ارجية

الدستور�ة اإلجراءات  إستكمال  خصوص   �� ھ 
ّ
أن  وحيث 

ذلك فإّن  املذ�ورة،  اإلفر�قي  اإلتحاد  إتفاقية  ع��   للمصادقة 
فصل ع��  يحتوي  للمصادقة  قانون  مشروع  تقديم  ب 

ّ
 يتطل

ذلك �عد  و�ودع  وزاري  مجلس  موافقة  ع��  يتحّصل   وحيد 
بمجلس نّواب الشعب

أن الضروري  من  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

أن شأنھ  من  ما  وهو  اإلفر�قي  اإلتحاد  آلتفاقية  تو�س   تنضّم 
�عّزز حماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

�� إسمية  قائمة  من  شعب  نائب   تمك�ن 
لم جزائية  قضائية  بملفات  املعني�ن   النواب 

يتم الفصل ف��ا لتمّتع أ��ا��ا با��صانة

لدى م�شورة  قضائية  ملفات  ع��  الع 
ّ
باإلط اإلذن   إّن 

التحقيق هو إختصاص مطلق للسلطة القضائية

الشعب، نواب  مجلس  حصانة،  الغ��،   إحالة، 
ملفات قضائية، سلطة قضائية،  هي�ل عمومي، 
 قائمة اسمية، حياة عامة، هو�ة، سر�ة التحقيق،

قر�نة ال��اءة

وزارة العدل

04

05

06

18/03-77
54، 53، 4 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2018 

02

03

12

، 

، 

بالضرورة تتضّمن  الطلب  القائمة اإلسمية موضوع  أّن   حيث 
 معطيات ��صية ع�� مع�� القانون األسا��� عدد 63 لسنة
املعني�ن األ��اص  هوّ�ة   �� املعطيات  هذه  ل 

ّ
وتتمث  ،2004 

بتلك امللّفات القضائية

موضوع القضائية  بامللّفات  املّضمنة  املعطيات  أّن   وحيث 
العامة" ع�� مع�� با��ياة  �عت�� "معلومات متصلة   الطلب ال 

الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

يتّم لم  الطلب  موضوع  القضائية  امللفات  أّن  طاملا   وحيث 
ق ��ا، ي�نا�� مع

ّ
 الفصل ف��ا، فإّن الكشف عن أّي معطى يتعل

املعطيات وحماية  ال��اءة  وقر�نة  التحقيق  سرّ�ة   مبادئ 
ال��صية

ھ عمال بأح�ام الفصل 102 من الدستور، فإّن اإلذن
ّ
 وحيث أن

هو التحقيق  لدى  م�شورة  قضائية  ملفات  ع��  الع 
ّ
 باإلط

سواها دون  تبقى  ال��  القضائية  للسلطة  مطلق   إختصاص 
الطلب موضوع  اإلسمية  القائمة  بإحالة  لإلذن  قانونا   مخّولة 
 من عدمھ، وهو ما أقّرتھ أح�ام الفصل�ن 53 و54 من القانون

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة العدل حول طلب
�� إسمية  بقائمة  مّده  الشعب  نواب  مجلس  من   عضو 
ف��ا الفصل  ي�سن  لم  قضائية  بملفات  املعني�ن   األ��اص 
 لتمّتع أ��ا��ا با��صانة، علما وأن القائمة اإلسمية املطالب
��لس العامة  با��لسة  علنية  بصفة  ع��ا  اإلعالن  س�تّم   ��ا 
أح�ام مع  عدمھ  من  الطلب  هذا  و�عارض  الشعب،   نواب 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

 األسا��� عدد 63 لسنة

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ ال يجوز تمك�ن أحد
معني�ن أ��اص  هو�ة  من  الشعب  نّواب  مجلس   أعضاء 

بملفات قضائية لم ي�سن الفصل ف��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

، 

.

.

.

.2014

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق بضبط أنموذج التصر�ح
ّ
 مشروع أمر ح�ومي يتعل

 بامل�اسب واملصا�� وا��د األد�ى للم�اسب والهدايا
ألح�ام ومطابقتھ  ��ا  التصر�ح  الواجب   والقروض 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

ال��صية املعطيات  إخضاع  يتّم  أن  وجو�ا   يتعّ�ن 
 املضمنة بأنموذج التصار�ح بامل�اسب واملصا�� وا��د
قانون أح�ام  إ��  والقروض  والهدايا  للم�اسب   األد�ى 

 حماية املعطيات ال��صية

التصر�ح الدستور،  24 من  الفصل  أمر،   مشروع 
حياة عمومي،  عون  عليا،  وظائف   بامل�اسب، 

خاصة، هو�ة

رئاسة ا���ومة
04

05

06

18/03-7801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

15

، 

من حيث الش�ل 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
ق بضبط أنموذج التصر�ح بامل�اسب

ّ
 مشروع أمر ح�ومي يتعل

الواجب والقروض  والهدايا  للم�اسب  األد�ى  وا��د   واملصا�� 
التصر�ح ��ا

 ب. بال�سبة إ�� الفصل 2 من مشروع األمر: أشار هذا الفصل
عدد القانون  من   5 بالفصل  عل��م  املنصوص  األ��اص   إ�� 
 46 لسنة 2018، و�الرجوع إ�� الفصل 5 املذ�ور (العددان 12
الدستور من   78 الفصل  إ��  بدوره  أحال  ھ 

ّ
أن يّت��   و13) 

إ�� بال�سبة  92 منھ  الفصل  و���  العليا  الوظائف  إ��   بال�سبة 
الوظائف املدنية العليا

 و�الرجوع إ�� األح�ام الدستور�ة املذ�ورة، يّت�� أ��ا إقتصرت
�شغلون الذين  العموميون  "األعوان  عبار�ي  إستعمال   ع�� 
وظائف �شغلون  الذين  العموميون  "األعوان  و  عليا"   وظائف 
ودون العمومي�ن  األعوان  لهؤالء  تحديد  دون  عليا"   مدنية 
 تحديد املقصود �عبارة "وظائف عليا" وعبارة "وظائف مدنية

عليا

بتعر�ف القانو�ي  الفراغ  هذا  تفادي  لذلك  تبعا  يق��ح   وحيث 
األمر مشروع  صلب  ف��ا  قائمة  ضبط  أو  الوظائف   هذه 
 املعروض، أو مشروع أمر تطبيقي منفصل، باعتبار أّن ذلك لم
ا��ال ي��ك  مّما  لھ،  التطبيقي  بالقانون  وال  بالدستور  ال   يرد 

مفتوحا للتأو�الت واإلج��ادات

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

مشروع األمر لتوضيح أح�امھ ع�� النحو املبّ�ن أعاله

من  24 الفصل  إضافة  يّتجھ  األول:  الع 
ّ
اإلط إ��  بال�سبة   أ. 

واملعطيات ا��اصة  ا��ياة  حماية  يكفل  بآعتباره   الدستور 
ال��صية

جديد الع 
ّ
إط إضافة  يّتجھ  العات: 

ّ
اإلط قائمة  إ��  بال�سبة   ب. 

 مباشرة �عد القانون عدد 46 لسنة 1995 وذلك كما ي��: وع��
القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

لھ، املصّدرة  با��هة  ق 
ّ
يتعل فيما  هوّ�ة  بال  األنموذج  يبدو   ـــــ 

 ولذلك يّتجھ إضافة              طرة �� أع�� الصفحة كما ي��:
وم�افحة الرشيدة  ا��وكمة  هيئة  التو�سية،   ا��مهور�ة 

الفساد
 ــــ يّتجھ �عو�ض عبارة " املهام املوجهة للتصر�ح" �عبارة "املهام

املوجبة للتصر�ح

تتّم ھ 
ّ
أن ع��  ينّص  األمر  مشروع  إ��  فصل  إضافة  يّتجھ   أ. 

طبقا وجو�ا  بالتصار�ح  الواردة  ال��صية  املعطيات   معا��ة 
ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

ج. الصفحة األو�� من أنموذج التصر�ح

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

: .1

من حيث األصل  .2

.

. 

:

«entête»

.

".

:

. 

.

".

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مطالبة مس�شفى عمومي بمد هيئة عمومية
ألحد ال��ية  الوضعية  حول  طّ��   بتقر�ر 

 منظور��ا

الع ع�� امللف ط�� للعون عمومي،
ّ
 ال يمكن قانونا اإلط

يتم ال��  طبية  ��نة  أو  املرض  عطل  ��نة  من   
ّ
 إال

إحدا��ا لدى مؤجره

 مس�شفى، هي�ل عمومي، هيئة عمومية، إحالة،
معطيات مؤجر،  عمومي،  عون  أج��،   الغ��، 
وضعية ط��،  ملف  حّساسة،  معطيات   ��ية، 
للمعطيات، النفاذ  حق  الع، 

ّ
إط تمي��،   ��ية، 

عطلة طبية،  ��نة  ط��،  شبھ  إطار  ط��،   إطار 
مرض، حياة خاصة، ��ة عمومية

مس�شفى ا��ب�ب ثامر بتو�س
04

05

06

18/03-7901

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

15

، 

64,63,62,3

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
من بال��ة  قة 

ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  �عت��   حيث 

قصوى، بحماية  املشّرع  أفردها  ال��  ا��ّساسة   املعطيات 
ل مخاطرا أو تمي��ا بال�سبة إ�� حماية

ّ
 بآعتبار أّن معا����ا �ش�

 ا��ياة ا��اصة لل��ص املع�� باملعا��ة، وع�� هذا األساس،
اإلطار ِقبل  من   

ّ
إال إل��ا  النفاذ  أو  عل��ا  الع 

ّ
اإلط يمكن  ال  ھ 

ّ
 فإن

الط�� وشبھ الط��

ھ عمال بأح�ام األمر عدد 815 لسنة 1990 املؤرخ ��
ّ
 وحيث أن

�ان الطبية
ّ

ق بضبط تركيب و�سي�� ال�
ّ
 14 ماي 1990، املتعل

ٌتحال العمومي�ن  لألعوان  الطبية  امللفات  فإّن  املرض،   لعطل 
مها

ّ
 بطلب من اإلدارة إ�� ال��ان الطبية لعطل املرض ال�� نظ

 األمر املذ�ور والذي ينّص ع�� أّن مرجع نظر هذه ال��ان ي�ون
وجو�ا تضّم  تركيب��ا  أّن  وع��  وطنّيا،  أو  وزارّ�ا  أو  جهوّ�ا   إّما 

أطباء من ال��ة العمومية

ق
ّ
ھ طاملا أّن األمر يتعل

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

��نة إ��   
ّ
إال الط��  ملفھ  إحالة  يمكن  ال  ھ 

ّ
فإن عمومي،   �عون 

إ�� أو  أعاله،  املذ�ور  لألمر  طبقا  محدثة  املرض  لعطل   طبية 
 ��نة طبية مماثلة يتّم إحدا��ا ع�� مستوى الهيئة الوطنية

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن مس�شفى ا��ب�ب ثامر
 بتو�س، حول طلب رئ�س الهيئة الوطنية مل�افحة الفساد مّده
 بتقر�ر طّ�� حول الوضعية ال��ية ألحد منظور�ھ بالهيئة �عد
باملس�شفى اإلقامة  ألزمتھ  مفاجئة  ��ية  لوعكة   �عّرضھ 

مل�افحة الفسادا��ب�ب ثامر بتو�س

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

و�جراءات شروط  بضبط  ق 
ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

 إحداث ومسك ��ل م�ّونات ا��تمع املد�ي و��ل آراء
ومدى ع��ا  واإلجابة  املد�ي  ا��تمع  وم�ّونات   امل�ساكن�ن 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  ألح�ام   مطابقتھ 

ال��صية

معا��ة �عّد  معينة  لغاية  ��ل  ومسك  إحداث   إن 
إخضاعھ يجب  فإنھ  وعليھ  ال��صية   للمعطيات 

 ملقتضيات قانون حماية املعطيات ال��صية

مد�ي، مجتمع  ��ّل،  ح�ومي،  أمر   مشروع 
 م�ساكن�ن، إتفاقية 108، بروتو�ول 181، مجلس
املعطيات ا�سياب  مراقبة،  سلطات   أورو�ا، 

 ال��صية ع�� ا��دود، آراء، موقع إلك��و�ي

رئاسة ا���ومة

04

05

06

18/03-80
14، 11، 9

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

15

، 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
أـ مالحظات عامة

قة بالفصول
ّ
ب. مالحظات متعل

ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
إحداث و�جراءات  شروط  بضبط  ق 

ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

امل�ساكن�ن آراء  املد�ي و��ل  ا��تمع  م�ّونات   ومسك ��ّل 
ألح�ام ومطابقتھ  ع��ا  واإلجابة  املد�ي  ا��تمع   وم�ّونات 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

�ن
ّ
 لهذا اإللتباس وتكر�سا ملز�د الوضوح، يق��ح �سمية ال��ل

كما ي��
ــــ ��ّل م�ّونات ا��تمع املد�ي

ــــ ��ّل اآلراء

م�ّونات  إعالم  وجوب  ع��  الفصل  هذا  ينّص   :4  الفصل 
 ا��تمع املد�ي "باس�يفاء إجراءات ال���يل" دون بيان ما إذا
 �ان هذا اإلعالم فرديا أم جماعيا ودون التنصيص ع�� كيفية
ھ

ّ
أن أم  ا��لية  ا��ماعة  بمقّر  �عليق  مجّرد  هو  هل   اإلعالم، 

 إعالم عن طر�ق ال��يد أم باملوقع اإللك��و�ي. و�ّتجھ تبعا لذلك
 إعادة النظر �� صياغة هذا الفصل ملز�د التوضيح خاّصة وأّن

ق بمسألة إجرائية غ�� قابلة للتأو�ل
ّ
األمر يتعل

صوابھ  بما  خاص"  "فضاء  عبارة  إصالح  يّتجھ   :6  الفصل 
"فضاءا خاصا

 الفصل 7: يّتجھ �عو�ض عبارة "املق��حات املواطن�ن" الواردة 
ة ا��امسة، �عبارة "مق��حات املواطن�ن

ّ
باملط

ي��:  األو�� منھ كما  الفقرة  إعادة صياغة  يتعّ�ن  ــــ   :8  الفصل 
"يتضمن ��ل اآلراء وجو�ا، املعطيات التالية

ة الثانية: يّتجھ تصو�ب ا��طأ املادي وذلك بحذف �لمة
ّ
 ــــ املط

ة
ّ
"اآلراء" الواردة بآخر هذه املط

قرأ
ُ
ت ال  وح��  السليمة  الصياغة  لقواعد  مراعاة  ــــ   :9  الفصل 

ا��لية"، "با��ماعة  عبارة  ع��  �عود  بأّ��ا  "املفتوحة"   �لمة 
يّتجھ إعادة صياغة طالع هذا الفصل كما ي��

املفتوحة" وا��وكمة  ال�شاركية  الديمقراطية  "ل��نة   يمكن 
التا�عة ل��ماعة ا��لية

ق بالقانون األسا��� عدد 42 لسنة 
ّ
الع املتعل

ّ
 يتعّ�ن إدراج اإلط

ع�� باملوافقة  املتضّمن   ،2017 ماي   30  �� املؤرخ   2017 
��لس  108 رقم  اإلتفاقية  إ��  التو�سية  ا��مهور�ة   إنضمام 
اآللية املعا��ة  تجاه  األ��اص  بحماية  قة 

ّ
املتعل  أورو�ا 

رقم اإلضا��  و�روتو�ولها  ال�����  الطا�ع  ذات   للمعطيات 
ق املعطيات ع��

ّ
 181 ا��اّص �سلطات املراقبة و��سياب وتدف

وأّن بآعتبار  الدستور،  ع��  الع 
ّ
اإلط �عد  مباشرة   ا��دود، 

أع�� لها مرتبة  القانون  املوافق عل��ا بمقت��� هذا   اإلتفاقية 
من القوان�ن الوطنية

 إّن قراءة أح�ام املشروع �� صياغتھ ا��الية قد يحدث ل�سا .2
أّن منھ  و�فهم  إحدا��ما  املزمع  �ن 

ّ
ال��ل ب�ن  القارئ  ذهن   �� 

بآراء ق �� ذات الوقت 
ّ
ق بإحداث ��ّل مّوحد يتعل

ّ
 األمر يتعل

عنوان أّن  ذلك  املد�ي،  ا��تمع  م�ّونات  و�قائمة   املواطن�ن 
ومسك إحداث  شروط  ع��  ينّص  املشروع  من  الثا�ي   الباب 
وكذلك املد�ي".  ا��تمع  وم�ونات  امل�ساكن�ن  آراء   "��ل 

 الشأن بال�سبة إ�� الفصول 7 و8 و9 من مشروع األمر. ورفعا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.1

.

:

.1

.2

.3

.4

.5

.

".

".

..."

.

:

....

.
.
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�ش�ل عرضها  "و�تم  عبارة  من  املقصود  توضيح  ُيق��ح  كما   ــــ 
 منفصل حسب مختلف أقسام هذا ��ل" (هل هو عرض ع��

ا��لس؟
�عبارة "ح��  التنفيذ"،  يّتجھ إصالح عبارة "ح��   :13  الفصل 

النفاذ

)

".
.6

"يتع�ن ع�� ي��:  إعادة صياغة طالعھ كما  يّتجھ   :19  الفصل 
 ا��ماعات ا��لية، �� أجل...." كما يتعّ�ن �عو�ض عبارة "ح��

التنفيذ" �عبارة "ح�� النفاذ

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ح�� الهيئة،  قبل  من  املبّ�ن  النحو  ع��  األمر  مشروع   فصول 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  أح�امھ   تتطابق 

ال��صية

.7

".

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الوطنية باملنظومة  ق 
ّ
املتعل القانون   مشروع 

ق
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   لإلحصاء 

 بحماية املعطيات ال��صية

ق باملنظومة الوطنية
ّ
 لم يتضمن مشروع القانون املتعل

ال�� واإلضافة  التعديل  مق��حات  جملة   لإلحصاء 
�� رأي سابق، مما يجعل عديد أح�امھ الهئية   قّدم��ا 

 غ�� متطابقة مع قانون حماية املعطيات ال��صية

 مشروع قانون اإلحصاء، قانون أسا���، منظومة اإلحصاء،
الوط�� ا��لس  احصا�ي،  مسوح  فردية،   معطيات 
معنو�ة، ذات  طبي��،  ��ص  عمومي،  هي�ل   لإلحصاء، 
افالت حساسة،  معطيات  تجميع،  ا��ماية،   است�ناء 
موافقة، ترخيص،  تصر�ح،  الهيئة،  اختصاص   معطيات، 
املعطيات، إ��  النفاذ  حق  فكر�ة،  ملكية  قانو�ي،   ال��ام 
 ���ة من املعطيات، أمن املعطيات، تدقيق سالمة، بحث

عل��، ملف ط��، ��ل عد��

 رئاسة ا���ومة

04

05

06

18/03-8201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

06

، 

، 

، 

 حيث قد سبق للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية أن
أبدت رأ��ا حول مشروع القانون املذ�ور أعاله

الهيئة ع��  الواردة  ا��ديدة  الصيغة  خالل  من  ي�بّ�ن   وحيث 
أعاله، باملرجع  إليھ  املشار  ا���ومة  رئاسة  مكتوب   بمقت��� 
 مدى إستجاب��ا للمالحظات واملق��حات ال�� أبد��ا الهيئة و��

اآل�ي
األسا��� القانون  النص مرتبة  إعطاء مشروع  الهيئة   إق��حت 
 باعتبار وأّن مادة اإلحصاء �عا�� مسائل لها عالقة باملعطيات
من  24 الفصل  يكّفلها  ال��  ا��اصة  وا��ياة   ال��صية 

الدستور، غ�� أّن الصيغة ا��ديدة ال �ستجيب لهذا املق��ح

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
ق باملنظومة الوطنية لإلحصاء ومطابقتھ

ّ
 مشروع القانون املتعل

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
ألح�ام القانون املتعل

تطبيق من  ��صية  معطيات   �� وال��  اإلحصاء  ميدان   �� 
مقتضيات حماي��ا

باملبادئ ق 
ّ
املتعل  4 الفصل  صلب  إضافة  الهيئة   إق��حت 

املعطيات حماية  "مبدأ  اإلحصائيات،  ملنت��   األساسية 
مقتضيات إح��ام  بھ  "و�قصد  ي��  كما  و�عر�فھ   ال��صية" 
إطار  �� ال��صية  املعطات  بحماية  ق 

ّ
املتعل  ال�شر�ع 

 أّن الصيغة ا��ديدة للمشروع لم تأخذ باإلعتبار
ّ
 معا����ا"، إال

هذا املق��ح ع�� الرغم من أهمّيتھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

..

:
.1

الفردية" "املعطيات  مصط��  �عو�ض  الهيئة   إق��حت 
 بمصط�� "املعطيات ال��صية" وذلك بال�سبة إ�� اال��اص
لهم ل�ست  الذين  املعنو��ن،  األ��اص  دون   الطبيعي�ن 
أبقت للمشروع  ا��ديدة  الصيغة  أّن   

ّ
إال ��صية.   معطيات 

 ع�� نفس املصط�� بال�سبة إ�� األ��اص الطبيعي�ن، سواء
 ع�� مستوى التعر�ف الوارد بالفصل 3 من املشروع أو بال�سبة
 لبا�� أح�امھ، وهو ما يتعارض صراحة مع أح�ام الفصل 24
 من الدستور وأح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
أخذ عدم  ي�ّ�ر  وال  املعا��ة.  للمعطيات  املوضوع  تطابق   رغم 
 �غاية إفالت املعطيات ال�� �عا��

ّ
 �ع�ن اإلعتبار هذا املق��ح إال

.2
.

.
.3

�� أصبح  (الذي   7 الفصل  صلب  التنصيص  الهيئة   إق��حت 
 الصيغة ا��ديدة رقم 8) ع�� ضرورة القيام بالتصر�ح املسبق
بتجميع اإلحصائية  املسوحات  قت 

ّ
�عل ما 

ّ
�ل الهيئة   لدى 

من مسبق  ترخيص  ع��  ا��صول  وع��  ��صية   معطيات 
حّساسة ��صية  بمعطيات  األمر  ق 

ّ
�عل إذا  الهيئة   نفس 

إعتبار ع��  وذلك  العد��...)  ھ 
ّ
��ل لل��ص،  الص��   

ّ
 (امللف

هذا  �� الهيئة  إ��  حصرّ�ا  إختصاصا  أسند  قد  املشّرع   أّن 
ا��صوص

.4

أّن ع��   24 الفصل  صلب  التنصيص  عدم  الهيئة   إق��حت 
فكر�ة ملكية  �عت��  جمعها  يتّم  ال��  ال��صية   املعطيات 
 ملنت�� اإلحصائيات "بآعتبار وأّن ذلك ال �ستقيم قانونا ضرورة
و�� أل��ا��ا،   

ّ
إال مل�ا  ت�ون  ال  ال��صية  املعطيات   أّن 

عل��ا ينطبق  ال��  اإلحصاء  عملية  نتائج  عن  جوهرّ�ا   تختلف 
فكر�ا إنتاجا  بآعتبارها  الفكر�ة  بامللكية  ق 

ّ
املتعل  القانون 

 �ستوجب ا��ماية. و�جب �� هذه ا��الة التفر�ق ب�ن نظام�ن
ق األّول باملعطيات ال��صية ال�� يتّم جمعها ��

ّ
 قانوني�ن يتعل

 عمليات اإلحصاء ال�� ال يمكن أن تصبح مل�ا ملنتج اإلحصاء

.5

.
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ت�تج ال��  املعا��ة  �عد  العملية  ن�يجة  ع��  الثا�ي   و�نطبق 
�سمح ال  ولكن  ال��صية  املعطيات  من  إنطالقا   إحصائيات 
 �عد ذلك من التعّرف ع�� ال��ص املع�� ��ا وت�ون مل�ا ملنتج

اإلحصاء

اإلبقاء تّم  ھ 
ّ
أن ا��ديدة  الصيغة  ع��  الع 

ّ
باإلط يّت��  ھ 

ّ
أن  

ّ
 إال

أّن املعطيات ال��صية 18 (فقرة أخ��ة) ع��   صلب الفصل 
صارخا خرقا  �عّد  ما  وهو  اإلحصائيات،  ملنت��  مل�ا   �عت�� 
بحماية ق 

ّ
املتعل  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   للقانون 
املعطيات ال��صية ولإلتفاقية 108 سالفة الذكر

 إق��حت الهيئة التنصيص صلب الفصل 26 (فقرة ثانية) ع��
 تطبيق مقتضيات القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 الذي
لل��ص املس�ن��ة  املوافقة  ع��  ا��صول  وجوب   �ش��ط 
عدم يقت���  ما  وهو  ال��صية  املعطيات  بتجميع   املع�� 
ق

ّ
 إذا �عل

ّ
 إلزامّيتھ ع�� املشاركة �� املسوحات والتعدادات، إال
األمر بالتعداد الوط�� للس�ان املنصوص عليھ قانونا

اإلبقاء وتّم  املق��ح  لهذا  �ستجب  لم  ا��ديدة  الصيغة  أّن   
ّ
 إال

ع�� نفس األح�ام صلب الفصل 20

.

.

.

.6

سواه، دون  لصاح��ا  مل�ا  ال��صية  املعطيات  بأّن   إعتبارا 
صلب صراحة  التنصيص  ضرورة  ع��  دت 

ّ
أك الهيئة   فإّن 

�� حّقھ  ممارسة  من  املع��  ال��ص  تمك�ن  ع��   35  الفصل 
ومعا����ا تجميعها  تّم  ال��  ال��صية  معطياتھ  إ��   النفاذ 
 وا��صول ع�� ���ة م��ا، وهو ما لم يتّم أخذه �ع�ن اإلعتبار
 إذ بقي حق النفاذ مقتصرا ع�� منت�� اإلحصائيات والقائم�ن
 بالبحوث العلمية وهو ما ينطبق ع�� اإلحصائيات ال املعطيات

ا��ّمعة

.7

ھ يّتجھ التنصيص صراحة صلب الفصل 37
ّ
 الحظت الهيئة أن

وحماية تأم�ن  وجوب  ع��  ا��ديدة)  الصيغة   ��  32  (رقم 
 املعطيات ال��صية ا��ّمعة وذلك بالقيام بتدقيق للسالمة
،2004 لسنة   5 عدد  (قانون  قانونا  املستوجب   املعلوماتية 
ق بالو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية) وكذلك ضرورة

ّ
 املتعل

أوج��ا ال��  ال��صية  املعطيات  حماية  مقتضيات   إح��ام 
القانون عدد 63 لسنة 2004 (الفصول 18 و19 و20 و21

و�آست�ناء للمشروع،  ا��ديدة  الصيغة  أّن  ع��  الهيئة  د 
ّ

 وتؤك
�افة اإلعتبار  �ع�ن  تأخذ  لم  فإّ��ا  واحدة،  ش�لية   مالحظة 
قها

ّ
و�عل أهمّي��ا  من  بالّرغم  الهيئة  ومق��حات   مالحظات 

 بتطبيق مقتضيات الدستور وأح�ام اإلتفاقية الدولية وأح�ام
ق جميعها بحماية املعطيات ال��صية

ّ
القانون األسا��� تتعل

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 فصول مشروع القانون ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح��
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية

ولم تتّم اإلستجابة لهذا املق��ح بالرغم من أهمّيتھ

.8

.

.

).

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

قبل من  بصر�ة  مراقبة  وسائل   ترك�� 
 وزارة الداخلية بالطر�ق العام

 إعداد وثيقة مرجعية للقواعد املنطبقة عند إستعمال
زة بالطر�ق العام و�ق��اح

ّ
 وسائل املراقبة البصر�ة املرك

أنموذج الالفتة ا��ّصصة إلعالم العموم

مراقبة عمومية،  سلطة  عمومي،  هي�ل  الداخلية،   وزارة 
 بصر�ة، طر�ق عام، عموم، إعالم، وثيقة مرجعية، أنموذج
���يالت، �سليم  م، 

ّ
مرق ��ل  متا�عة،  منظومة   الفتة، 

قضائية، ت�بعات  مرجعية،  قواعد  ���يالت،   استعمال 
هو�ة، موزعات،  لل���يالت،  نفاذ  الك��و�ي،   عنوان 
معلوماتية، سالمة  حي�ية،  مشاهدة  ���ة،   استخراج 
الك��و�ي، حامل  ���يالت،  منظومة  ���يالت،   سر�ة 
إحتفاظ ا��اصة،  الفضاءات  ��ب  ���يالت،   ف�� 

بال���يالت، تأم�ن املعطيات

وزار ة الداخلية
04

05

06

18/03-82(2)
القرار عدد 5 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

19

، 

، 

74,73,72,71,70,69

حيث �عرض الهيئة �� هذا الصدد الوثائق التالية

فتة الواجب �عليقها �� الطر�ق العام إلعالم العموم
ّ
 أنموذج لال

 ب��ك�� هذه الوسائل
وزارة مصا��  طرف  من  مسكھ  الواجب  لل��ّل   أنموذج 
السلط إ��  ال���يالت  �سليم  عمليات  بھ  ورد 

ُ
ت  الداخلية، 

القضائية عند الطلب
 القواعد املرجعية آلستعمال وسائل ا��ماية البصر�ة بالطر�ق

العام
و�ستعمال ب��ك��  ق 

ّ
املتعل للهيئة   5 عدد  القرار  من   ���ة 

وسائل ا��ماية البصر�ة

لألعوان ت�و��ية  دورة  لتنظيم  إستعدادها  الهيئة  تبدي   كما 
 الذين س�باشرون ع�� منظومة ا��ماية البصر�ة وفق قواعد
مصا�� مع  الت�سيق  �عد  وذلك  ال��صية  املعطيات   حماية 

وزارة الداخلية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

حول الداخلية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 إعداد وثيقة مرجعية للقواعد املنطبقة عند إستعمال وسائل
لفائدة ت�و�ن  و�رمجة  العام  بالطر�ق  زة 

ّ
مرك بصر�ة   حماية 

 اإلطارات املعني�ن باستغالل منظومة متا�عة عمليات املراقبة
البصر�ة و�ق��اح أنموذج الالفتة ا��ّصصة إلعالم العموم

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

:

.

،

،

،

.
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للالفتة  أنموذج 
العموم إلعالم  العام  الطر�ق   �� �عليقها  الواجب 

مم  400  /  600 األقل  ع��  �ساوي  ب��م 

ترقيم الوسيلة: 000000
املسؤول عن املعا��ة: وزارة الداخلية

عنوان املسؤول عن املعا��ة: ن�� ا��ب�ب بورقيبة، تو�س
املوقع اإللك��و�ي لطلب النفاذ لل���يالت

نظام حماية بصر�ة �� وضع استخدام
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
طبقا للقانون املتعل

videoprotection@interieur.gov.tn
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أنموذج ال��ل الواجب مسكھ
من طرف مصا�� وزارة الداخلية 

ا��ماية منظومة  باستغالل  تقوم  ال��  املص��ة  ع��   يجب 
عمليات �ل  بھ  ضّمن 

ُ
ت ��ّل،  مسك  العام  للطر�ق   البصر�ة 

 النفاذ لل���يالت، وتمك�ن ا��هات القضائية ا��تّصة وهيئة
الع ع�� ذلك ال��ّل عند

ّ
 حماية املعطيات ال��صية من اإلط

الطلب

ة
ّ
را عليھ من غ�� املصا�� املستغل

ّ
ما ومؤش

ّ
 و��ون ال��ّل مرق

للمنظومة و�حتوي ع�� البيانات التالية

.

:

 

 

ع/ر
تار�خ

الطلب
ا��هة

الطالبة 
أسباب
الطلب

رقم
وسيلة 

ا��ماية 

تار�خ
ال���يل

توقيت
ال���يل 

 تار�خ
�سليم

ال���يل 

العون
الذي 
سلم 

معرف
 العون 
ورت�تھ
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 يخضع ترك�� وسائل ا��ماية البصر�ة بالطر�ق العام إ�� جملة
من القواعد واإلجراءات، تتمحور أساسا حول النقاط التالية

م ال���ة ومعّرفھ ورت�تھ
ّ
�سليم ال���يل، العون الذي سل

وذلك بصر�ة  حماية  وسائل  بوجود  العموم  إعالم   ضرورة 
 بواسطة الفتة توضع �� حدود الفضاء املشمول بال���يل و��

م�ان يجعلها وا��ة للعيان

 القواعد املرجعية ل��ك�� و�ستغالل
 وسائل ا��ماية البصر�ة بالطر�ق

العام

:

.1

 يجب ع�� األعوان املباشر�ن ملنظومة ا��ماية البصر�ة اإلل��ام
قيامهم أثناء  شاهدوه  ما  مضمون  إفشاء  وعدم  امل��   بالسّر 

بمهامهم

الذكر سابقة  القواعد  ع��  اإلعتماد  يمكن  لذلك،   وتبعا 
 لصياغة مدّونة شرف يتّم إمضاؤها من ِقبل �ّل عون مباشر

ملنظومة ا��ماية البصر�ة

.7

ال��ك�� الرق�� لوسائل ا��ماية ��ب الفضاءات  يتعّ�ن عند 
ا��اصة

.2

تأم�ن بضمان  الكفيلة  والتنظيمية  التقنية  التداب��   إتخاذ 
متا�عة منظومة  ترك��  و�ا��صوص  ال���يالت   وسالمة 
من  ��� إستخراج  وعمليات  ا��ي�ية  املشاهدة   لعمليات 
تأم�ن يجب  كما  ��ا.  القائم�ن  األعوان  وهوّ�ة   ال���يالت 
محميا إل��ا  الولوج  يجعل  بما  املوزعات  ��ا  زة 

ّ
املرك  القاعات 

ومقتصرا ع�� األ��اص ا��ّول لهم ذلك

 و�جب أن يخضع نظام املعلومات إ�� مقتضيات القانون عدد
بالسالمة ق 

ّ
املتعل  ،2004 فيفري   3  �� املؤرخ   2004 لسنة   5 

وخاّصة املعلومات،  نظم  �سالمة  ق 
ّ
يتعل فيما   املعلوماتية 

 إلزامية إجراء التدقيق الدوري للسالمة. و�مكن ت��يص جملة
قة بالسالمة �� النقاط التالية

ّ
اإلل��امات املتعل

إلك��ونيا األختام  تحت  ووضعها  ال���يالت  ب�شف��   القيام 
ل��فاظ ع�� سرّ���ا وقيم��ا الوثوقية

ال���يالت سّر�ة  تضمن  و���يل  حماية  وسائل   إستخدام 
وسالمتھا و�م�انية النفاذ إل��ا

حماية وتأم�ن فضاءات التخز�ن بصفة دور�ة

.3

لإلحتفاظ قصوى  كمدة  يوما   (60) ست�ن  مدة   تحديد 
إست�نائيا و�مكن  آلية  بصفة  ف��ها  و�رمجة   بال���يالت 
 اإلحتفاظ بال���يالت �عد املّدة املذ�ورة ع�� حامل إلك��و�ي

مستقّل �� إحدى ا��الت�ن

.4

بال���يل املباشر لل��ص املشمول  النفاذ غ��   ضمان حّق 
العنوان ع��  ُيرسل  مطلب  طر�ق  عن  ا��ق  هذا   و�مارس 
ب���ة �غاية اإلحتفاظ  فتة 

ّ
بالال املبّ�ن  ال��يدي  أو   اإللك��و�ي 

الوسيلة رقم  املطلب  و�تضّمن  يخّصھ  الذي  ال���يل   من 
وتار�خ ال���يل وتوقيتھ وس�ب الطلب

.5

�ّل عملية بھ  ضّمن 
ُ
ت ر عليھ 

ّ
م ومؤش

ّ
 وجوب مسك ��ّل مرق

 إستخراج و�سليم ل���ة من ال���يالت و�حتوي وجو�ا ع��
عليھ تأّسس  الذي  الس�ب  الطالبة،  ا��هة  الطلب،   تار�خ 

 الطلب، تار�خ ال���يل وتوقيتھ، رقم وسيلة ا��ماية، تار�خ

.6

.

.

.

:

.

.
.

 بطلب من السلطات القضائية طاملا �ان ذلك ضرور�ا ملباشرة
ت�بعات جزائية

 بطلب من ال��ص املشمول بال���يل �� إطار ممارستھ ��ّق
النفاذ

:

.

.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معا��ة معطيات ��صية ��رفاء الشركة

املعطيات معا��ة  فإن  معنو�ة  ذواتا  ا��رفاء  �ان   إذا 
للقانون تخضع  ال  ��ا  الشر�اء  و  بمس����ا   املتعلقة 

 األسا��� ��ماية املعطيات ال��صية

شركة، معنو�ة،  ذوات  طبيعيون،  أ��اص   حرفاء، 
 تصر�ح، ترخيص

Tunisie Leasing & Factoring04

05

06

18/03-82(3)
8، 7، 4 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

22
، 

شركة

حيث أّن املعامالت ال�� تقوم ��ا شركة

 مع حرفا��ا �عت�� من قبيل معا��ة املعطيات ال��صية ع��
،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   4 الفصل   مع�� 
ق األمر بأ��اص طبيعي�ن. وتخضع ع�� هذا األساس

ّ
ما �عل

ّ
 �ل

املعطيات بمعا��ة  قة 
ّ
املتعل والشروط  اإلجراءات   إ�� 

وال��خيص التصر�ح  إجراءات  وخاّصة  وحماي��ا   ال��صية 
ع�� مع�� الفصل�ن 7 و8 من القانون املذ�ور

الذوات مع  املعامالت  با��  �عت��  ال  ذلك،  عدا  فيما   وحيث 
املعنو�ة معا��ة ملعطيات ��صية

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ ع�� شركة

بحماية املعنّية  ل��رفاء  ال��صية  املعطيات  ب�ن   التمي�� 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، وغ��ها من املعطيات

ال�� ال تنضوي ضمن هذه ا��ماية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

      بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن شركة

حول مشروعّية معا��ة املعطيات ال��صية ��رفا��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

"Tunisie Leasing & Factoring" 
، 

"Tunisie Leasing & 
Factoring" 

.

.

"Tunisie Leasing & Factoring" 

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بإصدار ق 
ّ
املتعل األسا���  القانون   مشروع 

قة
ّ
املتعل لألح�ام  ومطابقتھ  الرقمية  ة 

ّ
 ا��ل

بحماية املعطيات ال��صية

االتصال تكنولوجيات   وزارة 
اق��ح��اواإلقتصاد الرق�� ال��  واإلضافات  التعديل  مق��حات   اعتماد 

حماية ملنظومة  القانون  مشروع  ل�ستجيب   الهيئة 
 املعطيات ال��صية

اقتصاد عمومي،  هي�ل  الرقمية،  ا��لة  قانون،   مشروع 
معطيات شب�ات،  حماية  معلوماتية،  أنظمة   رق��، 
ثقة العمومية،  الشب�ات   عمومية، مزود خدمات، مشغل 
 رقمية، تجميع معطيات، وثيقة إلك��ونية، ترات�ب جاري ��ا
أمن عمومية،  هيئة  خاصة،  حياة  سلوك،  مدّونة   العمل، 
ان��نات، منتدى  متبادلة،  معطيات  وط��،  دفاع   عام، 
صاالت إلك��ونية، وثائق ورقية، عقو�ات، قاصر، عديم

ّ
 ات

 األهلية

04

05

06

18/03-8301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

22

�� واملق��حات  املالحظات  من  جملة  الهيئة  �عرض   حيث 
ة الرقمية، كما

ّ
ق با��ل

ّ
 خصوص فصول مشروع القانون املتعل

هو مبّ�ن فيما ي��

الكتاب األول: أح�ام عامة
الكتاب الثا�ي: �� البناء التحتية وموارد اإلتصاالت اإللك��ونية
واألنظمة الشب�ات  وحماية  الرقمية  الثقة   �� الثالث:   الكتاب 

املعلوماتية
الكتاب الرا�ع: �� ا��قوق وا��ر�ات

الكتاب ا��امس: �� التنمية الرقمية االقتصادية واالجتماعية
الكتاب السادس: �� ا��رائم والعقو�ات

يقصد باملصط��ات التالية ع�� مع�� هذا القانون
أو يتحّصل ي�ش��ا  ال��   معطيات عمومية: املعطيات والوثائق 
 عل��ا أو يَجّمعها هي�ل عمومي �� إطار مهامھ وَ�َضعها ع�� ذّمة

العموم

 ــــ اإلستغناء عن هذا الفصل ��الفتھ مل�شور رئ�س ا���ومة 
مشار�ع إعداد  بقواعد  ق 

ّ
املتعل  2018 مارس   17  ��  املؤرخ 

 النصوص القانونية (يمكن عند اإلقتضاء إدراج محتوى هذا
الفصل صلب وثيقة شرح األسباب

ـــــ كما يّتجھ بال�سبة إ�� �امل النص 
�عبارات  " الثا�ي،  الكتاب  األول،  "الكتاب  عبارات  �عو�ض   ــــــ 
للم�شور تطبيقا  وذلك  الثا�ي..."  العنوان  األول،   "العنوان 

سالف الذكر
ــــــ �عو�ض عبارة "األمن" �عبارة "األمن العام

ذمة ع��  "و�ضعها  حذف  يق��ح  العمومية:  املعطيات   �عر�ف 
تلك املعطيات بآعتبار وأّن صفة "عمومية" تك�س��ا   العموم" 
ول�س جّمعها  أو  أ�شأها  الذي  العمومي  الهي�ل  إ��   بالنظر 

بالنظر إ�� وضعها ع�� ذّمة العموم من عدمھ

ة اإلتصاالت اإللك��ونية ع�� ستة كتب كما ي��
ّ
يّتجھتحتوي مجل

الفصل 2

الفصل 3

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

تكنولوجيات وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
األسا��� القانون  مشروع  حول  الرق��  واالقتصاد  صال 

ّ
 االت

قة
ّ
املتعل لألح�ام  ومطابقتھ  الرقمية  ا��لة  بإصدار  ق 

ّ
 املتعل

بحماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

:

::

1

2
).

:

.

".

... ، 

: ...

. 
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يخضع املطبق،  القانو�ي  النظام  �ان  ومهما  ا��االت  �ل   �� 
وتوف�� اإللك��ونية  لإلتصاالت  العمومية  الشب�ات   مشغ�� 

قة ��ا إ�� اإلل��امات التالية
ّ
ا��دمات املتعل

 معا��ة املعطيات ال��صية

 يتو�� مزّود خدمات الثقة الرقمية املعتمد، عند طلب شهادة
طبقا ال��صية  الصبغة  ذات  املعلومات  جمع  ��ا   موثوق 
تجمع أن  و�تعّ�ن  العمل،  ��ا  ا��اري  وال��ات�ب   لل�شار�ع 

املعلومات طبقا إلحدى اإلجراءات التالية

شب�ات  �
ّ

مشغ� اإللك��ونية  لإلتصاالت  الوطنية  الهيئة   
ّ

 تحث
 اإلتصاالت اإللك��ونية ومزّودي ا��دمات ع�� صياغة و�عتماد
ا��دمات. مستعم��  حقوق  تضمن  سلوك  قواعد   مدّونات 
التعديل. هيئة  مصادقة  ع��  املدّونات  هذه  مشار�ع   و�عرض 
ل الذي �عتمدها

ّ
 وعند اإلقتضاء، يمكن للهيئة أن تطلب املشغ

ا��قوق. وتتضّمن مدونات لهذه  بنودها مراعاة   تحو�ر �عض 
قواعد السلوك ا��توى التا��

ال��صية املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة  ع��   يتعّ�ن 
اإللك��ونية لإلتصاالت  الوطنية  الهيئة  رأي  ع��   ا��صول 
العمومية الشب�ات  ع��  بمبادالت  ق 

ّ
متعل قرار  �ل   ��  املسبق 

املعطيات بحماية  املساس  شأ��ا  من  اإللك��ونية   لإلتصاالت 
ال��صية ملستعمل ا��دمات وحياتھ ا��اصة

� شب�ات اإلتصاالت اإللك��ونية ومزّودي ا��دمات
ّ

 ع�� مشغ�
إح��ام مبدأ حياد اإلن��نات وذلك بـ

بيانات ع��  ا��دمات  مستعم��  مع  امل��م  العقد   إحتواء 
  وتوضيحات حول إجراءات وترت�بات إدارة حركة اإلشارات

ا��اصة وا��ياة  ال��صية  املعطيات  حماية   سياسة 
ملستعمل ا��دمات

ال��صية" الصبغة  ذات  املعلومات  "جمع  عبارة   �عو�ض 
�عبارة "جمع املعطيات ال��صية

ة الرا�عة كما ي��
ّ
إعادة صياغة املط

املعطيات ��ماية  إعتمادها  الواجب  األساسية  القواعد   ـــــ 
ال��صية وا��ياة ا��اّصة ملستعم�� ا��دمات

الهيئة أّن  ع��  بالتنصيص  الفصل  هذا  صياغة  إعادة   يتعّ�ن 
 الوطنية لإلتصاالت اإللك��ونية �� ال�� يتوّجب عل��ا ا��صول
 ع�� الرأي املسبق للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
ق بمبادالت ع�� الشب�ات العمومية

ّ
 بال�سبة إ�� �ل قرار  متعل

املعطيات بحماية  املساس  شأ��ا  من  اإللك��ونية   لإلتصاالت 
بآعتبار وأّن ا��اصة،  ا��دمات وحياتھ   ال��صية ملستعمل 
وحصري أص��  إختصاص  هو  ال��صية  املعطيات   حماية 
 للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية وع�� با�� الهيا�ل

الرجوع إل��ا لطلب اإلس�شارة ول�س العكس

ق بحماية املعطيات
ّ
 ـــ علما وأّن مشروع القانون األسا��� املتعل

ينّص الشعب  نّواب  مجلس  ع��  حاليا  املعروض   ال��صية 
 ع�� أّن الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية تبدي رأ��ا
 حول مشار�ع النصوص بال�شاور مع الهيئات التعديلية �ّل ��

مجال إختصاصھ

ة الثالثة كما ي��
ّ
إعادة صياغة املط

تضم�ن العقد امل��م مع مستعم�� ا��دمات بيانات

الفصل 9

الفصل
 167

الفصل
 224

الفصل
 228

الفصل
 239

:

،

ــــ �عو�ض عبارة "املطبق" �عبارة "املنطبق
فإّن ال��صية،  باملعطيات  قة 

ّ
املتعل ة 

ّ
املط إ��  بال�سبة   ـــــ 

ل هو حماية املعطيات ال��صية
ّ
 اإلل��ام ا��مول ع�� املشغ

ة كما ي��
ّ
عند معا����ا، و�ّتجھ تبعا لذلك �غي�� صياغة املط

 ـــــ حماية املعطيات ال��صية عند معا����ا

".

:
،

...

"

:

... ، 
-

:

.

. 

.

.

:
:

.....
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ا��اصة ا��ياة  حماية  وع��  ا��دمة  جودة  ع��   وتداعيا��ا 
ومدى للشبكة  نفاذهم  مدى  وع��  ال��صية   واملعطيات 
ق

ّ
تدف وع��  وا��دمات  والتطبيقات  للمحتوى   إستعمالهم 

ا��ركة صعودا ونزوال

شب�ات  �
ّ

مشغ� ة 
ّ
ا��ل من   239 الفصل  أح�ام  تمنع   ال 

إ�� اإللتجاء  من  ا��دمات  ومزّودي  اإللك��ونية   اإلتصاالت 
 ترت�بات و�جراءات معقولة اإلدارة حركة اإلشارات ع�� أساس
من الهدف  مع  التناسب  وقاعدة  التمي��  وعدم   الشفافية 
 العملية. 96 و�قع ال��وء إل��ا دون أن تؤدي إ�� مراقبة محتوى
األمن إح��ام مقتضيات  زم مع 

ّ
الال أك�� من  تدوم  أن  أو   مع�ن 

ال��صية املعطيات  و  ا��اّصة  ا��ياة  و  الوط��   والدفاع 
 اإلل��ام بضوابط دنيا ��ودة ا��دمات يقع ضبطها من طرف
إس�شارة إجراء  �عد  اإللك��ونية  لإلتصاالت  الوطنية   الهيئة 

عاّمة و�عتماد تدقيق مستقّل ��ودة ا��دمات

با��ال قة 
ّ
املتعل املسائل  بدراسة  اإلن��نات  منتدى  ف 

ّ
 ي�ل

الرق�� والتداول �شأ��ا
ع�� منتظمة،  مشاورات  ا��صوص  هذا   �� املنتدى  م 

ّ
 ينظ

 الصعيدين الوط�� واإلقلي��، مع السلطات العمومية، ونّواب
واأل�اديمية، وا��معياتية  اإلقتصادية  والقطاعات   الشعب، 
 وا��تمع املد�ي. و�مكن للمنتدى أن �س�شار من قبل ا���ومة
مجال  �� تدخل  مسألة  �ل  �شأن  ا���ومي�ن  املسؤول�ن   أو 
 إختصاصھ. كما يبدي املنتدى رأيھ اإلس�شاري �� �ّل مشروع
ق باإلتصاالت اإللك��ونية و�حماية

ّ
 نّص �شر��� أو ترتي�� يتعل

 املعطيات ال��صية

بطلب العمومية  الهيا�ل  ف��ا  تتعهـد  ال��  ا��االت  جميع   فـي 
باألمر املع��  مطالبة  دون  فيھ  النظر  تتولـى  �عد  عن   خدمة 
 بتأكيد طلبھ بطر�قة أخرى أو دعوتھ إلضافة معطيات ت�تجها
هيا�ل من  �عد  عن  عل��ا  ا��صول  يمك��ا  أو  الهيا�ل   تلك 
م��ا العمومّية  املعطيات  جميع  وتك����  أخرى.   عمومّية 
ا���ّية نفس  العمومّية  الهيا�ل  ب�ن  املتبادلة   وال��صّية 
ع�� ف��ا  يتعّ�ن  ال��  ا��االت  و��  الورقّية.  للوثائق   القانونّية 
الوثيقة من  ال���  عديد  إيداع  أو  إرسال  ا��دمة   طالب 
األمر �علق  إذا  مستوفيا  �عت��  الشرط  هذا  فإن   الواحدة، 
من واحدة  ���ة  إيداع  أو  إرسال  بمجرد  إلك��ونية   بوثيقة 

الوثيقة

 �عت�� �عٍد ع�� قاصر أو ع�� عديم األهلية موجبة للعقاب ع��
مع�� الفصل 297 من هذه ا��لة

التغر�ر ومحاولة  والتحيل  واإلكراه  وال��ديد  فظي 
ّ
الل  التحّرش 

قصد �عد،  عن  اإلتصال  تقنيات  من  تقنية  بواسطة   بقاصر 
 دفعھ إ�� لقاء غر�اء للمشاركة الطوعية أو القسر�ة �� أفعال
سلبھ أو  ��صية  معلومات  أو  أسرار  إفشاء  أو   ج�سية 

ممتل�ات خاّصة

ــــــ �عو�ض عبارة "ال تمنع" �عبارة "ال تحول
وعبارة األو��  الفقرة   �� "اإللتجاء"  عبارة  إستعمال  تّم   ــــــ 
بآعتماد املصط��  توحيد  و�ّتجھ  الثانية  الفقرة   ��  "ال��وء" 

عبارة "اإللتجاء

بآعتبار ال��صية"  املعطيات  العبارة األخ��ة "وحماية   حذف 
وال��تي�ية ال�شر�عية  النصوص  مشار�ع   �� الرأي  إبداء   وأّن 
قة باملعطيات ال��صية هو إختصاص أص�� وحصري

ّ
 املتعل

 للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية وع�� با�� الهيا�ل
الرجوع إل��ا لطلب اإلس�شارة دون سواها

 تحس�ن الصياغة بإضافة �لمة "فإ��ا" قبل عبارة "تتو�� النظر
فيھ

الفصل بآخر  الواردة  ��صية"  "معلومات  عبارة   �عو�ض 
�عبارة "معطيات ��صية

الفصل
 240

الفصل
 245

الفصل
 270

الفصل
 298

.

".

".

.

...

.

.

.

". 

:

.

".
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ق بحماية املعطيات
ّ
 عالوة ع�� العقو�ات املقّررة بالقانون املتعل

 ال��صية �عاقب بخطية مالية من ألف إ�� ثالثة آالف دينار
 �ل من يتعّمد �شر محتوى يتضّمن صورا أو معطيات خاّصة
ا��صول دون  األن��نات  شبكة  ع��  األهلية  �عديم  أو   بقاصر 

املسبق ع�� موافقة وليھ

ة الرقمّية لتوضيح
ّ
ق با��ل

ّ
ھ يتعّ�ن إعادة صياغة فصول مشروع القانون املتعل

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

أح�امھ ع�� النحو املبّ�ن أعاله

 الفصل
300

:

.

 حذف هذا الفصل بآعتباره مخالفا للمبدأ القانو�ي العام الذي
الفعلة،  يقت��� عدم معاقبة ال��ص مّرت�ن من أجل نفس 
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   87 الفصل  وأّن   خاّصة 
ق بحماية املعطيات ال��صية أقّر عقو�ة أشّد

ّ
 2004، املتعل

ل �� ال��ن ملّدة عام�ن وخطية قدرها 10
ّ
 لنفس ا��ر�مة تتمث

.آالف دينار

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املنتفع�ن  �� إسمية  بقائمة  الز�تونة  بنك   مّد 
باملساعدات وقائمة أخرى �� الداعم�ن ل��معية

الع ع��
ّ
 و ل�ن �ان من حق بنك الز�تونة قانونا املطالبة باالط

وللداعم�ن باملساعدات  للمنتفع�ن  ال��صية   املعطيات 
 ل��معية �� حدود ما �سمح بھ القانون إالأن ذلك يجب أن

 يتم وفقا ملقتضيات قانون حماية املعطيات ال��صية

عن مسؤول  إسمية،  قائمة  الغ��،  إحالة،  بنك،   جمعية، 
داعم�ن، قائمة  مساعدات،  من  منتفع�ن   املعا��ة، 
 حسابات بنكية، حرفاء، هو�ة، تحي�ن معطيات، م�افحة

اإلرهاب، غسيل األموال، مؤسسة بنكية

جمعية صفاقس ا����ية
04

05

06

18/03-83(2)
47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

22

ع�� ا��صول  من  تمكينھ  الز�تونة  بنك  طلب  �عّد  ال   حيث 
�� أخرى  وقائمة  باملساعدات  املنتفع�ن   �� إسمية   قائمة 
 الداعم�ن ل��معية من ِقبل جمعية صفاقس ا����ية مخالفا
وأّن باعتبار  ال��صية،  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل  للقانون 

2015 لسنة   26 عدد  األسا���  القانون  يفرضها  اإلحالة   هذه 
ق بم�افحة اإلرهاب ومنع غسل

ّ
2015، املتعل 7 أوت   املؤرخ �� 

 األموال، الذي أوجب ع�� املؤسسات البنكية صلب الفصول
خاذ تداب�� العناية الواجبة عند فتح

ّ
 107 و108 و109، منھ إت
حسابات بنكية ��رفا��م

املعلومات ب�ل  مطالب��م  التداب��،  هذه  ب�ن  من   وحيث 
والبيانات ذات الصلة بأ�شط��م ومن ذلك ع�� س�يل املثال

ا��معية ��ا  تقوم  ال��  الت��ع  عمليات  من  املستفيدين   هوّ�ة 
هوّ�ة األ��اص الذين يل��مون تجاهها و�مارسون نفوذا عل��ا
��ا تقوم  ال��  األعمال  عالقة  من  بالغرض  قة 

ّ
متعل  معلومات 

ا��معية

حرفا��م ��وّ�ة  قة 
ّ
املتعل البيانات  بتحي�ن  كذلك   ومطالب��م 

 وممارسة يقظة مستمّرة تجاههم وتفّحص ما يجر�ھ حرفا��م

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

صفاقس جمعية  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
�� إسمية  بقائمة  مّدها  الز�تونة  بنك  طلب  حول   ا����ية 
ل��معية الداعم�ن   �� أخرى  وقائمة  باملساعدات   املنتفع�ن 
ق

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  عدمھ  من  الطلب  هذا   و�عارض 

 بحماية املعطيات ال��صية

ر لد��م
ّ
 من عمليات ومعامالت للتحّقق من تناسقها مع ما توف

ال�� وا��اطر  �شاطهم  طبيعة  بآعتبار  حولهم  بيانات   من 
يتعّرضون لها وعند اإلقتضاء من مصدر أموالهم

طبيعة إ��  بالنظر  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

الهبات بول 
َ
ق  �

ّ
تتو� خ��ية  جمعية  بآعتبارها  ا��معية   �شاط 

 والت�ّ�عات و�عادة توز�عها ع�� املنتفع�ن ��ا، فإّن بنك الز�تونة
 ي�ون محّقا �� مطالب��ا بمّده بالبيانات املذ�ورة ع�� أن يتو��
 البنك حماية تلك املعطيات وفقا ملقتضيات القانون األسا���
 عدد 63 لسنة 2004، باعتباره مسؤوال عن معا��ة املعطيات

ال��صية ��رفائھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

،

.

:

،
،

-
-
-

. 

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إدراجها املزمع  للبيع  العامة  الشروط  وثيقة   مطابقة 
ملقتضيات وحرفا��ا  التصاالت  شركة  ب�ن   بالعقد 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
ال�شر�ع املتعل

العامة الشروط  إ��  إضافتھ  املزمع  الفصل  مشروع   �عّد 
ألح�ام مطابقا  الهيئة،  ع��  املعروضة  صيغتھ   ��  للبيع، 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
ال�شر�ع املتعل

 إعالم، حرفاء، موافقة، شركة، عقد، شروط عامة،
النفاذ حق  املعطيات،  تأم�ن  املعطيات،  سر�ة   غاية، 

ش�ي إ�� الهيئة
ّ
للمعطيات، االع��اض، ال�

صاالت أورنج تو�س
ّ
شركة اإلت

04

05

06

18/03-8501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2018

02

03

14 

42,32,19,18

قة
ّ
واملتعل الهيئة،  ع��  ا��الة  الوثيقة  ع��  الع 

ّ
اإلط �عد   حيث 

ال��صية بمعا��ة معطيا��م  الشركة   �شروط إعالم حرفاء 
الطرف�ن، و�ا��صول ع�� موافق��م ب�ن  امل��م  العقد  إطار   �� 
��ا الغاية املصّرح   الصر�حة، و�آل��ام الشركة باإلقتصار ع�� 
سرّ�ة لضمان  زمة 

ّ
الال التداب��  بآتخاذ  �آل��امها  املعا��ة،   من 

�� ا��رفاء  حّق  و�ممارسة  ال��صية،  املعطيات   وسالمة 
ع�� اإلقتضاء  عند  واإلع��اض  املعطيات  تلك  إ��   النفاذ 

معا����ا، و�� صورة حصول خالف، ال�ش�ي لدى الهيئة

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن مشروع الفصل املزمع
ع�� املعروضة  صيغتھ   �� للبيع،  العاّمة  الشروط  إ��   إضافتھ 

الهيئة، ال يث�� أّي إش�ال قانو�ي من قبلها

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

صاالت "أورنج
ّ
 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة اإلت

ال��صية املعطيات  بحماية  قة 
ّ
املتعل األح�ام  حول   تو�س" 

 واملضّمنة بوثيقة الشروط العامة للبيع املزمع إدراجها بالعقد
ق

ّ
املتعل ال�شر�ع  ملقتضيات  ومطابق��ا  وحرفا��ا  الشركة   ب�ن 

بحماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إيواء أنظمة إعالمية ��رفاء تتضّمن
 معطيات ��صية

إعالمية ��رفا��ا أنظمة  بإيواء  تقوم   يتعّ�ن ع�� �ل شركة 
 توف�� �ل التداب�� التقنية الالزمة لضمان حماية املعطيات
ضبطها ال��  والشروط  للقواعد  وفقا  ا��ّزنة   ال��صية 

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

تخز�ن التقنية،  التداب��  إيواء،  إعالمية،   أنظمة 
ولوج، إطالع،  عمومية،  سلطات  بنوك،   معطيات، 
تقنية، تداب��  األموال،  منع غسيل  اإلرهاب،   م�افحة 

أمن املعطيات

 شركة
04

05

06

18/03-8601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2018 

02

03

23

Dataxion

42,32,19,18

 حيث أّن إيواء مؤسسة                           ألنظمة إعالمية تا�عة
 لبنوك لي�ية تتضّمن معطيات ��صية ال ي�نا�� مع مقتضيات
�شاط أّن  طاملا   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
دون ال��صية  املعطيات  تلك  تخز�ن  ع��  يقتصر   املؤسسة 

الع ع�� محتواها
ّ
معا����ا أو اإلط

إ�� التو�سية  السلطات  ولوج  بإم�انية  ق 
ّ
يتعل فيما   وحيث 

 املعطيات الواقع إيواؤها، فإّن املشّرع التو���� ول�ن خّول هذه
 الصالحية للسلطات التو�سية �� نطاق القانون األسا��� عدد
غسل ومنع  اإلرهاب  بم�افحة  ق 

ّ
املتعل  ،2015 لسنة   26 

املالية املؤسسات   �� محدودا  مجالھ  جعل  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال  األموال، 

ل�ست و��  مالية،  �عمليات  تقوم  ال��  وغ��ها   واملصرفية 
وضعية املؤسسة الطالبة

مؤسسة بإم�ان  أنھ  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
"Dataxion" شر�طة ��رفا��ا،  املعلوماتية  املنظومات   إيواء 
املعطيات حماية  لضمان  زمة 

ّ
الال التقنية  التداب��  �ّل   توف�� 

ضبطها ال��  والشروط  القواعد  وفق  ا��ّزنة   ال��صية 
القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن مؤسسة                       حول
و�م�انية لي�ية  لبنوك  تا�عة  إعالمية  ألنظمة  املؤّسسة   إيواء 
إيواؤها، الواقع  املعطيات  إ��  التو�سية  السلطات   ولوج 
ق

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  عدمھ  من  اإلجراء  هذا   و�عارض 

 بحماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

"Dataxion"

،

"Dataxion"

.

.

. 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

رفض عون تمر�ر بصمتھ بجهاز مراقبة ا��ضور
 بمقر العمل 

 يحّق لالدارة ���يل حضور أعوا��ا بواسطة تمر�ر بصم��م
 بجهاز مراقبة ا��ضور دون الوقوف ع�� موافق��م طاملا أّن
تر�طهم ال��  العمل  عالقة  عل��م  تفرضھ  اإلجراء   ذلك 
الواردة واإلجراءات  الشروط  إح��ام  ضرورة  مع   بمؤجرهم 

بالقانون عدد 63 لسنة 2004

 معطيات بيوم��ية، بصمة، عون إداري، مؤجر، جهاز
حضور، ���يل  عمومي،  هي�ل  حضور،   مراقبة 
ال��ام ع�ل،  عقد  موافقة،  حساسة،   معطيات 
 �عاقدي، إعالم، تجميع معطيات، استعمال معطيات،
 تخز�ن، قواعد بيانات، وسائل تقنية، سر�ة البصمة،

أمن البصمة، إتاحة للغ��، ترخيص

04ديوان ق�س األرا��� ورسم ا��رائط

05

06

18/03-87(2)
14، 5

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2018 

02

03

5

 حيث �عت�� البصمات من املعطيات ال��صية البيوم��ية ال��
املعطيات فئة  من  بآعتبارها  خاّصة  حماية  معا����ا  ب 

ّ
 تتطل

5 و14 من القانون  ال��صية ا��ّساسة ع�� مع�� الفصل�ن 
2004، وتخضع ع�� هذا األساس إ��  األسا��� عدد 63 لسنة 

ترخيص مسبق من الهيئة

 وحيث أّن املشرع ول�ن إش��ط ا��صول ع�� املوافقة الصر�حة
من الصنف  هذا  ملعا��ة  باألمر  املع��  لل��ص   والكتابية 
 أنھ بحكم اإلل��ام التعاقدي املتمثل

ّ
 املعطيات ال��صية، إال

 �� عقد العمل امل��م ب�ن ديوان ق�س األرا��� ورسم ا��رائط
من ذلك  عن  ب 

ّ
ي��ت ما  مع  أخرى،  جهة  من  وأعوانھ  جهة   من 

 اإلل��ام ا��مول ع�� األعوان بضرورة التقّيد بأوقات العمل،
ا��صول األجهزة دون  ترك�� هذه   �� ت�ون محّقة  اإلدارة   فإّن 
 ع�� موافقة األعوان بل تكتفي بإعالمهم بذلك ال��ك�� و�الغاية

امل�شودة منھ

برفض التمّسك  عون  ألّي  يحّق  ال  سبق،  ما  ع��  بناء   وحيث 
 ���يل حضوره بواسطة تمر�ر بصمتھ بجهاز املراقبة، طاملا
أّن ذلك اإلجراء تفرضھ عليھ عالقة العمل ال�� تر�طھ بمؤجره

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

األرا��� ق�س  ديوان  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
���يل برفض  اإلدارة  عون  تمّسك  حول  ا��رائط   ورسم 
ا��ضور، مراقبة  بجهاز  بصمتھ  تمر�ر  بواسطة   حضوره 
ق

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  عدمھ  من  التصّرف  هذا   و�عارض 

بحماية املعطيات ال��صية

ورسم األرا���  ق�س  ديوان  إدارة  �عفي  ال  ذلك  أّن   وحيث 
ا��رائط من إح��ام اإلجراءات التالية

ـــــ ضرورة ا��صول ع�� ترخيص �� الغرض من الهيئة
ـــــ ضرورة إعالم األعوان بالغاية من ترك�� تلك األجهزة

��ا املصّرح  الغاية  ع��  البصمات  تجميع  إقتصار  ضرورة   ـــــ 
واإلل��ام �عدم إستعمالها ألّي غاية أخرى

ع�� مقتصرا  البصمات  تلك  إستغالل  ي�ون  أن  ضرورة   ــــــ 
 تخز���ا بجهاز مراقبة ا��ضور                 و��ّ�ر إستعمالها

إل�شاء أّي نوع من قواعد البيانات
زمة لضمان سرّ�ة

ّ
 ــــ ضرورة إتخاذ التداب�� والوسائل التقنية الال

 وسالمة تلك البصمات وعدم الولوج إل��ا مّمن ل�ست لھ صفة،
وعدم إتاح��ا للغ��

ديوان إلدارة  يحّق  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 ق�س األرا��� ورسم ا��رائط ���يل حضور أعوا��ا بواسطة
ع�� الوقوف  دون  ا��ضور  مراقبة  بجهاز  بصم��م   تمر�ر 
 موافق��م طاملا أّن ذلك اإلجراء تفرضھ عل��م عالقة العمل ال��

تر�طهم بمؤجرهم مع ضرورة إح��ام اإلجراءات سالفة الذكر

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق بضبط أنموذج �شر مضمون
ّ
 رأي مطابق يتعل

 التصار�ح بامل�اسب واملصا��

رأي تقديم   �� للهيئة  حصر�ا  إختصاصا  القانون   أسند 
بامل�اسب التصار�ح  مضمون  �شر  أنموذج  حول   مطابق 
تتم أنموذج  التناسب.وفق  مبدأ  مراعاة  مع   واملصا�� 
الوطنية الهيئة  من  بآق��اح  ح�ومي  بأمر  عليھ   املصادقة 

مل�افحة الفساد

الوطنية هيئة  أنموذج،  بامل�اسب،  التصر�ح  مطابق،   رأي 
بروتو�ول  ،108 إتفاقية  عمومية،  هيئة  الفساد،   مل�افحة 
 181، الفصل 24 من الدستور، الفصل 49 من الدستور،
ع�� التصر�ح  القر�ن،  عليا،  وظيفة  �شر،  خاصة،   حياة 

 الشرف

رئاسة ا���ومة
04

05

06

18/03-8801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2018 

02

03

14

47,28,27,11,10,9,6,4

أ. من حيث الش�ل

ب. من حيث األصل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
مضمون �شر  أنموذج  بضبط  ق 

ّ
يتعل مطابق  رأي   طلب 

 التصار�ح بامل�اسب واملصا��، بناء ع�� إق��اح الهيئة الوطنية
مل�افحة الفساد املقّدم بتار�خ 4 د�سم�� 2018

 صلب الفصل 24 منھ، ع�� أّن "الدولة تح�� ا��ياة ا��اصة...
49 الفصل  صلب  ينّص  كما  لألفراد.  ال��صية"   واملعطيات 
با��قوق قة 

ّ
املتعل الضوابط  القانون  "يحّدد  ھ 

ّ
أن ع��   منھ، 

من ينال  ال  بما  وممارس��ا  الدستور  ��ذا  املضمونة   وا��ر�ات 
 جوهرها. وال توضع هذه الضوابط إال لضرورة تقتض��ا دولة
أو ملقتضيات الغ��،  ديمقراطية و��دف حماية حقوق   مدنية 
 األمن العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة العامة، أو اآلداب
الضوابط هذه  ب�ن  التناسب  اح��ام  مع  وذلك   العامة، 

وموجبا��ا

108 عدد  األورو�ية  املعاهدة  ع��  تو�س  صادقت   وحيث 
قة بحماية األ��اص تجاه املعا��ة اآللية

ّ
 ��لس أورو�ا املتعل

رقم اإلضا��  و�روتو�ولها  ال�����  الطا�ع  ذات   للمعطيات 
 181. وتبعا لذلك أصبحت املعاهدة املذ�ورة جزءا من ال�شر�ع

التو���� �� مجال حماية املعطيات ال��صية

،108 عدد  األورو�ية  فاقية 
ّ
واإلت الدستور  ع��  عالوة   وحيث 

2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  التو����  املشّرع   سّن 
واإلجراءات الشروط  و�ّ�ن  ال��صية  املعطيات  عّرف   الذي 
 والقواعد الواجب إح��امها عند معا��ة تلك املعطيات �غاية

حماي��ا

 وحيث أّن املشّرع التو���� فرض من جهة أخرى صلب القانون
ق بالتصر�ح

ّ
 عدد 46 لسنة 2018 املؤرخ �� 1 أوت 2018، املتعل

وتضارب املشروع  غ��  اإلثراء  و�م�افحة  واملصا��   بامل�اسب 
منھ،  5 الفصل  صلب  إل��م  املشار  األ��اص  ع��   املصا��، 
من ذم��م  ع��  ُوضع  الذي  أنموذج  وفق  بم�اس��م   التصر�ح 
 قبل هيئة م�افحة الفساد والذي يتضّمن جملة من معطيا��م

 حيث يتعّ�ن تحو�ل إق��اح الهيئة الوطنية مل�افحة الفساد إ��
ي�تدئ األنموذج  تحديد  إجراء  أّن  باعتبار  العات 

ّ
اإلط  أّول 

 باق��اح الهيئة املذ�ورة طبقا للفصل الثامن من القانون عدد
بالتصر�ح ق 

ّ
املتعل  ،2018 أوت   01  �� املؤرخ   2018 لسنة   46 

وتضارب املشروع  غ��  اإلثراء  و�م�افحة  واملصا��   بامل�اسب 
املصا��

2017 لسنة   42 عدد  األسا���  القانون  إضافة  يتعّ�ن   وحيث 
إنضمام ع��  باملوافقة  ق 

ّ
املتعل  ،2017 ماي   30  ��  املؤرخ 

أورو�ا ��لس   108 رقم  اإلتفاقية  إ��  التو�سية   ا��مهور�ة 
للمعطيات اآللية  املعا��ة  تجاه  األ��اص  بحماية  قة 

ّ
 املتعل

181 ا��اص  ذات الطا�ع ال����� و�روتو�ولها اإلضا�� رقم 
إ�� ا��دود  ع��  املعطيات  ق 

ّ
وتدف و��سياب  املراقبة   �سلطات 

ل
ّ
العات باعتبار أّن اإلتفاقية املذ�ورة أصبحت تمث

ّ
 قائمة اإلط

 جزءا ال يتجّزأ من املنظومة القانونية التو�سية �� مادة حماية
املعطيات ال��صية

ق با��قوق وا��ر�ات
ّ
 حيث ينّص الدستور �� الباب املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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 ال��صية مثل اإلسم واللقب والعنوان وتار�خ الوالدة واملهنة
املالية بم�اس��م  قة 

ّ
املتعل األخرى  البيانات  عديد   وكذلك 

 والعقار�ة وعناو���ا... كما ألزمهم ب�شر مضمون تلك التصار�ح
من معّينة  أصنافا  يمارسون  الذين  األ��اص  إ��   بال�سبة 

الوظائف العليا املبّ�نة بالفصل 8 من نفس القانون

 وحيث أّن الهيئة قد أبدت رأ��ا �� هذا ا��صوص و�عت��ت أّن
غ�� إجراء  �عت��  للعموم  ال��صية  املعطيات  هذه   �شر 
ھ

ّ
بامل�اسب وأن الهدف امل�شود من التصر�ح   ضروري لتحقيق 

الع بمقّر هيئة
ّ
 �ان  بإم�ان املشّرع الّسماح ملن ��ّمھ األمر باإلط

تكر�س يضمن  بما  التصار�ح،  تلك  ع��  الفساد   م�افحة 
 الشفافية ومحار�ة الفساد والرشوة دون حاجة ل�شر محتوى
ب عن ذلك من �شه�� باأل��اص

ّ
 التصر�ح للعموم مع ما ي��ت

و�ن��اك ملعطيا��م ال��صية ومساس بحيا��م ا��اصة

القر�ن ال بم�اسب  التصر�ح  أّن  الهيئة كذلك  إعت��ت   وحيث 
 يجوز ال من الناحية القانونية وال من الناحية الواقعية بأعتبار
 أّن التصر�ح ع�� الشرف هو تصر�ح ����� وال يمكن القيام
���صية يتمّتع  القر�ن  أّن  كما  آخر.  ��ص  �عنوان   بھ 
الع

ّ
ة ولھ ذمة مالية، ل�س من حق القر�ن اإلط

ّ
 قانونية مستقل

عل��ا، مّما يجعل التصر�ح ع�� الشرف �شأ��ا مجانبا للصواب

للفقرة صياغتھ  وعند  املشرع  فإّن  أخرى،  جهة  ومن   وحيث 
قة

ّ
 الثانية من الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018 املتعل

ا��صري اإلختصاص  اإلعتبار  �ع�ن  أخذ  التصار�ح،   ب�شر 
بإسنادها ا��ال  هذا   �� ال��صية  املعطيات  حماية   لهيئة 
 مهّمة تقديم رأي تق�� حول تحديد ما يمكن �شره مع مراعاة
 مبدأ التناسب. إذ نّص ع�� أن يتّم ال�شر "... وفق أنموذج تتم
م�افحة الهيئة]  من  بآق��اح  ح�ومي  بأمر  عليھ   املصادقة 
املعطيات حماية  لهيئة  مطابق  رأي  ع��  [و�ناء   الفساد 

ال��صية

ھ يرجع إ�� هيئة
ّ
 وحيث إس�نادا إ�� جملة هذه النصوص، فإن

 حماية املعطيات ال��صية صالحية تحديد املعطيات القابلة
مثلما والتناسب  الضرورة  مبدأي  اإلعتبار  �ع�ن  أخذا   لل�شر 
 سبق بيانھ. كما تق��ح الهيئة أن يتم �شر األمر م��و�ا برأ��ا

املطابق ع�� الرائد الرس�� ل��مهور�ة التو�سية

ھ يتعّ�ن ضبط أنموذج
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 �شر مضمون التصار�ح بامل�اسب واملصا�� ع�� النحو املبّ�ن
ق

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  يتطابق  الهيئة ح��  قبل   أعاله من 

بحماية املعطيات ال��صية

�� ��ا  املعمول  القواعد  إح��ام  بضرورة  الهيئة  تو���   وحيث 
 ميدان حماية املعطيات ال��صية عند �شر البيانات املدرجة
مل�افحة الوطنية  الهيئة  واب  موقع  ع��  بامل�اسب   بالتصر�ح 

الفساد، وهو ما يجعل ال�شر مقتصرا ع�� ما ي��

 ال يمكن �شر �ل املعطيات ا��اّصة باملصّرح وال�� من شأ��ا
 أن �سمح بالتواصل معھ مثل رقم الهاتف أو العنوان ال��يدي
 أو اإللك��و�ي أو رقم بطاقة التعر�ف الوطنية أو تار�خ والدتھ
واللقب باإلسم  اإلكتفاء  بالتا��  و�تعّ�ن  العائلية.  وضعّيتھ   أو 

والوظيفة املوجبة للتصر�ح

 يجب �شر التار�خ الذي تّم فيھ التصر�ح والتار�خ الذي أصبح
 فيھ التصر�ح مستوجبا قانونا

.

.

.

".

.

:

.1 

بأبنائھ أو  املصّرح  بقر�ن  قة 
ّ
املتعل املعطيات  �شر  يمكن   ال 

ما يكتفي التنصيص ع�� وجود معطيات ��ّمهم تّم
ّ
 القّصر و�ن

التصر�ح ��ا

.3 

وأجور، بات 
ّ
(مرت املداخيل  أصناف  �شر  ع��  اإلقتصار   يجب 

 جراية، معّينات كراء، مداخيل تجار�ة أو صناعية أو فالحية...)
ومصادرها دون مبالغها

(أرض صنفها  ب�شر  اإلكتفاء  يجب  العقارات،  إ��   بال�سبة 
وحّصة إك�سا��ا  وتار�خ  فيال...)  شقة،  فالحية،  أرض   بيضاء، 

اإلش��اك �� ملكّي��ا دون بيان ثم��ا أو قيم��ا أو مساح��ا

.4

.5

البيانات �شر  ع��  اإلقتصار  يجب  املنقوالت،  إ��   بال�سبة 
التالية

 ـــــ وسائل النقل: صنفها (سيارة، دّراجة نار�ة، شاحنة، مركب،
مروحية، طائرة...) وتار�خ إك�سا��ا

عددها األخرى:  املالية  واألوراق  والرقاع  وا��صص  األسهم   ـــــ 
وأنواعها وتار�خ إك�سا��ا

ـــــ ا��يوانات: صنفها وعددها
ادخار، حساب  جاري،  (حساب  الصنف  املودعة:  املبالغ   ـــــ 

حساب ايداع...) واملؤسسة البنكية املفتوح لد��ا ا��ساب
قرض  ،����� قرض  سك��،  (قرض  طبيع��ا  القروض:   ـــــ 

القتناء سيارة...) ومّدة سدادها
ـــــ الهدايا: طبيع��ا وطبيعة املهدي (��ص مادي أو معنوي

بآست�ناء ��ا،  قة 
ّ
املتعل البيانات  �شر  عدم  الثمينة:  األشياء   ـــــ 

وتار�خ وطبيع��ا  عددها  �شر  يمكن  ال��  اإلخ��اع   براءات 
إك�سا��ا

ــــ األصول التجار�ة: النوع أو ال�شاط وحّصة اإلش��اك

.6

.2 

.

.
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.
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االسم واللقب
الوظيفة املوجبة للتصر�ح

تار�خ التصر�ح
تار�خ وجوب التصر�ح

معطيات متعلقة بالقر�ن

جذاذة املعطيات القابلة لل�شر

ال�عم

معطيات متعلقة بالقصر

املداخيل

العقارات

ال�عم

املصدرالصنف*العدد الرت��

حصة االش��اكتار�خ اك�سابھالصنف*العدد الرت��

وسائل النقل

تار�خ االك�سابالصنف*العدد الرت��

األسهم وا��صص والرقاع واألوراق املالية األخرى

تار�خ االك�سابالنوع*العدد الرت��

ا��يوانات

العددالصنف*العدد الرت��

ا��سابات البنكية

املؤسسة البنكيةالصنف*العدد الرت��
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القروض

مدة السدادالطبيعة*العدد الرت��

الهدايا

املهديالطبيعة*العدد الرت��

براءات االخ��اع

تار�خ االك�سابالطبيعة*العدد الرت��

األصول التجار�ة

حصة االش��اكالنوع أو ال�شاط*العدد الرت��

يضاف سطر ل�ل صنف أو نوع من املعطيات املصرح ��ا  *.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

التبليغ بمنظومة  ق 
ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

القانون ألح�ام  ومطابقتھ  مواطن"  ــ  "ء   اإللك��و�ي 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

القانون ملقتضيات  مخالفا  ا���ومي  األمر  مشروع  �عّد   ال 
األسا��� عدد 63 ا��امي للمعطيات ال��صية

ا��وكمة هيئة  اإللك��و�ي،  التبليغ  أمر،   مشروع 
 الرشيدة وم�افحة الفساد، هيئة عمومية، منظومة،

إبالغ عن الفساد، حماية املبلغ�ن

رئاسة ا���ومة
04

05

06

18/03-89
6,5

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2018 

02

03

10

أ. من ناحية الش�ل

ب. من ناحية األصل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
ــ "ء  اإللك��و�ي  التبليغ  بمنظومة  ق 

ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   مواطن" 

ال��صية

املنصوص األح�ام  وأّن  بآعتبار  األمر،  مشروع  من   2  الفصل 
عل��ا املنصوص  تلك  تخالف  أن  بحال  يمكن  ال  بأمر   عل��ا 

بقانون أسا���

القانون إ�� تالؤم مشروع األمر مع مقتضيات  بال�سبة   وحيث 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004، فإّن أح�ام الفصل�ن 5 و6 من
أّية مالحظة من تث��  ال  بالتا��  ذلك، و��   املشروع قد كّرست 

قبل الهيئة

األمر مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
مخالفا ل�س  اإللك��و�ي  التبليغ  بمنظومة  ق 

ّ
املتعل  ا���ومي 

ا��امي  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   ملقتضيات 
للمعطيات ال��صية

رسم إصالح  يتعّ�ن  املنظومة،  �سمية  إ��  بال�سبة  أنھ   حيث 
كتب ع��

ُ
ت الهمزة  وأّن  باعتبار  ــــ مواطن"  "أ  بما صوابھ   الهمزة 

وال ال�لمة،  أّول   �� مكسورة  أو  مفتوحة  �انت  ما 
ّ
�ل مّد   ألف 

آخر  �� �انت  أو  س�ون  فوقها  �ان  إذا   
ّ
إال السطر  ع��  كتب 

ُ
 ت

 ال�لمة ومسبوقة بحرف ساكن. والغاية �� ال�سمية هو الّداللة
 ع�� الصبغة اإللك��ونية للمنظومة وهذا النعت ي�تدئ بـــــــ "إ" ال

"ء

لسنة  10 عدد  األسا���  القانون  من   6 الفصل  ينّص   حيث 
الفساد عن  باإلبالغ  ق 

ّ
املتعل  ،2017 مارس   7  �� املؤرخ   2017 

غ يوّجھ وجو�ا اإلبالغ عن حاالت
ّ
املبل أّن  غ�ن ع�� 

ّ
املبل  وحماية 

 الفساد إ�� هيئة ا��وكمة الرشيدة وم�افحة الفساد. وهو ما
إختصاصا الهيئة  هذه  إ��  أسند  قد  املشّرع  أّن  منھ   ُ�ست�تج 
ق تلّقي التبليغ عن حاالت الفساد، بأست�ناء

ّ
 حصر�ا فيما يتعل

طبقا مباشرة  بالش�اية  القضاء  ف��ا  يتعّهد  ال��   ا��االت 
للفصل 4 من القانون املذ�ور

 وحيث ُيق��ح تبعا لذلك حذف "اإلبالغ عن حاالت الفساد" من

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

:

".

:

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املرض ع��  للتأم�ن  إلك��ونية  منظومة  ترك��   مشروع 
للمنخرط�ن إلك��ونية  بطاقة  إ�شاء  إ��  ��دف   الذي 
مختلف ب�ن   

ّ
ا��ط ع��  املعلومات  ب�بادل   والسماح 

األح�ام مع  العالجية  العملية   �� املتدخلة   األطراف 
قة بحماية املعطيات ال��صية

ّ
 املتعل

املرض ع��  للتأم�ن  اإللك��ونية  املنظومة  استغالل   إن 
 يف��ض بالضرورة معا��ة معطيات ��صية للمنخرط�ن،
 مما �ستوجب مطابق��ا لقانون حماية املعطيات ال��صية
بال��ة قة 

ّ
املتعل ا��ّساسة  املعطيات  تأم�ن  م��ا   وخاصة 

ال�� تتم معا����ا

إلك��ونية، منظومة  منخرط�ن،  إلك��ونية،   بطاقة 
 الصندوق الوط�� للتأم�ن عن املرض، معطيات حّساسة،
 معطيات ��ة، موافقة، قاصرا، م��ورا، أّمي، مص��ة
إعالم، �عاقدي،  إل��ام  قانو�ي،  إل��ام  باألمر،   املع�� 
أمن االجتماعية،  ال�سمية  املعطيات،  من   املستفيد 
املعلوماتية، املنظومة  املعلوماتية،  السالمة   املعطيات، 
 �شف�� املعطيات، موقع واب، الولوج إ�� املنظومة، الغ��،
��� نقل،  تحو�ل/  إحالة،  هو�ة،  باملعطيات،   األضرار 
أيواء، بيوم��ية،  معطيات  الك��و�ي،  بر�د   املعطيات، 
 مناولة، السر امل��، طب�ب، حق النفاذ للمعطيات، تقليص

 املعطيات ا��ّمعة، ���ة من املعطيات
الصندوق الوط�� للتأم�ن

04ع�� املرض 

05

06

18/03-90
18

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2018 

02

03

17

،

 ع�� مستوى تجميع املعطيات ال��صية 
للمنخرط�ن

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

الوط�� الصندوق  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
منظومة ترك��  مشروع  تطابق  مدى  حول  املرض  عن   للتأم�ن 
بطاقة إ�شاء  إ��  ��دف  الذي  املرض  ع��  للتأم�ن   إلك��ونية 
ّ
ا��ط املعلومات ع��  ب�بادل  والسماح  للمنخرط�ن   إلك��ونية 
 ب�ن مختلف األطراف املتّدخلة �� العملية العالجية مع األح�ام

قة بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

باملوقع أو  باملطبوعة  يضع  أن  الصندوق  ع��  يتوّجب   كما 
�عم��ها ي�ون  ال��  ا��انات  لتحديد   (*) عالمة   اإللك��و�ي 

وجو�يا
 الفصل 27 ـ فيما عدا الصور املنصوص عل��ا ��ذا القانون أو
املعطيات معا��ة  يمكن  ال  العمل،  ��ا  ا��اري   بالقوان�ن 
 ال��صية إال باملوافقة الصر�حة والكتابية للمع�� باألمر. و�ذا
 �ان قاصرا أو م��ورا عليھ أو غ�� قادر ع�� اإلمضاء، تخضع

املوافقة إ�� القواعد القانونية العامة

 الفصل 29 ـ ال تخضع ملوافقة املع�� باألمر معا��ة املعطيات
باملص��ة عليھ  �عود  أ��ا  ا���ّ�  من  ي�ون  ال��   ال��صية 
يتطلب موافقتھ  ع��  ا��صول  �ان  أو  بھ  االتصال  ر 

ّ
 و�عذ

ال��صية املعطيات  معا��ة  �انت  إذا  أو  مرهقة   مجهودات 
يقتض��ا القانون أو اتفاق ي�ون املع�� باألمر طرفا فيھ

الهيئة الع��اض  ا��ّدد  األجل  انقضاء  �عد  ـ   31  الفصل 
إعالم يجب  القانون،  هذا  من   7 بالفصل  عليھ   املنصوص 
ال��صية مسبقا املعطيات  ع��م  الذين ستجمع   األ��اص 

 و�أي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا بما ي��

 ـ نوع املعطيات ال��صية املراد معا����ا
ـ أهداف معا��ة املعطيات ال��صية
ـ الطا�ع اإللزامي أو االختياري ألجو���م

 ـ نتائج عدم ا��واب
 ـ اسم ال��ص الطبي�� أو املعنوي املستفيد من املعطيات أو

 الذي لھ حق النفاذ إل��ا ومقره

قيامھ عند  للتأم�ن  الوط��  الصندوق  ع��  يتوّجب   حيث 
قة باملنخرط�ن، التنصيص

ّ
 بتجميع املعطيات ال��صية املتعل

 بلغة وا��ة وم�ّسطة باملطبوعة ا��ّصصة لذلك أو باملوقع
اإللك��و�ي، ع��

 النص القانو�ي الذي خّول لھ ذلك التجميع
الغاية من معا��ة تلك املعطيات

مّدة اإلحتفاظ ��ا 
الهيا�ل ال�� يمك��ا اإلطالع عل��ا أو ال�� يمكن أن تحال إل��ا

 حقوق ال��ص املع�� باألمر �� النفاذ إ�� معطياتھ ال��صية
 واإلع��اض ع�� معا����ا وتحيي��ا وف��ها

املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  لدى  التظلم   إم�انية 
ال��صية �� صورة املساس بحقوقھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.1
:

:

،
،

،
،

،

.

.

.

.

:
، 

، 

، 
، 
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ع�� مستوى تأم�ن املنظومة اإللك��ونية 

االجتماعية �سميتھ  أو  ولقبھ  املعا��ة  عن  املسؤول  اسم   ـ 
وممثلھ عند االقتضاء ومقره

 ـ حقهم �� النفاذ
 ـ حقهم �� الرجوع �� املوافقة ع�� املعا��ة �� �ل وقت

 ـ حقهم �� االع��اض ع�� معا��ة معطيا��م ال��صية
ـ مدة حفظ املعطيات ال��صية

املعطيات أمان  لضمان  املتخذة  لالحتياطات  موجز  وصف   ـ 
ال��صية

املعطيات نقل  املعا��ة  عن  املسؤول  �ع��م  ال��  البالد   ـ 
ال��صية إل��ا عند االقتضاء

 ـ عدم إم�انية قراءة السندات أو ���ها أو �عديلها أو نقلها من
قبل ��ص غ�� مأذون لھ بذلك

 ـ عدم إم�انية إقحام أي معطيات �� نظام املعلومات دون إذن
 �� ذلك وعدم إم�انية االطالع ع�� املعطيات امل��لة أو محوها

أو ال�شطيب عل��ا
قبل من  املعلومات  معا��ة  نظام  استعمال  إم�انية  عدم   ـ 

أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك
إ�� الذين نفذوا  الالحق من هو�ة األ��اص  التث�ت  إم�انية   ـ 
ذلك وزمن  إقحامها  تم  ال��  واملعطيات  املعلومات   نظام 

وال��ص الذي تو�� ذلك
 ـ عدم إم�انية قراءة املعطيات أو ���ها أو �عديلها أو محوها

أو ال�شطيب عل��ا أثناء إحال��ا أو نقل سندها
ـ ا��فاظ ع�� املعطيات ع�� إحداث ��� م��ا احتياطية وآمنة

 حيث يتعّ�ن أن ت�ون املنظومة املعلوماتية قادرة ع�� ���يل
األمر ق 

ّ
�عل سواء  ال��صية  املعطيات  ع��  تطرأ  عملية   �ّل 

الع عل��ا أو
ّ
 بإدراج تلك املعطيات أو تحيي��ا أو ف��ها أو اإلط

بال��يد إرسالها  أو  محمولة  وسائط  ع��  تخز���ا  أو   طبعها 
ع�� بالتعّرف  املنظومة  �سمح  أن  يجب  كما   اإللك��و�ي. 
والوسيلة موقعھ  و�تحديد  بالعملية  قام  الذي   ال��ص 

املستعملة وتار�خ وساعة القيام بالعملية

عل��ا املنصوص  االحتياطات  تضمن  أن  يجب  19ـ   الفصل 
بالفصل 18 من هذا القانون ما ي��

إ�� الذين نفذوا  الالحق من هو�ة األ��اص  التث�ت  إم�انية   ـ 
ذلك وزمن  إقحامها  تم  ال��  واملعطيات  املعلومات   نظام 

وال��ص الذي تو�� ذلك

(مثل ا��ّساسة  املعطيات  صنف  معا��ة  إ��   بال�سبة 
وضمانا البيوم��ية)،  واملعطيات  بال��ة  قة 

ّ
املتعل  املعطيات 

رُجّوت�ن من هذه املنظومة، فإّن
َ
 لتحقيق النجاعة والفاعلية امل

ا��ديد القانون  مشروع  إس�باق  إ��  مدعو  التأم�ن   صندوق 
هيا�ل بت�ليف  وذلك  ال��صية،  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
 املتعل

 مختّصة وخارجية للقيام بصفة مسبقة بدراسة ا��اطر حول
ضوء ع��  الصندوق   �

ّ
و�تو� اإللك��ونية.  املنظومة   إستعمال 

زمة الكفيلة
ّ
 نتائج تلك الدراسة إتخاذ التداب�� واإلحتياطات الال
عة قصد تفادي وقوعها

ّ
بالتصدي للمخاطر املتوق

بحماية ق 
ّ
املتعل األسا���  القانون  مشروع  من   38  الفصل 

 املعطيات ال��صية. يتع�ن ع�� املسؤول عن املعا��ة القيام
 بصفة دور�ة وحسب نوعية املعا��ة بدراسة ��اطرها و�عالم
حسب الدراسة  دور�ة  ضبط  و�تم  الدراسة.  ب�تائج   الهيئة 

نوعية املعا��ة بمقت��� أمر ح�ومي

التقنيات �شهده  الذي  السر�ع  التطور  إ��  بالنظر   حيث 
  اإللك��ونية ا��ديثة ووجود عديد املؤّسسات التو�سية

اإلعالم مع  الوصول  مضمونة  رسالة  بواسطة  اإلعالم   و�تم 
 بالبلوغ أو بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا �� أجل ال يقل عن شهر

قبل التار�خ ا��ّدد ملعا��ة املعطيات ال��صية

لسنة  5 عدد  القانون  من   23 الفصل  ألح�ام  تطبيقا   حيث 
املعلوماتية النظم  فإّن  املعلوماتية،  بالسالمة  ق 

ّ
املتعل  ،2004 

العمومية الهيا�ل  مختلف  إ��  بالنظر  الّراجعة   والشب�ات 
تخضع إ�� نظام تدقيق إجباري سنوي للسالمة املعلوماتية

 وحيث و�� نفس اإلتجاه، ألزم الفصل 18 من القانون األسا���
ال��صية املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل  ،2004 لسنة   63  عدد 

زمة
ّ
الال اإلحتياطات  جميع  بآتخاذ  املعا��ة  عن   املسؤول 

أو �عديلها  من  الغ��  ومنع  املعطيات  أمان  ع��   للمحافظة 
الع عل��ا دون إذن من قبل صاح��ا

ّ
اإلضرار ��ا أو االط

 وحيث وتبعا لذلك، ي�ون تأم�ن املعطيات ال��صية وخاّصة
أهّم من  بال��ة،  قة 

ّ
املتعل تلك  غرار  ع��  م��ا   ا��ّساسة 

التداب�� �ّل  بآتخاذ  ملزما  ي�ون  الذي  الصندوق،   واجبات 
وخاّصة املعطيات  هاتھ  بتأم�ن  الكفيلة  والوقائية   التنظيمية 

 القيام بالتدقيق للسالمة املعلوماتية
املعطيات �شف��  ع��  ا��رص  كذلك  عليھ  يتعّ�ن   وحيث 
بقية ومع  جهة  من  املنخرط�ن  مع  ي�بادلها  ال��   ال��صية 
بما أخرى،  جهة  من  ال��ية  املعطيات  تبادل   ��  املتدخل�ن 
تلك ع��  الصفة  لهم  ل�ست  مّمن  الغ��  إطالع  دون   يحول 

املعطيات
إ�� بالولوج  �سمح  الذي  الواب  موقع  ي�ون  أن  يجب   وحيث 

 املنظومة مطابقا ملعاي�� السالمة وذلك بآعتماد تقنية

الغ�� بواسطة  أو  بنفسھ  يقوم  ��ص  �ل  18ـ   الفصل 
بأن املعنية  األطراف  إزاء  ملزم  ال��صية  املعطيات   بمعا��ة 
 يتخذ جميع االحتياطات الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات
 ومنع الغ�� من �عديلها أو اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن

صاح��ا

عل��ا املنصوص  االحتياطات  تضمن  أن  يجب  19ـ   الفصل 
بالفصل 18 من هذا القانون ما ي��

معا��ة  �� املستعملة  والتجه��ات  املعدات  وضع  عدم   ـ 
الوصول من  تمكن  أماكن  أو  ظروف   �� ال��صية   املعطيات 

 إل��ا من قبل أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك

، 

، 
، 

، 

، 

، 

.
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ع�� مستوى مواصفات املنظومة اإللك��ونية 2. .3 :
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 ا��تّصة �� إيواء املعطيات، فإّن الصندوق، و�النظر إ�� املهام
التق�� وال�شري إليھ، ي�ون غ�� قادر ع�� املستو��ن   املو�ولة 

ع�� تحّمل مسؤولية إ�شاء و�دارة مركز إليواء املنظومة

ع�� ا��دمة  هذه  ل��ك��  زمة 
ّ
الال اإلم�انيات  تخصيص   أو 

جدا ف 
ّ
ُم�ل املشروع  هذا  مثل  وأّن  خاّصة  الداخ��،   املستوى 

ب إم�انيات ��مة ومعرفة تقنية فائقة �� ا��ال
ّ
و�تطل

قب
ّ
والل اإلسم  ذكر  ع��  اإلقتصار  يّتجھ  لذلك،  تبعا   وحيث 

التعر�ف لبطاقة  األخ��ة  أرقام  والثالثة  اإلنخراط   ورقم 
الطب�ب أو  العون  إ��  بال�سبة  �افية  معطيات  و��   الوطنية، 
طلب اإلقتضاء  عند  و�إم�ا��ما  املنخرط،  هوّ�ة  ع��   للّتعرف 
من للّتحقق  املع��  ال��ص  �عر�ف  بطاقة  ع��  الع 

ّ
 اإلط

 مطابقة إسمھ ولقبھ وصورتھ واألرقام الثالثة األخ��ة من بطاقة
�عر�فھ مع املعطيات املضّمنة لديھ

 حيث يتوّجب ع�� الصندوق تمك�ن املنخرط من خالل تطبيقة
�ل ع��   

ّ
ا��ط ع��  الع 

ّ
اإلط  �� حّقھ  ممارسة  من   معلوماتية، 

 معطياتھ ال��صية وطلب تحيي��ا أو ف��ها أو حصول ع��
���ة م��ا وذلك �� حدود ما �سمح بھ القانون أو العقد

 الفصل 32 ـ يقصد بحق النفاذ، ع�� مع�� هذا القانون، حق
املعطيات �� االطالع ع�� جميع  وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر   املع�� 
 ال��صية ا��اصة بھ وطلب إصالحها أو إتمامها أو �عديلها أو
 تحيي��ا أو �غي��ها أو توضيحها أو ال�شطيب عل��ا إذا �انت غ��

��يحة أو غامضة أو �انت معا����ا ممنوعة

من ���ة  ع��  ا��صول   �� ا��ق  النفاذ  حق  �شمل   كما 
ال���يالت ملضمون  ومطابقة  وا��ة  بلغة   املعطيات 

و�طر�قة م�سطة إذا تمت معا����ا آليا

الصندوق ع��  أنھ  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
مشروع إطار   �� أعاله  املبّ�نة  القواعد  إح��ام  للتأم�ن   الوط�� 

ترك�� منظومة إلك��ونية للتأم�ن ع�� املرض

التوّسع �� ذكرها

إ�� اإللتجاء  األجدى  من  ي�ون  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
ا��ال  �� تو�سية متخّصصة  بت�ليف مؤسسة   املناولة وذلك 
املركز مثل  معا����ا  س�تّم  ال��  ال��صية  املعطيات   بإيواء 
 الوط�� لإلعالمية أو شركة إتصاالت تو�س أو أّي شركة خاّصة

متخّصصة �� اإليواء
ا��ذر تو��  للتأم�ن  الوط��  الصندوق  ع��  وجب   وحيث 
وذلك اآلو�ة  املؤّسسة  مع  املناولة  عقد  صياغة   ��  والتدقيق 
ق بمسؤولية

ّ
 بدراسة �ل جوانب العقد وخاصة ا��انب املتعل

أعوانھ بإمضاء  و�لزامھ  ال��صية  املعطيات  إيواء   ��  اآلوي 
 عقد كتا�ي يتحّملون بموجبھ املسؤولية ال��صية �� ا��فاظ

ع�� السّر امل��

املعطيات معا��ة  عن  املسؤول  ع��  يجب  ـ   20  الفصل 
 ال��صية إذا عهد ببعض أعمال املعا��ة أو جميعها إ�� الغ��

�� إطار عقد مناولة أن يتحرى �� اختيار من �عهد إليھ بذلك
وأال القانون  هذا  مقتضيات  يح��م  أن  املناول  ع��   و�جب 
 يتصّرف إال �� حدود ما يأذن لھ بھ املسؤول عن املعا��ة، وأن
 ت�ون لھ الوسائل الفنية الالزمة واملالئمة إلنجاز املهام املو�ولة

إليھ
 و��ون املسؤول عن املعا��ة واملناول مسؤول�ن مدنيا عن �ل

إخالل بمقتضيات هذا القانون

قة
ّ
املتعل ال��صية  للمعطيات  الولوج  ي�ون  أن  يجب   حيث 

ع�� حصر�ة  بصفة  مقتصرا  عل��ا  الع 
ّ
اإلط قصد   بالّ��ة 

وامللزم�ن قانونا  لذلك  ا��ّول�ن  الصندوق  أعوان  أو  باء 
ّ
 األط

بآح��ام السّر امل��
 وحيث ال يمكن السماح ألّي متدخل (أطباء، صيادلة، مخابر
ال�� املعطيات  ع��  الع 

ّ
باإلط  

ّ
إال تصو�ر...)  مراكز  أو   تحليل 

الع ع�� �امل
ّ
 تخّصھ �� نطاق آداء مهامھ فقط، ول�س لھ اإلط

امللف الص�� للمع�� باألمر

قة
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  معا��ة  تتم  ال  ـ   63  الفصل 

 بال��ة إال من قبل أطباء أو أ��اص خاضع�ن بحكم مهامهم
إ�� واجب ا��افظة ع�� السر امل��

املتاحة ال��صية  املعطيات  تقليص  ملبدأ  تطبيقا   حيث 
ع�� بالبطاقة  التنصيص  ع��  اإلقتصار  يتعّ�ن  ھ 

ّ
فإن  للعموم، 

 املعطيات ال��صية ال�� �سمح بالّتعرف ع�� املنخرط وعدم

الع ع�� املعطيات ال��صية والولوج
ّ
 �� خصوص اإلط

إل��ا
.6

معطياتھ إ��  النفاذ   �� املنخرط  حّق  خصوص   �� 
ال��صية

.7

ع�� مستوى محتوى بطاقة املنخرط .7
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

للشركة املّتصلة  للعدادات  الذكية  الشبكة   مشروع 
التو�سية للكهر�اء والغاز

يف��ض املّتصلة  للعدادات  الذكية  الشبكة  استغالل   إن 
 بالضرورة معا��ة معطيات ��صية ��رفاء الشركة، مما
�ستوجب مطابقة ذلك لقانون حماية املعطيات ال��صية

تجميع ذ�ي،  عّداد  ذكية،  شبكة  عمومية،   مؤسسة 
امل��، السر  طبيعيون،  أ��اص  حرفاء،   املعطيات، 
غاية، عبور،  �لمة  إلك��و�ي،  موقع   ،108  إتفاقية 
�شف�� تنظيمية،  تداب��  إطالع،  باملعطيات،   إحتفاظ 
تحي�ن، إع��اض،  تخز�ن،  عمومي،  هي�ل   املعطيات، 
لدى التظلم  �عديل،  باملعطيات،  اإلضرار   ف��، 
نظام املنظومة،  تأم�ن  ل��انة،  وجو�ي  �عم��   الهيئة، 

معلوما�ي، دراسة ا��اطر

الشركة التو�سية للكهر�اء
04 والغاز 

05

06

19/03-9401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2019 

02

03

4

42,32,27,18,10

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

التو�سية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
املعطيات بحماية  العالقة  ذات  مسائل   �� والغاز   للكهر�اء 
الشركة قبل  من  إنجازه  املزمع  املشروع  إطار   ��  ال��صية، 

واملتمثل �� الشبكة الذكية للعّدادات املّتصلة

 عل��ا أو ال�� يمكن أن تحال إل��ا. وكذلك ع�� حق ا��ر�ف ��
معا����ا ع��  واالع��اض  ال��صية  معطياتھ  إ��   النفاذ 

م لدى الهيئة
ّ
وتحيي��ا وف��ها وع�� إم�انية التظل

باملوقع أو  باملطبوعة  يتوّجب عل��ا كذلك وضع عالمة   وحيث 
االلك��و�ي �ش�� ا�� ا��انات ال�� ي�ون �عم��ها وجو�يا

ب. تأم�ن املنظومة اإللك��ونية
لسنة  5 عدد  القانون  من   23 الفصل  ألح�ام  تطبيقا   وحيث 
املعلوماتية النظم  فإن  املعلوماتية،  بالسالمة  املتعلق   2004 
العمومية، الهيا�ل  مختلف  إ��  بالنظر  الراجعة   والشب�ات 
املعلوماتية. للسالمة  سنوي  إجباري  تدقيق  نظام  إ��   تخضع 
القانون األسا��� عدد 18 من   و�� نفس اإلتجاه فإن الفصل 
جميع خاذ 

ّ
بات املعا��ة  ع��  املسؤول  ألزم   ،2004 لسنة   63 

 االحتياطات الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات ومنع الغ��
إذن من قبل أو االطالع عل��ا دون  ��ا  أو اإلضرار  �عديلها   من 

صاح��ا

 وحيث تبعا لذلك، ي�ون تأم�ن املعطيات ال��صية من أهم
التداب�� �ل  بأخذ  ملزمة  ت�ون  ال��  الشركة،   واجبات 
وخاصة املرجو  الهدف  ببلوغ  الكفيلة  والوقائية   التنظيمية 

القيام بالتدقيق للسالمة املعلوماتية
�شف�� ع��  ا��رص  اإلطار،  نفس   �� عل��ا  يتعّ�ن   وحيث 
ومع جهة  من  ا��رفاء  مع  ت�بادلها  ال��  ال��صية   املعطيات 
 بقية املتدخل�ن �� العملية من جهة أخرى وتبادل املعطيات مع
الع الغ�� مّمن ل�ست لهم

ّ
 العدادات املّتصلة، بما يحول دون اط

الصفة ع�� تلك املعطيات ال��صية
 وحيث يجب أن ي�ون موقع الواب الذي �سمح بالولوج ا��

الشبكة مشروع  إطار   �� املّتصلة  العّدادات  ترك��  إن   حيث 
هام جانب   �� ق 

ّ
يتعل الشركة،  قبل  من  تنفيذه  املزمع   الذكية 

 منھ بتجميع ومعا��ة معطيات ��صية ��رفاء املؤسسة من
اح��ام وجوب  �ستد��  ما  وهو  الطبيعي�ن،   األ��اص 
وكذلك  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   مقتضيات 
 أح�ام اإلتفاقية 108 ��لس أورو�ا ال�� صادقت عل��ا تو�س
بالتا�� جزءا ال يتجزأ من 2017، وأصبحت   منذ شهر نوفم�� 
من أقل  مرتب��ا  وأن  باعتبار  التو�سية  القانونية   املنظومة 

الدستور وأع�� من القانون
النقاط  �� الشركة  ع��  ا��مولة  اإلل��امات  ت��يص   و�مكن 

األساسية التالية

الشركة ع��  يجب  ل��رفاء:  ال��صية  املعطيات  تجميع   أ. 
 عند قيامها بتجميع املعطيات ال��صية املتعلقة بحرفا��ا من
وم�سطة وا��ة  بلغة  التنصيص  الطبيعي�ن،   األ��اص 
 باملطبوعة ا��صصة لذلك أو باملوقع االلك��و�ي، ع�� النص
 القانو�ي الذي خّول لها ذلك التجميع، وع�� الغاية من معا��ة
الع

ّ
 تلك املعطيات ومدة االحتفاظ ��ا والهيا�ل ال�� يمك��ا االط

فيما يتعلق باإلل��امات ا��مولة ع�� الشركة 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

.
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مواصفات باعتماد  وذلك  السالمة  ملعاي��  مطابقا   املنظومة، 
https

 وحيث يتوّجب ع�� الشركة تمك�ن ا��ر�ف من خالل تطبيقة
الع ع��

ّ
�� اإلط  معلوماتية والعداد املّتصل، من ممارسة حقھ 

ف��ها أو  تحيي��ا  و��  ال��صية  معطياتھ  �ل  ع��   ا��ط، 
وذلك �� حدود ما �سمح بھ القانون أو العقد

بالسماح املّتصل  والعّداد  املنظومة  ع��  يتوّجب   وحيث 
 ل��ر�ف باختيار وت��ة تحو�ل املعطيات ا�� الشركة اذ يمكن أن
 ت�ون العملية مس��سلة أو �ل ساعة أو يوميا أو أسبوعيا أو

شهر�ا

الهيئة ال املعروضة ع��  �� صيغ��ا  املذ�ورة  الوثيقة  أن   حيث 
التالية: ضرورة إعالم باست�ناء اإلضافة  أية مالحظة   �ستد�� 
بمعا��ة معطياتھ  ا��ر�ف كتابّيا بطر�قة وا��ة وم�ّسطة، 
 ال��صية والغاية من تلك املعا��ة، وذلك قبل ا��صول ع��
السماح وجوب  التقنية  ا��صائص   �� وادراج   موافقتھ 
العداد بحامل خار�� ل��صول ع�� ���ة من  ل��ر�ف ر�ط 

املعطيات ا��ّزنة بھ �عد التثّ�ت من هو�تھ ع�� �لمة عبور

 حيث يتعّ�ن أن ت�ون املنظومة املعلوماتية قادرة ع�� اس�يعاب
ق

ّ
 و���يل �ل عملية مّتصلة باملعطيات ال��صية سواء �عل

الع
ّ
االط أو  ف��ها  أو  تحيي��ا  أو  املعطيات  تلك  بإدراج   األمر 

 عل��ا أو طبعها أو تخز���ا ع�� وسائط نقالة أو ارسالها بال��يد
ع�� بالتعّرف  املنظومة  �سمح  أن  يجب  كما   االلك��و�ي. 
والوسيلة موقعھ  و�تحديد  بالعملية  قام  الذي   ال��ص 

املستعملة وتار�خ وساعة القيام بالعملية

من هذه املرجّوت�ن  والفاعلية  النجاعة  لتحقيق  ضمانا   وحيث 
القانون مشروع  اس�باق  إ��  مدعّوة  الشركة  فإن   املنظومة، 
بت�ليف وذلك  ال��صية،  املعطيات  بحماية  املتعلق   ا��ديد 
بدراسة مسبقة  بصفة  بالقيام  وخارجية،  مختصة   هيا�ل 
 ا��اطر حول استعمال املنظومة االلك��ونية. وتتو�� الشركة
 ع�� ضوء نتائجها، أخذ التداب�� واإلحتياطات الالزمة الكفيلة

عة وتفادي وقوعها
ّ
بالّتصدي للمخاطر املتوق

�شهده الذي  والهائل  السر�ع  التطّور  إ��  بالنظر   وحيث 
ب�ن املنافسة  واحتداد  ا��ديثة  اإللك��ونية   التقنيات 
فإن ا��ال،  هذا   �� الدقيق  اإلختصاص  ذات   املؤسسات 
قادرة غ��  ت�ون  قد  إل��ا،  املو�ولة  املهام  إ��  و�النظر   الشركة 
و�دارة مركز إليواء ا�شاء  وال�شري ع��  التق��  املستو��ن   ع�� 
و�تطلب جدا  م�لف  املشروع  هذا  مثل  وأن  خاصة   املنظومة، 

 إم�انيات ��مة ومعرفة تقنية فائقة �� ا��ال
جهت الشركة إ�� املناولة، فإنھ ي�ون

ّ
 وحيث تبعا لذلك، و�ذا ات

�� مختصة  خاصة  أو  عمومية  مؤسسة  ت�ليف  األجدى   من 
ع�� معا����ا  س�تم  ال��  ال��صية  املعطيات  بإيواء   ا��ال، 
 غرار املركز الوط�� لإلعالمية أو شركة اتصاالت تو�س، أو أّي

شركة خاصة متخّصصة �� اإليواء
ا��ذر تو��  إ��  مدعّوة  الشركة  فأن  اإلطار  هذا  و��   وحيث 
وذلك اآلو�ة،  املؤسسة  مع  املناولة  عقد  صياغة   ��  والتدقيق 
املتعلق بمسؤولية ا��انب  العقد وخاصة   بدراسة �ل جوانب 
أعوانھ بإمضاء  و�لزامھ  ال��صية  املعطيات  إيواء   ��  اآلوي 
 لعقد كتا�ي يقّرون بموجبھ تحملهم للمسؤولية ال��صية ��

ا��فاظ ع�� السّر امل��

إل��ا، والولوج  ال��صية  املعطيات  ع��  الع 
ّ
اإلط ي�ون   حيث 

األعوان أو  (ا��ر�ف)  باألمر  املع��  ال��ص  ع��   مقتصرا 
 ا��ول�ن لذلك قانونا وامللزم�ن باح��ام السر امل��

العملية، إال باإلطالع  ��  وال يمكن السماح ل�ل هي�ل متدخل 
فقط، مهامھ  أداء  نطاق   �� تخصھ  ال��  املعطيات  جانب   ع�� 

 ول�س ع�� �امل ملف املع�� باألمر

ج. مواصفات املنظومة اإللك��ونية

 د. دراسة ا��اطر

كمية ع��  ا��صول  وت��ة  بتحديد  ل��ر�ف  السماح   ط. 
االس��الك

ه. م�ان إيواء املنظومة

الع ع�� املعطيات ال��صية والولوج إل��ا
ّ
 و. االط

ز. حق ا��ر�ف �� النفاذ إ�� معطياتھ ال��صية

فيما يتعلق بوثيقة طلب العروض املرفقة  .2
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

هيئة بمنخرطي  ا��اصة  البيانات  طبيعة   تحديد 
عدمھ من  إل��ا  النفاذ  حق  تكر�س  و�التا��   املهندس�ن 

من الغ��

الغ��، دون موافقة إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
 ال��ص املع�� باألمر. إال أنھ يمكن إحال��ا إذا �انت اإلحالة
العمومية السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام  "لتنفيذ   ضرورّ�ة 

طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

التو�سي�ن، هيئة مهنية، منخرط�ن، املهندس�ن   هيئة 
 إحالة، الغ��، موافقة، الهيا�ل العمومية، حق النفاذ
الع، �شاط م��، ��ص

ّ
 للمعطيات، تنفيذ مهام، إط

االختصاص املقر،  عنوان  إلك��و�ي،  عنوان   طبي��، 
امل��، عقو�ات

هيئة املهندس�ن التو�سي�ن
04

05

06

19/03-9501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2019 

02

03

08

47,27,6,4

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

املهندس�ن هيئة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ا��اصة البيانات  �انت  إذا  ما  تحديد  حول   التو�سي�ن 
 بمنخرط��ا �عت�� أم ال من قبيل املعطيات ال��صية و�م�انّية
واملؤّسسات الشر�ات  طرف  من  عدمھ  من  إل��ا   النفاذ 

واألطراف األخرى

تقتض��ا ال��  ال��صية  املعطيات  هذه  بآست�ناء  ھ 
ّ
أن  حيث 

معطى أّي  إحالة  ي�ّ�ر  للمهندس،  امل��  ال�شاط   ضرورة 
والكتابية. الصر�حة  موافقتھ  دون  بھ  ق 

ّ
يتعل آخر   ����� 

لل��ص القانو�ي  ل 
ّ
املمث أو  الطبي��  ال��ص   و��ون 

املالية للعقو�ات  عرضة  األح�ام  هذه  يخالف  الذي   املعنوي، 
لسنة  63 عدد  األسا���  بالقانون  عل��ا  املنصوص   والبدنية 

2004
عّد البيانات ا��اصة

ُ
ھ �

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

��صية، معطيات  التو�سي�ن  املهندس�ن  هيئة   بمنخرطي 
ھ

ّ
أن  

ّ
إال املع��  ال��ص  موافقة  دون  الغ��  إ��  إحال��ا   ي�ّ�ر 

 يمكن إحال��ا إ�� الغ�� إذا �انت اإلحالة ضرورّ�ة "لتنفيذ املهام
ال�� تقوم ��ا املهندس

ھ �عت�� معطيات ��صية، حسب ال�شر�ع�ن التو����
ّ
 حيث أن

�ان مهما  الطبي��  بال��ص  قة 
ّ
املتعل البيانات  �ّل   والدو��، 

قابال أو  معّرفا  تجعلھ  أن  شأ��ا  من  وال��  ش�لها  أو   مصدرها 
هيئة بمنخرطي  ا��اّصة  البيانات  �ّل  بي��ا  ومن   للتعر�ف، 

املهندس�ن التو�سي�ن
 وحيث تخضع هذه املعطيات ال��صية بمقت��� ال�شر�ع�ن
 التو���� والدو��، ملبدأ ا��ماية وال يجوز بالتا�� إحال��ا للغ�� أو
ھ،

ّ
أن غ��  باألمر.  املع��  ال��ص  بموافقة  إال  عل��ا  العھ 

ّ
 إط

يقتضيھ وما  الطبي��،  لل��ص  امل��  ال�شاط  إ��   و�النظر 
للغ�� ح�� إتاحة �عض معطياتھ ال��صية   ذلك من ضرورة 
ن من ممارسة ذلك ال�شاط، مثلما هو الشأن �� وضعية

ّ
 يتمك

إ�� الغ��  نفاذ  ع��  اإلقتصار  للعمادة  يمكن  ھ 
ّ
فإن  ا��ال، 

املعطيات التالية

ـــــ اإلسم واللقب
العنوان أو  املقر  عنوان  �ان  سواء  للمهندس  امل��  العنوان   ـــــ 

اإللك��و�ي
ـــــ اإلختصاص والرتبة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة بمقر عمل

ا��ّددة بالضوابط  التقّيد  مراقبة  �ام��ات  ترك��   يقت��� 
ق بحماية املعطيات ال��صية والقرار عدد

ّ
 بالقانون املتعل

5الصادر عن الهيئة �� 18 س�تم�� 2018

 مراقبة بصر�ة، فضاءات جماعية، معا��ة معطيات
 ��صية، ديوان ا��بوب، �ام��ات مراقبة، فضاءات
صورة، صوت،  ���يل،  خاصة،  فضاءات   جماعية، 

الفتة، إعالم، فضاء مجهز ب�ام��ا، مدة إحتفاظ

ديوان ا��بوب

04

05

06

19/03-96
71، 70

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2019 

02

03

05

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

حول ا��بوب  ديوان  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
التعي�� بقاعات  بصر�ة  مراقبة  �ام��ات  ترك��   مشروعّية 
املراقبة عمليات  سالمة  تأم�ن  ��دف  للديوان،   التا�عة 
ا��قوق ع��  تأث��  من  لذلك  ملا  ا��بوب،  تحليل   وعمليات 

املالية لألطراف

القانون من  و71   70 الفصل�ن  بمقتضيات  عمال  ھ 
ّ
أن  حيث 

الهيئة، ل�س �� 2004، و�فقھ قضاء  63 لسنة   األسا��� عدد 
 ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة بقاعات التعي�� �عٍدّ ع�� ا��رّ�ات
�� األماكن  تلك  وأّن  بآعتبار  ال��صية،  واملعطيات   الفردية 
امل�اتب مثل  خاّصة  فضاءات  ول�ست  جماعية   فضاءات 

الفردية و�يوت الّراحة وأماكن النوم، إ��
القواعد إح��ام  من  ا��بوب  ديوان  ُ�عفي  ال  ذلك  أّن   وحيث 

التالية
ــــ أن ي�ون ال���يل مقتصرا ع�� الصورة دون الصوت

الفضاء بأّن  لإلعالم  للعيان،  وا��ة  الفتات  ترك��  يتّم  أن   ــــ 
مجّهز بوسائل مراقبة بصر�ة

و�� بال���يالت  اإلحتفاظ  مّدة  بآح��ام  اإلدارة  تل��م  أن   ـــــ 
ثالثون يوما

لديوان ما�ع  ال  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 ا��بوب من ترك�� �ام��ات مراقبة بقاعات التعي�� طاملا تقيد
بالضوابط السالفة الذكر

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

م�ن ع��  رقمية  مراقبة  ل�ام��ات  البلدية   ترك�� 
رافعات السيارات ا��الفة و�مآوي ا���ز

 ع�� البلدية بوصفها مسؤوال عن املعا��ة إدراج الضوابط
عند رقمية  مراقبة  �ام��ات  ب��ك��  املتعلقة   واإلجراءات 

 صياغة كّراس الشروط

 كّراس الشروط، مراقبة بصر�ة، �ام��ا رقمية، �ام��ا
�ام��ا، توجيھ  م��،  سر  إاية،  إعالم،  الفتة،   ثابتة، 
 صورة، صوت، املنظومة، ترخيص السّر امل��، ��ّل
إحتفاظ ب�ام��ا،  مجهز  فضاء  ا���ز،  مآوي   خاص، 
سالمة، تدقيق  املعلوماتية،  السالمة   بال���يالت، 
النفاذ حق  إلك��ونية،  أختام  ال���يالت،   �شف�� 

للمعطيات، حق النفاذ غ�� املباشر، ترخيص

 بلدية تو�س
04

05

06

19/03-97
71، 70

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2019 

02

03

24

البلدية املصا��  قبل  من  عليھ  ومؤشرا  مّرقما  ال��ّل   و��ون 
و�حتوي ع�� البيانات التالية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

حول تو�س  بلدية  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ب��ك�� ق 

ّ
يتعل شروط  كّراس  صلب  تضمي��ا  الواجب   األح�ام 

ا��الفة السيارات  رافعات  م�ن  ع��  رقمية  مراقبة   �ام��ات 
تلك رفع  عمليات  سالمة  ملراقبة  وذلك  ا���ز،   و�مآوي 
وجود صورة   �� األطراف  حقوق  ولضمان  وتأمي��ا،   السيارات 

 نزاع

املنظومة تخضع  أن  و�جب  اإلحتفاظ.  مّدة  طيلة   للغ�� 
فيما  2004 لسنة   5 عدد  القانون  مقتضيات  إ��   املعتمدة، 
ق �سالمة نظم املعلومات، وخاّصة إلزامية إجراء التدقيق

ّ
 يتعل

ب�شف�� القيام  اإلقتضاء،  عند  يتعّ�ن  كما  للسالمة.   الدوري 
ع�� ل��فاظ  إلك��ونيا  األختام  تحت  ووضعها   ال���يالت 

سرّ���ا وقيم��ا الوثوقية

بصفة ال���يالت  ف��  برمجة  املنظومة  تتضّمن  أن  يجب   ـــــ 
املّدة �عد  بال���يالت  اإلحتفاظ  إست�نائيا  و�مكن   آلية. 
ا��الت�ن إحدى   �� مستقّل  إلك��و�ي  حامل  ع��   املذ�ورة، 

التاليت�ن
 ــــ بطلب من السلطات القضائية طاملا �ان ذلك ضرور�ا ملباشرة

ت�بعات جزائية
 ــــ بطلب من صاحب وسيلة النقل الواقع رفعها، وذلك �� إطار

ممارستھ ��ق النفاذ
 ــــ ضمان حق النفاذ غ�� املباشر لل��ص الذي تّم رفع وسيلة 
 النقل التا�عة لھ. و�مارس هذا ا��ّق عن طر�ق مطلب ُيرسل إ��
ب���ة باإلحتفاظ  مطالب��ا  �غاية  بالبلدية  ا��تّصة   املصا�� 
 من ال���يل الذي يخّصھ، و�تضّمن املطلب رقم وسيلة النقل

وتار�خ ال���يل وتوقيتھ وس�ب الطلب
 ـــــ يجب ع�� املص��ة ال�� تقوم بآستغالل هذه املنظومة مسك
ال���يالت إ��  النفاذ  عمليات  �ل  بھ  تضّمن  خاّص،   ��ّل 
السلط من  أو  النقل  وسيلة  برفع  املع��  ال��ص  من   بطلب 

القضائية أو من الهيئة

،2004 63 لسنة  القانون األسا��� عدد   حيث تطبيقا ألح�ام 
ھ يّتجھ

ّ
 وخاصة الفصل�ن 70 و71 منھ، ولفقھ قضاء الهيئة، فإن

إعتماد العناصر التالية عند صياغة كّراس الشروط
نوع  من  الّرافعات  م�ن  ع��  املستعملة  ال�ام��ات  ت�ون  أن   ـــ 
الغرض  �� إستعمالها  لضمان  وذلك  الثابتة   ال�ام��ات 
ل �� ���يل عملية رفع السيارة ا��الفة،

ّ
 ا��ّصص لها واملتمث

لغايات آلستعمالها  ال�ام��ات  تلك  توجيھ  دون  يحول  ما   وهو 
للعيان وا��ة  الفتة  رافعة  �ل  ع��  وضع  يتعّ�ن  كما   أخرى. 

لإلعالم بأّ��ا مجّهزة ب�ام��ا مراقبة رقمية
 عند بدء عملية الرفع، ووصوال إ��

ّ
 ــــ أال يتّم �شغيل ال�ام��ا إال

ال�ام��ا طيلة هذه إبقاء  ا���ز، مع ضرورة   تأمي��ا بمستودع 
الف��ة موّجهة بصفة ثابتة نحو السيارة امل��وزة

 ــــ أن ت�ون عملية ال���يل بأكملها مقتصرة ع�� الصورة دون
الصوت

 ــــ أن يتّم ترك�� بمداخل مآوى ا���ز، الفتات وا��ة للعيان،
لإلعالم بأّن الفضاء مجّهز ب�ام��ات مراقبة

و��  بال���يالت  اإلحتفاظ  مّدة  باح��ام  اإلدارة  تل��م  أن   ـــــ 
 ثالثون يوما، و�تأم�ن سالمة تلك ال���يالت وعدم إتاح��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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 يجب ع�� األعوان املباشر�ن ل���يل عمليات رفع السيارات 
 وتأمي��ا، اإلل��ام بالسّر امل�� وعدم إفشاء مضمون ما شاهدوه

أثناء قيامهم بمهامهم
ھ يتعّ�ن، قبل الشروع �� إستغالل هذه

ّ
 هذا وتجدر اإلشارة إ�� أن

الهيئة، وفق  املنظومة، ا��صول ع�� ترخيص �� الغرض من 
أنموذج ال��خيص املدرج باملوقع اإللك��و�ي للهيئة

 
تو�س بلدية  ع��  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

صياغة عند  الذكر  سالفة  واإلجراءات  بالضوابط   الّتقيد 
ق ب��ك�� �ام��ات مراقبة

ّ
كّراس الشروط املتعل

 

ع/ر
 تار�خ

الطلب
 ا��هة

الطالبة
أسباب
الطلب

رقم
ال�ام��ا 

 تار�خ
ال���يل

توقيت
ال���يل 

تار�خ
�سليم 

ال���يل 

العون
الذي 
سلم 

 صفتھ
ورقم

 بطاقتھ 

9

.

www.inpdp.tn

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بالص�وك املضّمنة  البيانات  طبيعة   تحديد 
 البنكية واألذون بالتحو�ل

من ومسّ����ا  املعنو�ة  بالذوات  قة 
ّ
املتعل املعطيات   �س�ث�� 

نظام حماية املعطيات ال��صية

ص�وك عمومي،  هي�ل  السياحية،  العقار�ة   الو�الة 
حساب كشف  ��ب،  بطاقة  مالية،  وثائق   بنكية، 
حساب الشركة،  حساب  بالتحو�ل،  إذن   بن�ي، 
نظام معنو�ة،  ذوات  طبي��،،  ��ص   ،����� 
صفة الشركة،  وكيل  الشركة،  مس��و   ا��ماية، 

��صية

04الو�الة العقار�ة السياحية

05

06

19/03-9801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2019 

02

03

07

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

العقار�ة الو�الة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
بالص�وك املضّمنة  البيانات  �انت  إذا  ما  حول   السياحية، 
املعطيات قبيل  من  ال  أم  �عت��  بالتحو�ل  واألذون   البنكية 
 ال��صية ال�� تخضع ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة

2004

ق
ّ
 وحيث يتّ�� أّن وثائق اإلستخالص املطلوب النفاذ إل��ا تتعل

و�� السياحية،  العقار�ة  الو�الة  قبل  من  عقار   ��  بالتفو�ت 
 ذات معنو�ة، لفائدة ذات معنو�ة أخرى، و�� الشركة الباعثة
العقار فوق  نزل  إنجاز  لغرض  السيا��،  القطاع   ��  العقار�ة 
��صية بمعطيات  ق 

ّ
تتعل ال  عملية  بالتا��  و��   املذ�ور، 

أل��اص طبيعي�ن
 حيث أّن الوثائق املطلوب النفاذ إل��ا و�ْن �انت تتضّمن أرقام
 أّن ذلك ال �غّ��

ّ
 ا��سابات البنكية ا��اّصة بمالك الشركة، إال

 �� ���ء من طبيعة تلك الوثائق، بآعتبار وأّن إ�شاء تلك الوثائق
 و�صدارها تّم �� نطاق عمل الشركة بوصفها ذات معنو�ة ع��

ها قانونيا
ّ
ملك ال��ص املذ�ور الذي ُيمثل

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى أّن تمك�ن الشركة الطالبة من
ألح�ام مخالفة  أي  فيھ  ل�ست  إل��ا،  النفاذ  املطلوب   الوثائق 

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

املضّمنة البيانات  �ل  �عت��  العام،  للمبدأ  تطبيقا  ھ 
ّ
أن  حيث 

 بالص�وك البنكية أو ال��يدية وكذلك ببقّية الوثائق املالية مثل
بالتحو�ل واألذون  ا��سابات  وكشوفات  ال��ب   بطاقات 
املعا��ة وقواعد  لشروط  تخضع  ��صية  معطيات   وغ��ها، 
ما

ّ
�ل وذلك   ،63 عدد  األسا���  القانون  أقّرها  ال��   وا��ماية 

ق األمر ���ص طبي��
ّ
�عل

بالذوات قة 
ّ
املتعل املعطيات  أّن  ذلك،  من  �ستخلص   وحيث 

ت�تفع بنظام القانونية ال   املعنو�ة مهما �ان ش�لها أو طبيع��ا 
اإلشهار لنظام  تخضع  فإّ��ا  لذلك،  خالفا  ما 

ّ
و�ن  ا��ماية، 

املعطيات حماية  نظام  من  كذلك  س�ث�� 
ُ
� كما   للعموم. 

املضّمنة ال��صية  واملعطيات  البيانات  �ّل   ال��صية، 
الذوات تلك  مسّ��ي  ممارسة  إطار   �� تدخل  وال��   بالوثائق 
إدارة مجلس  وأعضاء  عام�ن  مدير�ن  رؤساء  من   املعنو�ة 
تلك. بصفا��م  ألعمالهم  قانوني�ن  ل�ن 

ّ
وممث ووكالء   وشر�اء 

 ولذلك وع�� س�يل املثال، ال ينطبق نظام ا��ماية ع�� الشيك
البن�ي  املم��� من قبل وكيل شركة وم��وب ع�� ا��ساب 
من املم���  الشيك  ع��  النظام  ذلك  ينطبق  ب�نما   للشركة، 
 قبل نفس ال��ص بصفتھ ال��صية وامل��وب ع�� حسابھ

 البن�ي ال�����

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

.

.
.

.

.

، 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املزمع القبول  إعادة  فاقية 
ّ
إت مشروع  من   21  الفصل 

األورو�ي حاد 
ّ
واإلت التو�سية  ا��مهور�ة  ب�ن   إبرامها 

بحماية ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  أح�ام  مع  �عارضھ   ومدى 

املعطيات ال��صية

فاقية ع��
ّ
 يتعّ�ن إعادة صياغة الفصل 21 من مشروع اإلت

أح�ام مع  أك��  يتطابق  ح��  الهيئة  قبل  من  املبّ�ن   النحو 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
 القانون املتعل

رقابة، سلطات  تحو�ل،  إعالم،  إتفاقية،   مشروع 
 موافقة، ال��ام قانو�ي، ال��ام �عاقدي، أصول عرقية،
 أصول جي�ية، معتقدات دي�ية، أف�ار سياسية، حياة

ج�سية

وزارة الشؤون ا��ارجية
04

05

06

19/03-10001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019 

02

03

23

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة الشؤون ا��ارجية
املزمع القبول  إعادة  فاقية 

ّ
إت مشروع  من   21 الفصل   حول 

نظرا األورو�ي،  حاد 
ّ
واإلت التو�سية  ا��مهور�ة  ب�ن   إبرامها 

ومدى ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 
ّ
تتعل أح�اما   لتضّمنھ 

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  أح�ام  مع   �عارضھ 

ال��صية

يحول بما  حصر�ة،  بصفة  املعلومات  هذه  تحديد  لذلك   تبعا 
 دون التوّسع �� إستعمال عبارة "معلومات أخرى"، �أن �شمل
قة باألصول العرقية أو ا��ي�ية لل��ص

ّ
 مثال املعطيات املتعل

أو الفلسفية  أو  السياسية  أف�اره  أو  الدي�ية  بمعتقداتھ   أو 
النقابية أو حياتھ ا���سية

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يتعّ�ن إعادة صياغة
قبل من  املبّ�ن  النحو  ع��  اإلتفاقية  مشروع  من   21  الفصل 
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  يتطابق  ح��   الهيئة، 

املعطيات ال��صية  حيث أّن مشروع النص �� صيغتھ املعروضة ع�� الهيئة ال يث��
أّي مالحظة من قبلها، بآست�ناء النقاط التالية

إلتباس، ل�ل  رفعا  (املقّدمة):   21 الفصل  من  األو��  الفقرة   ــــ 
يتوّجھ مز�د توضيح املقصود بـ "�سلطات املراقبة

ف بحماية املعطيات ال��صية
ّ
 هل �� الهيئة أو الهي�ل امل�ل

�� �ل دولة، أم �� أّي سلطة رقابة أخرى؟
ة

ّ
املط �عد  جديدة  ة 

ّ
مط إضافة  يّتجھ  ضرورة ،a ـــــ  ع��   تنّص 

إ��  إعالم ال��ص املع�� باألمر بتحو�ل معطياتھ ال��صية 
مسبقة ت�ون  ال��  موافقتھ  ع��  وجو�ا  ا��صول  مع   ا��ارج 
��  

ّ
إال املوافقة  هذه  �ش��ط  وال  ومس�ن��ة،  وصر�حة   وكتابية 

أو القانونية  األح�ام  تقتض��ا  ال��  اإلست�نائية   ا��االت 
التعاقدية

الفقرة من  الرا�عة  ة 
ّ
املط وم��مة ،c ــــ  عامة  صيغة   ��  جاءت 

 باستعمال عبارة "معلومات أخرى الزمة للتعر�ف بال��ص"،
 بما قد يجعلها تطرح �عض اإلش�اليات عند التطبيق. و�ّتجھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

(contrôleur / autorité de contrôle)
" 

. 

.

:

.

.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                     2021-2009                          142



عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

الغ��، دون موافقة إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ي�ّ�ر 
ال��ص املع�� باألمر

�انت  إذا  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  "لتنفيذ  ضرورّ�ة   اإلحالة 

العمومية طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

برمجية للمحام�ن،  ا��هوي  الفرع  مهنية،   هيئة 
 إعالمية، قضايا حوادث املرور، هو�ة، موافقة املع��
 باألمر، إحالة، الغ��، محاضر بحث، سلطة قضائية،
إعالمية، منظومة  خاصة،  حياة  ا��مهور�ة،   وكيل 
 اقتصار ع�� الغاية، تجميع، هو�ة، عنوان، موافقة،
سالمة تنظيمية،  تداب��  املعطيات،  إ��  النفاذ   حق 

 املنظومة املعلوماتية

04الفرع ا��هوي للمحام�ن بنابل

05

06

19/03-10101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019 

02

03

23

-

-

"

,17,16,15,14,13,12,11,10,9
26,25,24,23,22,21,20,19,18

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الفرع ا��هوي للمحام�ن
 بنابل حول مدى مطابقة ال��مجية اإلعالمية ا��اصة بقضايا
اإلجراءات مع  وضعها،  الفرع  �ع��م  ال��  املرور   حوادث 
ال��صية، املعطيات  بحماية  قة 

ّ
املتعل والشروط   والقواعد 

ق بأحقّية الفرع �� ا��صول ع�� املعطيات
ّ
 وخاّصة فيما يتعل

كتابات إ��  ا��الة  البحث  بمحاضر  املضّمنة   ال��صية 
ا��اكم بما �� ذلك هوّ�ة املتضرر�ن

موافقة ع��  بنابل  للمحام�ن  ا��هوي  الفرع  حصول   لذلك 
نياب��م  �� إجراء  أي  خاذ 

ّ
إت قبل  باألمر،  املعني�ن   األ��اص 

هؤالء ممارسة  ضمان  عليھ  يتعّ�ن  كما  القضاء.  أمام   الحقا 
األ��اص ��ّقهم �� النفاذ إ�� معطيا��م أثناء معا����ا

املضّمنة ال��صية  املعطيات  إحالة  يخّص  فيما  ھ 
ّ
أن  وحيث 

ا��هوي الفرع  إ��  ا��اكم  كتابات  من  البحث   بمحاضر 
 للمحام�ن بنابل، بإذن من وكيل ا��مهور�ة ا��تّص، فإّن ذلك
ال��صية، املعطيات  حماية  قواعد  مع  مبدئيا  يتعارض   ال 
 طاملا أّن هذه اإلحالة تتّم �� إطار حسن س�� املرفق العمومي
 للعدالة الذي ول�ن �ان يرجع �� األصل إ�� السلطة القضائية،
 �� إطار التعاون والت�سيق مع عديد

ّ
 أّن ذلك ال يتحّقق إال

ّ
 إال

�عكسھ الذي  التوّجھ  وهو  ا��ام�ن،  أهّمها  ومن   األطراف 
ال��كيبة ا��ديدة للمجلس األع�� للقضاء

ھ يتوّجب ع�� ا��هة ا��ال
ّ
ھ باإلضافة إ�� ذلك، فإن

ّ
 وحيث أن

ا��يلة ل��هة  تث�ت  أن  بنابل)  للمحام�ن  ا��هوي  (الفرع   إل��ا 
التنظيمية التداب��  خذت 

ّ
إت قد  بأّ��ا  ا��اكم)،   (كتابات 

املنظومة �سالمة  ق 
ّ
يتعل فيما  خاّصة  زمة 

ّ
الال  والتقنية 

ا��الة ال��صية  املعطيات  حماية  لضمان   املعلوماتية، 
 وا��قوق املرتبطة ��ا، وعدم إستعمالها �� غ�� الغرض الذي
تلك بتأم�ن  إل��ا  ا��ال  ا��هة  تتعّهد  كما  أجلھ.  من   أحيلت 
القانون األسا��� عدد 18 و19 من  للفصل�ن   املعطيات طبقا 

63 لسنة 2004
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يحّق للفرع ا��هوي
بنابل ا��صول ع�� املعطيات ال��صية املضّمنة  للمحام�ن 
 بمحاضر البحث �� حوادث املرور ا��الة إ�� كتابات ا��اكم
 ومعا����ا بال��مجية اإلعالمية ا��اّصة بقضايا حوادث املرور
والقواعد باإلجراءات  يتقّيد  أن  شرط  وضعها  �ع��م   ال�� 

قة بحماية املعطيات ال��صية
ّ
والشروط املتعل

حوادث  �� البحث  بمحاضر  املضّمنة  املعلومات  �عت��   حيث 
هذه من  باملتضرر�ن  خاصة  ��صية  معطيات   املرور، 
املعطيات معا��ة  قبيل  من  �عّد  عل��ا  وا��صول   ا��وادث، 
6 من القانون األسا��� عدد  ال��صية كيفما عّرفها الفصل 

63 لسنة 2004
26 إ��   9 من  الفصول  صلب  املذ�ور  القانون  إش��ط   وحيث 
وال��خيص التصر�ح  إلجراءات  املعا��ة  هذه  تخضع  أن   منھ، 
 لدى الهيئة، وملعاي�� تضمن حماية ا��ياة ا��اصة لأل��اص
ما �ان ضرور�ا و�� حدود  أمانة  ب�ل  املعا��ة  تتّم عملية   وأن 
إرساء من  الغاية  إ��  و�النظر  اإلطار  هذا  و��  م��ا.   للغرض 
ھ يجب

ّ
 املنظومة اإلعالمية ا��اصة بقضايا حوادث املرور، فإن

وذلك املعنية  األ��اص  معطيات  من  األد�ى  ا��ّد   تجميع 
باإلقتصار ع�� هو���م وعنوا��م

ّ
إال ال��صية  املعطيات  معا��ة  مبدئيا  تتّم  ال  ھ 

ّ
أن  وحيث 

 باملوافقة الصر�حة والكتابية لل��ص املع�� ��ا، و�تعّ�ن تبعا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

، 

، 

.

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

 �عّدجر�مة ع�� مع�� القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004
ترك�� عند  الهيئة  من  املمنوح  ال��خيص  إجراءات   مخالفة 

وسائل املراقبة البصر�ة

محل بصر�ة،  ترخيص  مراقبة  �ام��ا  بصر�ة،   مراقبة 
 سك��، مثال هند���، جر�مة

04محكمة اإلست�ناف بامل�ست��

05

06

19/03-10201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019 

02

03

23

90,87,73,72,71,70,69

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
�ام��ا  2 عدد  ترك��   �� ترخيص  قرار  منحت  الهيئة  أّن   حيث 
ع�� بناء   ،2016 أكتو�ر   28 بتار�خ  ح  ه.  املدعو  إ��   مراقبة 
 الصور الفوتوغرافية واملثال الهند��� املنجز من قبلھ. وتث�ت
األو�� ال�ام��ا  أّن  ال��خيص،  بمطلب  املرفقة  الوثائق   هذه 
زة فوق املدخل الرئ���� مل��ل املع�� باألمر وموّجهة نحوه،

ّ
 مرك

زة �شرفة تا�عة للم��ل وموّجهة
ّ

 �� ح�ن أّن ال�ام��ا الثانية مرك
نحو إحدى نوافذه

تّمت باملراسلة،  املرفق  املعاينة  محضر  حسب  ھ 
ّ
أن  وحيث 

سك�� محل  نحو  موّجهة  أخرى  �ام��ات   4 عدد  ترك��   معاينة 
العارضت�ن

�� ترخيص  أي  ح  ه.  للمدعو  �سند  لم  الهيئة  أّن   وحيث 
 خصوص ال�ام��ات األر�عة، وهو ما يجعل املع�� باألمر مخالفا
 ملقتضيات القانون االسا��� عدد 63 لسنة 2004، باعتباره قد
4 عدد  بإضافة  وذلك  لھ،  املمنوح  ال��خيص  شروط   خالف 

ت سك�� األجوار
ّ
�ام��ات جديدة متوّجهة نحو محال

اإلست�ناف محكمة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 بامل�ست�� حول قضية تتعلق باست�ناف حكم است��ا�� �� إزالة
زها بناء

ّ
 �ام��ات مراقبة من محل سك�� �ان املقام ضده قد رك

ع�� ترخيص من الهيئة

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن األفعال املق��فة من
ل جرائم ع�� مع�� الفصول 87 و90 من

ّ
 ِقبل املّد�� عليھ، �ش�

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 سالف الذكر
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

اإلستخبارات ب�نظيم  ق 
ّ
يتعل أسا���  قانون   مشروع 

ق
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   واإلستعالمات 

بحماية املعطيات ال��صية

املركز واإلستعالمات،  اإلستخبارات  قانون،   مشروع 
،181 108، بروتو�ول  إتفاقية   الوط�� لإلستخبارات، 
دفاع عام،  أمن  املعطيات،  تبادل  األورو�ية،   الالئحة 
إيواء، تخز�ن،  تحليل،  تجميع،  خاص،  حياة   وط��، 
التناسب، مبدأ  ا��ماية،  است�ناء  تحو�ل،   إحالة، 
مدة رقابة،  سلطة  قضائية،  سلطة  وحر�ات،   حقوق 
الغاية، رأي مطابق، إتالف، سر�ة املعطيات،  تحقيق 
 وثوقية املعطيات، سالمة معلوماتية، تدقيق السالمة
املباشر، غ��  النفاذ  السالمة،  تدقيق   املعلوماتية، 
إلك��ونية، أختام  الغ��،  للسالمة،  الالزمة   التداب�� 

�شف��
رئاسة ا���ومة

04

05

06

19/03-10301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2019 

02

03

13

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

مالحظات عاّمة 

ا���ومة حول رئاسة  الصادر عن  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
اإلستخبارات ب�نظيم  ق 

ّ
يتعل أسا���  قانون   مشروع 

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   واإلستعالمات 

املعطيات ال��صية

القانون من   1 ــــ   801 الفصل  املثال  س�يل  ع��  ذلك   ومن 
ق

ّ
املتعل  2015 جو�لية   24  �� املؤرخ   912 عدد   الفر���� 

بحماية قة 
ّ
املتعل األح�ام  مراعاة  أوجب  الذي   باإلستعالمات 

 ا��ياة ا��اصة واملعطيات ال��صية، وكذلك الفصل 13 من
ق

ّ
 القانون األسا��� الب��ي�ي املؤرخ �� 30 نوفم�� 1998 املتعل

بمصا�� اإلستخبارات واألمن العام

من املذ�ورة  الفقرة  صياغة  إعادة  لذلك،  تبعا  يّتجھ   وحيث 
التاّم اإلست�ناء  هذا  عن  باإلستغناء  وذلك  القانون   مشروع 
ع�� بالتنصيص  صياغ��ا،   �� الت�س�ب  واعتماد   والصر�ح، 
ا��اصة ا��ياة  ��ماية  العامة  املبادئ  مراعاة   وجوب 
 واملعطيات ال��صية، وهو ما يتوافق مع الصياغة املعتمدة

صلب الفصل 9 من املشروع
الوط�� املركز  أّن  املشروع،  من  الرا�ع  بالباب  ورد   وحيث 
مجال  �� الدو��  التعاون  برامج  ي�ّسق   لإلستخبارات 
ب�ن ��صية  معطيات  تبادل  يف��ض  ما  وهو   اإلستخبارات، 
 املركز ونظرائھ ببلدان أخرى. وال بّد من التأكيد �� هذا ا��ال،
 ع�� أّن معظم دول الفضاء األورو�ي ال تقبل بإحالة معطيات
رت الدولة ا��ال إل��ا حّدا �افيا

ّ
 إذا وف

ّ
 ��صية م��ا و�ل��ا، إال

ئحة األورو�ية
ّ
من ا��ماية لتلك املعطيات، عمال بالال

 .2018 25 ماي   ا��ديدة            ال�� دخلت ح�� النفاذ منذ 
عمليات أّن  ع��  الباب  هذا  صلب  التنصيص  وجب   و�التا��، 
املعطيات ��ماية  العام  اإلطار   �� تتّم  املذ�ورة   الت�سيق 

ال��صية
السلطة أّن  ع��  الدستور  من   102 الفصل  ينّص   وحيث 

 أّن املشروع لم
ّ
 القضائية �� ا��امية ل��قوق وا��ر�ات. إال

ھ تّم التنصيص صراحة صلب الفقرة 2 من الفصل 22
ّ
 حيث أن

ال�شر�ع أح�ام  تنطبق  ال   " ي��:  ما  ع��  القانون  مشروع   من 
ق بحماية املعطيات ال��صية ع�� املعا��ة اآللية وغ��

ّ
 املتعل

القانون هذا  إطار   �� تتم  ال��  والبيانات  للمعطيات   اآللية 
 األسا���"، وهو ما ُ�ستخلص منھ أّن جميع عمليات املعا��ة
و�يواء وتخز�ن  وتحليل  تجميع  من  ال��صية،   للمعطيات 
للقانون مطلقا  تخضع  ال  وخارجيا،  داخليا  وتحو�ل   و�حالة 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
األسا��� املتعل

وخاّصة الدستور  ملقتضيات  مخالفا  التّوجھ  هذا  �عّد   وحيث 
املعطيات حماية   �� ا��ّق  أقّر  الذي  منھ،   24  الفصل 
 ال��صية، وكذلك الفصل 49 منھ، الذي أوجب ع�� الدولة
 التو�سية ضمان مبدأ التناسب ب�ن ممارسة ا��قوق وا��ر�ات
 من جهة، والضوابط ال�� يمكن أن تحّد من تلك املمارسة وال��
بات األمن العام والدفاع الوط��، من جهة أخرى

ّ
تقتض��ا متطل

 حيث أّن هذا التّوجھ �عّد كذلك مخالفا لإلتفاقية 108 ��لس
قبل من  عل��ا  املصادق  ال��صية  املعطيات  ��ماية   أورو�ا 
تو�س، وللقوان�ن املقارنة �� مجال اإلستعالمات واإلستخبارات
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ق بدور القضاء كسلطة رقابة ع�� األعمال
ّ
 يتضّمن أح�اما تتعل

تجاوزات وقوع  صورة   �� اإلستخبارات،  أجهزة  ��ا  تقوم   ال�� 
خالف ع��  وذلك  األفراد.  وحر�ات  حقوق  من  تمّس   خط��ة 
 قوان�ن اإلستعالمات املقارنة، ال�� تضّمنت أح�اما خاّصة ��ذه
 املسألة (القانون الفر���� املشار إليھ آنفا، والقانون الفيدرا��

السو�سري لإلستعالمات املؤرخ �� 25 س�تم�� 2015

مدة طيلة  للغ��  إتاح��ا  وعدم  ا��ّمعة  ال��صية   املعطيات 
إ�� مقتضيات  املعا��ة. و�جب أن تخضع املنظومة املعتمدة، 
نظم �سالمة  ق 

ّ
يتعل فيما   2004 لسنة   5 عدد   القانون 

للسالمة، الدوري  التدقيق  إجراء  إلزامية   املعلومات، وخاّصة 
 بما �سمح بت�بع س�� معا��ة تلك املعطيات

 كما يتعّ�ن عند اإلقتضاء، القيام ب�شف�� البيانات واملعطيات
 ال��صية ووضعها تحت األختام إلك��ونيا ل��فاظ ع�� سرّ���ا

وقيم��ا الوثوقية
ھ يتعّ�ن إعادة صياغة

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 فصول مشروع القانون ع�� النحو املبّ�ن أعاله ح�� تتطابق مع
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
أح�ام القانون املتعل

املقارن ال�شر�ع   �� بھ  معمول  هو  ما  مع   
ً
مالءمة  :3  الفصل 

 (الفر���� والب��ي�ي والسو�سري)، يّتجھ إضافة فصل جديد
�عد الفصل الثالث ينّص ع�� ماي��

 يتم اإلحتفاظ باملعطيات ال��صية ا��ّمعة �� إطار تطبيق"
الغاية لتحقيق  الضرور�ة  املّدة  تتجاوز  ال  ملّدة  القانون،   هذا 
 ال�� جّمعت من أجلها. و�تم إتالف تلك املعطيات بانقضاء أجل

مع�ن �عد آخر عملية معا��ة لها
الرأي ع��  بناء  ُيّتخذ  ح�ومي،  بأمر  املذ�ور  األجل   و�حّدد 

املطابق للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
 الفصل 4: �عر�ف املعلومات: رفعا ل�ل إلتباس، يّتجھ �عو�ض
ال��صية" املعطيات  "جميع  �عبارة  املعطيات"  "جميع   عبارة 
ب�نما وشمولية،  عاّمة  �لمة   �� معطيات  �لمة  وأّن   بآعتبار 
مفهوم ولها  تقنية  عبارة   �� ال��صية"  "املعطيات   عبارة 

قانو�ي دقيق مكّرس �� ال�شر�ع ا��اري بھ العمل
ھ من ب�ن

ّ
 �عر�ف األجهزة: يبدو أنھ وقع السهو عن التنصيص أن

تبعا و�ّتجھ  لإلستخبارات،  الوط��  املركز  نجد  األجهزة،   هذه 
لذلك تدارك هذا السهو

ة جديدة تنّص
ّ
 الفصل 7: يّتجھ إضافة صلب هذا الفصل، مط

إس��اتيجية بوضع  لإلستخبارات  الوط��  املركز  إلزام   ع�� 
 تنظيمية وتقنية �� مجال السالمة املعلوماتية، تضمن سالمة
املركز يقوم  ال��  ال��صية  واملعطيات  البيانات   وحماية 
املنظومة إخضاع  ذلك   �� بما  مهامھ،  إطار   ��  بمعا����ا 

املعلوماتية ألعمال التدقيق
 الفصل 12: إضافة فصل جديد مباشرة �عد الفصل 12 ينّص
واملعطيات املعلومات  عن  بالبحث  فة 

ّ
امل�ل األجهزة  أّن   ع�� 

املعطيات ع��  ذلك   �� تقتصر  أن  يجب  وجمعها،   ال��صية 
البحث من  الغاية  أو  الهدف  لتحقيق  الضرور�ة   ال��صية 

والتجميع، دون أن تتعّداها إ�� عناصر أخرى

الفصل 18
أ) إدراج صلب هذا الفصل فقرة أو�� جديدة تنّص ع�� ما ي��

 لل��ص الذي تّم البحث �� معطياتھ ال��صية وتجميعها،"
هذا و�ماَرس  املعطيات.  تلك  إ��  املباشر  غ��  النفاذ   ��  ا��ّق 
��ماية الوطنية  الهيئة  إ��  ُيرفع  مطلب  طر�ق  عن   ا��ق 
وجود صورة   �� املتعّهد  القا���  أو  ال��صية   املعطيات 

ت�بعات أو أبحاث جزائية
 ب) إضافة فصل جديد مباشرة �عد الفصل 18 ينّص ع�� ما

ي��

  تل��م األجهزة ا��تصة باتخاذ التداب�� الالزمة لتأم�ن سالمة

مالحظات تخّص �عض الفصول  .2
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 طلب نفاذ ع�� وثائق تتعلق بأموال مجّمدة وضمان
 بن�ي

 �س�ث�� املعطيات ذات الصبغة العمومية من نظام حماية
 املعطيات ال��صية

ع�� الع 
ّ
اإلط الدولة،  أمالك  وزارة  عمومي،   هي�ل 

حق أموال،  تجميد  عمومية،  معطيات   معطيات، 
النفاذ إ�� املعلومة

 وزارة أمالك الدولة والشؤون
 العقار�ة

04

05

06

19/03-10401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019 

02

03

23

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

الدولة أمالك  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
النائب ِقبل  من  املقّدم  النفاذ  طلب  حول  العقار�ة   والشؤون 

قة
ّ
ياس�ن العياري والّرامي إ�� ا��صول ع�� الوثائق املتعل
باملبالغ املالية ا��ّمدة با��ارج والّراجعة للمدعو م. م

 بالضمان البن�ي الذي أودعھ املع�� باألمر، مقابل رفع التجميد
هذا �عارض  ومدى  ا���ومة،  رئاسة  من  بطلب  أموالھ   عن 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
الطلب مع ال�شر�ع املتعل

تتضّمن معلومات ذات إل��ا  النفاذ  املطلوب  الوثائق  أّن   حيث 
تّم با��ارج  مودعة  بمبالغ  ق 

ّ
تتعل بآعتبارها  عمومية   صبغة 

هذه إيداع  وتّم  التو�سية،  الدولة  ��قوق  ضمانا   تجميدها 
األموال التجميد عن  لفائد��ا مقابل رفع  بن�ي   املبالغ بضمان 

بطلب من رئاسة ا���ومة
الدولة ب�ن  تّم  الذي  فاق 

ّ
اإلت الوثائق  هذه  تجّسم   وحيث 

إطار  �� أخرى،  جهة  من  م  م.  واملدعو  جهة  من   التو�سية 
 القضايا املرفوعة ضّد هذا األخ�� بموجب القوان�ن ا��اري ��ا
��ذه املضّمنة  املعطيات  ت��يل  حال  بأّي  يمكن  وال   العمل. 
القانون عّرفها  كيفما  ال��صية،  املعطيات  م��لة   الوثائق، 

 االسا��� عدد 63 لسنة 2004 املؤرخ �� 27 جو�لية 2004
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن النائب املذ�ور ي�ون

محّقا �� طلب النفاذ إ�� تلك الوثائق
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مع �عاملھ   �� البنك  سي�تجها  وثائق  مطابقة   مدى 
ق

ّ
 شر�ات استخالص ديون مع أح�ام القانون املتعل

بحماية املعطيات ال��صية

القانونية االل��امات  نفس  املناولة  عقد  يتضمن  أن   يجب 
 ا��مولة ع�� املسؤول عن املعا��ة

ديون، إستخالص  شر�ات  بنك،  التصّرف،   عقد 
مناول، حسابات مناولة،  الغ��، حرفاء، عقد   إحالة، 
أمن الالزمة،  التداب��  املعطيات،  سر�ة   بنكية، 
 املعطيات، تحو�ل، اقتصار ع�� الغاية، ان��اء الغاية،
��الت ورقية،  ��الت  معطيات،  إرجاع   ف��، 

 الك��ونية

البنك الوط�� الفال��
04

05

06

19/03-10501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019 

02

03

23

,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7
26,25,24,23,22,21,20,19,18

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
عقد بمثابة  ��ا  القيام  البنك  �ع��م  ال��  العملية  �عت��   حيث 
بموجبھ يحيل  الديون،  استخالص  شر�ات  و��ن  ب�نھ   مناولة 

معطيات ��صية ��رفائھ ا�� ذلك املناول
27  �� 63 املؤرخ   وحيث تطبيقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 

جو�لية 2004، يقت��� التنصيص بالعقد ع�� ما ي��
 اإلشارة صراحة ضمن الفقرة الثانية من التوطئة، إ�� القانون

األسا��� عدد 63 لسنة 2004 املذ�ور أعاله

 التنصيص صراحة بالفصل 2 ع�� أّن �ل اإلل��امات ا��مولة
من  26 إ��   7 من  بالفصول  عل��ا  واملنصوص  البنك،   ع�� 
صورة  �� وهو  املناول  إ��  ت�تقل   ،2004 لسنة   63  القانون 

ا��ال، شركة إستخالص الديون
ل هذه اإلل��امات أساسا ��

ّ
وتتمث

خاذ
ّ
 ا��افظة ع�� سرّ�ة املعطيات ال��صية ا��الة إليھ و�ت

زمة لضمان حفظها وأم��ا وسالم��ا
ّ
اإلحتياطات الال

اإلل��ام �عدم إحال��ا إ�� الغ�� أو تحو�لها إ�� ا��ارج
 

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن البنك الوط�� الفال��
حول

سي��مھ الذي  خار��،  إسناد  ع��  بناء  التصّرف  عقد   أنموذج 
قة

ّ
متعل ديون  إستخالص   �� مختّصة  شر�ات  مع   البنك 

بحسابات مدينة مجّمدة ��رفائھ
 أنموذج تفو�ض سلطات

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  مطابق��ما   ومدى 

 ال��صية

 اإلقتصار عند معا��ة هذه املعطيات ع�� الغاية من املعا��ة
املتفق عليھ ب�ن الطرف�ن

 التنصيص بالفصل 5، باإلضافة إ�� إرجاع جميع الوثائق ال��
املعطيات جميع  البنك  إ��  ُيرجع  بأن  إلزامھ  املناول،   بحوزة 
 ال��صية ال�� بحوزتھ عند إن��اء الغاية من معا����ا، وف��
كما لھ.  التا�عة  واإللك��ونية  الورقية  ت 

ّ
ال��ال  �� لها  أثر   �ّل 

تلك من  أو�لك��ونية  ورقية  ���ة  أّي  إستخراج  عليھ   ي�ّ�ر 
الوثائق أواملعطيات ال��صية

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 فصول مشروع العقد ع�� النحو املبّ�ن أعاله ح�� يتطابق مع
أّما ال��صية.  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون   أح�ام 

تث�� أّي مالحظة  بخصوص وثيقة تفو�ض السلطات، فإّ��ا ال 
من الهيئة
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ّ
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املعطيات ��ماية  للهيئة  ميدانيا  ل 
ّ

التدخ  طلب 
 ال��صية ألعوان و�طارات ديوان البحر�ة التجار�ة
 واملوا�ئ ومدى مشروعية ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

 بفضاء العمل

 يخضع ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة بفضاء عمل جما�� إ��
 ترخيص مسبق من الهيئة، عدى بال�سبة للهيا�ل العمومية

عمل فضاء  مراقبة،  �ام��ات  بصر�ة،  مراقبة   وسائل 
هي�ل واملوا�ئ،  التجار�ة  البحر�ة  ديوان   جما��، 
ترخيص، معنو�ة  ذات  طبي��،  ��ص   عمومي، 

 إعالم، الفتة، مخالفة، وكيل ا��مهور�ة

و�طارات ألعوان  األساسية   النقابات 
 ديوان البحر�ة التجار�ة واملوا�ئ

04

05

06

19/03-106
54، 53

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019 

02

03

23

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
��ّل ميدانيا  ل 

ّ
التدخ �سلطة  تتمّتع  ال  الهيئة  أّن   حبث 

ما
ّ
العالقة بحماية املعطيات ال��صية، و�ن  اإلش�اليات ذات 

حماية لقانون  مخالفات  وجود  معاينة  ع��  دورها   يقتصر 
 املعطيات ال��صية أو تلقي الش�ايات �� شأ��ا. و�� ا��الت�ن،
� الهيئة إحالة امللف ع�� وكيل ا��مهور�ة ا��تّص ترابيا

ّ
 تتو�

خاذ ما يراه صا��ا
ّ
الت

بصر�ة مراقبة  وسائل  ب��ك��  ق 
ّ
تتعل ا��ال  وضعية  أّن   وحيث 

ترخيص إ��  مبدئيا  تخضع  عملية  و��  جما��،  عمل   بفضاء 
�انت سواء  خاصة  ��يا�ل  األمر  ق 

ّ
�عل ما 

ّ
�ل الهيئة  من   مسبق 

األسا��� القانون  أّن   
ّ
إال معنو�ة.  ذوات  أو  طبيعية   أ��اصا 

 عدد 63 املؤرخ �� 27 جو�لية 2004، ا إس�ث�� صراحة الهيا�ل
األمر ق 

ّ
�عل ما 

ّ
�ل املذ�ور  ال��خيص  موجبات  من   العمومية 

بفضاء جما�� تا�ع لهي�ل عمومي (الفصالن 53 و54 منھ

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن ترك�� ديوان البحر�ة
 التجار�ة واملوا�ئ ل�ام��ات مراقبة بفضاءات العمل ا��ماعية،
القانون ألح�ام  مخالفا  ل�س  ال�ام��ات،  تلك  نوع  �ان   مهما 

ھ يبقى
ّ
 أن

ّ
األسا��� عدد 63 لسنة 2004 املذ�ور أعاله. إال

األساسية النقابات  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
13 بتار�خ  واملوا�ئ  التجار�ة  البحر�ة  ديوان  و�طارات   ألعوان 
املعطيات ��ماية  ميدانيا  ل 

ّ
التدخ طلب  حول   2019  فيفري 

واملوا�ئ التجار�ة  البحر�ة  ديوان  و�طارات  ألعوان   ال��صية 
مراقبة ل�ام��ات  اإلدارة  ترك��  مشروعية  حول  رأي   وطلب 

بفضاءات العمل ا��ماعية

 اإلل��ام الوحيد ا��مول ع�� الديوان من باب الشفافية، هو
بأّن والعموم  املوظف�ن  إلعالم  للعيان  وا��ة  الفتات   وضع 

الفضاء مجّهز بتلك ال�ام��ات
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

الغ��، دون موافقة إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
ضبطها ال��  ا��االت  غ��   �� أو  باألمر  املع��   ال��ص 

 القانون وال�� ال �ستوجب موافقة املع�� باألمر

الع ع�� معطيات، معطيات حّساسة، معطيات ��ة،
ّ
 االط

مس�شفى، املعطيات،  إ��  النفاذ  حق  موافقة،   املر���، 
ط��، تقر�ر  ط��،  ملف   ،��� �سليم  املعطيات،   حماية 
 وضعية ��ية، أعوان ضابطة عدلية، مساعدي القضاء،
 ورثة، إذن ع�� عر�ضة، محكمة ابتدائية، ��ص طبي��،
عديم قاصر،  إحالة،  موافقة،  املعطيات،  إ��  النفاذ   حق 
 األهلية، و��، قا��� األسرة، توكيل خاص، محام، است�ناء
��ة وط��،  دفاع  عام،  أمن  السلطة،  مهام   املوافقة، 
ع�� اقتصار  جزائية،  ت�بعات  حيو�ة،  مص��ة   عامة، 
ال��ام بحوث،  ترخيص،  ا��كمة،  خب��،  طب�ب   الغايةن 

�عاقدي، إعالم، الغاية، تداب�� تقنية، سر م�� املس�شفى ا��ام�� الرابطة
04

05

06

19/03-10801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019 

02

03

23

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 الط��

ّ
بال�سبة إ�� ال��ص صاحب امللف

ا��ام�� املس�شفى  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
باعها واأل��اص

ّ
 الرابطة حول اإلجراءات القانونية الواجب إت

تتضّمن باعتبارها  املذ�ورة،  الوثائق  ع��  الع 
ّ
اإلط لهم   ا��ّول 

 معطيات ��صية تخضع ملبدأ ا��ماية الذي أقّره الدستور،
امللّفات من   ��� ب�سليم  تقوم  املس�شفى  إدارة  أّن   و�آعتبار 
 الطبية للمر��� ومن التقار�ر الطبية حول حاال��م ال��ّية،
إ�� وكذلك  القضاء،  ومساعدي  العدلية  الضابطة  أعوان   إ�� 
 ورثة املر��� أو من ينو��م وذلك بمقت��� أذون ع�� العرائض

 صادرة عن ا��اكم اإلبتدائية ا��تّصة

بموافقة ولّيھ أو املقّدم عليھ و�إذن من القا��� ا��تّص
اإلحالة قت 

ّ
�عل ما 

ّ
�ل صرامة  أك��  املبدأ  هذا  تطبيق   و�صبح 

ال��صية املعطيات  غرار  ع��  حّساسة  ��صية   بمعطيات 
قة بال�ّ�ة

ّ
املتعل

 وت�ون موافقة ال��ص املع�� باألمر إّما بصفة مباشرة، و�ّما
 بصفة غ�� مباشرة بمقت��� توكيل خاّص �� الغرض، ُ�سند إ��
لھ يخّول  املع��،  ال��ص  محامي  ذلك   �� بما  آخر   ��ص 

 الط��
ّ

صراحة ا��صول ع�� ���ة من امللف

ال��صية املعطيات  إحالة  إست�نائية  بصفة  يمكن   حيث 
بال�ّ�ة دون ا��صول ع�� موافقة ال��ص املع�� قة 

ّ
 املتعل

باألمر، وذلك �� إحدى الصور التالية
�� العمومية  السلط  مهام  لتنفيذ  ضرور�ة  اإلحالة  �انت   إذا 

إطار األمن العام والدفاع الوط�� أو �� مجال ال��ة العامة
مّما باألمر،  للمع��  ملص��ة حيو�ة  تحقيق  اإلحالة   �� �ان   إذا 
 �عود عليھ بالفائدة، �أن ي�ون هذا األخ�� مثال �� حالة غيبو�ة

تحول دون ا��صول ع�� موافقتھ
 إذا ُوجدت ت�ّبعات جزائية سابقة، مع ضرورة إقتصار اإلحالة
ب�ّل ا��زا�ي  الت�ّبع  بموضوع  قة 

ّ
املتعل ال�ّ�ة  معطيات   ع�� 

 دقة، دون غ��ها من ا��وانب ال��ّية األخرى. ومثال ذلك، ��
من الشديد  بالعنف  إعتداء  بإثبات  األبحاث  ق 

ّ
�عل  صورة 

معطيات الطبية  الشهادة  تتضّمن  أن  مجال  ال  ھ 
ّ
فإن  عدمھ، 

حول فحص  أو  الشر��  الفحص  إجراء  ن�يجة  مثل   أخرى 
العذر�ة، إ��

إذا تّمت اإلحالة بناء ع�� إذن ع�� عر�ضة. و�� هذه الصورة
 

افقة  اإلست�ناءات ملبدأ املو

 حيث يحّق ل�ّل ��ص طبي�� ا��صول ع�� ���ة من ملّفھ
قة بوضعّيتھ ال��ّية �� أّي

ّ
 الط�� و�ل الوثائق والتقار�ر املتعل

 وقت ودون أّي شرط، وذلك �� إطار ممارستھ ��قھ �� النفاذ
بالفصل  إ�� معطياتھ ال��صية، وهو ا��ق املنصوص عليھ 
إ�� بال�سبة   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   32 

 الط��
ّ

الع الغ�� ع�� امللف
ّ
إط

افقة ال��ص املع�� باألمر املبدأ: مو
من  47 بالفصل  عليھ  املنصوص  العام  املبدأ  يقت���   حيث 
املعطيات إحالة  ت�ّ�ر  ھ 

ّ
أن آنفا،  املذ�ور  االسا���   القانون 

أو باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  الغ�� دون  إ��   ال��صية 
ورثتھ، وت�ون املوافقة بأّي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا أو إلك��ونيا

ّ
 و�ذا �ان املع�� باألمر قاصرا أو عديم األهلية، ال تتّم اإلحالة إال
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 من
ّ
الع ع�� امللف الط�� أوأخذ ���ة منھ، ال يتّم إال

ّ
 فإّن اإلط

قبل طب�ب خب�� �عّينھ ا��كمة صلب نص اإلذن
 ب��خيص من الهيئة، إذا �انت املعطيات ا��الة ضرور�ة إلجراء
ضرور�ة أو  إحصائية،  أو  علمية  أو  تار�خية  ودراسات   بحوث 

لتنفيذ إل��ام �عاقدي ي�ون املع�� باألمر طرفا فيھ
 إذا تّمت إحالة املعطيات أو تبادلها ب�ن مسؤول�ن عن املعا��ة
 �غاية إسداء خدمات طبية أو �غطية مصار�ف العالج واألدو�ة
الع

ّ
 من قبل املؤسسات ا��تّصة. و�� هذه الصورة، ال يتّم اإلط

املؤسسات. تلك  لدى  معتمدين  أطباء  قبل   من 
ّ
إال امللف   ع�� 

املعطيات بمحتوى  باألمر  املع��  ال��ص  إعالم  يّتجھ   كما 
ال��صية ا��الة و�املسؤول�ن عن املعا��ة ا��الة إل��م

 �ش��ط �� �ل صور اإلحالة سواء �انت بموافقة املع�� باألمر أو
 بدو��ا، �عّهد ا��ال إليھ بضمان عدم إستعمال تلك املعطيات
الضمانات و�توف��  أجلھ،  من  أحيلت  الذي  الغرض  غ��   �� 

التقنية والهي�لية الضرور�ة ��ماي��ا وا��قوق املرتبطة ��ا
تقتضيھ ما  ع��  وتبادلها  املعطيات  إحالة  تقتصر  أن   يجب 
� من املرض

ّ
 ضرورة الت�سيق الط�� وآستمرار�ة العالج أوالتو�

 أواملتا�عة ع�� مستوى التغطية الطبية أو اإلجتماعية. وتخضع
 هذه العمليات إ�� نفس شروط ا��ماية وا��افظة ع�� السّر

امل�� ا��مولة ع�� املسؤول عن املعا��ة
املعطيات إحالة  ي�ّ�ر  ھ 

ّ
أن ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 ال��صية إ�� الغ��، دون موافقة ال��ص املع�� باألمر أو ��
موافقة �ستوجب  ال  وال��  القانون  ضبطها  ال��  ا��االت   غ�� 

املع�� باألمر

بة عن اإلحالة 
ّ
الضمانات امل��ت )ج

.

.

.
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-

-

-

:

.

.

.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                     2021-2009                          151



عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

باعها من قبل
ّ
 تحديد اإلجراءات القانونية الواجب إت

املرض ع��  التأم�ن  صندوق  إدارة   مصا�� 
خاّصة وثائق  ع��  الع 

ّ
اإلط لهم  ا��ّول   واأل��اص 

بمنخرطي الصندوق

��ة معطيات  �عا��  الذي  العمومي  الهي�ل  ع��   يتعّ�ن 
املعطيات بحماية  املتعلقة  القانونية  اإلجراءات   إح��ام 
الوثائق ع��  الع 

ّ
اإلط من  منخرطيھ  تمك�ن  عند   ال��صية 

الغ�� تمك�ن  عند  الشأن  وكذلك  ��م،  ا��اصة   الطبية 
ع �� تلك املعطيات

ّ
املؤهل�ن قانونا من االطال

 الصندوق الوط�� للتأم�ن ع�� املرض، هي�ل عمومي،
��ة، معطيات  حّساسة،  معطيات   منخرط�ن، 
 إحالة، الغ��، ا��ّق �� النفاذ إ�� املعطيات، املوافقة،
ع�� إذن  طبية،  وثائق  ع، 

ّ
االطال الغاية،  ع��   اقتصار 

تقر�ر ط��، حق  عر�ضة، هيئة قضائية، ملف ط��، 
وضعية املعطيات،  سر�ة  ���ة،  للمعطيات،   النفاذ 
طب�ب جزائية،  ت�بعات  ا��كمة،  موافقة،   ��ية، 
و��، األهلية،  عديم  قاصر،  املؤجر،  القر�ن،   خب��، 

 قا��� األسرة، ورثة

الصندوق الوط�� للتأم�ن
ع�� املرض 

04

05

06

19/03-11101

األراء

07
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03

23

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

الوط�� الصندوق  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 للتأم�ن ع�� املرض حول تحديد اإلجراءات القانونية الواجب
املرض ع��  التأم�ن  صندوق  إدارة  مصا��  قبل  من  باعها 

ّ
 إت

بمنخرطي خاّصة  وثائق  ع��  الع 
ّ
اإلط لهم  ا��ّول   واأل��اص 

بال��ة قة 
ّ
متعل ��صية  معطيات  تتضّمن   الصندوق، 

 و��يانات طبّية ومهنية لهؤالء املنخرط�ن، وذلك بناء ع�� صدور
إ�� مطالب��ا ترمي  ِقبل هيئات قضائية   أذون ع�� عرائض من 
 ب�سليمها هذه الوثائق، وفقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 63

لسنة 2004

من ��� م��ا
من  47 بالفصل  عليھ  املنصوص  العام  املبدأ  يقت���   حيث 
املعطيات إحالة  �ّ�ر 

ُ
ت ھ 

ّ
أن آنفا،  املذ�ور  األسا���   القانون 

باألمر، للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون  الغ��  إ��   ال��صية 
وت�ون املوافقة بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا أو إلك��ونيا

األمر ق 
ّ
�عل ما 

ّ
�ل صرامة  أك��  املبدأ  هذا  تطبيق  ُيصبح   وحيث 

ال��صية املعطيات  غرار  ع��  حّساسة  ��صية   بمعطيات 
قة بال��ة، وذلك عمال بالفصل�ن 62 و63 من القانون

ّ
 املتعل

األسا��� آنف الذكر
قت اإلحالة بمعطيات ��صية خاّصة بقاصر أو

ّ
 وحيث إذا �عل

عليھ املقّدم  أو  ولّيھ  بموافقة   
ّ
إال تتّم  ال  فإّ��ا  األهلّية،   �عديم 

و�إذن من القا��� ا��تّص
من  62 الفصل  بأح�ام  وعمال  الورثة،  إ��  بال�سبة   وحيث 
الع

ّ
اإلط طلب  لهم  يحّق  ھ 

ّ
فإن الذكر،  سالف  األسا���   القانون 

يصدرها ال��  الوثائق  مختلف  من  ���ة  ع��   وا��صول 
�عد ملوّر��م، وذلك  ال��ّية  للمعطيات  واملتضّمنة   الصندوق 
ر صفة الوارث لد��م بالرجوع

ّ
د مصا�� الصندوق من توف

ّ
 تأك

إ�� �ّ�ة وفاتھ
ال��صية املعطيات  إحالة  إست�نائية،  بصفة  يمكن   وحيث 
دون مؤجرا  أو  قر�نا  �ان  سواء  الغ��  إ��  بال�ّ�ة  قة 

ّ
 املتعل

 إش��اط ا��صول ع�� موافقة ال��ص املع�� باألمر، وذلك ��
إحدى الصور التالية

 أ. إذا تّم طلب اإلحالة بناء ع�� إذن ع�� عر�ضة صادر عن هيئة
الع ع�� امللف الط�� أو التقار�ر بمختلف

ّ
 قضائية، فإّن االط

قة
ّ
 الط�� أو املتعل

ّ
الع ال��ص املع�� بامللف

ّ
 أّوال. بال�سبة إ�� إط

بھ الوثائق املطلوب ا��صول عل��ا
 حيث �� إطار ممارسة ا��ّق �� النفاذ إ�� معطياتھ ال��صية،
و�ل الط��  ملفھ  من  ���ة  ع��  ا��صول  ��ص  ل�ل   يحّق 
قة بوضعّيتھ ال��ّية، �� أي وقت ودون

ّ
 الوثائق والتقار�ر املتعل

القانون من   32 بالفصل  مضمون  ا��ّق  وهذا  شرط،   أّي 
.األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 وحيث ع�� هذا األساس، و�� صورة حصول ��ص ما ع�� إذن
الصندوق فإّن  ال�����،  الط��  بملّفھ  ق 

ّ
يتعل عر�ضة   ع�� 

املذ�ور القانون األسا���  ي�ون ملزما بموجب  للتأم�ن   الوط�� 
.أعاله بتمكينھ من الوثائق أو البيانات املطلو�ة

الع الغ�� ع�� التقار�ر الطبية وتمكي��م من
ّ
 ثانيا. بال�سبة إ�� إط

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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أو أخذ �� نطاق إختصاصھ،  ال�� يصدرها الصندوق   أنواعها 
ا��كمة عّينھ 

ُ
� خب��  طب�ب  ِقبل  من   

ّ
إال يتّم  ال  م��ا،   ���ة 

الهيئات تدعو  سوف  الهيئة  وأّن  علما  اإلذن.  نّص   صلب 
ة

ّ
خط نطاق   �� التم���  هذا  إعتماد  ضرورة  إ��   القضائية 

تواصل �� بصدد وضعها مع وزارة العدل

 ب. �� صورة عدم �عي�ن ا��كمة لطب�ب، بإم�ان الصندوق أن
املعطيات معھ،  املتعاقدين  األطباء  أحد  ذّمة  ع��   يضع 
األخ�� هذا   �

ّ
يتو� األذن،  طلب  موضوع  ال��ية   ال��صية 

�� قضائية  دعوى  �شرت  ما  إذا  عل��ا  ا��كمة  إطالع   بدوره 
شأ��ا الحقا من القر�ن أو املؤجر

ملعطيات املتضّمنة  والوثائق  امللفات  أّن  ذلك  من   و�ست�تج 
��� أخذ  أو  عل��ا  الع 

ّ
اإلط ا��االت  جميع   �� يمكن  ال   ��ّية 

 بواسطة طب�ب
ّ
م��ا إال

أن الضروري  من  ھ 
ّ
فإن سابقة،  جزائية  ت�ّبعات  ُوجدت  إذا   ج. 

 تقتصر اإلحالة ع�� الوثائق املطلو�ة �� نّص اإلذن، دون غ��ها
ع�� التأكيد  مع  أخرى،  ��ّية  بجوانب  قة 

ّ
املتعل الوثائق   من 

يتّم زمة ح�� 
ّ
الال بالسرّ�ة  املرسلة  الوثائق  تلك  إحاطة   ضرورة 

مها مباشرة من قا��� التحقيق املتعّهد باألبحاث
ُّ
�سل

إدارة ع��  يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

عند القانونية  اإلجراءات  إح��ام  املرض  ع��  التأم�ن   صندوق 
تتضّمن ��م،  خاّصة  وثائق  ع��  الع 

ّ
اإلط من  منخرط��ا   تمك�ن 

قة بال�ّ�ة أو تمك�ن الغ�� من ذلك،
ّ
 معطيات ��صية متعل

2004 63 لسنة  القانون األسا��� عدد   مثلما تقتضيھ أح�ام 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل  ،2004 جو�لية   27  ��  املؤرخ 

ال��صية

.

.

.

.
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 �� خصوص إمضاء البنك مع مكتب
INTERNATIONAL CHEMONICS 

ومدى  بالسرّ�ة،  و�ل��ام  شراكة،  فاق 
ّ
إت  لوثيق�� 

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ذلك   مطابقة 

 املعطيات ال��صية

قة بحماية املعطيات
ّ
 يتعّ�ن ع�� البنك التقّيد باألح�ام املتعل

 ال��صية عند إمضائھ ع�� وثيقة إتفاق مع مناول

شراكة، اتفاق  حرفاء،  الغ��،  تحو�ل،  إحالة،   بنك، 
 سر�ة املعطيات، إرجاع معطيات، ان��اء الغاية، ���ة
تصر�ح، ال��الت،  ف��،  الك��ونية،  ���ة   ورقية، 

 ترخيص، أمن املعطيات، اقتصار ع�� الغاية

 بنك تو�س واإلمارات
04

05

06

19/03-11201

األراء
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 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

واإلمارات تو�س  بنك  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
حول

 ــــــ وثيقة إتفاق الشراكة، الذي سي��مھ البنك مع مكتب
 ،INTERNATIONAL CHEMONICS 

 ـــــ وثيقة إل��ام بالسرّ�ة
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  ألح�ام  مطابق��ما   ومدى 

 ال��صية

ع��  ا��مولة  اإلل��امات  ل 
ّ
تتمث التطبيقية،  الناحية  من   ـــــ 

البنك أساسا فيما ي��
م��ا، الهيئة، وا��صول ع�� ترخيص  إ��   تقديم ملف تصر�ح 

 إذا �انت العمليات املزمع إنجازها مع مكتب
CHEMONICS INTERNATIONAL تقت��� تحو�ل معطيات 

��صية إليھ
و�لزام ا��الة  ال��صية  املعطيات  سرّ�ة  ع��   ا��افظة 
زمة لضمان حفظها

ّ
خاذ اإلحتياطات الال

ّ
 املكتب ا��الة إليھ بآت

وأم��ا وسالم��ا
من الغاية  ع��  ال��صية  املعطيات  إحالة  عند   اإلقتصار 

اإلحالة املّتفق عل��ا ب�ن الطرف�ن
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يتعّ�ن ع�� بنك تو�س
قة

ّ
املتعل والشروط  والقواعد  باإلجراءات  الّتقيد   واإلمارات 

إتفاق وثيقة  ع��  إمضائھ  عند  ال��صية  املعطيات   بحماية 
 الشراكة مع مكتب                                                                وع��
إطار  �� س�تّم  ال��  العمليات  أّن  طاملا  بالسرّ�ة  إل��ام   وثيقة 
 اإلتفاق تتضّمن إحالة وتحو�ل معطيات ��صية ل��رفاء إ��

املكتب

 حيث يتّ�� من خالل قراءة الوثيقت�ن املذ�ورت�ن أّن العمليات
فاق الشراكة من شأ��ا أن تتضّمن إحالة

ّ
 ال�� س�تّم �� إطار إت

البنك واملتعامل�ن قة بحرفاء 
ّ
 وتحو�ل معطيات ��صية متعل

 معھ �ش�ل عام، بما يجعلها خاضعة ألح�ام القانون األسا���
الّتقيد لذلك،  تبعا  يّتجھ  حيث   .2004 لسنة   63  عدد 

باإلجراءات والقواعد التالية
الشراكة، و�وثيقة  فاق 

ّ
إت بتوطئة وثيقة  التنصيص صراحة   ـــــ 

اإلل��ام بالسرّ�ة، ع�� ما ي��
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  مقتضيات  إح��ام   ضرورة 

2004 املذ�ور أعاله
 ضرورة إل��ام مكتب                                                                 بأن
عند بحوزتھ  ال��  ال��صية  املعطيات  جميع  البنك  إ��   ُيرجع 
أّي ���ة الغاية من معا����ا، �إلزامھ �عدم إستخراج   إن��اء 
ال��صية املعطيات  أو  الوثائق  تلك  من  إلك��ونية  أو   ورقية 
وف�� �ّل أثر لها �� ال��الت الورقية واإللك��ونية التا�عة لھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ
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 ،املعطيات ال��صية 
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الو�الة العقار�ة حول
حول إرشادات  ع��  ا��صول  من  "قرمدة"  بلدية   تمك�ن 
 األ��اص الذين يمل�ون أراض غ�� مب�ّية بتقسيمات "قرمدة
القانون أح�ام  مع  الطلب  هذا  �عارض  ومدى   ا��ديدة"، 

األسا��� عدد 63 لسنة 2004

معطيات بإحالة  اإلس�شارة  موضوع  الطلب  ق 
ّ
يتعل  حيث 

القانون أح�ام  مبدئيا  ت�ّ�ره  ما  وهو  الغ��،  إ��   ��صية 
�عض وضع  املشّرع  أّن   

ّ
إال  ،2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 

اإلست�ناءات لهذا الت����

باعتبار ا��ال ضمن هذه اإلست�ناءات،   وحيث تدخل صورة 
نطاق  �� محلية  عمومية  سلطة  عن  صدر  اإلحالة  طلب   وأّن 
إطار و��  القانون  بموجب  لها  ا��ّولة  للصالحيات   ممارس��ا 

�سي��ها ملرفق عام

مع يتعارض  ال  قرمدة  بلدية  طلب  فإّن  لذلك،  تبعا   وحيث 
آنفا، املذ�ور   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   أح�ام 
البيانات إحالة  عند  التالية  الشروط  مراعاة  يتعّ�ن  ھ 

ّ
أن  غ�� 

واملعطيات ال��صية املطلو�ة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

حول إرشادات  ع��  ا��صول  من  بلدية   تمك�ن 
مب�ّية غ��  أراض  يمل�ون  الذين   األ��اص 
بتقسيمات اقتنوها من الو�الة العقار�ة للسك��

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
موافقة ال��ص املع�� باألمر

�انت إذا  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرورّ�ة   اإلحالة 

العمومية طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

موافقة، عمومية،  سلطة  عمومي،  هي�ل  الغ��،   إحالة، 
رقم لقب،  إسم،  الغاية،  ع��  اقتصار  عمومي،   مرفق 
الع

ّ
اإلط املعطيات،  سرّ�ة  املعطيات،  أمن  عنوان،   هاتف، 

ع�� املعطيات

04الو�الة العقار�ة للسك��

05

06

19/03-11301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019

02

03

1

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

، 
.

.

.

.

- 

- 

. 

:

الكفيلة     أن ت�ون اإلحالة مقتصرة ع�� املعطيات ال��صية 
املقسم (إسم ولقب صاحب  تلك اإلحالة  الغاية من   بتحقيق 

ّ
قة باملقسم) وأال

ّ
 وعنوانھ ورقم هاتفھ إن وجد، والبيانات املتعل
تتعداها إ�� معطيات و�يانات ��صية أخرى

الكفيلة الضرور�ة  بالضمانات  اإلحالة  عملية  تحاط   أن 
وعدم وسرّ���ا  ال��صية  املعطيات  أمن  ع��   با��افظة 

 من قبل األ��اص ا��ّول لهم ذلك قانونا
ّ
الع عل��ا، إال

ّ
اإلط

-

.

.

ھ ي�ّ�ر مبدئيا إحالة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 أّن إحالة معطيات ��صية
ّ
 معطيات ��صية إ�� الغ��، إال

"قرمدة بتقسيمات  مب�ية  غ��  أراض  يمل�ون   أل��اص 
 ا��ديدة" إ�� بلدية "قرمدة" تدخل �� قائمة اإلست�ناءات ال��

ترفع ع��ا مثل هذا الت����

-

. 
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برمجيات إستغالل   �� خاصة  لشركة   ال��خيص 
سيارات بواسطة  أ��اص  نقل  ملمارسة   إعالمية 
بالنقل خاّصة  تطبيقة  إستعمال  خالل  من    األجرة 

"playstore"��رة ع
ّ
  متوف

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

تطبيقة إعالمية،  برمجيات  معطيات،   إستغالل 
الّتموقع ترخيص،  تصر�ح،  ا��رفاء،   اعالمية، 
ترخيص، تصر�ح،  حّساسة،  معطيات   ا��غرا��، 

تجميع معطيات تأم�ن معطيات، سر�ة معطيات

وزار ة الداخلية
04

05

06

7، 6، 4
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019

02

03

15

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة الداخلية، حول ��
مشروعّية ال��خيص لشركة  "DREN DREN"  إستغالل

سيارات  بواسطة  أ��اص  نقل  ملمارسة  إعالمية   برمجيات 
رة ع��

ّ
 األجرة من خالل إستعمال تطبيقة خاّصة بالنقل متوف

"playstore" بتقنية ا��ّهزة  الذكّية  بالهواتف   وموجودة 
 تحديد التموقع ا��غرا�� قصد ر�ط ا��ر�ف �سيارة األجرة،
ق بحماية

ّ
 ومدى تالؤم هذا النوع من ال�شاط مع القانون املتعل

ع�� �ش��ط  الشركة  وأّن  خاّصة  ال��صية،   املعطيات 
بمعطيا��م مّدها  األجرة  سيارة  صاحب  وع��   ا��ر�ف 

ال��صية

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ �عت�� �شاط شركة
" DREN DREN"،مخالفا للقانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004
 ما لم تبادر ب�سو�ة وضعّي��ا إزاء الهيئة، وذلك بتقديم ملف ��
�شاطها بطبيعة  قة 

ّ
املتعل البيانات  �ّل  يتضّمن   الغرض 

 و�املعطيات ال��صية ال�� تقوم بتجميعها و�طر�قة معا����ا
لتلك املعطيات وكيفية تأم�ن سرّ���ا وأم��ا وسالم��ا

 حيث أنھ ما دامت الشركة املذ�ورة �ستعمل �� إطار �شاطها
 املعطيات ال��صية ل��رفاء وأل��اب سيارات األجرة، فإّ��ا
القانون أح�ام  مع��  ع��  املعا��ة"  عن  "مسؤوال   �عت�� 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004، وتخضع بالتا�� إ�� مقتضيات
القانون املذ�ور ع�� مستوى تجميع تلك املعطيات ومعا����ا

 وحيث تخضع الشركة املذ�ورة إ�� وجوب التصر�ح وال��خيص
باعتبارها ال��صية،  املعطيات  ملعا��ة  الهيئة  لدى   املسبق 
تصّنف وال��  ا��غرا��  للتموقع  ال��صية  املعطيات   �عا�� 

ضمن املعطيات ال��صية ا��ّساسة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

.

.

.

،

.

.

19/03-113 (2) 
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ال الوطنية  التعر�ف  بطاقة  من  ب���ة  املطالبة  أّن   حيث 
بامل�شور صراحة  عل��ا  املنصوص  ا��االت  ضمن   تدخل 
 املذ�ور أعاله. وقد سبق إصدار م�شور �� نفس املوضوع وهو
نوفم��  23 بتار�خ  األول  الوز�ر  الصادر عن   11  امل�شور عدد 
ھ " املرغوب منكم إصدار االذن ا��

ّ
أن  1981، الذي نّص ع�� 

 �افة املصا�� واملؤسسات ا���ومية والشب��ة ��ا الراجعة لكم
من (���ة  الوثيقة  ��ذه  املطالبة  ع��  العدول   بالنظر 
عدد ع��  بالتنصيص  االقتضاء  عند  واالكتفاء   البطاقة) 
��ا يطالب  ال��  بالوثائق  القومية  التعر�ف  بطاقة   وتار�خ 

املواطن

حول املالية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 مشروعّية مطالبة �عض البنوك ب���ة من بطاقة التعر�ف
ومدى القروض،  مللفات  امل�ّونة  الوثائق  ب�ن  من   الوطنية 
2019 لسنة   8 ا���ومة عدد  رئ�س  مع م�شور  ذلك   �عارض 
 املؤرخ �� 25 فيفري 2019، حول حماية املعطيات ال��صية

�� إطار إستعمال بطاقات التعر�ف الوطنية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

من ل���ة  ��رفا��م  البنوك  �عض   مطالبة 
امل�ّونة الوثائق  ب�ن  الوطنية من  التعر�ف   بطاقة 
م�شور مع  ذلك  �عارض  ومدى  القروض،   مللفات 
25  �� 2019 املؤرخ  8 لسنة   رئ�س ا���ومة عدد 
فيفري 2019، حول حماية املعطيات ال��صية

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املطالبة عند  املعا��ة  عن  املسؤول  ع��   يتوجب 
األرقام ف��  الوطنية،  التعر�ف  بطاقة  من   ب���ة 
البطاقة، ووضع عالمة قاطع األو�� من عدد   ا��مسة 
إعادة إم�انية  دون  يحول  ما  وهو  عل��ا،   ومقطوع 

���ها لغايات غ�� مشروعة

بطاقة بنوك،  الغ��،  إحالة،  وزارة،  عمومي،   هي�ل 
 �عر�ف وطنية، قرض بن�ي، م�شور رئ�س ا���ومة،

استعمال، ���ة، غاية غ�� مشروعة، قرار وزاري

04

05

06

19/03-114
52، 51، 50،

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019

02

03

23

وزار ة املالية

.

، 

."

ھ من املستحسن من
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

قصد الغرض،   �� كرة 
ّ

مذ أو  قرارا  تصدر  أن  املالية   وزارة 
املؤّسسات من  غ��ها  أو  البنكية  املؤسسات  ع��   �عميمها 

الّراجعة بالنظر إ�� الوزارة

ھ يتوّجب ع�� املؤسسة البنكية عند اإلقتضاء وعند
ّ
 وحيث أن

عدد من  األو��  ا��مسة  األرقام  ف��  بال���ة،   املطالبة 
يحول ما  وهو  عل��ا،  ومقطوع  قاطع  عالمة  ووضع   البطاقة، 

دون إم�انية إعادة ���ها لغايات غ�� مشروعة

.

.
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التو���� املرصد  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
حصول مطابقة  مدى  حول  العل��  والبحث  العا��   للتعليم 
 املرصد ع�� معطيات ��صية للطلبة املغادر�ن من ا��امعة
�ع��م �� إطار مبادرة وطنية   ،2018 إ�� سنة   2015  من سنة 
ق

ّ
��ا ��دف إعاد��م، مع أح�ام القانون املتعل  املرصد القيام 

بحماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

املعطيات ع��  ا��صول  إ��  الرامية  العملية  �عت��   حيث 
 ال��صية للطلبة املغادر�ن من ا��امعات من قبيل معا��ة
القانون من   6 الفصل  عّرفها  كيفما  ال��صية،   املعطيات 

.األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 مطابقة حصول املرصد ع�� معطيات ��صية
2015 سنة  من  ا��امعة  من  املغادر�ن   للطلبة 
�ع��م وطنية  مبادرة  إطار   ��  ،2018 سنة   إ�� 

املرصد القيام ��ا ��دف إعاد��م إ�� تو�س

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الع ع�� معطيات ��صية
ّ
 يتعّ�ن ع�� املرصد ��دف اإلط

 للطلبة املغادر�ن من ا��امعة، الّتقيد بالضوابط ا��ددة
بمقت��� القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 طلبة، جامعة، ا��ق �� النفاذ إ�� املعطيات، تصر�ح، موافقة، إحالة،
 الغ��، املنظومة املعلوماتية، موقع إلك��و�ي، رسالة مضمونة الوصول،
هو�ة، تجميع،  الغاية،  ع��  اقتصار  شفافية،  أمانة،  ���ة،   إحالة، 
تداب�� اع��اض،  تحي�ن،  النفاذ،  حق  موافقة،  هاتف،  رقم   عنوان، 
استعمال، معلوماتية،  منظومة  املعطيات،  سالمة  وتقنية،   تنظيمية 

للتعليم التو����   املرصد 
العا�� والبحث العل��

04

05

06

19/03-115
52، 51، 50

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2019

02

03

23

،

.

مع مبدئيا  العملية  هذه  تتعارض  ال  لذلك،  تبعا   وحيث 
باملوجبات املرصد  تقّيد  املذ�ور، شر�طة  القانون   مقتضيات 

التالية
معا��ة   �� الهيئة  لدى  تصر�ح  بإجراءات  بالقيام   املبادرة 
القانون من   7 الفصل  ألح�ام  طبقا  ��صية،   معطيات 
ا��ّصصة املطبوعة  بتعم��  وذلك  الذكر،  سالف   األسا��� 
مع و�يداعها  للهيئة  اإللك��و�ي  باملوقع  واملدرجة   للغرض 
ال��يد ع��  إل��ا  توج��ها  أو  الهيئة  بمقّر  املطلو�ة   الوثائق 

بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

:

.

املطالب إرفاق  املرصد   �
ّ
يتو� التصر�ح،  إجراءات  إتمام   �عد 

 املوّجهة إ�� ا��امعات املعنّية، ب���ة من قرار موافقة الهيئة.
بإحالة القانون  ملزمة طبق  ا��الة  �� هذه  ا��امعات   وت�ون 

���ة من املعطيات املطلو�ة إ�� املرصد
 كما �ش��ط القانون األسا��� املذ�ور صلب الفصول من 9 إ��
وشفافية أمانة  ب�ل  املعطيات  تلك  معا��ة  تتّم  أن  منھ،   26 

و�� حدود ما �ان ضرور�ا للغرض من معا����ا
ھ

ّ
فإن ال��نامج،  إرساء  الغاية من  إ��  و�النظر  اإلطار،   و�� هذا 

وذلك ال��صية،  املعطيات  من  األد�ى  ا��ّد  تجميع   يجب 
ورقم وعنوانھ  باألمر  املع��  ال��ص  هوّ�ة  ع��   باإلقتصار 

هاتفھ
 و�ش��ط القانون كذلك أال تتّم معا��ة املعطيات ال��صية
ولذلك ��ا.  املع��  لل��ص  والكتابية  الصر�حة  باملوافقة   

ّ
 إال

 يتعّ�ن ع�� املرصد �عد تجميع تلك املعطيات، ا��صول ع��
مع ال��نامج،  ��ذا  اإلنتفاع  ع��  املعني�ن  األ��اص   موافقة 
قصد معا����ا  أثناء  معطيا��م  إ��  النفاذ   �� حقهم   ضمان 
ع�� اإلع��اض  أو  تحيي��ا  طلب  أو  م��ا  ���ة  ع��   ا��صول 

معا����ا
ھ يتوّجب ع�� املرصد بصفتھ ا��هة 

ّ
 و�اإلضافة إ�� ذلك، فإن

التداب�� يّتخذ  أْن  ال��صية،  املعطيات  إل��ا   ا��ال 
�سالمة ق 

ّ
يتعل فيما  خاّصة  زمة 

ّ
الال والتقنية   التنظيمية 

 املنظومة املعلوماتية، لضمان حماية تلك املعطيات وا��قوق

.

.

.

.

(1

(2

(3

(4

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                      2021-2009                          158



 املرتبطة ��ا، وعدم إستعمالها �� غ�� الغرض الذي أحيلت من
 أجلھ. كما يتعّهد املرصد بتأم�ن تلك املعطيات طبقا للفصل�ن
سالف  2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من  و19   18 

الذكر
 و�� صورة حصول املرصد سواء من ا��امعات أو من املعني�ن
 باألمر رأسا، ع�� معطيات ��صية غ�� املذ�ورة أعاله، وال��
أو العدلية  بالسوابق  أو  ال��ية  با��الة  عالقة   لها 
لل��ص، النقابية  أو  العقائدية  أو  السياسية   باإلنتماءات 

من مسبق  ترخيص  ع��  ا��صول  حي�ئذ  عليھ  يتعّ�ن  ھ 
ّ
 فإن

وذلك ا��ّساسة،  ال��صية  املعطيات  هذه  ملعا��ة   الهيئة 
عالوة ع�� التصر�ح املذ�ور أعاله

ھ يتعّ�ن ع�� املرصد
ّ
أن الهيئة   وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى 

ع�� العها 
ّ
إط ��دف  العل��  والبحث  العا��  للتعليم   التو���� 

الّتقيد ا��امعة،  من  املغادر�ن  للطلبة  ��صية   معطيات 
 بالضوابط ا��ددة بمقت��� القانون األسا��� عدد 63 لسنة

 2004 املؤرخ �� 27 جو�لية 2004

التو�سية الو�الة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
البيانات القيام بتخز�ن �عض  الو�الة   للتضامن حول إع��ام 
 واملعطيات بمنظومة إعالمية للتصرف �� الّرهان التباد�� ع��
            سباقات ا��يل، يتّم إستغاللها إنطالقا من موقع إيواء أجن��
ق

ّ
 ،                   ،ومدى تطابق هذه العملية مع القانون املتعل

 بحماية املعطيات ال��صية

 وحيث طاملا أّن الو�الة إل��مت صراحة �عدم الكشف بطر�قة
 مباشرة أو غ�� مباشرة عن هوّ�ة األ��اص الطبيعي�ن، فإّن
 تحو�ل البيانات املذ�ورة إ�� ا��ارج �غاية تخز���ا و�ستغاللها
 من قبل شركة أجن�ية، ال يتعارض مع أح�ام القانون األسا���

عدد 63 لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ع�� تقتصر  با��ارج،  تخز���ا  س�تّم  ال��  املعطيات  أّن   حيث 
ل �� رقم معامالت الو�الة

ّ
ق باإلستغالل، و�� تتمث

ّ
 بيانات تتعل

ة
ّ
امل��ل التذاكر  وعدد  للم��اهن�ن  الراجعة  األر�اح   وقيمة 

��وّ�ة ق 
ّ
تتعل بيانات  أّي  ذكر  دون  الرابحة،  التذاكر   وعدد 

 امل��اهن�ن، و�� بيانات ال �عت�� معطيات ��صية ع�� مع��
الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

الو�الة تحو�ل  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
إ�� باملنظومة اإلعالمية  للبيانات املدرجة  للتضامن   التو�سية 
 ا��ارج �غاية تخز���ا و�ستغاللها من قبل شركة أجن�ية ال �عّد
 من قبيل معا��ة معطيات ��صّية وال تخضع بالتا�� ألح�ام

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

الّرهان  �� للتصرف  إعالمية  بمنظومة  معطيات   تخز�ن 
 التباد�� ع�� سباقات ا��يل، و�ستغاللها إنطالقا من موقع
 إيواء أجن��                     ، ومدى تطابق هذه العملية مع

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الهو�ة معطيات ��صية ع��  ال �عد املعطيات ا��فية 
مع�� القانون عدد 63 لسنة 2004

إعالمية، منظومة  تخز�ن،  عمومي،   هي�ل 
طبي��، ��ص  هو�ة،  إيواء،  موقع   تحو�ل، 

تحو�ل، استغالل معطيات

الو�الة التو�سية للتضامن

(site cloud)

04

05

06

19/03-116
4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2019

02

03

2

.

.

،

.

(5

،

(site cloud)
،

.

.

.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                    2021-2009                          159



عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ل��ايا التفاعلية  الذاكرة  "آلية   مشروع 
ال�شر�ع مع  تالؤمھ  ومدى  املرور"   حوادث 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
التو���� املتعل

ل�ست ظاهرها   �� تبدو  امل�شورة  املعطيات  �انت   ول�ن 
املعا��ة عن  املسؤول  يظل  أنھ  إال  ��صية   معطيات 
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  واح��ام  بالتحري   مطالبا 

جانب  �� تتضمن  أ��ا  لھ  تب�ن  ان  ال��صية،   املعطيات 
م��ا بيانات ممكن أن تدل ع�� هو�ة ال��ص املع�� ��ا

 ��ايا، حوادث املرور، السائق، فضاءات مفتوحة لل�شر،
�شر، موافقة،  حّساسة،  معطيات  للرقابة،  خاضع   �شر 
االجتما��، التواصل  مواقع  التفاعل،  أرشيف،   العموم، 
حماية وحقوق،  واجبات  إعالم،  القضاء،   خروقات، 
صور، تصر�ح،  واب،  موقع  متاحة،  غ��   املعطيات، 
خاصة، حياة  تمي��،  مخاطر،  قصر،  هو�ة،   فيديوهات، 
أصول عرقية،  أصول  جزائية،  أح�ام  ��ية،   وضعية 

 جي�ية، انتماءات، معتقدات

 املرصد الوط�� لإلعالم والت�و�ن والتوثيق
والدراسات حول سالمة املرور

04
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06
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02

03

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن املرصد الوط�� لإلعالم
حول املرور  سالمة  حول  والدراسات  والتوثيق   والت�و�ن 
 مشروع "آلية الذاكرة التفاعلية ل��ايا حوادث املرور" الذي
ط اإلس��اتيجية الوطنية

ّ
 �س�� املرصد إ�� بلورتھ �� إطار مخط

ق
ّ
املتعل التو����  ال�شر�ع   للسالمة املرور�ة، ومدى تالؤمھ مع 

بحماية املعطيات ال��صية

باألمر املع��  ال��ص  يقوم  أن  املشروع  يقت���   حيث 
بصفة معطياتھ  ب�شر  املباشرة)  غ��  أو  املباشرة   (ال��ية 
 إرادية، وأن يقتصر دور املركز ع�� أن ي�يح لھ الفضاء الذي

نھ من ذلك
ّ

يمك

 وحيث تأس�سا ع�� ما تقّدم، فإّن املرصد ال ي�ون مسؤوال عن
 التجاوزات ال�� قد تحصل �عد ال�شر �� إطار التفاعل، وال��
التواصل مواقع  ع��  تحصل  ال��  با��روقات  مقارن��ا   يمكن 
للهيئة ف��ا،  االجتما�� وال�� �� من أنظار القضاء، وال دخل 

ق بمعا��ة ملعطيات ��صية
ّ
بآعتبار وأّن األمر ال يتعل

ت��يل قبل  املرصد  يقوم  أن  كذلك  املشروع  يقت���   وحيث 
شروط توفر  من  بالّتث�ت  للعموم،  متاحا  وجعلھ   امل�شور 
مع بمقارن��ا  املدرجة  املعطيات  �ّ�ة  ومن   اإلستعمال 
بمثابة العملية  هذه  و�عت��  با��وادث،  ا��اص   األرشيف 
 ال�شر ا��اضع للرقابة                                            و�� تقنية

معمول ��ا �� الفضاءات املفتوحة لتفادي التجاوزات

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

8

.

.

،

(publication modérée) 
.

.

:

.

.

.
.

:

.
.

وحيث أّن ذلك ال ُ�عفي املرصد من وجو�ّية
وا��صول بواجباتھ وحقوقھ  باألمر  املع��  ال��ص  إعالم   أ. 
معا��ة ع��  كتابيا  أثرا  ت��ك  وال��  الصر�حة  موافقتھ   ع�� 

معطياتھ ال��صية
 ب. حماية املعطيات ال��صية غ�� متاحة للعموم، و�� تلك
 ال�� �سمح لل��ص بفتح حساب ع�� موقع املرصد. و��ون
املعطيات إ�� هذا الصنف فقط من  بال�سبة   املرصد مطالبا 
املتاح التصر�ح  أنموذج  حسب  الهيئة  لدى  بتصر�ح   بالقيام 

ع�� موقعها اإللك��و�ي
غ�� أ��اص  هو�ة  أو  فيديوهات  أو  صور  أّي  �شر  عدم   ج. 
وال�� املسبقة  موافق��م  ع��  ا��صول  يقع  لم  ما   ال��ايا، 

ت��ك أثرا كتابيا
د. عدم �شر أّي صور أو فيديوهات أو هو�ة أ��اص قّصر

ع��ا الهيئة  تجيب  املطروحة،  بال�ساؤالت  ق 
ّ
يتعل فيما   وحيث 

بما ي��
 ال�ساؤل 1. يق��ح إضافة النقطة التالية: أال يتضّمن امل�شور
��ّم ��صا معّينا دون ا��صول ع��  أّي معطيات ��صية 

موافقتھ مسبقا، وت�ون املوافقة صر�حة وت��ك أثرا كتابيا
ال�ساؤل 2. سبقت اإلجابة عليھ

 ال�ساؤل 3. ُ�ستحسن عدم الّتعرض بقدر اإلم�ان للمعطيات
معا����ا ل 

ّ
�ش� ال��  املعطيات  و��  ا��ّساسة   ال��صية 

ا��اصة ا��ياة  ��ماية  بال�سبة  تمي��ا  أو  م��ايدة   مخاطر 
قة با��الة ال��ّية لل��ص، أو

ّ
 لأل��اص، �أن ت�ون متعل

 باألح�ام ا��زائية الصادرة ضّده، أو بأصلھ العر�� أو ا��ي��،
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بمعتقداتھ أو  النقابية،  أو  السياسية  وانتماءاتھ  بآرائھ   أو 
الدي�ية أو اإليديولوجية أو الفلسفية

�ل  �� ضرور�ة  باألمر  املع��  ال��ص  موافقة   .4  ال�ساؤل 
ا��االت

ال�ساؤل 5. سبقت اإلجابة عليھ
اآللية هذه  إستغالل  عند  اإلقتصار  تّم  إذا  و7.   6  ال�ساؤالن 
ھ لن يتّم �عميم الفائدة

ّ
 ع�� موقع الواب ا��اص باملرصد، فإن

 املرجوة والغرض األسا��� من هذه اآللية و�� توعية السائق
 واملواطن �ش�ل عام بمدى إستفحال ظاهرة ا��وادث املرور�ة

و��ع�اسا��ا الوخيمة ع�� الفرد واألسرة وا��تمع

الفضاءات ع��  ال�شر  �عميم  املستحسن  من  ي�ون   ولذلك 
 املفتوحة ال�� ت�ون ��ا كثافة مرور�ة والفضاءات مثل مراكز
شر�طة السيارة،  الطرق  ع��  واإلس��احات  الف��   الفحص 
 إعالم ال��ص املع�� باألمر بذلك منذ البداية وا��صول ع��

موافقتھ
ھ يتعّ�ن ع�� املرصد

ّ
أن الهيئة   وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى 

التقّيد والدراسات  والتوثيق  والت�و�ن  لإلعالم   الوط�� 
أح�ام مع  املشروع  يتطابق  ح��  أعاله  املبّ�نة   بالتوصيات 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن املرصد الوط�� لإلعالم
 والت�و�ن والتوثيق والدراسات حول سالمة املرور حول "آلية
إ�� املرصد  �س��  تان 

ّ
الل املدر���"،  "راصد  وتطبيقة   راصد" 

للسالمة الوطنية  اإلس��اتيجية  ط 
ّ
مخط إطار   ��  بلور��ما 

نان من رصد اإلش�اليات املرور�ة واإلبالغ
ّ

تان تمك
ّ
 املرور�ة، والل

والتطبيقة اآللية  تالؤم  ومدى  املواطن�ن،  طرف  من   ع��ا 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل التو����  ال�شر�ع  مع   املذ�ورت�ن 

 ال��صية، وطلب اإلجابة ع�� �عض ال�ساؤالت املطروحة ��
هذا ا��صوص

الع ع�� اإلشعارات: ي�بّ�ن من خالل
ّ
 ب. �� خصوص حّق اإلط

الع
ّ
�ن بالتطبيقة اإلط

ّ
ھ بإم�ان امل��ل

ّ
 املالحظات التفس��ية، أن

الع
ّ
 ع�� �ّل ال���يالت امل�ّ�لة، دون توضيح ما إذا �ان حق اإلط

ال�� اإلشعارات  ع��  يقتصر  القاصر  التلميذ  إ��   بال�سبة 
�ل ل�شمل  ذلك  يتعدى  أم  بت��يلها  قام  وال��  فقط   تخّصھ 

ل�ن
ّ

اإلشعارات امل�ّ�لة بالتطبيقة من طرف با�� املتدخ
 وحيث يتعّ�ن تبعا لذلك توضيح هذه املسألة، علما وأّن الهيئة
اإلشعارات �ّل  ع��  القاصر  التلميذ  الع 

ّ
إط  �� جدوى  ترى   ال 

جعل ُيق��ح  ھ 
ّ
فإن األولياء،  إ��  بال�سبة  أّما  بالتطبيقة.   امل�ّ�لة 

الع، مقتصرا ع�� اإلشعارات ال�� ي�ّ�لو��ا أو ي�ّ�لها
ّ
 حّقهم �� اإلط

عل��ا الع 
ّ
اإلط يمكن  الت��يالت  لبا��  و�ال�سبة  القّصر   أبناءهم 

مخفية ت�ون  أن  شرط  بالتطبيقة  �ن 
ّ
امل��ل �ّل  طرف   من 

الهو�ة

بال�سبة إ�� تطبيقة "راصد املدر��� 
 أ. يتعّ�ن ا��صول ع�� موافقة الو�ّ� عند قيام التلميذ القاصر

 �عملية ال���يل بالتطبيقة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وتطبيقة راصد"  "آلية  تالؤم   مدى 
 "راصد املدر���" مع ال�شر�ع التو����
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

 ول�ن �انت املعطيات امل�شورة ال تبدو �� ظاهرها معطيات
مطالبا املعا��ة  عن  املسؤول  يظل  أنھ  إال   ��صية 
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  واح��ام   بالتحّري 

جانب  �� تتضمن  أ��ا  لھ  تبّ�ن  إن  ال��صية،   املعطيات 
 م��ا بيانات ممكن أن تدل ع�� هو�ة ال��ص املع�� ��ا،

خاصة و�ن �ان قاصرا

الع،
ّ
اإلط قاصر،  تلميذ،  و�ّ�،  موافقة،   تطبيقة، 

معطيات، حماية  تصر�ح،  م�ّ�ل،   اإلشعارات، 
سر محكمة،  خروقات،  مخفية،  هو�ة   ال���يالت، 
 م��، عدم إتاحة، الغ��، أل��ام قانو�ي، إعالم، ��ص

 طبي��، واجبات وحقوق، تصر�ح

والتوثيق والت�و�ن  لإلعالم  الوط��   املرصد 
والدراسات حول سالمة املرور
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حّق من  العمومي  النقل  وسائل  سائقي  حذف  يق��ح   كما 
ون �� �عض األحيان

ّ
الع ع�� اإلشعارات بآعتبارهم قد يمثل

ّ
 اإلط

�ان إذا  ما  صورة   �� وذلك  الوقت،  نفس   �� وطرفا  ما 
َ

 َحك
التجاوز موضوع اإلشعار م�سو�ا للسائق

الع ع�� اإلشعارات امل�ّ�لة، ال
ّ
 و�ناء ع�� ما سبق، فإّن حّق اإلط

املرصد، وهم  أطراف  ثالثة  إ��  بال�سبة  إال  شامال   ي�ون 
واملسؤول�ن ا��هو��ن، واإلطارات ال��بو�ة

ج. بال�سبة لإلستفسارات
اإلستفسار 1. سبقت اإلجابة عنھ ضمن النقاط املبّ�نة أعاله
 اإلستفسار 2. ال ي�ون املرصد مسؤوال عن التجاوزات ال�� قد
 تحصل خالل عملية ال�شر، وال�� يمكن مقارن��ا بالتجاوزات
 ال�� تحصل ع�� مواقع التواصل االجتما�� وال�� �� من أنظار
ال األمر  وأّن  بآعتبار  ف��ا،  للهيئة  دخل  وال  ا��تّصة   ا��اكم 

ق �عملية معا��ة ملعطيات ��صية
ّ
يتعل

ع�� باإلشراف  ف�ن 
ّ
امل�ل ف�ن 

ّ
املوظ ع��  يتعّ�ن   .3  اإلستفسار 

هذه اآللية
التقّيد بضوابط السّر امل��

     
ّ
 عدم إتاحة املعطيات ال��صية وال���يالت إ�� الغ�� إال

 �� ا��االت ال�� يقتض��ا القانون

�ن بالتطبيقة بواجبا��م     
ّ
 إعالم األ��اص الطبيعي�ن امل��ل

 وحقوقهم وا��صول ع�� موافق��م الصر�حة وال�� ت��ك أثرا
 كتابيا

 حماية املعطيات ال��صية ال�� ال تتاح للعموم، و�� تلك    
و��ون بالتطبيقة.  بال���يل  الطبي��  لل��ص  �سمح   ال�� 
املعطيات إ�� هذا الصنف فقط من  بال�سبة   املرصد مطالبا 
املتاح التصر�ح  أنموذج  حسب  الهيئة  لدى  بتصر�ح   بالقيام 

ع�� موقعها اإللك��و�ي
بال�سبة إ�� آلية "راصد املدر���

 حيث تنطبق عل��ا نفس املالحظات ال�� سبق للهيئة إبداؤها ��
"خصوص "آلية الذاكرة التفاعلية ل��ايا حوادث املرور

اإلستفسار4. (نفس اإلجابة ع�� اإلستفسار3
ھ يتعّ�ن ع�� املرصد

ّ
أن الهيئة   وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى 

سالمة حول  والدراسات  والتوثيق  والت�و�ن  لإلعالم   الوط�� 
ق بحماية

ّ
خاذ التداب�� املطابقة ألح�ام القانون املتعل

ّ
 املرور إت

 املعطيات ال��صية مثلما تّم توضيحھ من طرف الهيئة، عند
"الشروع �� إستعمال "آلية راصد" وتطبيقة "راصد املدر���

.

ھ يتوّجب ع�� املؤسسة البنكية عند اإلقتضاء وعند
ّ
 وحيث أن

عدد من  األو��  ا��مسة  األرقام  ف��  بال���ة،   املطالبة 
يحول ما  وهو  عل��ا،  ومقطوع  قاطع  عالمة  ووضع   البطاقة، 

دون إم�انية إعادة ���ها لغايات غ�� مشروعة

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة حول
ظّل  �� البيوم��ية  التعر�ف  ببطاقة  ق 

ّ
املتعل القانون   مشروع 

خصوص  �� الداخلية  وزارة  ِقبل  من  املقدمة   املق��حات 
التصّورات املمكنة إلحداث بطاقة التعر�ف البيوم��ية

بال�سبة إ�� التجارب املقارنة    
يتّم أن  املقارنة،  التجارب  إ��  ال��وء  عند  املستحسن   من 
 اإلقتصار ع�� الدول ال�� ي�ون ف��ا إستخراج بطاقة التعر�ف
 وحملها وجو�يا مثلما هو الشأن �� تو�س، و�� ل�ست وضعية
التعر�ف بطاقة  إستخراج  ف��ا  ي�ون  ال��  مثال،   فر�سا 
 إختيار�ا. وهو ما يفّسر القرار األخ�� ��لس الدولة الفر���� إذ
املواطن�ن. ل�ل  البيوم��ية  املعطيات  بتجميع  ذلك  �سمح   لن 
 كما ال يمكن اإلست�ناس باملثال املغر�ي إعتبارا لتفاوت مستوى
ر مستوى أع�� من

ّ
 ا��ماية ب�ن البلدين، ضرورة أّن تو�س توف

إجبار�ة البطاقة  ف��ا  ت�ون  بدولة  واإلست�ناس   ا��ماية 
البيوم��ية املعطيات  إدراج  اليوم  إ��  رفضت  ال��   كب��ي�ا 

بالشر�حة
مق��حات الهيئة

.أ. إس�بعاد التصّور األّول لألسباب ال�� تّم شرحها أعاله
ب. إعتماد التصّور الثا�ي، مع األخذ باإلعتبار للعناصر التالية
 اإلكتفاء بإدراج املعطيات البيوم��ية �� شر�حة البطاقة وعدم
بيانات تحتوي ع�� البصمات والصور املرقمنة  إ�شاء قاعدة 

للمواطن�ن
دون شر�حة  ذات  عادية"  "بطاقة  إحداث  منطقيا  يجوز   ال 
 إستغالل تلك الشر�حة لتضمي��ا املعطيات البيوم��ية. �� �ل

ا��االت ي�ون ذلك إهدارا للمال العام
صاح��ا، إمضاء  ا��ديثة  البيوم��ية  البطاقات  �ل   تتضّمن 

ولذلك يتعّ�ن إدراج اإلمضاء صلب البيانات الوجو�ية
عنوان ألّن  ونظرا  البيوم��ية  التعر�ف  بطاقة  ل�لفة   نظرا 
 ال��ص �عت�� من العناصر املتغّ��ة، يّتجھ إدراج العنوان ��

الشر�حة صلب ا��زء غ�� املشّفر

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ظات الهيئة
ّ

�� خصوص تحف
قا 

ّ
متعل البداية،  منذ  للهيئة  األسا���  التحّفظ  �ان   لقد 

وال�� إحدا��ا،  �ع��م  الوزارة  �انت  ال��  البيانات   بقاعدة 
بآستخراج 8 مالي�ن مواطن ومواطنة معني�ن  قرابة   س�شمل 
أّن ع��  التحّفظ  هذا  و�تأّسس  البيوم��ية.  التعر�ف   بطاقة 
معطيات وتضمي��ا  ا���م  ��ذا  بيانات  قاعدة   إحداث 
ا��اطر �عض  عنھ  ب 

ّ
ي��ت حّساسة،  إذا  بيوم��ية،   ��صية 

وال�� من أهّمها
بدنية خاصية  ع��  للمواطن�ن  الشاملة  باملراقبة   السماح 

للمواطن�ن
تطو�ر عدد جرائم إنتحال الهوّ�ة أو تدل�سها

درجة �انت  مهما  البيانات  وقاعدة  املنظومة  إخ��اق   إم�انية 
تأمي��ا وأحسن مثال هو الهند

بطاقة إ�شاء  من  الغاية  �انت  ا 
ّ
ومل أخرى،  ناحية  من  ھ 

ّ
أن  كما 

فإّن حاملها،  هوّ�ة  من  �ت 
ّ
التث  �� البيوم��ية   التعر�ف 

الشر�حة صلب  البيوم��ية  املعطيات  إدراج  ع��   اإلقتصار 
إلحداث ا��اجة  دون  الغاية،  تلك  بلوغ  من  ن 

ّ
يمك  و�شف��ها 

قاعدة بيانات للمعطيات البيوم��ية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

التعر�ف ببطاقة  ق 
ّ
املتعل القانون   مشروع 

القانون ملقتضيات  ومطابقتھ   البيوم��ية 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
األسا��� املتعل

أحاطها حساسة  معطيات  البيوم��ية  املعطيات   �عت�� 
بدرجة ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل  القانون 

 حماية أك��. واتجھ بناء ع�� ذلك أخذ عديد األح�ام �ع�ن
 االعتبار و�عيل مشروع القانون ع�� ضو��ا

 مشروع قانون، معطيات بيوم��ية، قاعدة بيانات، وزارة الداخلية،
معطيات �عر�ف،  بطاقة  عمومية،  سلطة  عمومي،   هي�ل 
 حساسة، مخاطر، مراقبة شاملة، خاصية بدنية، انتحال هو�ة،
 اخ��اق املنظومة، تأم�ن املنظومة، شر�حة، �شف��، غاية، تجميع،
 ادراج معطيات، مواطن، حماية املعطيات، بصمة، صور مرقمة،
بيانات وجو�ية، عنوان، جزء غ�� مشفر، جواز سفر،  إمضاء، 
حذف، تداب�� تنظيمية، تداب�� تقنية، تزو�ر، اقتصار ع�� الغاية

04رئاسة ا���ومة

05

06

19/03-11901

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2019

02

03
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 يمكن إ�شاء قاعدة بيانات للمعطيات البيوم��ية ممسوكة من
ومقتصرة شاملة  غ��  ت�ون  أن  شر�طة  الداخلية،  وزارة   ِقبل 
 ع�� املواطن�ن الذين يطلبون إستخراج جواز سفر بيوم��ي،
الصر�حة موافق��م  ع��  وا��صول  بذلك  إعالمهم   �عد 

والكتابية
" نّصھ:  ي��  كما  املق��ح  الفصل  ي�ون  األساس  هذا   وع�� 
بطاقة �سليم  �عد  الداخلية  وزارة  مصا��  ع��   يتوّجب 
 التعر�ف البيوم��ية إ�� صاح��ا، أن تحذف من قاعدة بيانا��ا
 بصمات صاحب البطاقة وصورتھ ال�� تّم تضمي��ا بالشر�حة
ا��صول ع�� بطلب  قام  املع�� قد  ال��ص  أّن  �� حالة   

ّ
 إال

جواز سفر بيوم��ي

زمة والتداب�� التنظيمية
ّ
 وتّتخذ الدولة جميع اإلحتياطات الال

ال�افية لضمان سالمة هذه املعطيات وحماي��ا من  والتقنية 
اإلخ��اق وال��و�ر وعدم إستعمالها لغاية أخرى

 وت�ون قاعدة البيانات البيوم��ية منفصلة عن قاعدة بيانات
الهوّ�ة

بأمر ح�ومي الفصل  التطبيقية ألح�ام هذا  الصيغ   وتضبط 
�عد أخذ رأي الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ح�� قبلها،  من  املبّ�ن  النحو  ع��  القانون  مشروع   فصول 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية

حاد الدو�� للبنوك
ّ
 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن اإلت

من ترخيص  ع��  عدمھ  من  ا��صول  إعادة  إلزامية   حول 
الهيئة لتحو�ل معطيات ��صية إ�� الشركة األّم با��ارج

الدو�� حاد 
ّ
اإلت أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 للبنوك ل�س مطالبا با��صول مجّددا ع�� ترخيص من الهيئة
إ�� بأعوانھ  قة 

ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  تحو�ل   قصد 

الشركة األّم با��ارج

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

البنك بأعوان  قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  أّن   حيث 

 واملطلوب تحو�لها إ�� الشركة األّم بفر�سا، �� تطبيقة التقييم
املعطيات معا��ة  نطاق   �� تدخل   لألعوان                     
 ال��صية لألعوان، وال�� سبق للبنك ا��صول ع�� ترخيص

�� شأ��ا بتار�خ 20 جانفي 2016 تحت عدد 973 ــــ 15/02

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 تحو�ل بنك للمعطيات ال��صية
ألعوانھ إ�� الشركة األم با��ارج

 ال �ستوجب تحو�ل املعطيات ال��صية ألعوان الشركة
ترخيص ع��  مجّددا  ا��صول  با��ارج  األّم  الشركة   إ�� 
معا��ة نطاق   �� العملية  هذه  تدخل  طاملا  الهيئة،   من 
�� ترخيص  ع��  ا��صول  املعا��ة  عن  للمسؤول   سبق 

شأ��ا

 بنك، أعوان، تحو�ل، تطبيقة، ترخيص، الشركة األم

حاد الدو�� للبنوك
ّ
04اإلت

05

06

(2)01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2019
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19/03-119
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حول التجارة  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
حاد

ّ
 مشروع إتفاق التبادل ا��ّر ب�ن ا��مهور�ة التو�سية واإلت

التو���� ال�شر�ع  مع  أح�امھ  تالؤم   األورو�ي             ومدى 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

ق
ّ
املتعل ا��ديد  القانون  مشروع  بأّن  اإلشارة  تجدر   وحيث 

مجلس ع��  حاليا  املعروض  ال��صية  املعطيات   بحماية 
من م��ا  كب��  جانب   �� أح�امھ  إستمد  قد  الشعب،   نّواب 
 الالئحة األورو�ية ا��ديدة                    ال�� دخلت حّ�� النفاذ ��
املعطيات حماية  مستوى  من  إرتقت  وال��   2018 ماي   25 

ال��صية �� دول اإلتحاد األورو�ي

فاق
ّ
اإلت مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 املعروض ل�س مخالفا ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة
2004، وال يث�� أية مالحظة من قبل الهيئة

ع�� املعروضة  صيغتھ   �� اإلتفاق  مشروع  يتطابق  ھ 
ّ
أن  حيث 

األورو�ية والالئحة  الوطنية  ال�شار�ع  مقتضيات  مع   الهيئة 
�� ينّص  ھ 

ّ
أن طاملا  ال��صية،  املعطيات  بحماية  قة 

ّ
 املتعل

 فصلھ السادس ع�� ضرورة إح��ام املعاي�� املث�� املعتمدة ��
 حماية املعطيات ال��صية وا��ياة ا��اصة، واإلع��اف بأّن
 تلك ا��ماية �عت�� من ا��قوق ا��وهر�ة لأل��اص، وهو ما
 كّرسھ الدستور التو���� �� الفصل 24 منھ والقانون األسا���

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
عدد 63 لسنة 2004، املتعل

ال�� األورو�ية  غ��  الدول  أوائل  من  تو�س  �عت��   وحيث 
أورو�ا ��لس   108 فاقية 

ّ
اإلت ع��   2017 ماي   ��  صادقت 

للمعطيات اآللية  املعا��ة  تجاه  األ��اص  بحماية  قة 
ّ
 املتعل

�سلطات ق 
ّ
املتعل  181 رقم  اإلضا��  و�روتو�ولها   ال��صية 

وأصبحت ا��دود،  ع��  املعطيات  وتدفق  و��سياب   املراقبة 
ل جزءا من املنظومة القانونية الوطنية �� مجال

ّ
 بالتا�� �ش�

الدستور من  أقّل  مرتبة  وتحتّل  ال��صية  املعطيات   حماية 
وأع�� من القانون

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ا��مهور�ة ب�ن  ا��ّر  التبادل  فاق 
ّ
إت  مشروع 

 التو�سية واإلتحاد األورو�ي

 �عد مشروع اتفاق التبادل ا��ر مع االتحاد األورو�ي
حماية  �� دوليا  املعتمدة  املث��  ملعاي��   مستجيبا 

املعطيات ال��صية وا��ياة ا��اصة

،108 إتفاقية  ا��ر،  التبادل  فاق 
ّ
إت  مشروع 

األورو�ية الالئحة  الدستور،   ،181             بروتو�ول 
سلطات خاصة،  حياة  قانون،  مشروع           ، 

مراقبة، تدفق املعطيات

وزارة التجارة
04

05

06

19/03-12001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2019

02

03

07

(ALECA)

(RGPD)

.

.

.

،
(ALECA)

(RGDP)

.
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إفر�قيا تو�س  و�الة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
��في�ن، قيام   �� لة 

ّ
املتمث الوقا�ع  �انت  إذا  ما  حول   لألنباء 

إ�� تنفيذ  بإدخال عدل  إفر�قيا لألنباء،   �عمالن بو�الة تو�س 
واملعطيات املعلومات  ع��  العھ 

ّ
و�ط اإلدارة،  علم  دون   مقّرها 

ع�� حسابھ   ���� لهما  زميل  بحاسوب  املضّمنة   ال��صية 
عدل و���يل  للعمل،  مغادرتھ  عند  مفتوحا   الفا�سبوك 
�غاية ا��اسوب  من  واملعطيات  املعلومات  تلك   التنفيذ 
زميلهما، ضّد  قضية  لرفع  ال��في�ن  من  الحقا   إستخدامها 

مختّصة�عت�� إعتداء ع�� املعطيات ال��صية ل�ست  أّ��ا  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 بالنظر �� األفعال ال�� قد تقع تحت طائلة التجر�م، واألفعال

امل�سو�ة إ�� عدل التنفيذ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 حيث إّن األفعال ال�� قد تقع تحت طائلة التجر�م، واملرتبطة ،املعطيات ال��صية 

 �شب�ات التواصل اإلجتما�� بجميع أصنافها، ال �عّد من قبيل
األسا��� القانون  عّرفها  كيفما  ال��صية  املعطيات   إن��اك 
إختصاص عن  خارجة  ت�ون  و�التا��   ،2004 لسنة   63  عدد 

الهيئة بل من إختصاص القضاء العد��

لة
ّ
 وحيث �عّد كذلك األفعال امل�سو�ة إ�� عدل التنفيذ واملتمث

ملهن م 
ّ
املنظ للقانون  تخضع  ف��  الو�الة،  مقّر  إ��  دخولھ   �� 

عدول التنفيذ ول�ست من مشموالت الهيئة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الوطنية الهيئة   إختصاص 
��ماية املعطيات ال��صية

 يخرج عن إختصاص الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
التجر�م طائلة  تحت  تقع  قد  ال��  األفعال   ال��صية 

 واألفعال امل�سو�ة إ�� عدل التنفيذ

حساب تنفيذ،  عدل  ��في�ن،  عمومي،   هي�ل 
قضاء اإلجتما��،  التواصل  شب�ات   فا�سبوك، 

عد��، استعمال معطيات، اعتداء

04و�الة تو�س إفر�قيا لألنباء

05

06

19/03-12101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2019 

02

03

14

، 

.

. 

.
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ا���ومة حول رئاسة  الصادر عن  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
إلك��ونية منّصة  بإحداث  ق 

ّ
يتعل أسا���  قانون   مشروع 

بحماية ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  ملقتضيات  ومطابقتھ   ل��معيات 

املعطيات ال��صية

بأعضاء قة 
ّ
املتعل املعطيات  إحالة  عدم  كذلك  يتعّ�ن   وحيث 

 بموافقة األ��اص
ّ
 ومؤّس��� ومسّ��ي ا��معيات إ�� الغ�� إال

تّم القانون بآست�ناء ما  ال�� أوج��ا  �� ا��االت  أو  ��ا   املعني�ن 
�شره من معطيات بالرائد الرس��

ال�� س�تّم معا����ا ال��صية  املعطيات  وأّن  بآعتبار   وحيث 
يق��ح إلك��ونية،  بطر�قة  ست�ون  املنّصة،  هذه  إحداث   عند 
ق بواجب تأم�ن وسالمة

ّ
 إضافة فصل إ�� مشروع القانون يتعل

لسنة  5 عدد  للقانون  طبقا  املعا��ة  ال��صية   املعطيات 
ق بالسالمة املعلوماتية

ّ
2004، املتعل

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 فصول مشروع القانون ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح��
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث يّتجھ �عو�ض عبارة "ال�شر�ع ا��اص بحماية املعطيات
�عبارة املشروع  من  األّول  بالفصل  الواردة   ال��صية" 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
"ال�شر�ع املتعل

منّصة بإحداث  املعروضة  صيغتھ   �� املشروع  ق 
ّ
يتعل  وحيث 

معطيا��ا معا��ة  تخضع  ال  معنو�ة  ذوات  و��   ل��معيات 
63 عدد  األسا���  بالقانون  عليھ  املنصوص  ا��ماية   لنظام 
2004، والذي ينطبق فقط ع�� األ��اص الطبيعي�ن  لسنة 

وفقا للفصل الرا�ع منھ

بأعضاء قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  إ��  بال�سبة   وحيث 

ع�� اإلقتصار  يتعّ�ن  ھ 
ّ
فإن ا��معيات،  ومسّ��ي   ومؤّس��� 

 تجميع معطيا��م ال��صية الضرورّ�ة ال�� �ستوج��ا القانون
�� إطار املهّمة املو�ولة للمنّصة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

منّصة بإحداث  ق 
ّ
يتعل أسا���  قانون   مشروع 

ملقتضيات ومطابقتھ  ل��معيات   إلك��ونية 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
ال�شر�ع املتعل

منّصة جمعيات،  قانون،   مشروع 
نظام معنو�ة،  ذوات  موافقة،   إلك��ونية، 
مؤسس�ن، طبيعيون،  أ��اص   حماية، 
موافقة، غ��،  إحالة،  تجميع،   مس��ين، 

�شر

04رئاسة ا���ومة

05

06

19/03-12201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أكتو�ر 2019

02

03

07

.

.

.

.

،

."

.
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الّصادر عن الغرفة الوطنية للمقا��
الصنف من  املقا��  أ��اب  طلب  حول  األّول  الصنف   من 
إقتناء  �� إطار �شاطهم   �� بمزّود��م،   األول معلومات خاّصة 
 �عض املش��يات من طرفهم، و�ذا �ان هذا الطلب يتعارض مع

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 حيث بصرف النظر عن مدى مخالفة هذه العمليات للقوان�ن ،املعطيات ال��صية 

قة بالتجارة وا��باية من عدمھ، و�� ميادين ال تدخل ��
ّ
 املتعل

بالوصل الهيئة، فإّن املعلومات املطلوب تضمي��ا   إختصاص 
قة بتعر�ف ا��ر�ف وعنوان املزّود ورقم بطاقة �عر�فھ

ّ
 واملتعل

مع تتعارض  ال  وثم��ا،  وكمّي��ا  البضا�ع  وطبيعة   الوطنية 
بحماية ق 

ّ
املتعل  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 

 املعطيات ال��صية، بآعتبارها ضرور�ة ملمارسة ال�شاط وال
صلة لها با��ياة ا��اّصة للمزّود، بل بمجال �شاطھ امل��

أل��اب يحّق  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

تضمي��ا واملطلوب  بمزود��م  خاصة  معطيات  طلب   املقا�� 
 بالوصل �� إطار إقتناء �عض املش��يات من طرفهم طاملا �عت��

ضرور�ة ملمارسة �شاطهم امل��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بمزودين خاصة  معطيات   إحالة 
لفائدة حرفا��م

�عد ال  امل��،  بال�شاط  ا��اصة  املعطيات  إحالة   إن 
من قبيل إحالة معطيات ��صية

املعطيات، إ��  النفاذ  م��،  �شاط   مزّودين، 
حياة �عر�ف،  بطاقة  رقم  عنوان،   حر�ف، 

خاصة

للمقا�� الوطنية   الغرفة 
من الصنف األّول

04

05

06

19/03-12301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2019

02

03

28

، 

.

.
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حول قرطاج  جامعة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 إع��ام ا��امعة تبّ�� مشروع إشهاد الشهادات ا��امعية العليا
 بتقنية                             �� إطار العرض الذي تقّدمت بھ الو�الة
مع املشروع  هذا  تطابق  ومدى  للفرن�وفونية،   الفر�سية 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث تطبيقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
ھ

ّ
فإن العملية،  ��ذه  أساسا  املعنيون  هم  الطلبة  أّن   و�اعتبار 

 يتوّجب ع�� ا��امعة (أو �ّل مؤّسسة جامعية تا�عة لها) إعالم
معطيا��م معا��ة  يقت���  املشروع  هذا  بأّن   الطلبة 
 ال��صية مع بيان إم�انية تحو�لها إ�� ا��ارج من عدمها، كما

يتعّ�ن ا��صول ع�� موافق��م الصر�حة والكتابية ع�� ذلك

 وحيث لم تتضّمن مراسلة جامعة قرطاج والوثيقة املرفقة ��ا
التقنية، هذه  بتأم�ن  ستقوم  ال��  الشركة  عن   معلومات 
هذا  �� يقت���  مّما  ومقّرها.  بج�سي��ا  ق 

ّ
يتعل فيما   خاّصة 

ا��صوص توضيح ما ي��

فوق س�تّم  التقنية  هذه  إستعمال  �ان  إذا  األو��:   الفرضية 
إ�� للطلبة  ال��صية  املعطيات  التو���� دون تحو�ل   ال��اب 
 ا��ارج، فإّن العملية تخضع إلجراءات التصر�ح املسبق لدى
الهيئة حسب أنموذج التصر�ح املدرج ع�� موقعها اإللك��و�ي

معطيات تحو�ل  تقت���  العملية  �انت  إذا  الثانية:   الفرضية 
ع�� عالوة  تخضع  فإّ��ا  التو����،  ال��اب  خارج  إ��   ��صية 
 التصر�ح املذ�ور أعاله، إ�� ترخيص مسبق من الهيئة حسب

أنموذج ال��خيص املدرج ع�� موقعها اإللك��و�ي

ق بمعا��ة املعطيات ال��صية للطلبة من
ّ
 وحيث فيما يتعل

فقد وأما��ا،  وسرّ���ا  وحماي��ا  و�ستغاللها  تجميعها   حيث 
 تضّمنت الوثيقة املرفقة بمراسلة ا��امعة، بأّن معا��ة هذه
عل��ا املنصوص  والشروط  للمعاي��  طبقا  س�تّم   املعطيات 
و�الالئحة وا��ر�ات،  باإلعالمية  ق 

ّ
املتعل الفر����   بالقانون 

املعطيات بحماية  قة 
ّ
املتعل  2016/916 عدد   األورو�ية 

ال��صية

ھ طاملا إل��مت الشركة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 صراحة باح��ام األح�ام سابقة الذكر، فإّن معا��ة املعطيات
سواء قانو�ي،  إش�ال  أّي  مبدئيا  تث��  ال  للطلبة   ال��صية 
ست�ون بآعتبارها  خارجھ،  أو  التو����  ال��اب  فوق   تّمت 
قة

ّ
املتعل أورو�ا  ��لس   108 اإلتفاقية  أح�ام  مع   متطابقة 

املصادق اإلضا��،  و�روتو�ولها  ال��صية  املعطيات   بحماية 
القانون مع  وكذلك  التو�سية،  ا��مهور�ة  قبل  من   عل��ما 
التقّيد شر�طة  ذلك  و�ّل   ،2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
باعتبارها الهيئة،  لدى  املعا��ة  لعملية  املسبقة   باإلجراءات 

إجراءات وجو�ية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مشروع إشهاد الشهادات ا��امعية العليا بتقنية
ق

ّ
 "                          ومطابقتھ ألح�ام القانون املتعل

بحماية املعطيات ال��صية

 تقنية                       ، طلبة، مؤّسسة جامعية، هي�ل
القانون ترخيص،  تصر�ح،  موافقة،  تحو�ل،   عمومي، 
ق باإلعالمية وا��ر�ات، الالئحة األورو�ية ،

ّ
 الفر���� املتعل

الك��و�ي، موقع  إعالم،   ،181 بروتو�ول   ،108  إتفاقية 
املعطيات، أمن  املعطيات،  سر�ة  استغالل،   تجميع، 

إجراءات مسبقة

جامعة قرطاج
04

05

06

19/03-12401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2019

02

03

27

" Blockchain"

" Blockchain"

، 

.

.

"Blockchain" 

:

 ـــــ

 ـــــ

.

.

(RGPD)

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة حول
التداين وضعيات  و�سو�ة  بمعا��ة  ق 

ّ
يتعل قانون   مشروع 

القانون ألح�ام  ومطابقتھ  الطبيعي�ن  لأل��اص   املفرط 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
الذي ،املعطيات ال��صية  العقو�ات  شرعّية  ملبدأ  تطبيقا   .(3 (فقرة   8  الفصل 

 يقت��� تحديد الفعل ا��ّرم ب�ل وضوح والعقو�ة املقّررة لھ،
أّن ع��  بالتنصيص   ،3 الفقرة  صياغة  إعادة  يتعّ�ن  ھ 

ّ
 فإن

�نة قبل
ّ

لة �� إعالم الدائن�ن باملطلب املقّدم ل�
ّ
 األفعال املتمث

من  93 الفصل  جر�مة  أر�ان  ل 
ّ
�ش� بقبولھ،  قرارها   صدور 

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 الفصل 12. ول�ن �انت إحالة هوّ�ة املنتفع ب��نامج ال�سو�ة إ��
الناحية من  مشروعة  الفصل  ��ذا  عل��ا  املنصوص   الهيا�ل 
�نة إعتماد منظومة إلك��ونية

ّ
ھ يتعّ�ن ع�� ال�

ّ
 أن

ّ
 القانونية، إال

املعطيات وأمن  سالمة  ضمانات  أق���  ر 
ّ
وف

ُ
ت  مت�املة 

لهذا جديدة  فقرة  إضافة  بالتا��  و�تعّ�ن  ا��الة.   ال��صية 
الفصل �� هذا املع��

الفصل 23. نفس املالحظة املب�نة بالفصل 8 فقرة 3

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أنھ يتعّ�ن إعادة صياغة
تتطابق أعاله ح��  املبّ�ن  النحو  القانون ع��   فصول مشروع 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
مع أح�ام القانون املتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وضعيات و�سو�ة  بمعا��ة  ق 
ّ
يتعل قانون   مشروع 

ومطابقتھ الطبيعي�ن  لأل��اص  املفرط   التداين 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون   ألح�ام 

ال��صية

الهيا�ل إ��  ال�سو�ة  ب��نامج  املنتفع  هوّ�ة  إحالة   �عد 
ف��ا توفرت  طاملا  كشروعا  أمرا  قانونا،  لها   ا��ول 
ضمانات ا��ماية الواردة بالقانون عدد 63 لسنة 2004

أمن إحالة،  عمومية،  هيا�ل  قانون،   مشروع 
،املعطيات، ضمانات السالمة، هو�ة

04رئاسة ا���ومة

05

06

19/03-12601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2019 
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03
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الشؤون وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
للتأم�ن ع��  االجتماعية ورئاسة ا���ومة والصندوق الوط�� 
التبادل اإللك��و�ي بمنظومة  ق 

ّ
يتعل أمر   املرض حول مشروع 

 للمعطيات ب�ن الصندوق الوط�� للتأم�ن ع�� املرض ومسدي
 ا��دمات ال��ّية و�بطاقة العالج الذكية ومطابقتھ ألح�ام

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

بال�سبة لتبو�ب املشروع، يّتجھ إعادة النظر ف��ا وُ�ق��ح اآل�ي

الباب األول: أح�ام عامة 

    الباب الثا�ي: منظومة املعلومات الذكية 

الباب الثالث: بطاقة العالج

(املفاتيخ للمعطيات  االلك��و�ي  التبادل  الرا�ع:   الباب 

(اإللك��ونية

الباب ا��امس: أح�ام ختامية

القسم األول: املعطيات املعا��ة �� املنظومة
للمعطيات الولوج  و�جراءات  شروط  الثا�ي:   القسم 

وحماي��ا
القسم الثالث: حقوق األ��اص املعني�ن باملنظومة

القسم األول: املعطيات املرئية ع�� البطاقة
القسم الثا�ي: شروط و�جراءات �سليم البطاقة

 القسم الثالث: صالحية البطاقة وتجديدها و�ستعمالها
و�عو�ضها وتحيي��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 بال�سبة للعنونة، ُيق��ح إعادة النظر �� عنوان املشروع لي�ون
للتأم�ن الذكية  املعلوماتية  باملنظومة  ق 

ّ
املتعل "األمر  ي��   كما 

ع�� العنوان   �� ا��ديث  من  فائدة  ال  حيث  املرض".   ع�� 
 وسيلة. و�ّتجھ �� املشروع إضافة

ّ
 البطاقة بآعتبارها ال �عّد إال

ع�� للتأم�ن  الوط��  املعلومات  منظومة  إ��  "الذكية"   �عت 
التقنية املواصفات  ف��ا  ر 

ّ
تتوف ال��   �� بآعتبارها   املرض، 

للمنظومة الذكّية

العات، يّتجھ إضافة
ّ
بال�سبة لإلط

- ،2004 فيفري   3  �� املؤرخ   2004 لسنة   5 عدد   القانون 
ق بالسالمة املعلوماتية

ّ
املتعل

- ،2017 ماي   30  �� املؤرخ   2017 لسنة   42 عدد   القانون 
إ�� التو�سية  ا��مهور�ة  إنضمام  ع��  باملوافقة  ق 

ّ
 املتعل

قة بحماية األ��اص
ّ
 اإلتفاقية رقم 108 ��لس أورو�ا املتعل

 املعا��ة اآللية للمعطيات ذات الطا�ع ال����� و�روتو�ولها
181 ا��اص �سلطات املراقبة وا�سياب وتدفق  اإلضا�� رقم 

املعطيات ع�� ا��دود

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق بمنظومة التبادل اإللك��و�ي للمعطيات ب�ن
ّ
 مشروع أمر يتعل

ا��دمات ومسدي  املرض  ع��  للتأم�ن  الوط��   الصندوق 
القانون ألح�ام  ومطابقتھ  الذكية  العالج  و�بطاقة   ال��ّية 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

 مشروع أمر، هي�ل عمومي، منظومة التبادل اإللك��و�ي،
إ�� النفاذ  اإلجتما��،  املضمون  إلك��ونية،   شر�حة 
 املعطيات، مسدي خدمات، بطاقة عالج ذكية، تأم�ن ع��
إتفاقية معلوماتية،  سالمة  تقنية،  مواصفات   املرض، 
حماية املعطيات،  إ��  الولوج   ،181 بروتو�ول   ،108 
إلك��ونية، شر�حة  تحي�ن،  مرئية،  معطيات   املعطيات، 
اجتماعية، هو�ة  مرقمنة،  معطيات  املعطيات،   خفظ 
 اتفاقية مرجعية، صورة، تار�خ ميالد، م�ان امليالد، بطاقة
تحي�ن، رمز،  السر،  �لمة  ورقية،  ���ة  وطنية،   �عر�ف 

ت��يح، مؤجر االجتماعية الشؤون   وزارة 
والصندوق ا���ومة   ورئاسة 

الوط�� للتأم�ن ع�� املرض
04

05

06

19/03-12701

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2019

02

03

15

،

. 

.

 بال�سبة للمفاهيم، �ستعمل املشروع املق��ح عبارة "البطاقة 
عّرف بأّ��ا بطاقة تحتوي ع�� شر�حة إلك��ونية

ُ
 الذكية"، ال�� �

(puce) ن من حفظ معطيات مرقمنة. و�� ل�ست صورة
ّ

مك
ُ
 ت

للبطاقة بال�سبة  "الذكية"  يّتجھ حذف �عت   ا��ال، ولذلك، 
الهوّ�ة بطاقة  �عبارة  عل��ا  بالتنصيص  املشروع   ��  واإلكتفاء 

اإلجتماعية أو بطاقة العالج أو بطاقة الباس
 بال�سبة للفصول، ي�بّ�ن من قراءة مشروع األمر، وجود تناقض

ب�ن محتوى �عض الفصول وعنوان الباب الذي وردت بھ

.

(1

(2

(3

(4

(4

:

.
-

-

.

:

•

•

•

•

•

.
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12 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 من   ذلك أّن الفصول 
�� ح�ن الذكية،  العالج  �� مضمو��ا بمنظومة  ق 

ّ
تتعل  املشروع 

أّما العالج.  ببطاقة  ق 
ّ
املتعل الثالث  بالباب  إدراجها  تّم  ھ 

ّ
 أن

باملنظومة الوقت  ذات   �� ق 
ّ
فيتعل املشروع،  من   14  الفصل 

 الذكية و�بطاقة العالج، و�تعّ�ن تبعا لذلك تفر�عھ إ�� فصل�ن
مختلف�ن

ق
ّ
يتعل مرئيا  معطا  البطاقة  تتضّمن  أن  املفروض  من   �ان 

الوطنية، التعر�ف  بطاقة  عدد  من  األخ��ة  الثالثة   باألرقام 
 و�ّتجھ تبعا لذلك، تدارك هذا النقص بإضافة هذا املعطى إ��
ن مسدي ا��دمات من

ّ
 جملة املعطيات املرئية وهو ما سُيمك

اإلجتما�� للمضمون  الوطنية  التعر�ف  بطاقة  ع��  الع 
ّ
 اإلط

قصد التحّقق من هوّ�تھ

 الفصل 3 (فقرة 2): يق��ح إعادة صياغ��ا كما ي��:"يتم ضبط
اإللك��و�ي التبادل  ملنظومة  الفنية  واإلجراءات   الصيغ 
إتفاقية بموجب  ال��ية  ا��دمات  مسدي  مع   للمعطيات 
الوز�ر من  قرار  بمقت���  عل��ا  املصادقة  تتم  مرجعية   فنية 
الهيئة إس�شارة  �عد  وذلك  االجتما��  بالضمان  ف 

ّ
 امل�ل

والو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية

الفصل هذا  من  األخ��ة  ا��ملة  حذف  يتعّ�ن   :14  الفصل 
بآعتبار وأّن البطاقة ال تحمل صورة املضمون االجتما��

15: يتعّ�ن حذف عبارة "تار�خ وم�ان والدة املضمون  الفصل 
العالج، ببطاقة  قة 

ّ
واملتعل الثالثة  ة 

ّ
باملط الواردة   االجتما��" 

املرئّية املعطيات  من  ل�ست  املعطيات  هذه  وأّن   بآعتبار 
املضّمنة بالبطاقة ال�� يتّم �سليمها حالّيا للمعني�ن

28: يتعّ�ن إعادة صياغتھ وذلك بالتنصيص صراحة  الفصل 
 ع�� أّن املضمون اإلجتما�� يتمّتع با��ّق �� النفاذ إ�� معطياتھ
���ة ع��  وا��صول  الذكّية  باملنظومة  املدرجة   ال��صية 
�� باألمر  املع��  حّق  إتاحة  يّتجھ  كما  منھ.  بطلب  م��ا   ورقية 
الع عن �عد                ع�� تلك املعطيات. و�تّم ذلك ع��

ّ
 اإلط

سر و�لمة  هوّ�ة  رمز  من  باألمر  املع��   تمك�ن 

 الفصل 29: يّتجھ التنصيص ع�� أّن عمليات تحي�ن وت��يح
 املعطيات ال��صية املدرجة باملنظومة، ول�ن �انت �� جز��ا
 أّ��ا تصبح أحيانا

ّ
 األك�� محمولة ع�� املضمون اإلجتما��، إال

قة
ّ
املتعل التغي��ات  يخّص  فيما  خاّصة  املؤّجر  ع��   محمولة 

�عمل طبي��  ���ص  األمر  ق 
ّ
�عل صورة  و��  املهنية.   با��ياة 

��سابھ ا��اّص، فإّن ذلك الواجب يصبح محموال عليھ

 الباب الرا�ع: تفاديا لطول العنوان وتماشيا مع القواعد املث��
 �� صياغة النصوص القانونية، يّتجھ إعادة صياغتھ كما ي��:

"اآلليات التقنية ملنظومة التبادل اإللك��و�ي
ف��ا يتّم  ال��  ا��االت  إ��  الفصل  هذا  �عّرض   :43  الفصل 
صاحب بفعل  السرقة  بي��ا  ومن  العالج،  بطاقة   فقدان 
 البطاقة، وهو أمر ال �ستقيم واقعا وقانونا، و�ّتجھ تبعا لذلك

تدارك هذا ا��لل
 وحيث تبعا ملا سبق ذ كره، ترى الهيئة أنھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ح�� الهيئة  قبل  من  املبّ�ن  النحو  ع��  األمر  مشروع   فصول 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية

.
."

.

.

.

.

.

.

(en ligne)

(login et mot de passe)                                         مھ للبطاقة
ّ
عند �سل

."

.

.
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حول الداخلية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ق ب�بادل املعطيات ال��صية ب�ن األجهزة

ّ
فاق يتعل

ّ
 مشروع إت

ا��ط��ة وا��رائم  اإلرهاب  م�افحة   �� ا��تّصة   التو�سية 
 وو�الة أورو�ول                              ومطابقتھ ألح�ام القانون

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
ھ يكّرس أفضل ،املعطيات ال��صية 

ّ
الع ع�� املشروع املعروض أن

ّ
 حيث يّت�� باإلط

القوان�ن  �� ��ا  املعمول  ال��صية  املعطيات  حماية   قواعد 
املقارنة، وقد جاءت أح�امھ متطابقة مع

قة بحماية املعطيات
ّ
املتعل 108 ��لس أورو�ا   اإلتفاقية عدد 

ال��صية ال�� أصبحت تو�س عضوة ف��ا منذ سنة 2017
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون   مشروع 

 ال��صية، املعروض حاليا ع�� أنظار مجلس نّواب الشعب،
عدد األورو�ية  الالئحة  مع  أح�امھ  مجمل   �� يتطابق   والذي 
اإلضا�� ال��وتو�ول  ومع  جهة،  من                  2016/679 
التو�سية ا��مهور�ة  عليھ  أمضت  الذي   108  للمعاهدة 

�س��اسبورغ يوم 24 ماي 2019 من جهة أخرى

فاق
ّ
اإلت مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  مخالفا  ل�س   املعروض 

املعطيات ال��صية وال يث�� بالتا�� أّية مالحظة من قبلها

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق ب�بادل املعطيات ال��صية ب�ن األجهزة
ّ
فاق يتعل

ّ
 مشروع إت

ا��ط��ة وا��رائم  اإلرهاب  م�افحة   �� ا��تّصة   التو�سية 
 وو�الة أورو�ول                     ومدى مطابقتھ ألح�ام القانون

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

تبادل عمومي،  هي�ل  الداخلية،   وزارة 
،108 إتفاقية  اتفاق،  مشروع   معطيات، 
م�افحة األورو�ية،  الالئحة  إضا��،   بروتو�ول 

اإلرهاب، مجلس النواب

وزارة الداخلية

04

05

06

19/03-127 (1)01

األراء

07
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة حول
صال السم�� البصري

ّ
ق بحرّ�ة اإلت

ّ
 مشروع قانون أسا��� يتعل

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام   ومطابقتھ 

ال��صية

 وال يجوز لل��في�ن، �شر املعطيات ال��صية ا��ساسة أو
عل��ا املنصوص  لإلجراءات  طبقا   

ّ
إال بالقّصر  قة 

ّ
املتعل  تلك 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
بال�شر�ع املتعل

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 فصول مشروع القانون ع�� النحو املبّ�ن أعاله ح�� تتطابق مع
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
أح�ام القانون املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 الفصل 1. يتعارض هذا الفصل مع الفصل 127 من الدستور
ق ب�سمية الهيئة، و�ق��ح تبعا لذلك إعادة النظر ��

ّ
 فيما يتعل
صياغتھ

ة
ّ
ت�ن 6 و7 من هذا الفصل، �� مط

ّ
 الفصل 6. يق��ح دمج املط

اإل�سانية بالكرامة  املساس  عدم  "ـــــ  نّصها:  ي��  كما   واحدة 
ت�ون و�ذلك،  ال��صية"،  واملعطيات  ا��اصة   وا��ياة 
ة متطابقة مع الفصل 24 من الدستور الذي

ّ
 صياغة هذه املط

 ينّص ع�� أّن الدولة " تح�� ا��ياة ا��اصة، وحرمة املسكن،
صاالت واملعطيات ال��صية

ّ
وسر�ة املراسالت واالت

 إضافة فصل جديد (�عد الفصل 23 من املشروع): يف��ض
بالضرورة البصري  السم��  امليدان   �� ال��في   العمل 
إضافة يّتجھ  ولذلك  لألفراد،  ��صية  معطيات   معا��ة 
بحماية ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  إح��ام  وجوب  ع��  ينّص   فصل 

ع�� "يجب  ي��:  كما  نّصھ  ي�ون  ال��صية،   املعطيات 
مبادئ تطبيق  إطار  و��  �شاطهم  ممارسة  عند   ال��في�ن 
املعطيات حماية  إح��ام قواعد  العمل ع��  ال��افة،   حرّ�ة 

ال��صية

يتضّمن املعروض  املشروع  أّن  بالذكر  ا��دير   .71  الفصل 
ق مالحظة

ّ
 فصل�ن مختلف�ن يحمالن نفس العدد (71)، وتتعل

 الهيئة بالفصل 71 من الفرع الرا�ع من القسم األول من الباب
ل �� إضافة فقرة إ�� هذا الفصل كما ي�� نصها:

ّ
 الثالث، وتتمث

 "وال يجوز لل��في�ن �� �ل ا��االت، �شر معطيات ��صية
تتعلق باألطفال

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

اإلتصال بحرّ�ة  ق 
ّ
يتعل أسا���  قانون   مشروع 

القانون ألح�ام  ومطابقتھ  البصري   السم�� 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

العمل ��في�ن،  دستور،  قانون،   مشروع 
كرامة قّصر،  حّساسة،  معطيات   ال��في، 
 إ�سانية، حياة خاصة، سر�ة املراسالت، سر�ة

اتصاالت، �شر معطيات

رئاسة ا���ومة
04
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تكنولوجيات وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
لرقمنة نموذ��  مشروع  حول  الرق��  واإلقتصاد  صال 

ّ
 اإلت

� اإلتصاالت وحرفا��م، والذي �ع��م
ّ

 العقود امل��مة ب�ن مشغ�
"تو�س اإلس��اتي��  الوط��  ط 

ّ
ا��ط إطار   �� تنفيذه   الوزارة 

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   ،"2020  الرقمية 

قبلاملعطيات ال��صية من  مالحظة  أّية  يث��  ال  املشروع  فإّن  ذلك،  عدا   وفيما 
الهيئة

البصمة تلّقي  املعا��ة مقتصرة ع��  الغاية من   وهكذا ت�ون 
فور�ة بصفة  إتالفها  ثم  للعقد،  الّرسمية  بالصيغة   و�دراجها 
املعطيات حماية  مادة   �� القانو�ي  للمبدأ  تكر�سا   وحي�ية، 
من الغاية  ب�ن  التناسب  ضرورة  �ش��ط  والذي   ال��صية 

املعا��ة والتقنية املستعملة لتحقيقها

 وحيث بناء ع�� ما تقّدم، و�ذا إقتضت الضرورة إعتماد طر�قة
 وضع البصمة، فإّن ذلك يجب أن يتّم �� إطار منظومة تقنّية

تحول دون إحداث قاعدة بيانات لبصمات ا��رفاء

وزارة ع��  يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

بالضوابط التقّيد  الرق��  واإلقتصاد  اإلتصال   تكنولوجيات 
عند ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل بالقانون   ا��ّددة 

 تنفيذ املشروع، خاّصة عند إعتماد طر�قة وضع البصمة ع��
شاشة ا��هاز اإللك��و�ي إلمضاء العقود

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

يمكن املشروع،  لتنفيذ  املق��ح  الف��  للتصّور  طبقا   حيث 
ا��هاز شاشة  ع��  اإلش��اك  عقد  ع��  يم���  أن   ل��ر�ف 
ع�� إ��امھ  يضع  أن  "أو  خاص،  قلم  بآعتماد   اإللك��و�ي 
الشاشة ال�� تتو�� ���ها و�دراجها بالصيغة الرسمية للعقد

 وحيث ل�ن �ان اإلمضاء اإللك��و�ي ال يث�� أّية مالحظة من قبل
زمة لضمان

ّ
الال التقنية  خاذ اإلجراءات 

ّ
إت يتّم  ھ 

ّ
أن  الهيئة طاملا 

ع�� تتحّفظ  املقابل   �� أّ��ا   
ّ
إال اإلمضاء،  ذلك  وسالمة   أمن 

املعطيات من   �� البصمة  وأّن  بآعتبار  اإل��ام،  وضع   صيغة 
(ال��صية البيوم��ية (معطيات حّساسة

املعطيات معا��ة  تك�س��ا  ال��  ا��طورة  إ��  بالنظر   وحيث 
قانو�ي بنظام  خّصها  قد  املشّرع  فإّن  ا��ّساسة،   ال��صية 
من ترخيص  ع��  ا��صول  ذلك  ومن  صرامة  أك��   ل��ماية 

الهيئة ملعا����ا

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ب�ن امل��مة  العقود  لرقمنة  نموذ��   مشروع 
صاالت وحرفا��م ومطابقتھ ألح�ام

ّ
� اإلت

ّ
 مشغ�

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

الرق�� واإلقتصاد  اإلتصال  تكنولوجيات  وزارة  ع��   يتعّ�ن 
ق بحماية املعطيات

ّ
 التقّيد بالضوابط ا��ّددة بالقانون املتعل

طر�قة اعتماد  عند  خاصة  املشروع،  تنفيذ  عند   ال��صية 
وضع البصمة ع�� شاشة ا��هاز اإللك��و�ي إلمضاء العقود

معطيات العقود،  رقمنة  مشروع  عمومي،  هي�ل   وزارة، 
 بيوم��ية، معطيات حساسة، ا��ر�ف، إمضاء إلك��و�ي،
صال، ا��رفاء،

ّ
 ترخيص، معطيات بيوم��ية، مشغ�� االت

 إمضاء الك��و�ي، إجراءات تقنية، ضمان أمن املعطيات،
 بصمة، قاعدة بيانات، اقتصار ع�� الغاية، إتالف، مبدأ

التناسب

 وزارة تكنولوجيات اإلتصال
واإلقتصاد الرق��
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."

الوط�� الصندوق  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 للتأم�ن ع�� املرض حول طلب عروض وط�� للصندوق الوط��
ق بحماية

ّ
 للتأم�ن ع�� املرض ومطابق��ا ألح�ام القانون املتعل

املعطيات ال��صية

ھ ال يث�� أّية مالحظة من طرف
ّ
 وحيث بال�سبة للتقسيم 2، فإن

ق بالعبارات املرجعّية لإلس�شارة
ّ
الهيئة فيما يتعل

ي�ون أن  األهمّية،  ��ذه  إس��اتي��  مشروع  يقت���   وحيث 
تبعا املّتجھ  األمد. من  تحقيق عمليات طو�لة  �� و�حاول 

ّ
 تطل

العروض طلب  ضمن  ا��ديدة  املعاي��  هذه  إدراج   لذلك، 
الصناعية وامللكية  للمواصفات  الوط��  باملعهد  صال 

ّ
  واإلت

ھ يتعّ�ن ع�� الصندوق
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 الوط�� للتأم�ن ع�� املرض إعادة صياغة طلب عروض وط��
وفقا للتوصيات ال�� إق��ح��ا ال��

تكنولوجيا  ، ع��                      �س�ند  املعيار   هذا 
سالمة إدارة  السالمة-أنظمة   املعلومات-تقنيات 
التكميلية الضرور�ة  الضوابط  و�حّدد   املعلومة-الضوابط، 

فيما يتعلق بحماية ا��ياة ا��اصة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

�� سياسة  إرساء  ودعم  بإحداث   1 التقسيم  ق 
ّ
يتعل  حيث 

 سالمة نظام املعلوماتية للصندوق الوط�� للتأم�ن ع�� املرض
ملعاي�� باملطابقة  قة 

ّ
املتعل التقنّية  البنود  إ��  س�س�ند  ال�� 

 وحيث تجدر اإلشارة إ�� أّن هذه املعاي�� قد تجاوز��ا األحداث،
 بآعتبار وأّن املنظمة الدولية للمعاي��          قد �شرت املعاي��
قة بتقنيات السالمة و��

ّ
 املسّماة ب                                متعل

                                إمتداد للمعاي��
التوج��ية واملبادئ  ا��اصة-الضوابط  ا��ياة  حماية   إلدارة 
وتحديث وتنفيذ  بإرساء  قة 

ّ
املتعل الضوابط  تحّدد   ال�� 

ا��اصة. ا��ياة  حماية  إدارة  لنظام  املتواصل   والتحس�ن 
ال��صية املعطيات  بحماية  ُ�ع��  إدارة  نظام  أخرى،  �عبارة 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ع�� للتأم�ن  الوط��  للصندوق  عروض   طلب 
ق

ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابق��ا   املرض 

بحماية املعطيات ال��صية

إعادة املرض  ع��  للتأم�ن  الوط��  الصندوق  ع��   يتعّ�ن 
إق��ح��ا ال��  للتوصيات   صياغة طلب عروض وط�� وفقا 

الهيئة

 طلب عروض، هي�ل عمومي، معاي��                         ، املنظمة
 الدولية للمعاي��            ، املعاي��                              ، املعهد
 الوط�� للمواصفات وامللكية الصناعية                ، سالمة

معلوماتية، حياة خاصة، تكنولوجيا املعلومات

للتأم�ن الوط��   الصندوق 
ع�� املرض
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حول ا��ّم  بلدية  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ا��ّم مدينة  �شوارع  بصر�ة  مراقبة  وسائل  ترك��   مشروعّية 

قصد القيام بدراسة حول حركة التنقل

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة الوطنية أنھ يحّق لبلدّية
 ا��ّم ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة �شوارع املدينة ��دف القيام
للضوابط اإلمتثال  ضرورة  مع  التنّقل  حركة  حول   بدراسة 

املبّ�نة أعاله

فإّن الوسائل،  هذه  ل��ك��  الوقتية  للصبغة  نظرا  ھ 
ّ
أن  وحيث 

ملزمة البلدية  أّن   
ّ
إال ترخيصا،  �ستوجب  ال  العملية   هذه 

بآح��ام اإلل��امات القانونية التالية

هذه ع��  الع 
ّ
اإلط لهم  ا��ّول  األ��اص  هوّ�ة   تحديد 

سرّ�ة ع��  با��فاظ  إلل��ام  إمضا��م  وواجب   ال���يالت 
املعطيات

وجب إذا  املعطيات،  وتأم�ن  سرّ�ة   �� إلل��ام  البلدّية   إمضاء 
�سليم ال���يالت إ�� مناول أو شر�ك

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

بتار�خ الهيئة مطلب ترخيص  لدى  ا��ّم  بلدية  أودعت   حيث 
مدينة �شوارع  بصر�ة  مراقبة  وسائل  ل��ك��   2019 أوت   26 

ا��ّم قصد القيام بدراسة حول حركة التنقل

 وحيث تبّ�ن من خالل املطلب أّن حفظ ال���يالت البصر�ة
 سي�ون ملّدة أر�عة أيام وهو الوقت ال�ا�� آلستخراج املعطيات

قة بحركة التنقل باملدينة
ّ
املتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بالطر�ق بصر�ة  مراقبة  وسائل   ترك�� 
العمومية

 ل�ن �ان ترك�� هي�ل عمومي لوسائل املراقبة البصر�ة
 مؤقتا ال يخضع إ�� ترخيص من الهيئة إال أنھ يجب أن

يخضع إ�� ضوابط حماية املعطيات ال��صية

���يالت بصر�ة،  مراقبة  عمومي،  هي�ل   بلدية، 
هو�ة، مؤقت،  ترك��  التنقل،  حركة  حفظ،   بصر�ة، 
 سر�ة املعطيات، تأم�ن املعطيات، �سليم ال���يالت،
مناول، شر�ك، إعدام ���يالت، ���، أرقام عر�ات

بلدّية ا��ّم
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اإلن��اء من م��ا عند  ال���  و�ّل  ال���يالت  بإعدام   اإلل��ام 
،الدراسة وتحر�ر محضر �� الغرض

(3

هوّ�ة تحديد  إ��  ��دف  عملية  ب�ّل  القيام  عن   اإلمتناع 
وسائل ع��  ���يلهم  يتّم  ال��  العر�ات  أرقام  أو   األ��اص 

املراقبة
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن صندوق ضمان الودا�ع
 البنكية حول تحديد اإلل��امات ا��مولة ع�� صندوق ضمان
 الودا�ع البنكية ملعا��ة املعطيات ال��صية ا��الة إليھ من
 البنوك واملؤسسات املالية، كما عّرفها القانون عدد 48 لسنة
بالبنوك ق 

ّ
املتعل  ،2016 جو�لية   11  �� املؤرخ   2016 

واملؤسسات املالية

بمقّر املنعقد  اإلجتماع   �� الصندوق  بھ  أفاد  حسبما   وحيث 
 الهيئة �� 02 س�تم�� 2019، فإّن املعطيات ال��صية ا��الة
التا�عة املعلوماتية  باملنظومة  تخز���ا  س�تّم  الصندوق   إ�� 
املركزي البنك  �ان  ول�ن  األساس،  هذا  وع��  املركزي.   للبنك 
ع�� دوره  يقتصر  ھ 

ّ
أن بآعتبار  الصندوق  إزاء  مناوال   �عت�� 

 تخز�ن املعطيات، فإّن الصندوق يبقى املسؤول عن معا��ة
وضمان وسالم��ا،  تأمي��ا  حسن  ضمان  وع��  املعطيات   تلك 

عدم إستعمالها �� غ�� الغاية ال�� أحيلت من أجلها

التا�عة باملنظومة  تخز���ا   قبل 

 وحيث بالنظر إ�� املهّمة املو�ولة إ�� الصندوق، و��� الغاية من
من ي�ون  إليھ،  ا��الة  ال��صية  املعطيات   معا��ة 
املعطيات تلك  ب��م��  الصندوق  يقوم  أن       املستحسن 

ل عملية ال��م�� �� إسناد رمز إ�� الهوّ�ة
ّ
 للبنك املركزي. وتتمث

 البنكية ل�ّل حر�ف (اإلسم والـ           ) و�حتفظ بذلك الرمز
ضمان �غاية  وتنظيمية  فنّية  تداب��  إ��  و�خضع  حدة،   ع�� 
خالل من  باملعا��ة  املع��  ال��ص  ع��  التعّرف   عدم 
 �� ا��االت اإلست�نائية ال�� يقتض��ا

ّ
 معطياتھ ال��صية، إال

 القانون وال�� �ستوجب إبراز هوّ�ة األ��اص املعني�ن

ھ يتعّ�ن ع�� صندوق
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ال��صية للمعطيات  معا��تھ  عند  البنكية  الودا�ع   ضمان 
الشروط يح��م  أن  املالية،  واملؤسسات  البنوك   ��رفاء 
 واإلجراءات ال�� يمل��ا القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

باعتباره املسؤول عن معا��ة تلك املعطيات

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ع�� ل��ماية،  املستوجبة  ال��صية  املعطيات  ق 
ّ
تتعل  حيث 

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   6 الفصل  أح�ام   مع�� 
بالذوات قة 

ّ
املتعل تلك  دون  الطبيعي�ن  باأل��اص   ،2004 

املعنو�ة

�عت�� آنفا،  املذ�ور  األسا���  القانون  ألح�ام  تطبيقا   وحيث 
حرفاء إ��  بال�سبة  غ��ا  البنكية  الودا�ع  ضمان   صندوق 
معا��ة ع��  إئتمنوها  ال��  املالية  واملؤسسات   البنوك 
البنوك تلك  ع��  يتع�ن  ھ 

ّ
فإن ولذلك،  ال��صية.   معطيا��م 

 واملؤسسات املالية إعالم حرفا��ا بأّ��ا ستحيل تلك املعطيات
إ�� الصندوق

املعا��ة عن  املسؤول  بصفتھ  الصندوق  ع��  يتعّ�ن   وحيث 
إليھ، ا��الة  ال��صية  املعطيات  معا��ة   �� الشروع   وقبل 
 القيام بإجراءات التصر�ح لدى الهيئة طبقا ألح�ام الفصل 7

من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 املذ�ور أعاله

إّن واجب اإلعالم املذ�ور هو إجراء وجو�ي ملشروعّية  وحيث 
فيھ �ش��ط  ال  لكن  للصندوق  ال��صية  املعطيات   إحالة 
 ا��صول ع�� موافقة ا��رفاء إلتمامها، بآعتبار وأّن اإلحالة
إليھ املشار   2016 لسنة   48 عدد  القانون  يقتض��ا   املذ�ورة 

أعاله

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

 صندوق ضمان الودا�ع البنكية، هي�ل عمومي، بنك،
تخز�ن، مناول،  إعالم،  حرفاء،  املالية،   مؤسسات 
 منظومة معلوماتية، ترم��                                         ،
الغ��، معنو�ة،  ذوات  طبيعيون،  أ��اص   إحالة، 
تأم�ن مناول،  تخز�ن،  تصر�ح،  وجو�ي،   إجراء 
هو�ة الغاية،  ع��  اقتصار  استعمال،   معطيات، 

بنكية، تداب�� فنية

الودا�ع ضمان   صندوق 
البنكية
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الوطنية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
أعوان الع 

ّ
إط مشروعّية  حول  تو�س"  "إتصاالت   لإلتصاالت 

الكشوفات ع��  للشركة  التا�ع�ن  الداخلية  والرقابة   التفقد 
الوثائق تلك  الهاتفية ��رفا��ا و�عتماد  للم�املات   التفصيلية 

�� تقار�رهم

 ع�� سرّ�ة تلك املعطيات وذلك �عدم إحال��ا للغ�� أو إطالعهم
�شر ا��االت  �ل   �� يمك��م  وال  األش�ال  من  ش�ل  بأي   عل��ا 

هذه املعطيات املفّصلة �� تقار�رهم

ا��وانب خصوص   �� قائمة  الشركة  مسؤولية  تبقى   حيث 
ال�� ال��صية  املعطيات  وأمن  سالمة  بضمان  قة 

ّ
 املتعل

 بحوز��ا، وال�� إئتم��ا حرفاؤها ومزّودوها ع�� معا����ا �� إطار
بالعقود عل��ا  املنصوص  املعا��ة  من  الغايات  أو   الغاية 
وال��اخيص التصار�ح  و�مطالب  معهم  امل��مة   واإلتفاقيات 

املقّدمة للهيئة

أعوان بإم�ان  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

تو�س إتصاالت  لشركة  التا�ع�ن  الداخلية  والرقابة   التفقد 
�عت�� أّ��ا  طاملا  ��رفا��ا،  ��صية  معطيات  ع��  الع 

ّ
 اإلط

زمة
ّ
الال التداب��  إتخاذ  ضرورة  مع  بمهامهم،  للقيام   ضرور�ة 

��ماي��ا وفقا ألح�ام القانون عدد 63 لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

والكشوفات الهاتف  أرقام  أّن  فيھ  شك  ال  مّما   حيث 
والبيانات ل��رفاء  الهاتفية  للم�املات  التفصيلية   ال��صية 
 املضّمنة ��ا �عت�� جميعها معطيات ��صية ع�� مع�� أح�ام
هذا ع��  وتخضع   .2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
 األساس، لقواعد املعا��ة وا��ماية املنصوص عل��ا بال�شر�ع
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  وخاصة  العمل  بھ   ا��اري 

2004 سالف الذكر

املهام طبيعة  إ��  بالنظر  يخضعون  األعوان  هؤالء  أّن   وحيث 
إطار  �� امل��  السّر  ع��  ا��افظة  واجب  إ��  إل��م،   املو�ولة 
الكشوفات العهم ع�� 

ّ
املهام. و�التا�� فإّن اط لتلك   ممارس��م 

تلك و�عتماد  وغ��هم  ل��رفاء  الهاتفية  للم�املات   التفصيلية 
قة

ّ
 الوثائق �� تقار�رهم، ال يتعارض مع األح�ام القانونية املتعل

با��افظة ملزمون  أّ��م  طاملا  ال��صية،  املعطيات   بحماية 

ها
ّ
ممثل ��ص   �� تو�س  صاالت 

ّ
إت شركة  عّد 

ُ
� طاملا   وحيث 

ال�� ال��صية  املعطيات  معا��ة  عن  املسؤول   القانو�ي، 
 بحوز��ا، وطاملا أّن اإلدارة املركز�ة للتفقدية بالشركة املذ�ورة
البحث مهمات  أعضاء  الع 

ّ
إط فإّن  م��ا،  يتجزأ  ال  جزءا  ل 

ّ
 تمث

إطار  �� يدخل  املذ�ورة،  ال��صية  املعطيات  ع��   والتفقد 
نظامها تضبط  ال��  النصوص  وفق  للشركة  املو�ولة   املهام 

الداخ�� وتنظيمها الهيك��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الع أعوان اإلدارة املركز�ة للتفقدية التا�ع�ن للشركة ع�� الكشوفات
ّ
 إط

التفصيلية للم�املات الهاتفية ��رفا��ا تنفيذ ملهمة تفقد داخلية

هاتفية، م�املة  داخ��،  تفقد  مهمة  صاالت، 
ّ
ات  شركة 

 حرفاء، رقم الهاتف، كشوفات ��صية، السر امل��،
الع، نظام داخ��، السر امل��، إحالة، الغ��، سر�ة

ّ
 إط

املعطيات، �شر، أمن املعطيات، مزود، غاية
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 وحيث بناء ع�� ما تقّدم، و�ذا إقتضت الضرورة إعتماد طر�قة
 وضع البصمة، فإّن ذلك يجب أن يتّم �� إطار منظومة تقنّية

تحول دون إحداث قاعدة بيانات لبصمات ا��رفاء

الوطنية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
تحو�ل الشركة  إع��ام  حول  تو�س"  "إتصاالت   لإلتصاالت 
إيوا��ا �غاية  ا��ارج  إ��  بمزّود��ا  قة 

ّ
متعل ��صية   معطيات 

من ذلك  و�عارض  خارجھ  أو  التو����  ال��اب  داخل   بخوادم 
قة بحماية املعطيات ال��صية

ّ
عدمھ مع القواعد املتعل

إتصاالت (شركة  املعا��ة  عن  املسؤول  ع��  يجب   وحيث 
 تو�س �� صورة ا��ال) �� جميع ا��االت، وسواء �ان اإليواء
املناول إختيار   �� ا��رص  خارجھ،  أو  التو����  ال��اب   داخل 
زمة لضمان

ّ
ر الشروط القانونية والتقنية الال

ّ
د من توف

ّ
 والتأك

سالمة املعطيات ا��الة وأم��ا

شركة بإم�ان  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

قة بمزّود��ا
ّ
صاالت تو�س تحو�ل املعطيات ال��صية املتعل

ّ
 إت

 إ�� ا��ارج و�يوا��ا بخوادم داخل ال��اب التو���� أو خارجھ،
يمل��ا ال��  واإلجراءات  والشروط  القواعد  إح��ام   شرط 

القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ّ
 حيث أّن القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ال �شمل إال
 األ��اص الطبيعي�ن، وهو بالتا�� ينطبق ع�� مزّودي الشركة

إذا �انوا أ��اصا طبيعي�ن دون الذوات املعنو�ة

ال��اب تّم فوق  إذا  ال��صية  املعطيات  إيواء   وحيث يخضع 
 التو���� إ�� تصر�ح لدى الهيئة، و�خضع إذا تّم خارج ال��اب

التو���� إ�� ترخيص من قبلها

ا��االت جميع   �� املعا��ة  عن  املسؤول  ع��  يجب   وحيث 
معطياتھ إيواء  إ��  باإلس�ناد  باملعا��ة  املع��  ال��ص   إعالم 
ع�� وا��صول  خارجيا  أو  داخليا  مناول  لدى   ال��صية 

موافقتھ الصر�حة والكتابية �� الغرض

املعطيات معا��ة  أش�ال  من  شكال  اإليواء  �عت��   وحيث 
ال��صية املعطيات  آوي  و�عت��  تخز���ا،  �غاية   ال��صية 
مع بالتضامن  األساس  هذا  ع��  و�خضع  املناول،   بمثابة 
ة الواجبات واإلل��امات ا��مولة

ّ
 املسؤول عن املعا��ة إ�� �اف

ع�� هذا األخ��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بخوادم ��صية  معطيات   إيواء 
داخل ال��اب التو���� أو خارجھ

نقل/ ترخيص،  تصر�ح،  خوادم،  مزودين،   شركة، 
ذوات طبيعيون،  أ��اص  إيواء،  مناول،   تحو�ل، 
 معنو�ة، غاية، التخز�ن، مناول، بالتضامن، ال��امات،

تصر�ح، ترخيص، ضمان سالمة، أمن املعطيات

ال��اب ع��  تم  إذا  ال��صية  املعطيات  إيواء   يخضع 
 التو���� إ�� تصر�ح لدى الهيئة، و�خضع إذا تّم خارج

ال��اب التو���� إ�� ترخيص من قبلها
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن ا��لس الوط�� لعمادة
بممارسة ق 

ّ
يتعل ح�ومي  أمر  مشروع  حول  بتو�س   األطباء 

ذلك تطابق  ومدى  ال��ية،  وا��دمات  املساندة   �شاط 
ال�شاط مع أح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

س�شر �� خصوص مشروع األمر املذ�ور،
ُ
 حيث أّن الهيئة لم �

 وا��ال أّن أح�امھ لها عالقة مباشرة باملعطيات ال��صّية،
و�الّرغم  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  عّرفها   كما 
ما

ّ
�ل الهيئة  إس�شارة  ضرورة  ع��  القانون  هذا  تنصيص   من 

م�شور عليھ  أكّد  ما  وهو  ��صّية،  بمعطيات  األمر  ق 
ّ
 �عل

رئ�س ا���ومة لسنة 2016

وكّراس املعروض  األمر  مشروع  مراجعة  �عد  يّت��   وحيث 
ال�شاط ستقوم ال�� ستمارس هذا  املؤسسات  أّن   الشروط، 
 بإسداء خدمات ��ّية (الفصل 3 من مشروع األمر). وهو ما
ا��رفاء، ملّفات  ع��  الع 

ّ
اإلط من  أعوا��ا  ن 

ّ
يمك أن  شأنھ   من 

قة بوضعيا��م
ّ
 ال�� تتّضمن بالضرورة معطيات ��صية متعل

املذ�ور األسا���  القانون  أح�ام  يخالف  ما  وهو   ال��ية. 
قبل من   

ّ
إال املعطيات  تلك  ع��  الع 

ّ
اإلط ي�ّ�ر  الذي   أعاله، 

ق
ّ
يتعل األمر  وأّن  باعتبار  األو��)  فقرة   63 (الفصل  باء 

ّ
 األط

من أق���  حّدا  �ستوجب  حّساسة  ��صية   بمعطيات 
ا��ماية

األمر مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
ألح�ام مخالف  الهيئة  ع��  املعروضة  صيغتھ   ��  ا���ومي 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، ما لم يقع التنصيص
الع ع�� �ل معلومة ذات عالقة بمعطيات

ّ
 ضمنھ ع�� أّن اإلط

 من قبل طب�ب مباشر
ّ

قة بالّ��ة ال يتّم إال
ّ
��صية متعل  ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق بممارسة �شاط املساندة
ّ
 مشروع أمر ح�ومي يتعل

 وا��دمات ال��ية، ومدى تطابق ذلك مع أح�ام
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
القانون املتعل

معا��ة فإن  القانو�ي،  اإلطار  اختلف  مهما   إنھ 
 العطيات ال��ية ال يجب أن تتم إال من قبل طب�ب

مباشر

حّساسة، معطيات  ح�ومي،  أمر   مشروع 
الع،

ّ
اإلط مباشر،  طب�ب  ��ة،   معطيات 

��ية، وضعية  حرفاء،  ��ية،   خدمات 
حماية املعطيات

 ا��لس الوط��
04لعمادة األطباء

05

06

19/03-12963 01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2019

02

03

25

،
. 

.

.
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�� الوط��  قطر  بنك  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
بالدوحة الوط��  قطر  بنك  ب�ن  �عاون  فاقية 

ّ
إت مشروع   حول 

ق
ّ
 و�نك قطر الوط�� بتو�س، ومطابقتھ ألح�ام ال�شر�ع املتعل

بحماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املذ�ورة ،املعطيات ال��صية  فاقية 

ّ
لإلت طبقا  ��ا  القيام  املزمع  العمليات  أّن   حيث 

��رفاء ��صية  معطيات  معا��ة  إطار   �� تت�ّ�ل   أعاله، 
املؤسسة، وتخضع هذه املعا��ة إ�� تصر�ح يقّدم إ�� الهيئة

ت الهيئة، تبّ�ن أّن بنك قطر الوط��
ّ
 وحيث بالرجوع إ�� ��ال

12/01 ـــ   51 عدد  تحت  الهيئة  إ��  تصر�حا  قّدم  قد  بتو�س 
بالتا�� وت�ون   ،2012 س�تم��   19 بتار�خ  باملوافقة   وحظي 

وضعّيتھ قانونّية، من هذه الناحية

املعطيات معا��ة  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
ملشروع طبقا  بتو�س  الوط��  قطر  بنك  ��رفاء   ال��صية 
القانون ألح�ام  مخالفا  ل�س  البنك�ن  ب�ن  �عاون  فاقية 

ّ
 إت

ا��امي للمعطيات ال��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

فاقية �عاون ب�ن بنك قطر الوط�� بالدوحة
ّ
 مشروع إت

 و�نك قطر الوط�� بتو�س ومطابقتھ ألح�ام ال�شر�ع
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

بنك ��رفاء  ال��صية  املعطيات  تحو�ل  يخضع   ال 
ال��اب داخل  بنك  إ��  التو����  ال��اب  خارج   �ائن 
لدى مسبقة  باجراءات  القيام  واجب  إ��   التو���� 

الهيئة

فاقية، بنك، حرفاء، تصر�ح، تحو�ل،
ّ
 مشروع إت

ترخيص، ��الت

04بنك قطر الوط�� �� تو�س

05

06

19/03-13001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2019

02

03

25

،

. 

.

.
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الوط�� الصندوق  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 للتأم�ن ع�� املرض حول الطلب الذي تقدم بھ األستاذ محمد
عن واملسؤول  عز�ز  صا��  بمعهد  قسم  رئ�س   ا��صايري 
ا�� النفاذ  ا��  والرامي  بالشمال،  للسرطان  الوط��   ال��ل 
باملضمون�ن قة 

ّ
واملتعل الصندوق  بحوزة  ال��   امللفات 

من الطلب  هذا  وتطابق  بالسرطان،  املصاب�ن   اإلجتماعي�ن 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
عدمھ مع أح�ام ال�شر�ع املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

الوط�� ال��ّل  عن  املسؤول  من  املقّدم  الطلب  أّن   حيث 
لذلك تبعا  و�تعّ�ن  للقانون،  مطابق  بالشمال   للسرطان 

اإلستجابة لھ، وذلك لألسباب التالية
بمقت��� ��صية  معطيات  إحالة  إطار   �� الطلب   يندرج 
 القانون، طبقا ألح�ام الفصل�ن 47 و62 من القانون األسا���
1985 لسنة  املالية  قانون  وألح�ام   ،2004 لسنة   63  عدد 
 ا��دث للمعهد الوط�� لل��ة العمومية، وألح�ام األمر عدد

846 لسنة 2008 ا��دث لل��ل الوط�� للسرطان

 ال يحول عدم التنصيص صلب األمر ا��دث لل��ّل الوط��
للتأم�ن ع�� املرض كطرف الوط��  الصندوق   للسرطان، ع�� 
طلب إم�انية  دون  الوط��،  ال��ل  إ��  املعطيات   يحيل 
ال�� ال��ة  معطيات  ا��  النفاذ  ال��ّل  ذلك  عن   املسؤول 
املص��ة إطار   �� يندرج  ذلك  أّن  طاملا  الصندوق،   بحوزة 
إ�� ��دف  علمية  بحوث   �� ا��ال  صورة   �� لة 

ّ
واملتمث  العامة، 

عليھ تنّص  ما  وهو  وحماي��ا.  العمومية  ال��ة   تطو�ر 
الفقرتان 3 و5 من الفصل 62 سالف الذكر

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

هي�ل من  ��ية  معطيات   إحالة 
عمومي إ�� ي�ل عمومي آخر

إ�� عمومي  هي�ل  من  ��ة  معطيات   إحالة 
العامة، املص��ة  إطار   �� آخر  عمومي   هي�ل 

لة �� صورة ا��ال �� بحوث علمية
ّ
واملتمث

الوط�� ال��ّل  الغ��،  إحالة،  عمومي،   هي�ل 
اجتما��، مضمون  امللفات،  إ��  النفاذ   للسرطان، 
علمية، بحوث  عامة،  مص��ة  ��ة،   معطيات 
أل��ام مر�ض،  موافقة،  ترخيص،  العمومية،   ال��ة 
 قانو�ي، أطالع، الطب�ب، عقو�ات جزائية، استغالل،

سر�ة املعطيات، سالمة املعطيات

للتأم�ن الوط��   الصندوق 
ع�� املرض

04

05

06

19/03-132
62,47

01

األراء

07
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أكتو�ر2019

02

03

21

،

. 

:

:

-

-

.

.

.

عن املسؤول  قبل  من  عليھ  املتحّصل  الهيئة  ترخيص   �عّد 
 ال��ّل الوط�� للسرطان بالشمال مطابقا للقانون وال يتضّمن
طرف لفائدة  ال��ّل  عن  املسؤول  من  للمعطيات  إحالة   أّية 
�عود الذي  العمومية  لل��ة  الوط��  املعهد  بآست�ناء   آخر، 

إليھ بالنظر

وحيث يّتجھ تذك�� الصندوق �� هذا اإلطار

-

 بأّن موافقة املر�ض املع�� باألمر إلحالة معطياتھ ال��ّية إ��
تلك إحالة  أّن  طاملا  ضرور�ة،  ل�ست  ال��ّل  عن   املسؤول 

املعطيات تتّم بموجب القانون و�� إطار املص��ة العاّمة

-

األخ�� هذا  فإّن  الصندوق،  بمقّر  امللفات  ع��  الع 
ّ
اإلط تّم   إذا 

 يبقى مسؤوال عن توف�� الضمانات الكفيلة بحسن إستغاللها
وا��افظة ع�� سرّ���ا وسالم��ا

-

الع الغ��
ّ

 بأّن القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ي�ّ�ر إط
أو باألمر  املع��  (بآست�ناء  بالّ��ة  قة 

ّ
املتعل املعطيات   ع�� 

ولذلك جزائية.  عقو�ات  ذلك،  مخالفة  ع��  ب 
ّ
و�رت  الطب�ب) 

تلك إحالة  أّن  من  التأكد  ضرورة  إ��  مدعو  الصندوق   فإّن 
ال عل��ا  الع 

ّ
اإلط وكذلك  طب�ب،  لفائدة   

ّ
إال تتّم  ال   املعطيات 

 من قبل طب�ب
ّ
يمارس إال

-

.

.

.

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة تو�س للطرقات
ل ��

ّ
 السيارة حول املشروع الذي �ع��م الشركة إنجازه، واملتمث

 تمك�ن حرفا��ا من ا��الص اإللك��و�ي لعمليات ��ن شارات
ومدى بالشركة،  ا��اّص  الواب  موقع  ع��  اآل��   اإلستخالص 
بحماية قة 

ّ
املتعل القانونية  لألح�ام  املشروع  هذا   مطابقة 

املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث يّتجھ التوضيح �� البداية بأّن القانون األسا��� عدد 63
 اال��اص الطبيعي�ن، وهو بالتا��

ّ
 لسنة 2004، ال �شمل إال

وال طبيعي�ن  أ��اصا  �انوا  إذا  الشركة  حرفاء  ع��   ينطبق 
ي���ب ع�� حرفا��ا من الذوات املعنو�ة

املعطيات معا��ة  إطار   �� الشركة  ع��  يتعّ�ن   وحيث 
ال��صية ��رفا��ا إح��ام املوجبات التالية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 تمك�ن حرفاء الشركة من ا��الص اإللك��و�ي
 لعمليات ��ن شارات اإلستخالص اآل�� ع��

موقع الواب ا��اص ��ا

��ن، الك��و�ي،  خالص  حرفاء،  عمومي،   هي�ل 
طبيعيون، أ��اص  واب،  موقع  آ��،   استخالص 
 ذوات معنو�ة، إعالم، غاية، موافقة، تجميع، حق
مراقبة وسائل  تصر�ح،  اع��اض،  تحي�ن،   النفاذ، 
سالمة سالمة،  تدقيق  ���يل،   بصر�ة، 

معلوماتية

للطرقات تو�س   شركة 
السيارة

04

05

06

19/03-133
62,47

01

األراء
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نوفم��2019

02

03

01

،

:

.

.

.

.

املعطيات معا��ة   �� الهيئة  لدى  ترخيص  بطلب   القيام 
ع�� املتاح  التصر�ح  أنموذج  حسب  ل��رفاء   ال��صية 
عند بصر�ة  مراقبة  وسائل  ترك��  تّم  إذا  اإللك��و�ي   موقعها 
أرقام ���يل  ع��  إقتصرت  و�ن  ح��  اإلستخالص   بوابات 

السيارات

(3

موضوع اإللك��و�ي  ا��الص  منظومة  وأّن  بآعتبار   وحيث 
للطرقات تو�س  لشركة  الواب  موقع  ع��  تتّم   اإلس�شارة، 
قبل من  السالمة  لتدقيق  إخضاعها  يتعّ�ن  ھ 

ّ
فإن  السيارة، 

أح�ام تقتضيھ  ما  وفق  املعلوماتية  للسالمة  الوطنية   الو�الة 
ق بالسالمة املعلوماتية

ّ
القانون عدد 5 لسنة 2004، املتعل

.

 إعالم ا��ر�ف املع�� بالغاية من معا��ة معطياتھ ال��صية
هذه ت�ون  أن  و�جب  تجميعا،  ع��  موافقتھ  ع��   وا��صول 
 املوافقة صر�حة وت��ك أثرا كتابيا. كما يجب إعالمھ بحّقھ ��
 النفاذ إ�� معطياتھ املعا��ة و�� طلب تحيي��ا أو اإلع��اض ع��

معا����ا، و�� ف��ها عند إن��اء الغاية من معا����ا

(1

ال��صية2) املعطيات  معا��ة   �� الهيئة  لدى  بتصر�ح   القيام 
موقعها ع��  املتاح  التصر�ح  أنموذج  حسب   ل��رفاء 

اإللك��و�ي
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الوظيفة وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية حول مشروع
ومدى املفتوحة،  العمومية  بالبيانات  ق 

ّ
يتعل ح�ومي   أمر 

63 عدد  األسا���  القانون  أح�ام  مع  ال�شاط  ذلك   تطابق 
لسنة 2004

النقطة مستوى  ع��  إضافة  يّتجھ  املشروع،  من   8  الفصل 
�عد ال��صية"  املعطيات  بحماية  "وامل�لف  عبارة   الّرا�عة 

عبارة "املسؤول عن النفاذ إ�� املعلومة

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ح�� الهيئة  قبل  من  املبّ�ن  النحو  ع��  األمر  مشروع   فصول 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية

ق بتعر�ف البيانات 
ّ
 بال�سبة إ�� الفصل 3 من املشروع واملتعل

املبّ�نة اإلست�ناءات  نفس  إستعمال  ُ�ستحسن   العمومية، 
..."  :2016 لسنة   22 عدد  األسا���  القانون  من   24  بالفصل 
ومعطياتھ ا��اصة  حياتھ  حماية   �� الغ��  بحقوق   متعلقة 

ال��صية وملكيتھ الفكر�ة

عن ل 
ّ
ممث إضافة  يّتجھ  املشروع،  من   5 الفصل  إ��   بال�سبة 

�نة
ّ

 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية إ�� تركيبة ال�
املنصوص عل��ا ��ذا الفصل

يّتجھ إضافة عبارة "وامل�لف بحماية 7 من املشروع،   الفصل 
إ�� النفاذ  عن  "املسؤول  عبارة  �عد  ال��صية"   املعطيات 

املعلومة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

بال�سبة للعنونة: يّتجھ �عو�ض عبارة "متعلق" �عبارة "يتعلق 

العات، يّتجھ إضافة الفصل 34 من الدستور إ��
ّ
 بال�سبة لإلط

الع األّول بحيث يصبح كما ي��: "�عد اإلطالع ع�� الدستور
ّ
 اإلط

وخاصة الفصل�ن 32 و34 منھ

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

العمومية بالبيانات  ق 
ّ
يتعل أمر ح�ومي   مشروع 

 املفتوحة ومدى تطابق ذلك ال�شاط مع أح�ام
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
القانون املتعل

البيانات عمومي،  هي�ل  ح�ومي،  أمر   مشروع 
الغ��، املعلومة،  إ��  النفاذ  املفتوحة،   العمومية 
با��ماية، م�لف  فكر�ة،  ملكية  خاصة،   حياة 

��ب املعلومة

العمومية الوظيفة   وزارة 
والسياسات اإلدارة   وتحديث 

العمومية

04

05

06

19/03-13401

األراء

07

02تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ

03

،

.

.

(1

(2

(3

(6

ي�� كما  جديدة  ة 
ّ
مط إضافة  يتعّ�ن   ،12 الفصل  إ��   بال�سبة 

ـــــ و�� صورة تضمن البيانات ملعطيات ��صية يتع�ن  نّصها:" 
��ب تلك املعطيات مع ابقاء ع�� �افة البيانات األخرى

(7

(4

(5

."

."

."

."

."

."
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الوط�� البنك  عن  الصادر�ن  الرأي  إبداء  طل��  ع��   بناء 
عقود مطابقة  مدى  حول  الهيئة  بكتابة  وامل�ّ�ل�ن   الفال�� 
 املناولة ال�� سي��مها البنك مع شر�ات مختّصة �� إستخالص
ق بحماية املعطيات ال��صية، وحول

ّ
 الديون، للقانون املتعل

بتجميع الشر�ات  تلك  قيام   �� ل 
ّ
املتمث اإلجراء  قانونية   مدى 

ضمان �غاية  البنك،  ملدي��  ال��صية  املعطيات   وتحي�ن 
حظوظ أوفر �� إستخالص الديون املستحّقة من البنك

"Préserver la confidentialité des données personnelles 
qui lui sont communiquées par la banque et prendre 
les mesures nécessaires pour garantir la conservation 

et la sécurité de ces données".

 ب. إضافة اإلل��ام�ن التالي�ن ا��مول�ن ع�� املناول، واللذان
 سبق للهيئة التأكيد عل��ما صلب رأ��ا املوّجھ إ�� البنك بتار�خ

19 فيفري 2019

قيام  �� ل 
ّ
املتمث اإلجراء  قانونية  بمدى  ق 

ّ
يتعل فيما   وحيث 

 املناول بتجميع وتحي�ن املعطيات ال��صية، لضمان حظوظ
مع ت�نا��  ال  العمليات  تلك  فاّن  الديون،  إستخالص   ��  أوفر 
ق بحماية املعطيات ال��صية، شر�طة تقديم

ّ
 القانون املتعل

املناول لتصر�ح �� الغرض إ�� الهيئة

05 بتار�خ  للهيئة  قّدم  أن  للبنك  سبق  فقد  وأخ��ا،   وحيث 
��صية، معطيات  بإحالة  ق 

ّ
يتعل تصر�حا   2015  نوفم�� 

بتار�خ  15/01-123 الغرض تحت عدد   �� قرار   وتحّصل ع�� 
عدد القرار  بمقت���  تحي�نھ  تّم   ،2016 فيفري   01 
البنك �ع��م  ال��  املناولة  عقود  ضوء  وع��   .01/17-296 

ھ يتعّ�ن عليھ تحي�ن ذلك التصر�ح من جديد
ّ
إبرامها، فإن

أو الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  �عدم   اإلل��ام 
تحو�لها إ�� ا��ارج

من الغاية  ع��  املعطيات  هذه  معا��ة  لدى   اإلقتصار 
املعا��ة املتفق عل��ا ب�ن الطرف�ن

 وحيث خّصص القانون األسا��� املذ�ور، الفصول من 47 إ��
 50 منھ، لتنظيم عمليات إحالة املعطيات ال��صية، وذلك
 بتكر�س مبدأ ت���� اإلحالة. لكّنھ وضع �عض اإلست�ناءات،
بمقت��� الغ��  إ��  إحالة   �� ل 

ّ
تتمث ال��  ا��ال  صورة   وم��ا 

و��  (2006 لسنة   1 عدد  املركزي  البنك  (م�شور   القانون 
موافقة ع��  مسبقا  ا��صول  ف��ا  �ش��ط  ال  ال��   الصورة 
قيام ع��  اإلجراءات  وتقتصر  باالحالة،  املعني�ن   األ��اص 
 املناول بإعالم األ��اص املعني�ن بتلك اإلحالة لدى مباشرتھ

عمليات اإلستخالص، وهو ما نّص عليھ العقد

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

شر�ات مع  البنك  ي��مها  سوف  ال��  املناولة  عقود  أّن   حيث 
املعطيات إحالة  بالضرورة  تقت���  الديون،   إستخالص 
 ال��صية ��رفائھ املدين�ن إ�� تلك الشر�ات، وهو ما �عت��
إحالة  2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  مع��   ع�� 

معطيات ��صية إ�� الغ��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مناولة لعقود  البنك   إبرام 
مع شرك�� استخالص ديون

ديون، استخالص  بنك،  عمومي،   هي�ل 
الغ��، إحالة،  مناولة،   تجميع، مدين، عقد 
تحو�ل، غعالم،  املناول،  موافقة،   است�ناء، 

اقتصار ع�� الغاية، تصر�ح

البنك الوط�� الفال��
04

05

06

19/03-13650,47
01

األراء
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  أ. �عو�ض عبارة    
 

بالعبارة التالية
"Veiller à la conservation des informations et données…"

:

:
-

-

4 من مشروع العقد، يتعّ�ن مز�د إ�� الفصل   وحيث بال�سبة 
:توضيح الفقرة األخ��ة منھ، وذلك ع�� النحو التا��
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الوطنية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
إ�� مصا�� املقّدم  النفاذ  املياه حول مطلب  وتوز�ع   الستغالل 
 الشركة من املدعو "م. م " �� ا��صول ع�� قائمة إسمية ل�ّل
في الشركة وعمل��ا بفرعها ال�ائن بجر�ة، وصفة �ل واحد

ّ
 موظ
م��م

ق طلب النفاذ بالقائمة
ّ
ھ ول�ن �عل

ّ
 وحيث تأس�سا ع�� ذلك، فإن

وخطط��م بجر�ة  بفرعها  الشركة  وأعوان  ملوظفي   اإلسمية 
 املهنية، وتضّمن الوثيقة ال�� سيقع إعدادها للغرض معطيات
بإحال��ا، قانونا  مطالبة  الشركة  فإّن  تخّصهم،   ��صية 
ال�� اإلدار�ة  الوثائق  إطار   �� تت�ّ�ل  الوثيقة  تلك  أّن   بآعتبار 

�عّدها الشركة وتضعها ع�� ذّمة العموم بموجب القانون

تلك تتضّمن  أال  ذلك،  مع  العارضة  تحرص  أن  يجب   وحيث 
 إسم ولقب العون وصفتھ املهنية فقط، دون غ��ها

ّ
 الوثيقة إال

بطاقة كرقم  ا��اّصة  بحياتھ  العالقة  ذات  املعطيات   من 
 �عر�فھ أو تار�خ ميالده أو وضعھ العائ�� أو عنوانھ أو معّرفھ

الوحيد
،2004 لسنة   63 عدد  القانون  من   47 الفصل  �ّ�ر   وحيث 
ال�� ال��صية  املعطيات  إحالة  املعا��ة  عن  املسؤول   ع�� 
الصر�حة املوافقة  ع��  ا��صول  دون  بمعا����ا   يقوم 
وجود صورة  الت����  هذا  من  إس�ث��  ھ 

ّ
أن  

ّ
إال ��ا،   للمعني�ن 

ر
ّ
 إلزام قانو�ي يفرض القيام بإحالة تلك املعطيات وهو ما يتوف

�� صورة ا��ال

22 لسنة 4 من القانون عدد  ة 
ّ
6، مط  وحيث إقت��� الفصل 

إ�� النفاذ  ق با��ّق �� 
ّ
2016 واملتعل 24 مارس   ��  2016 املؤرخ 

بي��ا ومن  القانون  لهذا  ا��اضعة  الهيا�ل  أّن   املعلومة، 
ما وهو  الهيك��،  لتنظيمها  التلقا�ي  بال�شر  مطالبة   العارضة 
الوظيفية ا��طط  مجمل  �شر  األخ��ة  هذه  تتو��  أن   يف��ض 
ف�ن

ّ
املوظ أسماء   �� قائمة  مع  التنظيم  هذا  يتضّم��ا   ال�� 

واألعوان الذين �شغلون تلك ا��طط

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

في
ّ
موظ وصفات  أسماء  ع��  با��صول  الطلب  ق 

ّ
�عل  حيث 

ل
ّ
 وأعوان الشركة بفرعها ال�ائن بجر�ة، و�� جملة بيانات �ش�

من  4 الفصل  مع��  ع��  ��صية  معطيات  مضمو��ا   �� 
القانون عدد 63 لسنة 2004

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

طلب النفاذ إ�� قائمة إسمية ألعوان الشركة

الغ��، إحالة،  اسمية،  قائمة  عمومي،   هي�ل 
إل��ام قانو�ي،  أعوان شركة، إحالة، املوافقة، 
الصفة �شر،  هيك��،  تنظيم  التلقا�ي،   ال�شر 
 املهنية، حياة خاصة، رقم بطاقة �عر�ف، تار�خ

ميالد، وضع عائ��، عنوان، معّرف وحيد

آلستغالل الوطنية   الشركة 
وتوز�ع املياه

04

05
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"...

حول ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ق بالقواعد العامة واملش��كة لكيفية

ّ
 مشروع أمر ح�ومي يتعل

 التص�يف والتعامل مع املعلومات العمومية، ومدى مطابقتھ
قة بحماية املعطيات ال��صية

ّ
لألح�ام املتعل

"القواعد ع��  العنوان   �� ا��ديث  يبدو  أخرى،  ناحية   ومن 
التص�يف" غ�� مقبول، و��ون من األ�سب اإلكتفاء  لكيفية 
تؤدي العبارة  هذه  أّن  إذ  التص�يف،  قواعد  ع��   با��ديث 

املع�� األ�سب، و�� مطابقة ��توى املشروع

يؤدي املق��ح  التص�يف  بأّن  اإلقرار  أيضا  يجب   وحيث 
فال الوثائق،  أصناف  مختلف  مع  معّ�ن  �عامل  إ��   بالضرورة 

ت�ون هنالك فائدة من ذكر مصط�� "التعامل" �� العنوان

 وتبعا ل�ل ما سبق بيانھ، يق��ح إعادة صياغة العنوان كما ي��:
" مشروع أمر ح�ومي يتعلق بتص�يف الوثائق العمومية

العات، يجب التنصيص �� طالعها ع��
ّ
 وحيث فيما يخّص اإلط

إق��حتھ، ال��  السلط  أو  السلطة  َمن  أي  املشروع،   مصدر 
تكنولوجيات وز�ر  من  "باق��اح  التالية  بالكيفية  ذلك   و��ون 

اإلتصال والتحول الرق��

صياغة من  إست�تاجھ  يمكن  مبد�ي  إش�ال  هنالك   وأخ��ا 
 العنوان، إذ تّم إستعمال عبارة "املعلومات العمومية". و�جب
��ذا أقّر  الذي  القانو�ي  النص  إ��  الرجوع  ا��الة  هذه   �� 
22 عدد  األسا���  القانون  وهو  املعلومات،  من   التص�يف 
�� إ�� املعلومة. و�نّص  النفاذ   �� با��ق  ق 

ّ
2016، املتعل  لسنة 

ھ "يتعّ�ن ع�� الهيا�ل ا��اضعة ألح�ام
ّ
 الفصل 60 منھ ع�� أن

الوثائق لتص�يف  منظومة  واستغالل  ترك��  القانون:   هذا 
 اإلدار�ة ال�� بحوز��ا بما ي�ّسر حق النفاذ إ�� املعلومة، وذلك
 �� أجل ال يتجاوز سنة من تار�خ �شر هذا القانون...". وعليھ
يرتكز ع�� تص�يف املشروع  القانو�ي صلب هذا  اإللزام   فإّن 
"الوثائق إ��  بالتعّرض  ذلك  توسيع  و�مكن  اإلدار�ة.   الوثائق 
 العمومية". و�ف��ض �� �ل ا��االت القيام بتعر�ف مفهوم هذا

املصط�� املستعمل صلب املشروع

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

غاية من  متأتيا  أساسيا  إش�اال  يث��  املشروع  هذا  أّن   حيث 
 الطرف الذي صاغ املشروع �� ر�ط تص�يف املعطيات با��ّق
ل خطأ مبدئيا ست��ز تبعاتھ

ّ
 �� النفاذ ا�� املعلومة. وهو ما يمث

عرضيا �سمح  فالتص�يف  املشروع.  من  الفصول  عديد   �� 
 بتحديد ما يمكن النفاذ إليھ من معلومات من عدمھ. لكن ��
 األصل، تتجاوز الغاية األساسية من املشروع ذلك، إذ أّ��ا ترمي
الغاية وهذه  تأمي��ا.  ��سن  والوثائق  املعطيات  تص�يف   إ�� 
املعلوماتية للسالمة  الوطنية  الو�الة  ت�ليف  ت�ّ�ر   األساسية 
 بإنجاز هذا املشروع. كما نالحظ �� هذا الصدد، أّن الوزارة ال��
بتكنولوجيات فة 

ّ
امل�ل الوزارة   �� األمر  مشروع   إق��حت 

املعلومات

�� العبارات  عديد  تتالءم  ال  العنوان،  يخّص  فيما   وحيث 
وتبدو القانونية،  النصوص  صياغة  قواعد  مع   العنوان 
 متضار�ة معھ. إذ ما �� فائدة �عت القواعد بالعاّمة واملش��كة
�ع�� "العمومية"  وصف  وأّن  خاّصة  الوقت،  نفس   �� 
إذا �� "مش��كة". و�� ا��االت،  �� �ل  أّ��ا مطّبقة   بالضرورة 
 �ل ا��االت، عندما يضع نّص قواعد، ال فائدة من التنصيص
 إذا �انت منظمة ��ال معّ�ن، وهو ل�س

ّ
 عل��ا �� العنوان إال

قة
ّ
املتعل النعوت  هذه  عن  التخ��  يق��ح  لذلك  ا��ال.   صورة 

بالعمومية واملش��كة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

لكيفية واملش��كة  العامة  بالقواعد  ق 
ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

 التص�يف والتعامل مع املعلومات العمومية، ومطابقتھ ألح�ام
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
ال�شر�ع املتعل

إ�� النفاذ   �� ا��ق  ب�ن  التوازن  تحقيق  ع��   العمل 
املعلومة العمومية وحماية املعطيات ال��صية

أمر، تص�يف معطيات، حّق   هي�ل عمومي، مشروع 
تحو�ل، ترخيص،  تصر�ح،  املعلومة،  إ��   النفاذ 
التحول العمومية،  املعطيات  املعلوماتية،   السالمة 
181، حياة خاصة، بروتو�ول   ،108 إتفاقية   الرق��، 
تبادل، إتاحة،  إيواء،  تخز�ن،  مناول،  فكر�ة،   ملكية 

إتالف، أرشفة

رئاسة ا���ومة
04

05

06

20/03-14201

األراء

07
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ة الرا�عة، خاّصة وأّن ممارسة
ّ
 ُ�ستحسن اإلستغناء ع�� املط

القانون ضوء  ع��  ي�ون  املتبعة  والقواعد  النفاذ   ��  ا��ق 
األسا��� عدد 22 لسنة 2016 الذي "وضع قواعد النفاذ

 وتبعا لذلك، ل�س هنالك فائدة �� �عر�ف مفهومي "األثر" أو
ھ

ّ
غة العر�ية. كما أن

ّ
 "الضرر"، إذ يوجد �عر�فهما �� أّي منجد لل

السابقة. القوان�ن  عديد   �� املفهوم�ن  هذين  تكر�س   وقع 
أي �عط��ما  ال  املشروع  هذا  مقتضيات  أّن  كذلك   واملالحظ 
 مع�� خصو��� �ستوجب تحديد �عر�ف لهما �� هذا اإلطار.

و�ق��ح تبعا لذلك اإلستغناء ع�� �عر�في "األثر" و"الضرر

ھ ال
ّ
 أّما �� خصوص �عر�ف مصط�� "حساسية املعلومة "، فإن

 يمكن أن �ستعمل التعر�ف نفس ألفاظ املفهوم املعّرف. وال
 يمكن ذكر "عدم إتاح��ا" ألّن ذلك ال �سّ�ب ضررا. وال فائدة ��
اإلكتفاء ُ�ستحسن  لذلك  وآثاره.  التص�يف  تبعات   �عر�ف 
الضرر "درجة   �� املعلومة"  "حساسية  أّن  ع��   بالتنصيص 

امل��تب عن إفشا��ا أو التغي�� �� محتواها

"النجاعة مصط��  �عر�ف  ت��ير  يمكن  كيف   وأخ��ا، 
"العالقات �عر�ف  عن  املشروع  و�غا���   العملياتية" 
 الديبلوماسية" أو "العالقات الدولية" أو "ا��ياة ا��اصة" أو

"امللكية الفكر�ة"... و�� مصط��ات ورد ذكرها بھ

 ُ�ستحسن كذلك اإلستغناء عن إستعمال لفظ "نظام"، إذ أّن
النص لم يتعّرض إليھ من قبل، واستعمال مصط�� "القواعد

حول بالتعر�ف  ورد  ما  ذكر  إعادة  من  فائدة  ال  ھ 
ّ
أن  كما 

حساسّية املعلومة

القانون من   24 الفصل  ذكر  إعادة  من  كذلك  فائدة   وال 
 األسا��� عدد 22 لسنة 2016، و�مكن فقط اإلكتفاء باإلحالة

إليھ

ّ
القانونية أال  الفصل ا��امس: �ستوجب صياغة النصوص 
يقتصر أن  �ستحسن  ھ 

ّ
فإن وعليھ  مطّولة.  الفصول   ت�ون 

تخصيص ذلك  و�عد  القاعدة،  وضع  ع��  ا��امس   الفصل 

األجدى من  ي�ون  السابقة،  واإلق��احات  للم��وظات   وتبعا 
 صياغة الفصل �اآل�ي "�عتمد تص�يف املعلومات ع�� درجة
24 من القانون األسا���  حساسي��ا طبقا ملقتضيات الفصل 

ق بحق النفاذ إ�� املعلومة
ّ
عدد 22 لسنة 2016 املتعل

بلفظ "يقوم"  لفظ  إس�بدال  ُ�ستحسن  الرا�ع:   الفصل 
"�عتمد

العمومية" املعطى  أو  "املعلومة  �عر�ف  الفصل  هذا   و�نقص 
 وهوما تّم الّتطرق إليھ عرضيا بالفصل ا��امس. وُ�ق��ح إذا أن
أو ت�تجها  ال��  "املعطيات  ي��  كما  التعر�ف  هذا  إضافة   تقع 
مرفق  �� تصّرفها  إطار   �� العمومية  الهيا�ل  عل��ا   تتحصل 

 عام".5

إ�� املصط��ات  �عر�ف  �ستجيب  أن  يجب  الثالث:   الفصل 
فال القانونية.  النصوص  صياغة   �� عل��ا  متعارف   قواعد 
النص  �� إستعمالها  تّم  إذا   

ّ
إال املفاهيم  لتعر�ف   حاجة 

القانو�ي، و�ان لها مع�� مغاير للمع�� املتعارف عليھ لغو�ا

ال��ت�ب باح��ام  اإلطالعات  ترت�ب   �� القاعدة  ت�ون   وحيث 
بي��ا. الزم��  ال�سلسل  صنف  �ل  و��  للنصوص،   التفاض�� 
القوان�ن العات 

ّ
اإلط بداية   �� إدراج  يجب  لذلك،   وتبعا 

األساسية مما يجعل القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

بتعي�ن قة 
ّ
املتعل العات 

ّ
اإلط تحي�ن  املّتجھ  من  ي�ون   وحيث 

األمر وهو  العات 
ّ
اإلط آخر   �� ا��ديدة  ا���ومة   أعضاء 

،2020 فيفري   27�� املؤرخ   2020 لسنة   19 عدد   الرئا��� 
ق ب�سمية رئ�س ا���ومة وأعضا��ا

ّ
املتعل

 وأخ��ا، ال يمكن �� هذا اإلطار عدم التنصيص ع�� "رأي الهيئة
الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية

"املعلومات مفهوم  النص،  �ل   �� إس�بدال  كذلك   وُ�ق��ح 
العمومية" بمفهوم "املعطيات العمومية

إذ التالية،  الصياغة  ع��  اإلقتصار  يق��ح  األول:   الفصل 
للتعار�ف: ا���ومي  األمر  مشروع   �� فصل  تخصيص   سيقع 
تص�يف قواعد  ا���ومي  األمر  هذا  يضبط)  (أو   "يحدد 

املعطيات العمومية

ي��: كما  األو��  ا��ملة  صياغة  إعادة  ُيق��ح  الثا�ي:   الفصل 
"��دف تص�يف املعطيات العمومية ا��

ت�س�� وهو  املوضوع،  بنفس  و4  و2   1 عدد  ات 
ّ
املط ق 

ّ
 تتعل

ة
ّ
 النفاذ إ�� املعطيات العمومية و�جب تبعا لذلك دمجها �� مط

واحدة

إ�� بالنفاذ  ال  �سمح  ال  التص�يف  أّن  اإلشارة  تجدر   وحيث 
لذلك ذلك.  ع��  العمل  يّ�سر  ھ 

ّ
إن بل  بحماي��ا،  وال   املعلومة 

وحيث فيما يخّص فصول املشروع

املنّقح األسا���  القانون  ع��  كذلك  التنصيص  يق��ح   وحيث 
لسنة  42 عدد  األسا���  القانون  وهو  الذكر،  سابق   للقانون 
ق باملوافقة ع�� إنضمام

ّ
 2017 املؤرخ �� 30 ماي 2017، واملتعل

أورو�ا ��لس   108 رقم  اإلتفاقية  إ��  التو�سية   ا��مهور�ة 
للمعطيات اآللية  املعا��ة  تجاه  األ��اص  بحماية  قة 

ّ
 املتعل

181 ا��اص  ذات الطا�ع ال����� و�روتو�ولها اإلضا�� رقم 
�سلطات املراقبة وا�سياب وتدفق املعطيات ع�� ا��دود

رئ�س إن   " ي��:  كما  اإلطالعات  بداية  صياغة  يق��ح   وحيث 
 ،ا���ومة

 ،باق��اح من وز�ر تكنولوجيات االتصال والتحول الرق��
 ،�عد االطالع ع�� الدستور

27  �� املؤرخ   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   وع�� 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
 ،جو�لية 2004، املتعل

24  �� املؤرخ   2016 لسنة   22 عدد  األسا���  القانون   وع�� 
ق با��ق �� النفاذ إ�� املعلومة

ّ
 ،مارس 2016 املتعل

 وع�� القانون األسا��� عدد 42 لسنة 2017 املؤرخ �� 30 ماي
ق باملوافقة ع�� انضمام ا��مهور�ة التو�سية إ��

ّ
 2017 املتعل

قة بحماية األ��اص
ّ
 االتفاقية رقم 108 ��لس أورو�ا املتعل

ال����� الطا�ع  ذات  للمعطيات  اآللية  املعا��ة   تجاه 
املراقبة �سلطات  ا��اص   181 رقم  اإلضا��   و�روتو�ولها 

وا�سياب وتدفق املعطيات ع�� ا��دود
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فصل آخر مستقل ل�ل صنف

 وُ�ستحسن صياغة الفصل كما ي��: "يتم تص�يف املعلومات
مستوى حسب  أصناف  أر�عة  ا��  العمومية  املعطيات   أو 

حساسي��ا

الثانية الفقرة  باإلستغناء عن   و�سمح إصدار مرجع تفصي�� 
"يحّدد ي��:  كما  الفقرة  صياغة  إعادة  و�ّتجھ   ،6 الفصل   من 
 مرجع تفصي�� معاي�� التص�يف، واإلجراءات الواجب إتباعها
 للقيام بھ واملتدخل�ن �� هذه العملية، والقواعد ال�� تطّبق ��
وحماية والتبو�ب  واإليواء  والتخز�ن  التص�يف   عمليات 
 املعطيات وتبادلها وأرشف��ا و�عادة تص�يفها و�تالفها. و�صدر

املرجع التفصي�� بقرار من رئ�س ا���ومة

 الفصل 00: يتم تحديد تص�يف �ل معلومة، عند التوّصل
إحداثھ وتار�خ  الصنف  ع��  و�حتوي  إحدا��ا.  أو   ��ا 

وخاصيات املعلومة

تص�يف حسب  التخز�ن  قواعد  تحديد  يتم   :00  الفصل 
املعلومة، وخصوصية ا��امل لها

أو وط��  مناول  لدى  املعلومة  إيواء  حالة   ��  :00  الفصل 
 أجن��، يتعّ�ن ع�� الهي�ل العمومي إح��ام القواعد املبّ�نة
ق بحماية املعطيات ال��صية، وا��صول

ّ
 بالقانون املتعل

ع�� ترخيص �� ذلك

تفصيلها يتّجھ   :7 الفصل  2 من  فقرة   4 للنقطة   بال�سبة 
كما ي��

بمستوى محمية  الفهرسة،  إعتبار  يتعّ�ن   :00  الفصل 
حماية املعلومة نفسها

 الفصل 00: يتم إتاحة وتبادل املعلومات �عد الّتحّقق من
أهلية املرسل إليھ �� تقّبلها وترك أثر لتلك العملية

أو والوثائق  املعلومات  تص�يف  إعادة  يتم   :00  الفصل 
 إتالفها أو أرشف��ا طبقا ملقتضيات القوان�ن سار�ة النفاذ

�� هذا ا��صوص

ھ
ّ
ة الثانية من النقطة 3 من الفصل 7، فإن

ّ
 �� خصوص املط

األسا��� القانون  مع  يتعارض  أن  املشروع  لهذا  يمكن   ال 
بتحو�ل �سمح  الذي  ال��صية،  املعطيات   ��ماية 
ع�� ا��صول  �عد  ا��ارج  إ��  ال��صية   املعطيات 
فكيف ال��صية.  املعطيات  حماية  هيئة  من   ترخيص 
(من محمية  املصّنفة  املعلومة  أّن  ع��  التنصيص   يمكن 
يمكن ال  ال��صية)  باملعطيات  قة 

ّ
املتعل املعلومات   بي��ا 

إيواؤها خارج ال��اب التو����؟

ال يمكن صياغة فصل بثالث صفحات، وال  الفصل السا�ع: 
و�تعّ�ن إجرائية،  مسائل   �� ا��وض  أمر  إطار   ��  يمكن 

اإلكتفاء بصياغة فصول متتالية �اآل�ي

بال�سبة  ال فائدة من إعداد دليل إجراءات   الفصل الثامن. 
إ�� �ل هي�ل عمومي، إذ أّن املرجع التفصي�� س�تو�� ذلك

النفاذ بقواعد  للتص�يف  عالقة  ال  التاسع:   الفصل 
 للمعلومة، إذ ال يمكن تطبيق عقو�ات اإلخالل بممارسة حق

للمعلومة ضمن النفاذ  ل هيئة 
ّ
ا��دوى من وجود ممث  ما �� 

 ��نة التص�يف داخل الهي�ل العمومي؟ وكذلك إس�شار��ا ��
خصوص تص�يف املعلومات؟

لذا يق��ح اإلستغناء ع�� هذا الفصل

النحو ع��  الصياغة  إعادة  ٌيق��ح  األول،  للمستوى   بال�سبة 
ذات العمومية  املعطيات  مطلق"  بـــــــــــ"سري  "تصّنف   التا��: 

ا��ساسية القصوى وال��

"الهيا�ل ع��  تنّص  ف��  األخ��ة،  الفقرة  خصوص   ��  أّما 
ي�ساءل عن القارئ  يجعل  مما  املذ�ور�ن اسميا..."   العمومية 

كيفية ذكرهم وم�ان ذكرهم باملشروع؟

 كما أّن املصط��ات املستعملة تك���� �� �عض األحيان صبغة
ب

ّ
يرت ھ 

ّ
وأن نظرا  قانو�ي،  نّص   �� مجاال  لها  تجد  وال   إ�شائية، 

بھ. و��  تبعات قانونية هاّمة ع�� وضعية األ��اص املعني�ن 
ة

ّ
املط  �� خط��ة"  "جرائم  مصط��  ذكر  فإّن  الصدد،   هذا 

 األخ��ة يجعلنا نطرح جملة من ال�ساؤالت: من سيقوم بتحديد
بال�سبة الشأن  وكذلك  شروط؟  أي  وحسب  ا��طورة   هذه 
 للفقرة الثانية من الفصل، بال�سبة ملصط�� "عدد محدود"،
وما�� نّص  و�أي  أساس  أي  وع��  بتحديده  سيقوم   فمن 

طبيعتھ؟

ُيق��ح ا��امس،  بالفصل  املضمنة  املستو�ات  لبا��   بال�سبة 
باع قواعد الصياغة املب�نة �� النقطت�ن السا�عة والثامنة،

ّ
 إت

 وتجّنب إستعمال ألفاظ إ�شائية أو مخالفة ملا كّرستھ قوان�ن
سابقة ع�� غرار

املّتجھ من  األو��،  املطة  الثالث،  املستوى  إ��   بال�سبة 
 إستعمال التعر�ف القانو�ي للمعطيات ال��صية، و��ون من
نكتفي أن  القانو�ي  املستوى  ع��  لتطوره  وتحّسبا   األجدر 

بالتنصيص ع�� أّ��ا املعطيات ال��صية

لفظ ُ�ستعمل  الثانية،  املطة  الثالث،  املستوى  إ��   ال�سبة 
"ا��ياة مصط��  مع  يتطابق  ال  ما  وهو  ال��صية   ا��ياة 
والقانون الدستور،  من   24 بالفصل  املكّرس   ا��اصة" 

األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 بال�سبة إ�� املستوى الثالث، املطة األخ��ة، تنص ع�� س��
األجهزة العمومية، فما �� األجهزة العمومية؟

هذا صياغة  إعادة  ُيق��ح  الرا�ع،  ملستوى  إ��   بال�سبة 
 املستوى كما ي��:" "غ�� مصّنف" �� �ّل املعطيات العمومية،
السابقة وال�� الفصول   �� املعتمد  التص�يف   ال�� لم �شملها 

ت�ون متاحة للعموم

 الفصل السادس: ال جدوى تطبيقي من هذا الفصل، ما عدى
بطر�قة بالتص�يفات  للقيام  العمومية  الهيا�ل  أيدي   إطالق 
 وحسب إجراءات يحّددو��ا بأنفسهم. وهو ما سيؤدي إ�� وجود
 تص�يفات مختلفة ور�ما متضار�ة. لذلك �ستحسن ع�� ضوء
 مقتضيات هذا املشروع إصدار مرجع تفصي��                                ،
 تحّدد بأك�� تدقيق معاي�� التص�يف و�جراءاتھ، واملتدخل�ن ��

إطار ما ضبطھ القانون واألوامر ال��تي�ية

.

."

."."

."

.

...

:

:

،

،
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النفاذ، ع�� عدم إح��ام قواعد التص�يف 

ا��الف�ن ملعاقبة  آخر  قانو�ي  إطار  إيجاد  يتوّجب   لذلك 
لقواعد هذا املشروع واملرجع التفصي��

ّ
 الفصل العاشر: لم يتّم مّدنا بمشروع املرجع التفصي��، إال
ما

ّ
 أّن إ��اقھ باألمر، من شأنھ أن يؤدي إ�� صعو�ة �عديلھ �ل

ھ سيك���� رتبة النّص امل��ق بھ
ّ
 دعت ا��اجة إ�� ذلك. إذ أن

عدم لذلك،  تبعا  و�ق��ح  �عديلھ.  يصعب  ح�ومي،  أمر   وهو 
إتباع دون  بھ،  �عديالت  بإدراج  للسماح  باألمر،   إ��اقھ 
 إجراءات مطّولة، واإلكتفاء بذكره وتحديد السلطة املصدرة

إليھ

 مالحظة األخ��ة: من س��اقب حسن تطبيق هذا األمر؟ ومن ��
ا��هة ال�� ستصدر املرجع التفصي�� وتقوم بتحي�نھ؟

 و�تّجھ تبعا لذلك النظر �� إم�انية إسناد الرقابة ع�� التطبيق
السالمة  �� املدقق�ن  وا����اء  اإلدار�ة  الرقابة  هيئة   إ�� 

املعلوماتية

.

.

.

.

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ح�� أعاله  املبّ�ن  النحو  ع��  ا���ومي  األمر  مشروع   فصول 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية
.

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن كتابة الدولة للشؤون
مصا��هم ع��  الواردة  العرائض  ع��  األذون  حول   ا��ارجية 
من الطالبة  األطراف  تمك�ن  إ��  والّرامية  ا��اكم  رؤساء   من 
إطار  �� للوزارة  تا�ع�ن  ف�ن 

ّ
بموظ ق 

ّ
تتعل األجر   ��  شهادات 

ومدى املوظف�ن،  ��ؤالء  عالقة  ذات  ��صية  أحوال   قضايا 
ق بحماية املعطيات

ّ
 �عارض هذه اإلجراءات مع ال�شر�ع املتعل

ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث ال شّك �� أّن البيانات املضّمنة �شهادة األجر وغ��ها من
ف العمومي واألج�� �ش�ل عام

ّ
 الوثائق اإلدار�ة واملالية للموظ

�عت�� بداهة من املعطيات ال��صية

 وحيث �ّ�ر الفصل 47 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
 2004، إحالة هذه املعطيات إ�� الغ��، دون املوافقة الصر�حة
�ان إذا  لوليھ  أو  لورثتھ  أو  باألمر  املع��  لل��ص   والكتابية 

قاصرا

 وقد وضع نفس الفصل �عض اإلست�ناءات لهذا املبدأ وحّددها
املعطيات إحالة  ف��ا  تجوز  ال��  الصور  و��  حصر�ة،   بصفة 
 ال��صية إ�� الغ��. ومن ذلك مثال إذا �انت إحالة املعطيات
 ال��صية ضرور�ة لـــتنفيذ �عض املهام ال�� تقوم ��ا السلط
الت�بعات أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  إطار األمن   ��  العمومية 
العمومية السلطة  ��ا  تقوم  ال��  األخرى  املهام   ا��زائية، و�ل 
�� اإلحالة  أّن  أي  العمل.  ��ا  ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن   طبقا 
ولفائدة الوضع  قانو�ي سابق  بموجب نص  تتّم  الصور،   هذه 
ما وهو  طبيعي�ن،  أ��اص  لفائدة  ول�س  عمومية   سلطات 
القانون لذلك:  (أمثلة  القانون".  بمقت���  "باإلحالة   �س�� 
إحالة ع��  البنوك  يج��  التو����  املركزي  للبنك   املنظم 

قانون املذ�ور،  البنك  لفائدة  ال��صية ��رفا��م   املعطيات 
ة الشغل يلزمان املؤجر�ن ع�� إحالة املعطيات

ّ
 التقاعد ومجل

 ال��صية ألجرا��م لفائدة صناديق الضمان االجتما��، إ��.)
ال�� العرائض  ع��  األذون  كذلك  تدخل  اإلطار،  هذا   و�� 
 يصدرها رؤساء ا��اكم �� إطار التحقيق �� القضايا امل�شورة
أو العد��  بالقضاء  األمر  ق 

ّ
�عل سواء  ا��اكم  مختلف   لدى 

اإلداري أو املا��

2004 63 لسنة   وحيث تطبيقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 
"غيــــــــرا" القر�ن  اعتبار   �� كذلك  شك  ال  ھ 

ّ
فإن الذكر،   سالف 

عن النظر  بصرف  وذلك  باألمر،  املع��  ال��ص  إ��   بال�سبة 
 وجود نزاع قضا�ي ب�ن الزوج�ن من عدمھ. وع�� هذا األساس،
املطلو�ة الوثائق  من  القر�ن  تمك�ن  حال  بأّي  يمكن  ال  ھ 

ّ
 فإن

إذنا يحمل  �ان  ولو  ��صية،  معطيات  تتضمن   باعتبارها 
وا�� خرق  ف��ا  العملية  تلك  أّن  طاملا  الغرض،   ��  قضائيا 
 ألح�ام الفصل 47 املذ�ور أعاله، وهو خرق موجب للعقو�ات
نفس من   90 بالفصل  عل��ا  املنصوص  واملالية   ا��زائية 

(القانون (ال��ن ملدة عام وخطّية بخمسة آالف دينار

ھ يتعّ�ن دعوة مصا��
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

املطلو�ة الوثائق  توجيھ  إ��  ا��ارجية  للشؤون  الدولة   كتابة 
باعتبارها القضائية،  السلطة  و��  الطالبة،  ا��هة  إ��   رأسا 
 السلطة ال�� أجاز القانون أن تحال إل��ا املعطيات ال��صية
تطبيقا باألمر،  املع��  ال��ص  موافقة  ع��  ا��صول   دون 
يتّجھ كما  أعاله.  توضيحھ  سلف  مثلما   47 الفصل   ألح�ام 
أمن تضمن  ال��  اإلجرائية  ا��وانب  إح��ام  ذلك  ع��   عالوة 
باتباع وذلك  ا��الة،  ال��صية  املعطيات  وسالمة   وسرّ�ة 
ظرف  �� الوثائق  ووضع  للتبليغ،  والقانونية  اإلدار�ة   الطرق 
إليھ املوجھ  ال��ص  قبل  من   

ّ
إال ُيفتح  ال  وسري   مختوم 

الظرف

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

ف��م بما  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ي�ّ�ر 
غ��  �� أو  باألمر  املع��  ال��ص  موافقة  دون   القر�ن، 
موافقة �ستوجب  ال  وال��  القانون  ضبطها  ال��   ا��االت 

املع�� باألمر، وال�� ال �عد األذون ع�� العرائض إحداها

موظف الغ��،  إحالة،  عر�ضة،  ع��  إذن  عمومي،   هي�ل 
 عمومي، موافقة، سلطة عمومية، قضايا، محكمة، شهادة
حصري، است�ناء  قاصر،  و��،  ورثة،  إدار�ة،  وثائق   أجر، 
إل��ام ال��ات�ب،  جزائية،  ت�بعات  وط��،  دفاع  عام،   أمن 
أج��، املؤجر،  حرفاء،  طبيعيون،  أ��اص   قانو�ي، 
املعطيات، سر�ة  املعطيات،  أمن  قضا�ي،  نزاع   القر�ن، 

للشؤون الدولة   كتابة 
ا��ارجية

04

05

06

20/03-14390,47 01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2020

02

03
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.

دائما ل 
ّ
مث التوجھ  هذا  بأّن  التذك��  الهيئة  يفوت  ال   وحيث 

هذه خصوص   �� للهيئة  والثابت  الوا��  القانو�ي   املوقف 
إ�� ودعو��ا  العدل  وزارة  إ��  توج��ھ  سبق  والذي   املسألة، 
 �عميمھ ع�� �ل ا��اكم. وهو نفس املوقف القانو�ي الذي تّم
(خاّصة وا��اّصة  العمومّية  الهيا�ل  عديد  إ��   توج��ھ 
نفس  �� الهيئة  إس�شارة  لها  سبق  ال��  ال��ّية)   املؤسسات 

املوضوع

،

الوط�� الصندوق  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 للتقاعد وا��يطة اإلجتماعية حول الطلب الذي تقّدم بھ أحد
قة

ّ
املتعل الوثائق  من  تمكينھ  إ��  والّرامي  الصندوق   منخرطي 

 بإسناد الشقق التا�عة لل�ّ� السك�� للصندوق بتطاو�ن بداية
من سنة 2016 واملتمثلة ��

بحماية ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  مع  اإلجراء  هذا  �عارض   ومدى 

النفاذ املطلوب  الوثائق  بأّن  العلم  مع  ال��صية،   املعطيات 
 إل��ا تتضّمن عّدة معطيات ��صية للمنتفع�ن ��ذه الشقق،
ال��ية والوضعية  السنوي  والدخل  العائلية  ال��كيبة   مثل 
واإلدار�ة اإلجتماعية  والوضعية  الطبية  والتقار�ر   وامللفات 

والتمتع بقروض سكنية إجتماعية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 حيث حسب التعر�ف الوارد بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة ،املعطيات ال��صية 

ل�ل ال�����  بامللف  املضّمنة  البيانات  �ل  �عّد   ،2004 
واللقب اإلسم  مثل  الصندوق  بخدمات  منتفع  أو   منخرط 
 وتار�خ الوالدة والعنوان واملهنة ورقم بطاقة التعر�ف الوطنية
 والوضعية العائلية ورقم ا��ساب البن�ي أو ال��يدي إن ُوجد
عل��ا...معطيات املتحصل  والقروض  السنوي   والدخل 
ا��ساسة ال��صية  املعطيات  إل��ا  تضاف   ��صية، 
و�ملفاتھ ال��ية  بوضعيتھ  قة 

ّ
واملتعل املنتفع،  أو   للمنخرط 

هذه �ل  وتخضع  اإلجتماعية.  و�وضعيتھ  الطبية   وتقار�ره 
وا��ماية املعا��ة  وقواعد  شروط  إ��  ال��صية   املعطيات 
املذ�ور  2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أقّرها   ال�� 

أعاله
 وحيث �عت�� الصندوق الوط�� للتقاعد وا��يطة اإلجتماعية
واملنتفع�ن ملنخرطيھ  ال��صية  املعطيات  ع��   مؤتمنا 
املعا��ة" عن  "املسؤول  صفة  بالتا��  ولھ  وأعوانھ،   بخدماتھ 
2004 63 لسنة   كما تّم �عر�فھ صلب القانون األسا��� عدد 
حماية عن  مسؤول  بالتا��  وهو   .(26 إ��   9 من   (الفصول 
أم��ا ع��  وا��افظة  بحوزتھ  ال��  ال��صية   املعطيات 
 وسر���ا، و��ّ�ر عليھ إتاح��ا للغ�� أو إطالعهم عل��ا بأي وجھ
ت�ون أن  يجب  وال��  املع��  ال��ص  موافقة  دون   �ان، 

صر�حة وكتابية

لل�سو�غ املعّدة  الشقق  إسناد  جلسات  محاضر  من   ��� 
بال�ّ� السك�� املذ�ور

حسب وترتي��م  املنتفع�ن  ��ميع  املسندة  النقاط   مجموع 
األفضلّية ل��صول ع�� شقة

محضر �ل  تار�خ  مع  طابق  �ل   �� الشاغرة  الشقق   عدد 
جلسة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الغ�� إ��  ��صية  معطيات   إحالة 
بناء ع�� طلب نفاذ إ�� املعلومة

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
ا��االت غ��   �� أو  باألمر  املع��  ال��ص   موافقة 
�ستوجب ال  وال��  القانون  ضبطها  ال��   االست�نائية 

موافقة املع�� باألمر

الع، إحالة، الغ��، معطيات
ّ
 هي�ل عمومي، منخرط�ن، اإلط

جلسات، محاضر  ا��ماية،  ضمانات  موافقة،   حّساسة، 
 منتفع�ن من خدمات، النفاذ إ�� املعلومة، تركيبة عائلية،
ط��، ملف  ط��،  تقر�ر  ��ية،  وضعية  سنوي،   دخل 
حساب رقم  قروض،  إدار�ة،  وضعية  اجتماعية،   وضعية 
 بن�ي، رقم بطاقة �عر�ف، مؤتمن، أعوان، أمن املعطيات،

سر�ة املعطيات، است�ناءات، قاصر، قا��� األسرة

للتقاعد الوط��   الصندوق 
04وا��يطة اإلجتماعية

05

06
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األراء
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جانفي 2020
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األسا��� القانون  من   47 بالفصل  الت����  مبدأ  ورد   وحيث 
إحالة "ت��ر  ھ: 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��
كما كتابيا...".  أثرا  ت��ك  وسيلة  بأي  الو��  أو  ورثتھ  أو   باألمر 
الت����، ملبدأ  ا��صر�ة  اإلست�ناءات  الفصل  نفس   تضمن 
دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  ف��ا  تجوز   وال�� 

موافقة ال��ص املع��، و�� �اآل�ي

 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  أوالدفاع  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
 بالت�بعات ا��زائية (أي أن ي�ون طلب اإلحالة صادرا عن جهة
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  قضائية)،  أو  عسكر�ة  أو   أمنية 

ا��اري ��ا العمل

 و�� �ل هذه ا��االت، �ش��ط �� ا��ال لھ، أن يتعّهد بتوف��
ا��الة ال��صية  املعطيات  ��ماية  الضرور�ة   الضمانات 
 إليھ وا��قوق املرتبطة ��ا طبق ما تحّدده الهيئة وضمان عدم
�ان و�ذا  أجلھ،  من  أحيلت  الذي  الغرض  غ��   ��  إستعمالها 
 املع�� باألمر طفال، تطبق أح�ام الفصل 28 من هذا القانون

(أّي موافقة الو�� و�ذن قا��� األسرة)

الطلب أّن  الوطنية  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 املقّدم إ�� الصندوق الوط�� للتقاعد وا��يطة االجتماعية، ال
 يندرج ضمن أي إست�ناء من اإلست�ناءات الواردة بالفصل 47
2004، مما يجعلھ حرّ�ا 63 لسنة   من القانون األسا��� عدد 
 بالرفض. و��ون املسؤول عن املعا��ة الذي يخالف الت����
47 سالف الذكر، عرضة للعقو�ات ا��زائية  الوارد بالفصل 
القانون نفس  من   90 بالفصل  عل��ا  املنصوص   واملالية 

األسا���، أّي ال��ن مدة عام وخطية بخمسة آالف دينار

الوطنية الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تمت  إذا   ب. 
��ماية املعطيات ال��صية وذلك �� ا��االت التالية

.

.

:

.

:
املع�� لل��ص  تحقيق ملص��ة حيو�ة  اإلحالة   �� �ان   إذا 
 باألمر (أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) أو لورثتھ

.أو لوليھ

.

.

.

.

-

 إذا �انت اإلحالة تنفيذا التفاق ي�ون ال��ص املع�� باألمر
(أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) طرفا فيھ

-

 إذا �انت اإلحالة ضرور�ة إلجراء بحوث ودراسات تار�خية أو
علمية

-
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 هي�ل عمومي، مشروع إتفاقية، منظومة معلوماتية، تطبيقة
 معلوماتية، عملية تدقيق، السالمة املعلوماتية، إحالة، الغ��،
سر�ة املعطيات،  أمن  غل��امات،  بيوم��ي،  سفر   جواز 
 املعطيات، استغالل، الولوج، االطالع، �عديل، ���، أعوان،

،هو�ة، نفاذ للمعطيات

صياغة يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 مشروع اإلتفاقية ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح�� يتطابق
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
مع أح�ام القانون املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

املرفقة اإلتفاقية  ���ة  بقراءة  يّت��  الش�ل:  حيث   من 
أّن ذلك  الفصول،  ترقيم   �� خطأ  وجود  الرأي،  إبداء   بطلب 
بالفصل جاءت  الرسمية  املطبعة  ع��  ا��مولة   اإلل��امات 
ق

ّ
يتعل آخر  ثالث  فصل  إدراج  تّم  مباشرة  و�عده   الثالث، 

هذا ت��يح  لذلك  تبعا  و�تع�ن  الداخلية.  وزارة   بال��امات 
ا��طأ و�عادة ترقيم الفصول

يتجھ الداخلية:  وزارة  ع��  ا��مولة  اإلل��امات  حيث   من 
الالزمة اإلحتياطات  جميع  الوزارة  تّتخذ  أن  ع��   التنصيص 
 للمحافظة ع�� أمان املعطيات ا��الة وسالم��ا وسر���ا وعدم
أجلها، ومنع �ل من حيلت من 

ُ
أ ال��  الغاية  �� غ��   إستغاللها 

 ل�ست لھ صفة من الولوج إل��ا أو اإلطالع عل��ا أو �عديلها أو
���ها، بأّي ش�ل من األش�ال

 من حيث اإلل��امات ا��مولة ع�� املطبعة الرسمية: يتّجھ
تضم�ن التنصيصات التالية

 ع�� أّن املطبعة الّرسمية ملزمة با��افظة ع�� سرّ�ة وأمن
إطالع وعدم  إل��ا،  ا��الة  ال��صية  املعطيات   وسالمة 
باست�ناء األش�ال،  من  ش�ل  بأي  محتواها  ع��   أعوا��ا 

األعوان ا��ّول�ن للقيام ��ذه العملية

ن من التث�ت
ّ

 ع�� أّ��ا ملزمة بوضع منظومة معلوماتية تمك
 الحقا من هوّ�ة جميع األ��اص الذين نفذوا إ�� املعطيات

ال��صية ا��الة إل��ا من الوزارة

ة ��
ّ
 ع�� أّ��ا ملزمة بإخضاع التطبيقات املعلوماتية املستغل

الو�الة قبل  من  تدقيق  عملية  إ��  اإلتفاقية،  هذه   إطار 
أح�ام تقتضيھ  ما  وفق  املعلوماتية،  للسالمة   الوطنية 
ق بالسالمة املعلوماتية

ّ
القانون عدد 5 لسنة 2004، املتعل

املعطيات �ل  تباعا،  الوزارة  إ��  رجع 
ُ
ت بأن  ملزمة  أّ��ا   ع�� 

وذلك اإلتفاقية،  بمقت���  إل��ا  أحيلت  ال��   ال��صية 
لها أثر  أي  ت��ك  ال  و�أن  معا����ا،  من  اإلن��اء   بمجّرد 

بمنظوما��ا

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مشروع إتفاقية ب�ن وزارة الداخلية واملطبعة الّرسمية ل��مهور�ة 
البيوم��ي، السفر  جواز  و���يص  بإنتاج  ق 

ّ
يتعل  التو�سية 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
 ومطابقتھ ألح�ام ال�شر�ع املتعل

البيوم��ية من قبيل املعطيات ا��ساسة  �عد املعطيات 
حماية بقانون  تقّيد  أق���  معا����ا  �ستوجب   ال�� 

املعطيات ال��صية

معلوماتية، منظومة  إتفاقية،  مشروع  عمومي،   هي�ل 
املعلوماتية، السالمة  تدقيق،  عملية  معلوماتية،   تطبيقة 
أمن غل��امات،  بيوم��ي،  سفر  جواز  الغ��،   إحالة، 
االطالع، الولوج،  استغالل،  املعطيات،  سر�ة   املعطيات، 

،�عديل، ���، أعوان، هو�ة، نفاذ للمعطيات

وزارة الداخلية

04

05

06

20/03-14501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري2020

02

03

06
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. 

. 

.

.

.

.

.
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•

•

•
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 ال�� تلّق��ا الشركة من �عض الشر�ات املؤمنة لد��ا، والّرامية
 إ�� ا��صول ع�� ���ة من امللفات الطبية لبعض أعوان تلك
األعوان لهؤالء  ال��ّية  ا��الة  معرفة  ��دف   الشر�ات، 
الت�افلية للتأم�ن  التو�سية  الشركة  إرجاع  رفض   وس�ب 
القانون مع  الطلبات  تلك  تضارب  ومدى  التداوي،   ملصار�ف 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

 حيث تطبيقا ألح�ام الفصول 14 ومن 63 إ�� 65 من القانون
ال��صية املعطيات  فإّن   ،2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
ال�� ا��ّساسة،  املعطيات  من  �عت��  بالّ��ة  قة 

ّ
 املتعل

غ�� ال��صية  باملعطيات  مقارنة  قصوى  حماية   �ستوجب 
ا��ّساسة

الع
ّ
أو اإلط الغ��  إ��  القانون، إحال��ا   ولذلك فقد �ّ�ر نفس 

تحت العامل  الط��  شبھ  واإلطار  األطباء  قبل  من   
ّ
إال  عل��ا، 

مسؤولي��م وا��اضع إ�� واجب ا��افظة ع�� السّر امل��
ھ ول�ن �ان املبدأ هو ت����

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى أن

باإلحالة القيام  إست�نائية  و�صفة  يمكن  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال  اإلحالة، 

املرض، ع��  ا��ما��  التأم�ن  عقد  إ��  إس�نادا   املطلو�ة 
 وشر�طة إح��ام القواعد التالية ال�� أوج��ا القانون األسا���

سالف الذكر

مغلق ظرف   �� الط��  امللف  من  ���ة  �ل  إحالة  تتم   أن 
قبل من   

ّ
إال يفتح  ال  وسرّي   �����" عبارة  يحمل   ومختوم 

طب�ب مراقب

الع ع�� محتوى امللف،
ّ
 يتو�� الطب�ب املراقب دون سواه، اإلط

 و�د�� برأيھ للشركة الطالبة �� حدود ما �سمح بھ مقتضيات
السر الط��

ع�� الع 
ّ
اإلط أو  الظروف  تلك  فتح  ت����  شركتكم   إش��اط 

ھ ال
ّ
 محتواها من قبل األعوان اإلدار��ن للشر�ات الطالبة. وأن

مع يتعامل  مراقب  طب�ب  قبل  من   
ّ
إال بذلك  القيام   يمكن 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ھ
ّ
فإن يوجد،  لم  و�ن  الت�افلية،  للتأم�ن  التو�سية   الشركة 

يتعّ�ن عل��ا التعاقد مع طب�ب للغرض

 وحيث �� صورة عدم توفر إحدى الشروط القانونية املذ�ورة
مع بالتضامن  تتحّمل  الت�افلية  التأم�ن  شركة  فإّن   أعاله، 
 الشركة الطالبة، مسؤولية إحالة معطيات ��صية حّساسة
 إ�� الغ�� دون إح��ام الشروط القانونية، وت�ون بالتا�� عرضة
و94 و90   87 بالفصول  عل��ا  املنصوص  ا��زائية   للعقو�ات 

من القانون األسا��� املذ�ور أعاله

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

ال��ية املعطات  ع��  لع 
ّ
يط أو  م 

ّ
ي�سل أن  يمكن   ال 

التا�عة لألجراء إال طب�ب مراقب

أعوان، حّساسة،  معطيات  الغ��،  إحالة،  تأم�ن،   شركة 
مسؤولية الع، 

ّ
إط تداوي،  مصار�ف  ط��،  ملف   ،��� 

تأم�ن، عقد  امل��،  السر  ط��،  شبھ  إطار   بالتضامن، 
،مرض، ظرف مغلق، طب�ب مراقب

للتأم�ن التو�سية   الشركة 
الت�افلية

04

05

06

20/03-146
94, 90 ,87, 47 ,65 ,64 ,63 ,14 

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2020

02

03

03

.

.
.

.

.

.

.

:

-

-

"

-

إس�يفاء �عد  الطالبة  الشركة  تتو��  أن  شركتكم   إش��اط 
إليكم الطبية  فات 

ّ
املل  ��� إرجاع  إّما  الطلب،  من   الغاية 

الطب�ب لدى  تأمي��ا  و�ّما  ��ا،  أحيلت  ال��  الطر�قة   بنفس 
املراقب

-
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة النقل حول مشروع
اآللية باملراقبة  ق 

ّ
املتعل ا��انب   �� الطرقات  ة 

ّ
مجل  تنقيح 

��رائم ا��والن

ھ سبق لوزارة التجه�� واإلس�ان وال��يئة
ّ
 حيث يتّجھ التذك�� بأن

ثابتة أدوات  ترك��  مشروع  حول  الهيئة  إس�شارت  أن   ال��ابية 
 ع�� الطر�ق العام ملراقبة ق�س السرعة، وواف��ا برأ��ا بتار�خ

15 د�سم�� 2017

 وحيث فيما يخّص طلب اإلس�شارة الّراهن، فإّن معاينة جرائم
بالضرورة تقت���  اآللية،  املراقبة  منظومة  بواسطة   ا��والن 
 إلتقاط صور للوحات املنجمية للسيارات. و�عت�� رقم اللوحة
 املنجمية للسيارة من املعطيات ال��صية لصاح��ا، باعتبار
الرقم ذلك  خالل  من  ال��ص  ع��  الّتعرف  من  ن 

ّ
يمك ھ 

ّ
 وأن

الوحيد املعّرف  أو  الوطنية  التعر�ف  بطاقة  رقم   (مثل 
(للموظف

مستوجبة ��صية  بمعطيات  ق 
ّ
يتعل األمر  أّن  طاملا   وحيث 

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  ألح�ام  وخاضعة   ل��ماية 
ھ يتعّ�ن إضافة فقرة أخ��ة إ�� الفصل 101 (مكّرر)

ّ
 2004، فإن

واملعطيات البيانات  معا��ة  وتخضع   " نّصها:  ي��   كما 
واألجهزة الوسائل  بواسطة  آلية  بكيفية  عل��ا   املتحصل 
ا��ررة والوثائق  ا��اضر  �ل  وكذلك  الفصل،  ��ذا   املذ�ورة 
املنصوص واإلجراءات  والقواعد  الشروط  إ��  ضو��ا،   ع�� 
املعطيات حماية  مادة   �� العمل  بھ  ا��اري  بال�شر�ع   عل��ا 

ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

بھ ا��اري  "ال�شر�ع  إستعمال عبارة  الهيئة ع��  �شّدد   وحيث 
بحماية ق 

ّ
املتعل ا��ا��  القانون  ع��  التنصيص  وعدم   العمل" 

 املعطيات (وهو القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004) باعتبار
 وأنھ س�تم �عو�ضھ بقانون أسا��� جديد املعروض حاليا ع��
ا��لس ع��  إحالتھ  تّمت  والذي  الشعب  نّواب  مجلس   أنظار 

منذ 20 مارس 2018 مع منحھ أولوّ�ة النظر

األوامر ضمن  التنصيص  ضرورة  ع��  الهيئة  تؤكد   وحيث 
 ال��تي�ية ع�� حّق السائق �� النفاذ إ�� معطياتھ ال��صية. إذ
الذي التجاوز  تث�ت  السائق ا��الف بصورة  مّد  الواجب   من 
السرعة ق�س  مراقبة  آلة  بواسطة  إلتقاطها  تّم  والذي   اتكبھ 
وحة املنجمية للسيارة وا��ا

ّ
 ي�ون ف��ا وجھ السائق ورقم الل

و��ون ال��ص املرافق للسائق مخفي

�ع�ن اإلعتبار يتعّ�ن أخذ  ھ 
ّ
أن تبعا ملا سبق ذكره، ترى   وحيث 

�� ا��انب ة الطرقات 
ّ
تنقيح مجل ال�� قّدم��ا عند   املالحظات 
ق باملراقبة اآللية ��رائم ا��والن

ّ
املتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ا��انب  �� الطرقات  ة 
ّ
مجل تنقيح   مشروع 

ق باملراقبة اآللية ��رائم ا��والن
ّ
املتعل

ة، هي�ل عمومي، مراقبة ق�س السرعة،
ّ
 مشروع تنقيح مجل

اآللية، املراقبة  منظومة  للسيارة،  املنجمية  اللوحة   رقم 
املعرف �عر�ف،  بطاقة  رقم  جرائم،  املعطيات،  إ��   النفاذ 
السائق، وجھ  املعطيات،  إ��  النفاذ  للموظف،   الوحيد 

مرافق السائق

04وزارة النقل

05

06

20/03-14701
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ا��طوط شركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
الشركة إ��  املوّجه�ن  العدلي�ن  ال�����ين  حول   التو�سية 
إ�� والرامي�ن  الفر�سية،  العدلية  الشرطة  عن   والصادر�ن 
الفر�سية من أسماء وأرقام هواتف العدلية   تمكي��ا الشرطة 
ا��مهور�ة مطارات  من  رحالت  أّمنوا  الذين  األعوان   وعناو�ن 
ديقول" شارل  "روا���  و  "أور��"  مطاري  جاه 

ّ
إت  ��  التو�سية 

نوفم��  13 إ��   2018 جو�لية   19 من  املمتدة  الف��ة   خالل 
األرا��� ا��اري ع��  ا��زا�ي  التحقيق  إطار   ��  2019، وذلك 
وتب�يض مخّدرات  و��ر�ب  ومسك  نقل  قضّية   ��  الفر�س ية 
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  مع  ذلك  تضارب  ومدى   أموال، 

املعطيات ال��صية

،2004 63 لسنة   حيث تطبيقا ألح�ام القانون األسا��� عدد 
ا��زائية الت�بعات  نطاق   �� ال��صية  املعطيات  إحالة   فإّن 
 (فوق ال��اب التو����) �عت�� إحالة بمقت��� القانون تقتض��ا
من ل��خيص  األساس  هذا  ع��  تخضع  وال  العامة،   املص��ة 

الهيئة وال ملوافقة ال��ص املع�� باألمر

ال��اب فوق  العامل�ن  الشركة  أعوان  إ��  بال�سبة   وحيث 
ھ ينطبق عل��م ال�شر�ع الفر���� وال يمكن بالتا��

ّ
 الفر����، فإن

ا��صول ع�� معطيا��م الفر�سية من  العدلية  الشرطة   منع 
ال��صية �� إطار إنابة قضائية

 وحيث بال�سبة إ�� أعوان الشركة الذين ي��ّددون ع�� املطارات
ا��طوط شركة  طائرات  م�ن  ع��  عملهم،  إطار   ��  الفر�سية 
بناء يتّم  ال��صية  معطيا��م  ع��  ا��صول  فإّن   التو�سية، 
 ع�� إنابة قضائية دولية، يتم توج��ها ع�� وزارة ا��ارجية ال��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ما إلجراء  العدل  وزارة  مصا��  إ��  ف��ا،  النظر  �عد   تحيلها 
يتع�ن

املبدأ �ان  ول�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

لشركة يمكن  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال ال��صية،  املعطيات  إحالة   ي�ّ�ر 

 ا��طوط التو�سية القيام باإلحالة طاملا �انت ضرور�ة للقيام
بالت�بعات ا��زائية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

إطار  �� ال��صية  املعطيات  تحو�ل  أو  إحالة   إن 
 ت�بعات قضائية ع�� ال��اب التو���� أو تنفيذا إلنابة
 قضائية دولية يتم قانونا دون ا��صول ع�� ترخيص

من الهيئة

إحالة، موافقة،  ترخيص،  عمومي،   هي�ل 
قضائية، إنابة  أعوان،  قانو�ي،  ال��ام   تحو�ل، 
رقم إسم،  قضا�ي،   ����� عدلية،   ت�بعات 
ترخيص، جزا�ي،  تحقيق  عنوان،   هاتف، 

،مص��ة عامة

04شركة ا��طوط التو�سية

05

06

20/03-14801
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الوطنية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
التعاقد مع صاالت تو�س"حول إع��ام الشركة 

ّ
 لإلتصاالت "إت

ب��و ا�شور�س  كر�دي  "ميتقان  والتأم�ن  اإلئتمان   "مكتب 
(MITIGAN-Credit & Insurance Bureau)
تحي�ن   �� أساسا  ل 

ّ
تتمث ا��دمات  من  جملة  تقديم   �غرض 

 املعطيات ال��صية ��رفاء الشركة وتص�يف ا��رفاء حسب
هذه �عارض  ومدى  ��م،  ا��اّصة  اإلق��اضية   السوابق 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
اإلجراءات مع ال�شر�ع املتعل

عن املسؤول  من  ال��صية  املعطيات  إحالة  �عّد   حيث 
عّرفها كيفما  ل 

ّ
تتمث إذ  معا��ة،  عملية  الغ��  إ��   املعا��ة 

"  ��  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   6  الفصل 
من ش�ل  بأي  ��صية  معطيات  إبالغ  أو  �سليم  أو   إعطاء 
عدة أو  ��ص  إ��  الوسائل،  من  وسيلة  بأي  أو   األش�ال 
�شمل عام  �عر�ف  وهو  باألمر".  املع��  باست�ناء   أ��اص 
مجموعة بإدراج  و�سمح  واملعنو��ن  الطبيعي�ن   األ��اص 
�� ال��صية  املعطيات  ملعا��ة  التقنية  العمليات  من   كب��ة 

خانة اإلحالة

بابا  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  خّصص   وحيث 
ونّص ونقلها".  ال��صية  املعطيات  "إحالة  لعملية   را�عا 
إ�� ال��صية  املعطيات  إحالة  ت�ّ�ر   " ھ 

ّ
أن منھ   47  الفصل 

وليھ أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون   الغ�� 
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا،  أثرا  ت��ك  وسيلة   بأي 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

للقوان�ن ��ا طبقا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  �انت ضرور�ة   إذا 
وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

 �عد
ّ
 و��ون بذلك املبدأ الصر�ح هو عدم اإلحالة إ�� الغ��، إال

 حصول املسؤول عن املعا��ة ع�� موافقة ال��ص املع��،
 أو �� ا��االت ال�� ضبطها القانون وال�� ال �ستوجب موافقة
ل

ّ
ھ تطبيقا للمبدأ العام للموافقة، فإّن تدخ

ّ
 املع�� باألمر. وأن

 الغ�� �� إطار عقد مناولة أثناء إجراء عملية املعا��ة للنفاذ إ��
يلزم هذا املعا��ة،  �� حوزة مسؤول عن  ��صية   معطيات 
واملس�ن��ة الكتابية  املوافقة  ع��  مجّددا  با��صول   األخ�� 

لأل��اص املعني�ن باملعا��ة

البيانات، بمصداقية  قة 
ّ
املتعل اإلحالة  عملية  إ��  بال�سبة   أ. 

بإلزام ال��صية،  املعطيات  معا��ة  من  النوع  هذا  ق 
ّ
 يتعل

 قانو�ي وضعھ املشّرع ع�� �اهل املسؤول عن املعا��ة (شركة
 إتصاالت تو�س �� صورة ا��ال) صلب الفصل 21 من القانون
 األسا��� لسنة 2004 الذي سمح بالقيام ��ذه العملية سواء

من قبل املسؤول عن املعا��ة بنفسھ أو بواسطة مناول

عن املسؤول  فإّن  البيانات"،  "مصداقية  عملية  إطار   و�� 
وطر�قة العملية  من  الغاية  تحديد  يتو��  الذي  هو   املعا��ة 

إتصاالت إ�� اإلس�شارة موضوع طلب شركة  بالرجوع   وحيث 
األول الفرع  ق 

ّ
يتعل فرع�ن،  إ��  تنقسم  أّ��ا  يت��   تو�س، 

 بتحي�ن املعطيات ال��صية ��رفا��ا وهو صنف جديد من
البيانات مصداقّية  �س��  ال��صية  املعطيات  إحالة 
.(fiabilisation des données /data cleansing)
ل ��

ّ
ق الفرع الثا�ي �عملية إحالة مختلفة عن األو�� تتمث

ّ
 و�تعل

ما �سّ�� ا��رفاء حسب سوابقهم اإلق��اضية وهو   تص�يف 
 �عملية اإلستعالم اإلئتما�ي

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

مناولة عقد  إطار   �� ��صية  معطيات  إحالة   إن 
عن املسؤول  شأن  شأنھ  املناول  ال��ام   �ستوجب 

املعا��ة بقواعد حماية املعطيات ال��صية

إحالة، حرفاء،  ائتمان،  مكتب  شركة،  عمومية،   مؤسسة 
مسؤول اإلئتما�ي،  اإلستعالم  البيانات،  مصداقية   الغ��، 
 عن املعا��ة، مناول، تصر�ح، عقد املناولة، قاعدة بيانات،
ذوات طبيعيون،  أ��اص  إبالغ،  �سليم،  رقمية،   تطبيقة 
 معنو�ة، موافقة، است�ناءات، إل��ام قانو�ي، عقد مناولة،
قاعدة االستخالص،  مخاطر  معطيات،  إرجاع   إعالم، 

بيانات، تطبيقة رقمية

الوطنية  الشركة 
لإلتصاالت

04

05

06

20/03-149
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."

ما وهو  بالعملية.  ت�ليفھ  تّم  الذي  الطرف  ول�س   إنجازها، 
 يجعل الطرف املذ�ور مطالبا بإعادة املعطيات ال��صية إ��
تحيي��ا �عد  وذلك  لھ،  أحالها  الذي  املعا��ة  عن   املسؤول 
الذي املناول،  الطرف  هذا  و�سّ��  مصداقي��ا.  من   والتث�ت 
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   6 الفصل   عّرفھ 
املعطيات بمعا��ة  يقوم  معنوي  أو  طبي��  ��ص  "�ل  ھ 

ّ
 بأن

ال��صية ��ساب املسؤول عن املعا��ة

تو�س مطالبة إتصاالت  فإّن شركة  بيانھ،  ما سبق   و�ناء ع�� 
 بمّد حرفا��ا بمطبوعة موافقة ع�� إحالة معطيات ��صية

��ساب مكتب اإلستعالم اإلئتما�ي املذ�ور

شركة ع��  يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

بحرفا��ا خاصة  ��صية  معطيات  إلحالة  تو�س،  صاالت 
ّ
 إت

ال�� بالتوصيات  الّتقيد  اإلئتما�ي،  اإلستعالم  مكتب   ��ساب 
أمل��ا الهيئة

شركة حرفاء  إعالم  واجب  بأّن  بيانھ،  سبق  مّما   وُ�ست�تج 
 إتصاالت تو�س وا��صول ع�� موافق��م الصر�حة والكتابية
محموال يبقى  املناول،  إ��  ال��صية  معطيا��م  إحالة   ع�� 
ذلك، إ��  و�اإلضافة  املعا��ة.  عن  املسؤول  باعتبارها   عل��ا 
 فإّن شركة إتصاالت تو�س مطالبة بالقيام بإجراءات التصر�ح
إ�� ا��رص ع�� إح��ام قواعد املناول  الهيئة، مع دعوة   لدى 
 حماية املعطيات ال��صية والتنصيص صلب عقد املناولة،
 ع�� ضرورة إرجاع املناول للمعطيات ال��صية إ�� الشركة،

�عد إس�يفاء الغاية من معا����ا

يقوم الذي  هو  اإلئتما�ي  اإلستعالم  مكتب  أّن  يتّ��   وحيث 
 بتجميع املعطيات واملعلومات عن ا��رفاء من مصادر مختلفة
إ�� يخضعها  ثم  مصداقية،  أك��  و�عطا��ا  تحيي��ا   �غاية 
ل

ّ
 تطبيقة التقييم ال�� وضعها                       . و�� عملّية تتمث

يجعل مّما  ال��صية.  املعطيات  معا��ة   �� شّك  أد�ى   دون 
املعا��ة عن  مسؤوال  ��ا،  القائم  اإلئتما�ي  اإلستعالم   مكتب 
63 عدد  األسا���  القانون  أح�ام  مع��  ع��  بذاتھ   

ّ
 مستقال

 لسنة 2004، وال يمكن بالتا�� إعتباره مناوال بال�سبة إ�� شركة
 إتصاالت تو�س. وع�� هذا األساس، ال يمكن لشركة إتصاالت
 تو�س إحالة املعطيات ال��صية ��رفا��ا إ�� مكتب اإلئتمان
حرفا��ا إعالم  �عد   

ّ
إال ب��و"  ا�شور�س  كر�دي   "ميتقان 

 باإلحالة وا��صول ع�� موافق��م ال�� ت�ون صر�حة وكتابية.

قة باإلستعالم اإلئتما�ي،
ّ
إ�� عملية اإلحالة املتعل بال�سبة   ب. 

ل ��
ّ
 ف�� �عت�� من عمليات املعا��ة املستجدة �� تو�س، وتتمث

 تجميع معطيات ��صية حول حرفاء املسؤول عن املعا��ة
ق خاّصة بكيفية

ّ
 (شركة إتصاالت تو�س �� صورة ا��ال) تتعل

 �عاملهم �� نطاق خالص فوات��هم وأقساط قروضهم ومخاطر
 اإلستخالص ال�� حفت بتلك العمليات �غاية تص�يف هؤالء
ن القائم ع�� تجميع �ل هذه املعطيات،

ّ
 ا��رفاء. وهو ما يمك

ا��اطر بتقييم  �سمح  ��مة  بيانات  قاعدة  ت�و�ن   من 
وخاّصة عدمھ،  من  قرضا  منحھ  مثل  با��ر�ف،  قة 

ّ
 املتعل

تلك تقييم  و�تّم  والفوات��.  القروض  خالص  ع��   قدرتھ 
قدرة مدى  بتحديد  �سمح  رقمية  تطبيقة  بواسطة   ا��اطر 
 ا��ر�ف ع�� ا��الص. وتقوم ��ذه العمليات شر�ات أو م�اتب
عند أعمالها  ب�تائج  املعا��ة  عن  املسؤول  وتمّد   متخصصة 
القيام االئتما�ي"  "االستعالم  ملكتب  ي�س��  ول�ي   الطلب. 
حماية بقواعد  التقّيد  عليھ  ھ 

ّ
فإن أعاله،  املبّ�نة   بمهامھ 

63 عدد  األسا���  القانون  أوج��ا  ال��  ال��صية   املعطيات 
لسنة 2004

.

.

(scoring)

.

.
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حول ال��ة  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 مطالب النفاذ إ�� املعلومة ال�� وردت ع�� الوزارة والرامية إ��
املناظرات جلسات  محاضر  من  ورقية   ��� ع��   ا��صول 
وزارة م��ا 

ّ
نظ ال��  ا��ارجية  املناظرات  أو  لل��قية   الداخلية 

إل��ا النفاذ  املطلوب  الوثائق  أّن  إ��  اإلشارة  مع   ال��ة، 
 م��و�ة بالنتائج ال��ائية للمناظرة ال�� تتّضمن مجموعة من
� ومعّرفھ الوحيد وتار�خ

ّ
 املعطيات مثل إسم ولقب �ل م���

ومدى التأدي�ية،  والعقو�ات  الرتبة   �� واألقدمّية   إنتدابھ 
ق بحماية املعطيات

ّ
 �عارض هذه اإلجراءات مع ال�شر�ع املتعل

ال��صية

63 عدد  األسا���  بالقانون  الوارد  التعر�ف  حسب  أّن   حيث 
��ن للمناظرات

ّ
قة بامل���

ّ
 لسنة 2004، �عّد �ّل البيانات املتعل

وتار�خ واللقب  اإلسم  مثل  خارجية  أو  داخلية  �انت   سواء 
الوطنية التعر�ف  بطاقة  ورقم  واملهنة  والعنوان   الوالدة 
 والوضعية العائلية ورقم ا��ساب البن�ي أو ال��يدي إن ُوجد
وال��قيات...معطيات التأدي�ية  والعقو�ات  السنوي   والدخل 
املعا��ة وقواعد  شروط  إ��  بالتا��  وتخضع   ��صية، 
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أقّرها  ال��   وا��ماية 

املذ�ور أعاله

 وحيث �عت�� وزارة ال��ة مؤتمنة ع�� املعطيات ال��صية
مها سواء �انوا من ب�ن أعوا��ا

ّ
��ن للمناظرات ال�� تنظ

ّ
 للم���

 أو من خارج الوزارة، ولها بالتا�� صفة "املسؤول عن املعا��ة"،
2004 63 لسنة   كما تّم �عر�فھ صلب القانون األسا��� عدد 
حماية عن  مسؤولة  بالتا��  و��   .(26 إ��   9 من   (الفصول 
أم��ا ع��  وا��افظة  بحوز��ا  ال��  ال��صية   املعطيات 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 وسرّ���ا، و��ّ�ر عل��ا إتاح��ا للغ�� أو إطالعهم عل��ا بأّي وجھ 
 �ان، دون موافقة ال��ص املع�� باألمر، وال�� يجب أن ت�ون

صر�حة وكتابية

ملبدأ ا��صرّ�ة  اإلست�ناءات  الفصل  نفس  تضّمن   كما 
 الت����، وال�� تجوز ف��ا إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��

دون موافقة ال��ص املع�� باألمر، و�� �اآل�ي

 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
 بالت�بعات ا��زائية (أّي أن ي�ون طلب اإلحالة صادرا عن جهة
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  قضائية)،  أو  عسكر�ة  أو   أمنية 

ا��اري ��ا العمل

الوطنية الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تمت  إذا   ب. 
��ماية املعطيات ال��صية وذلك �� ا��االت التالية

 و�� �ل هذه ا��االت، �ش��ط �� ا��ال لھ، أن يتعّهد بتوف��

 إذا �ان �� اإلحالة تحقيق ملص��ة حيو�ة لل��ص املع��
 باألمر (أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) أو لورثتھ

أو لوليھ
 إذا �انت اإلحالة ضرور�ة إلجراء بحوث ودراسات تار�خية

أو علمية
املع�� ال��ص  ي�ون  التفاق  تنفيذا  اإلحالة  �انت   إذا 
طرفا ا��الة)  ال��صية  املعطيات  صاحب  (أّي   باألمر 

فيھ

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

إ�� معلومة مشمولة جزئّيا باالست�ناء النفاذ   ال يمكن 
النفاذ  �� با��ّق  ق 

ّ
24 املتعل بالفصل   املنصوص عليھ 

باإلست�ناء املع��  ا��زء  ��ب  �عد   
ّ
إال املعلومة،   إ�� 

واملتعلق باملعطيات ال��صية م�� �ان ذلك ممكنا

إ�� النفاذ   �� ا��ّق   هي�ل عمومي، ��� ورقية، مناظرات، 
لقب، إسم،  موافقة،  الغ��،  إحالة،   ،�

ّ
امل���  املعلومة، 

وضعية �عر�ف،  بطاقة  رقم  مهنة،  عنوان،  والدة،   تار�خ 
أعوان، بر�دي،  حساب  رقم  بن�ي،  حساب  رقم   عائلية، 
تأدي�ية، ترخيص،  نتائج منظرات، معرف وحيد، عقو�ات 
موافقة، إطالع،  إتاحة،  املعطيات،  سر�ة  املعطيات،   أمن 
 است�ناءات، ضمانات ا��ماية، االقتصار عل�� الغاية، و��،

قاصر، قا��� األسرة
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األسا��� القانون  من   47 بالفصل  الت����  مبدأ  ورد   وحيث 
إحالة ت�ّ�ر   " ھ: 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

 املعطيات ال��صية إ�� الغ��، دون املوافقة الصر�حة للمع��
باألمر أو ورثتھ أو الو��، بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

،

"...
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ا��الة  ال��صية  املعطيات  ��ماية  الضرور�ة   الضمانات 
 إليھ وا��قوق املرتبطة ��ا طبق ما تحّدده الهيئة وضمان عدم
�ان و�ذا  أجلھ،  من  حيلت 

ُ
أ الذي  الغرض  غ��   ��  إستعمالها 

 املع�� باألمر طفال، تطبق أح�ام الفصل 28 من هذا القانون
(أّي موافقة الو�� و�ذن قا��� األسرة)

 

ألح�ام تطبيقا  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

ال��صية املعطيات  إحالة  ت�ّ�ر  آنفا،  املذ�ور   47  الفصل 
اإلست�نائية ا��االت  غ��   �� موافق��م،  دون  ��ن 

ّ
 للم���

 املذ�ورة أعاله. و��ون املسؤول عن املعا��ة الذي يخالف هذا
ا��زائية واملالية املنصوص عل��ا للعقو�ات   الت����، عرضة 

بالفصل 90 من نفس القانون األسا���

 وحيث فيما يخّص ا��ّق �� النفاذ إ�� املعلومة، يتّجھ التذك��
األسا��� القانون  من   27 الفصل  مقتضيات  تطبيق   بواجب 
ھ " إذا �انت املعلومة

ّ
 عدد 22 لسنة 2016 والذي ينّص ع�� أن

بالفصل�ن عليھ  منصوص  باست�ناء  جزئّيا  مشمولة   املطلو�ة 
يمكن فال  القانون،  هذا  من  و...  ال��صية]  [املعطيات   24 
 �عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م�� �ان ذلك

ّ
 النفاذ إل��ا إال

ممكنا

تبّ�ن أّ��ا لم  إ�� مراسلة وزارة ال��ة،  بالرجوع   وحيث يّت�� 
للهيئة ي�س��  ح��  النفاذ،  بمطالب  تقّدمت  ال��   األطراف 
 التثّ�ت إذا ما �انت اإلحالة تدخل ضمن اإلست�ناءات املذ�ورة

أعاله أم ال؟
ألح�ام تطبيقا  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

ال��صية املعطيات  إحالة  ت�ّ�ر  آنفا،  املذ�ور   47  الفصل 
اإلست�نائية ا��االت  غ��   �� موافق��م،  دون  ��ن 

ّ
 للم���

 املذ�ورة أعاله. و��ون املسؤول عن املعا��ة الذي يخالف هذا
ا��زائية واملالية املنصوص عل��ا للعقو�ات   الت����، عرضة 

بالفصل 90 من نفس القانون األسا���

.

.

.

."
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حول ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب   بناء ع�� 
ومدى البيوم��ية،  التعر�ف  ببطاقة  ق 

ّ
املتعل القانون   مشروع 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
تطابقھ مع ال�شر�ع املتعل

�عض مع  اإليجا�ي  التفاعل  ��ّ�ل  ول�ن  الهيئة  أّن   حيث 
 مق��حات التعديل ال�� تقّدمت ��ا �� خصوص مشروع القانون
يقع لم  اللت�ن  باملالحظت�ن  مجّددا  تتمسك  أّ��ا   

ّ
إال  املذ�ور، 

أخذهما �ع�ن اإلعتبار وذلك لألسباب التالية

وصورتھ البطاقة  صاحب  بصمات  ع��  اإلبقاء  من  جدوى   ال 
 بقاعدة بيانات بدعوى إستعمالها فيما �عد �� إستخراج جواز
ھ باإلم�ان إستعمال البصمة والصورة

ّ
 سفر بيوم��ي، طاملا أن

 املوجودت�ن �شر�حة بطاقة التعر�ف البيوم��ية عندما يطلب
املع�� باألمر إستخراج جواز سفر بيوم��ي

قة �عدم إدراج عنوان
ّ
 بال�سبة للمالحظة الثانية و�� املتعل

ل ��
ّ
 املواطن بالشر�حة: تتمّسك الهيئة بمق��حها األص�� املتمث

�ان ول�ن  العنوان  بأّن  ذلك  وت�ّ�ر  بالشر�حة،  العنوان   إدراج 
من ال��ص  هوّ�ة  م�ّونات  من  ل�س  ھ 

ّ
فإن ��صيا،   معطى 

مّما البطاقة  ع��  كتابتھ  يمكن  ال  متغّ��  معطى  وهو   جهة، 
�ستوجب تجديدها �لما �غّ�� العنوان من جهة أخرى

غ�� مساح��ا   �� بالشر�حة  العنوان  ُيدرج  أن  الهيئة   وتق��ح 

:

قة بإ�شاء قاعدة بيانات 
ّ
 بال�سبة للمالحظة األو�� و�� املتعل

 الستغاللها �� إستخراج جواز السفر البيوم��ي: ُيق��ح حذف
�� "إال  اإلضا��:  الفصل  من  األو��  الفقرة  من  التالية   ا��ملة 
سفر جواز  استخراج   �� يرغب  املع��  ال��ص  أن   حالة 

بيوم��ي

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

الع عليھ �� إطار قيامها بمهامها 
ّ
املشّفرة للسماح للهيا�ل اإلط

صياغة يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 مشروع القانون ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح�� يتطابق
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
مع أح�ام القانون املتعل

ل �� إدراج إسم ولقب
ّ
 تؤكد الهيئة ع�� تمّسكها بطل��ا املتمث

تي�ية: ع�� غرار جواز السفر ا��توي
ّ
 ال��ص با��روف الال

بنفس القيام  املستحسن  من  ي�ون  غت�ن، 
ّ
بالل بيانات   ع�� 

 ال���ء لبطاقة التعر�ف الوطنية، مع العلم أّن االسم واللقب
بقاعدة وتخز���ا  عل��ا  ا��صول  س�تّم  تي�ية 

ّ
الال  باللغة 

ّ
إال يقبل  ال  الذي  بالرمز          إدراجهم  س�تم  إذ   البيانات، 

تي�ية
ّ
ا��روف الال

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

البيوم��ية ومطابقتھ التعر�ف  ببطاقة  ق 
ّ
املتعل القانون   مشروع 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
ألح�ام ال�شر�ع املتعل

معطيات عمومي،  هي�ل  قانون،   مشروع 
�عر�ف بطاقة  بيانات،  قاعدة   بيوم��ية، 
لقب، اسم،  بيوم��ي،  سفر  جواز   بيوم��ية، 
بطاقة شر�حة،  استعمال،  صورة،   بصمة، 
مهام، مشفرة،  غ��  هو�ة،  العنوان،   �عر�ف، 

تخز�ن

رئاسة ا���ومة
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الدراسات مركز  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 والبحوث لإلتصاالت حول الطلب الذي تقّدم بھ املدعو أ.ذ إ��
الذي امللف  من  ورقية  ���ة  من  تمكينھ  إ��  والرامي   املركز 
مها املركز

ّ
 تقّدم بھ املدعو ر. د للمشاركة �� اإلس�شارة ال�� نظ

آلختيار مس�شار جبا�ي، وخاصة الوثائق التالية

ا��صول املطلوب  الوثائق  أّن  اإلس�شارة  طلب  تّضمن   وقد 
 ع�� ���ة م��ا، تتّضمن جملة من املعطيات ال��صية ال��
ق بحماية املعطيات ال��صية إحال��ا إ��

ّ
 يمنع القانون املتعل

 الغ�� دون موافقة ال��ص املع�� باألمر. وأّن ال��ص املع��
 باألمر �� صورة ا��ال وهو املدعو ر. د، عّ�� كتابيا عن تمّسكھ
إ�� �ھ 

ّ
تر�  

ّ
بملف املّضمنة  ال��صية  إحالة معطياتھ   �عدم 

 الغ��، وهو ما جعل املركز �� وضعية تنازع ب�ن تطبيق أح�ام
ق بالنفاذ إ�� املعلومة من جهة، وأح�ام القانون

ّ
 القانون املتعل

ق بحماية املعطيات ال��صية من جهة أخرى
ّ
املتعل

 حيث حسب التعر�ف الوارد بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة
� ال����� الذي قّدمھ املدعو ر.

ّ
 ال���

ّ
 2004، يتّضمن ملف

مثل ال��صية  املعطيات  من  جملة  بالضرورة  املركز  إ��   د 
بطاقة ورقم  واملهنة  والعنوان  الوالدة  وتار�خ  واللقب   اإلسم 

:

:

���ة من بطاقة التعر�ف ا��بائية
 ���ة من ترخيص وز�ر املالية للمع�� باألمر �� ممارسة

مهنة مس�شار جبا�ي
عن  تقّل  ال  أقدمية  ع��  باألمر  املع��  حصول  يث�ت   ما 

ثالث سنوات �� ممارسة مهنة مس�شار جبا�ي
الوطنية الغرفة   �� باألمر  املع��  إنخراط  يث�ت   ما 

للمس�شار�ن ا��بائي�ن

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ورقم العائلية  والوضعية  ا��با�ي  واملعّرف  الوطنية   التعر�ف 
هذه �ّل  وتخضع  ُوجد.  إن  ال��يدي  أو  البن�ي   ا��ساب 
وا��ماية املعا��ة  وقواعد  شروط  إ��  ال��صية   املعطيات 
املذ�ور  2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أقّرها   ال�� 

أعاله
 وحيث �عت�� مركز الدراسات والبحوث لإلتصاالت مؤتمنا ع��
لھ ملّفات الذين قّدموا  ��ن 

ّ
امل��� ل�ّل   املعطيات ال��صية 

تّم كما  املعا��ة"،  عن  "املسؤول  صفة  بالتا��  ولھ  �هم، 
ّ

 تر�
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  صلب   �عر�فھ 
حماية عن  مسؤول  بالتا��  وهو   .(26 إ��   9 من   (الفصول 
أم��ا ع��  وا��افظة  بحوزتھ  ال��  ال��صية   املعطيات 
 وسر���ا، و��ّ�ر عليھ إتاح��ا للغ�� أو إطالعهم بأّي وجھ �ان،
ت�ون أن  يجب  وال��  باألمر  املع��  ال��ص  موافقة   دون 

صر�حة وكتابية

األسا��� القانون  من   47 بالفصل  الت����  مبدأ  ورد   وحيث 
إحالة "ت��ر  ھ: 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��
باألمر أو ورثتھ أو الو�� بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
 بالت�بعات ا��زائية (أّي أن ي�ون طلب اإلحالة صادرا عن جهة
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  قضائية)،  أو  عسكر�ة  أو   أمنية 

ا��اري ��ا العمل

ملبدأ ا��صر�ة  اإلست�ناءات  الفصل  نفس  تّضمن   كما 
 الت����، وال�� تجوز ف��ا إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��

دون موافقة ال��ص املع��، و�� �اآل�ي

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

تر�� ملف  من  ورقية  ���ة  من  الغ��   تمك�ن 
للمشاركة �� اإلس�شارة إلختيار مس�شار جبا�ي

جبائية، �عر�ف  بطاقة  ورقية،  ���ة  عمومي،   هي�ل 
املعلومة، إ��  نفاذ  م����،  منخرط،  جبا�ي،   مس�شار 
والدة، تار�خ  لقب،  اسم،  موافقة،  الغ��،   إحالة، 
جبا�ي، معرف  �عر�ف،  بطاقة  رقم  مهنة،   عنوان، 
 وضعية عائلية، رقم حساب بن�ي، رقم حساب بر�دي،
إتاحة، املعطيات،  سر�ة  املعطيات،  أمن   مؤتمن، 

است�ناءات اإلحالة، ضمانات ا��ماية

والبحوث الدراسات   مركز 
باالست�ناء-لإلتصاالت جزئّيا  مشمولة  معلومة  إ��  النفاذ  يمكن   ال 

ق با��ّق �� النفاذ إ��
ّ
 املنصوص عليھ بالفصل 24 املتعل

باإلست�ناء املع��  ا��زء  ��ب  �عد   
ّ
إال  املعلومة، 

واملتعلق باملعطيات ال��صية م�� �ان ذلك ممكنا

04

05

06

20/03-152

90 ,47 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2020

02

03

14

.

.

.

.

.

.

.

"...

.

•

•
•
•

•
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:
الوطنية الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تمت  إذا   ب. 

��ماية املعطيات ال��صية وذلك �� ا��االت التالية

 إذا �ان �� اإلحالة تحقيق ملص��ة حيو�ة لل��ص املع��
أو ا��الة)  ال��صية  املعطيات  صاحب  (أّي   باألمر 

لورثتھ أو لوليھ

 إذا �انت اإلحالة ضرور�ة إلجراء بحوث ودراسات تار�خية
أو علمية

املع��  ال��ص  ي�ون  التفاق  تنفيذا  اإلحالة  �انت   إذا 
طرفا ا��الة)  ال��صية  املعطيات  صاحب  (أّي   باألمر 

فيھ

 و�� �ل هذه ا��االت، �ش��ط �� ا��ال لھ، أن يتعّهد بتوف��
ا��الة ال��صية  املعطيات  ��ماية  الضرورّ�ة   الضمانات 
 إليھ وا��قوق املرتبطة ��ا طبق ما تحّدده الهيئة وضمان عدم
�ان و�ذا  أجلھ،  من  أحيلت  الذي  الغرض  غ��   ��  إستعمالها 
 املع�� باألمر طفال، تطّبق أح�ام الفصل 28 من هذا القانون

(أّي موافقة الو�� و�ذن قا��� األسرة)

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى أّن الطلب املقّدم إ�� املركز ال
 يندرج ضمن أي إست�ناء من اإلست�ناءات الواردة بالفصل 47
2004، مما يجعلھ حرّ�ا 63 لسنة   من القانون األسا��� عدد 
 بالرفض. و��ون املسؤول عن املعا��ة الذي يخالف الت����
ا��زائية للعقو�ات  عرضة  الذكر  سالف   47 بالفصل   الوارد 
القانون نفس  من   90 بالفصل  عل��ا  املنصوص   واملالية 

األسا���

.

.

.

.

.

-

-

-
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والبنك لإلتصاالت  الوطنية  الشركة  من  �ّل  �عت��   حيث 
ال��صية املعطيات  معا��ة  عن  التو����، مسؤوال   املركزي 
قة

ّ
قة بأعوانھ أو تلك املتعل

ّ
 ال�� بحوزتھ، سواء م��ا تلك املتعل

بحرفائھ، كما �عت�� �ّل م��ما غ��ا بال�سبة إ�� اآلخر

الوطنية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
الوطنية الشركة  إع��ام  حول  تو�س"  صاالت 

ّ
"إت صاالت 

ّ
 لإلت

وامل�ّ�لة املعلومات  تبادل  بنظام  اإلنخراط  صاالت 
ّ
 لإلت

 بمركز�ة قروض األ��اص الطبيعي�ن            التا�عة للبنك
 املركزي التو����، وذلك ح�� ي�س�� لها تقييم درجة ا��اطر
�� الّتصرف  وحسن  بال��اما��م  الوفاء  ع��  وقدر��م   ��رفا��ا 
املركزي البنك  بأّن  اإلشارة  مع  بالتقسيط،  البيع   عمليات 
لديھ بالتصر�ح  الشركة  قيام  اإلطار  هذا   �� إش��ط   التو���� 
قة بحرفا��ا املنتفع�ن

ّ
رة لد��ا واملتعل

ّ
 بآنتظام باملعطيات املتوف

ب�سهيالت �� الدفع آلستخالص ديو��م

��صية، معطيات  تبادل  تقت���  العملية  هذه  ألّن   ونظرا 
 تطلب الشركة الوطنية لإلتصاالت من الهيئة مّدها برأ��ا حول
باعها

ّ
إت الواجب  واإلجراءات  ��ا  الّتقيد  يتعّ�ن  ال��   اإلل��امات 

أح�ام إح��ام  لضمان  املركزي  والبنك  الشركة  طرف   من 
القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 وحيث بّي�ت الفصول من 9 إ�� 26 من القانون األسا��� عدد
 63 لسنة 2004، الواجبات واإلل��امات ا��مولة ع�� املسؤول
أمن وسر�ة وسالمة ا��افظة ع��  أهّمها  املعا��ة، ومن   عن 
 تلك املعطيات وعدم إحال��ا إ�� الغ�� أو تحو�لها أو �شرها أو

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ب�ن ��رفاء  ��صية  معطيات   تبادل 
صاالت والبنك املركزي

ّ
الشركة الوطنية لإلت

الضرور�ة واإلجراءات  باإلل��امات  التقّيد   وجوب 
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  إح��ام   لضمان 

تبادل عملية  إنجاز  عند  ال��صية   املعطيات 
املعطيات ال��صية ب�ن هيا�ل عمومية

 مؤسسة عمومية، حرفاء، بنك، شركة، موافقة، ترخيص،
درجة طبيعيون،  أ��اص  الغ��،  إحالة،  تبادل،   تصر�ح، 
سر�ة املعطيات،  أمن  إل��امات،  حرفاء،   مخاطر، 
املعطيات، تحو�ل، �شر، توز�ع، غعالم، تصر�ح، ترخيص

04الشركة الوطنية لإلتصاالت

05

06

20/03-15401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2020

02

03

26

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

، 

.

.

باألمر املع��  ال��ص  موافقة  ع��  ا��صول  دون   توز�عها، 
.(ا��رفاء �� صورة ا��ال) وع�� ترخيص من الهيئة

ال�� املعطيات  تبادل  عملية  األساس،  هذا  ع��  �عت��   وحيث 
 �ع��م الطرفان القيام ��ا، عملية إحالة ملعطيات ��صية إ��
القانون من   52 إ��   47 من  الفصول  أح�ام  مع��  ع��   الغ�� 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 سالف الذكر، و�� العملية ال��
ع�� ا��صول  دون  ��ا،  القيام  املذ�ور   47 الفصل   �ّ�ر 

موافقة ال��ص املع�� باألمر

تقديم الطرفان  ع��  يتعّ�ن  اإلجراءات،  مستوى  ع��   وحيث 
سبق إن  املطلب  ذلك  تحي�ن  أو  الغرض   �� تصر�ح   مطلب 
 تقديمھ، وتقديم ما يفيد إعالم األ��اص الطبيعي�ن املعني�ن
 باألمر �عملية اإلحالة وما يفيد موافق��م الكتابية ع�� إحالة
ومن الشركة،  إ��  املركزي  البنك  من  ال��صية   معطيا��م 

الشركة إ�� البنك املركزي

ھ يتعّ�ن ع�� �ل من
ّ
أن الهيئة  تبعا ملا سبق ذكره، ترى   وحيث 

التقّيد التو����  املركزي  والبنك  لإلتصاالت  الوطنية   الشركة 
أح�ام إح��ام  لضمان  الضرور�ة  واإلجراءات   باإلل��امات 
إنجاز ��دف  ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل  القانون 

 عملية تبادل املعطيات ال��صية ال�� �ع��م الطرفان القيام
��ا

. 

. 

. 

. 

من 47 إ�� 52 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9

، 

 « SED » 
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الطبية املعطيات  و�افة  إعالمية  منظومة   توط�ن 
 وال��صية للمر��� التا�ع�ن ��مع ص�� خاص، لدى

    شركة تو�سّية مختّصة �� الغرض

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 م��ة، منظومة إعالمية، مركز البيانات                           ،
تصر�ح، موافقة،  ��ة،  معطيات   توط�ن/إيواء، 
 ترخيص، عقد مناولة، املناول، معطيات حّساسة، عقد
سر�ة بالتضامن،  مسؤولية  إل��امات،   املناولة، 
تحو�ل، الغ��،  إحالة،  املعلومات،  أمن   املعلومات، 

�شر، توز�ع، مر�ض، تصر�ح، ترخيص

مجمع األمان لل��ة
إح��ام واملناول  املعا��ة  عن  املسؤول  ع��   يتعّ�ن 
ال��صية املعطيات  ��ماية  القانونية   الضوابط 

عند إحالة املعطيات قصد ايوا��ا

04

05

06

20/03-15501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2020

02

03

25

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن مجمع األمان لل��ة
ة املعطيات

ّ
 حول إع��امھ توط�ن �امل املنظومة اإلعالمية و�اف

 الطبّية وال��صية للمر��� التا�ع�ن لها، لدى شركة تو�سّية
 مختّصة �� الغرض                                 و�يان اإلطار ال�شر���
زمة إلنجاز هذا املشروع �� كنف إح��ام القانون

ّ
 والشروط الال

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

القيام ا��مع  ع��  يتعّ�ن  اإلجراءات،  مستوى  ع��   وحيث 
أن لها  سبق  ذان 

ّ
الل وال��خيص  التصر�ح  مطل��   بتحي�ن 

 تقّدمت ��ما إ�� الهيئة، وذلك باإلدالء ب���ة من عقد املناولة
الذي سيمضيھ مع املناول

مجمع ع��  يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 األمان لل��ة إح��ام الضوابط ال�� قّدم��ا الهيئة إليواء �امل
 املنظومة اإلعالمية واملعطيات ال��صية للمر��� التا�ع�ن لھ
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  إح��ام  كنف   �� املناول،   لدى 

املعطيات ال��صية معا��ة عن  مسؤوال  لل��ة  األمان  مجمع  �عت��   حيث 
تلك أو  بأعوانھ  قة 

ّ
املتعل تلك  سواء  ال��صية   املعطيات 

قة باملر��� التا�ع�ن لھ. وقد بّي�ت الفصول من 9 إ�� 26
ّ
 املتعل

الواجبات  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   من 
أهّمها املعا��ة، ومن   واإلل��امات ا��مولة ع�� املسؤول عن 
وعدم املعطيات  تلك  وسالمة  وسرّ�ة  أمن  ع��   ا��افظة 
دون توز�عها،  أو  �شرها  أو  تحو�لها  أو  الغ��  إ��   إحال��ا 
 ا��صول ع�� موافقة ال��ص املع�� باألمر (املر�ض �� صورة

ا��ال) وع�� ترخيص من الهيئة

ا��مع �ع��م  ال��  اإليواء)  (أو  التوط�ن  عملية  �عت��   وحيث 
القانون من   6 الفصل  مع��  ع��  مناولة  عملية  ��ا،   القيام 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 سالف الذكر، و�صبح املناول
بالتضامن مع ا��مع، التوط�ن) مسؤوال   (الذي يقوم �عملّية 
ما وهو  لھ،  ا��الة  ال��صية  املعطيات  وسالمة  أمن   عن 

يتّجھ التنصيص عليھ صراحة صلب عقد املناولة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

.

.

،

.

.

.

.

 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20, 19 ,18 
17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,6

(Data Center)

(data center)

(Data Center) 
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 حيث حسب التعر�ف الوارد بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة
ل�ّل ال�����   

ّ
بامللف املضّمنة  البيانات  �ل  �عّد   ،2004 

 منخرط أو منتفع بخدمات البنك وكذلك أعوانھ، مثل اإلسم
 واللقب وتار�خ الوالدة والعنوان واملهنة ورقم بطاقة التعر�ف
 الوطنية والوضعية العائلية ورقم ا��ساب البن�ي أو ال��يدي
 إن ُوجد والدخل السنوي والقروض املتحصل عل��ا...معطيات
ا��ّساسة ال��صية  املعطيات  إل��ا  تضاف   ��صية، 
ال��ية بوضعيتھ  قة 

ّ
واملتعل العون،  أو  املنتفع  أو   للمنخرط 

 و�ملفاتھ وتقار�ره الطبية و�وضعيتھ اإلجتماعية. وتخضع �ّل
املعا��ة وقواعد  شروط  إ��  ال��صية  املعطيات   هذه 
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أقّرها  ال��   وا��ماية 

املذ�ور أعاله

التو���� البنك  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
الشفافية مرصد  بھ  تقّدم  الذي  الطلب  حول   للتضامن 
�� تمكينھ من قائمة إسمّية  إ��  والّرامي  الرشيدة،   وا��وكمة 
ومدى للبنك،  اإلجتما��  الصندوق  من  بقروض   املنتفع�ن 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  مع  الطلب  هذا   �عارض 

ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ�� 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ي�ّ�ر 
ال��  موافقة ال��ص املع�� باألمر أو �� غ�� ا��االت 
ضبطها القانون وال�� ال �ستوجب موافقة املع�� باألمر
باالست�ناء جزئّيا  مشمولة  معلومة  إ��  النفاذ  يمكن   ال 
النفاذ  �� با��ّق  ق 

ّ
املتعل  24 بالفصل  عليھ   املنصوص 

باإلست�ناء املع��  ا��زء  ��ب  �عد   
ّ
إال املعلومة،   إ�� 

واملتعلق باملعطيات ال��صية م�� �ان ذلك ممكنا

 قائمة اسمية، النفاذ إ�� املعلومة، البنك، مؤتمن، معطيات
 حّساسة، موافقة، إحالة، الغ��، ضمانات ا��ماية، ملف
تار�خ لقب،  إسم،  أعوان،  منتفع،  منخرط،   ،����� 
عائلية، وضعية  �عر�ف،  بطاقة  رقم  العنوان،   الوالدة، 
 وضعية ��ية، وضعية اجتماعية، رقم حساب بن�ي، رقم
 حساب بر�دي، دخل سنوي، قرض، ملف ط��، تقر�ر ط��،
إطالع، غ��،  إتاحة،  معطيات،  سر�ة  معطيات،   أمن 

موافقة، است�ناءات اإلحالة، هو�ة

04

05

06

20/03-15601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2020

02

03

20

 البنك التو���� للتضامن

.

، 

26). وهو إ��   9 (الفصول من   2004 63 لسنة   األسا��� عدد 
بحوزتھ ال��  ال��صية  املعطيات  حماية  عن  مسؤول   بالتا�� 
أو للغ��  إتاح��ا  عليھ  و��ّ�ر  وسر���ا،  أم��ا  ع��   وا��افظة 
املع�� ال��ص  موافقة  دون  �ان،  وجھ  بأّي  عل��ا   إطالعهم 

وال�� يجب أن ت�ون صر�حة وكتابية

األسا��� القانون  من   47 بالفصل  الت����  مبدأ  ورد   وحيث 
إحالة ت��ر   " ھ: 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��
باألمر أو ورثتھ أو الو�� بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

 كما تّضمن نفس الفصل إست�ناءات حصرّ�ة ملبدأ الت����،
دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  ف��ا  تجوز   وال�� 

موافقة ال��ص املع��، و�� �اآل�ي

 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
 بالت�بعات ا��زائية (أّي أن ي�ون طلب اإلحالة صادرا عن جهة
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  قضائية)،  أو  عسكر�ة  أو   أمنية 

ا��اري ��ا العمل

الوطنية الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تمت  إذا   ب. 
��ماية املعطيات ال��صية وذلك �� ا��االت التالية

املع�� لل��ص  حيو�ة  ملص��ة  تحقيق  اإلحالة   �� �ان   إذا 
 باألمر (أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) أو لورثتھ أو

لوليھ

املعطيات ع��  مؤتمنا  للتضامن  التو����  البنك  �عت��   وحيث 
 ال��صية ملنخرطيھ واملنتفع�ن بخدماتھ وأعوانھ، ولھ بالتا��
 صفة "املسؤول عن املعا��ة"، كما تّم �عر�فھ صلب القانون

.

.

.

.

-

 90 ,47 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
  19,18,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 

-

-

"...

:

:
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 إذا �انت اإلحالة ضرور�ة إلجراء بحوث ودراسات تار�خية أو 
علمية

باألمر  املع��  تنفيذا التفاق ي�ون ال��ص   إذا �انت اإلحالة 
(أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) طرفا فيھ

.

.

بتوف�� يتعّهد  أن  لھ  ا��ال   �� �ش��ط  ا��االت،  هذه  �ل   و�� 
ا��الة ال��صية  املعطيات  ��ماية  الضرور�ة   الضمانات 
 إليھ وا��قوق املرتبطة ��ا طبق ما تحّدده الهيئة وضمان عدم
�ان و�ذا  أجلھ،  من  أحيلت  الذي  الغرض  غ��   ��  إستعمالها 
 املع�� باألمر طفال، تطّبق أح�ام الفصل 28 من هذا القانون

(أّي موافقة الو�� و�ذن قا��� األسرة)

إ�� املقّدم  الطلب  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
الواردة اإلست�ناءات  من  إست�ناء  أي  ضمن  يندرج  ال   البنك 
2004، مّما 63 لسنة  47 من القانون األسا��� عدد   بالفصل 
الذي املعا��ة  عن  املسؤول  و��ون  بالرفض.  حرّ�ا   يجعلھ 
عرضة الذكر  سالف   47 بالفصل  الوارد  الت����   يخالف 
من  90 بالفصل  عل��ا  املنصوص  واملالية  ا��زائية   للعقو�ات 

نفس القانون األسا���

ا��هة مّد  البنك  بإم�ان  ھ 
ّ
أن إ��  أخ��ا،  اإلشارة  وتجدر   هذا 

ِقبلھ، ومبالغها وتوار�خها  الطالبة �عدد القروض املسندة من 
 وعدد األ��اص الذين إنتفعوا ��ا، دون ذكر هوّ�ا��م بصفة

مباشرة أو غ�� مباشرة

 وحيث فيما يخّص ا��ّق �� النفاذ إ�� املعلومة، يتّجھ التذك��
األسا��� القانون  من   27 الفصل  مقتضيات  تطبيق   بواجب 
ھ " إذا �انت املعلومة

ّ
 عدد 22 لسنة 2016 والذي ينّص ع�� أن

بالفصل�ن عليھ  منصوص  باست�ناء  جزئّيا  مشمولة   املطلو�ة 
يمكن فال  القانون،  هذا  من  و.  ال��صية]  [املعطيات   24 
 �عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م�� �ان ذلك

ّ
 النفاذ إل��ا إال

 ممكنا

.

.

.

-

-

إحالة  (مثل  صر�ح  قانو�ي  لنص  تطبيقا  اإلحالة  �انت   إذا 
البنك لفائدة  البنوك  ��ا  تقوم  ال��  ال��صية   املعطيات 
 املركزي، أو حّق اإلطالع الذي تتمتع بھ مصا�� ا��باية، أو حّق

(اإلطالع الذي تتمتع بھ الهيئات العمومية للرقابة، إ��

-

."
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة ت�س�� للقروض
بحرفا��ا قة 

ّ
متعل ��صية  معطيات  إحالة  حول   الصغرى 

طلب ع��  بناء  سليانة  والية  مصا��  إ��  بقروض   املنتفع�ن 
ل هذه املعطيات �� قائمة مفّصلة

ّ
 صادر عن هذه األخ��ة، تتمث

من صغ��ة  بقروض  املنتفع�ن  الباعث�ن  أو  ا��رفاء  أسماء   �� 
مشار�عهم وطبيعة  األخ��ة،  الثالث  السنوات  خالل   ِقبلها 
 ومبالغ القروض وتوار�خ إسنادها، مع العلم بأّن طلب الوالية
�� إطار عملها ع�� تذليل  جاء حسب ما ذكرتھ هذه األخ��ة، 
�� العالقة  لإلش�اليات  املالئمة  ا��لول  و�يجاد   الصعو�ات 
 خصوص املشار�ع الصغرى بجهة سليانة تبعا ��لسة العمل
 املنعقدة بمقّرها بتار�خ 23 جانفي 2020، ومدى �عارض هذه

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
اإلجراءات مع ال�شر�ع املتعل

 املو�ولة إل��ا، ومن بي��ا دفع اإلس�ثمار ع�� املستوى ا��هوي 
 واملساهمة �� تذليل الصعو�ات العالقة ع�� مستوى املشار�ع

الصغرى، مثلما ورد بمراسل��ا املّوجهة إ�� الشركة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

63 عدد  األسا���  القانون  من   47 الفصل  �ّ�ر  ل�ن   حيث 
دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ،2004  لسنة 
�عض وضع  ھ 

ّ
أن إال  باألمر،  املع��  ال��ص   موافقة 

اإلست�ناءات لهذا املبدأ

 وحيث ومن ب�ن هذه ا��االت اإلست�نائية، تلك ال�� ت�ون ف��ا
 اإلحالة ضرور�ة "لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية
أّن  �� شّك  وال  العمل".  ��ا  ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن   طبقا 
ل السلطة العمومية ع�� املستوى ا��هوي، و�� أّن

ّ
 الوالية تمث

 طلب اإلحالة الذي تقّدمت بھ يندرج �� إطار تنفيذها للمهام

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن عملية إحالة الشركة
أو سليانة  والية  مصا��  إ��  ��رفا��ا،  ال��صية   للمعطيات 
أح�ام مع  تتعارض  ال  ا��مهور�ة،  تراب  من  أخرى  والية   أّي 
وال الذكر  سالف   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
إعالم املتّجھ  من  و��ون  الهيئة  من  ترخيصا  بالتا��   �ستحق 

املنتفع�ن بالقروض بإحالة معطيا��م

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

��رفا��ا  تا�عة  ��صية  ملعطيات  الطالبة   إحالة 
املنتفع�ن بقروض إ�� مصا�� والية سليانة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

�انت إذا  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرورّ�ة   اإلحالة 

العمومية طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

حرفاء، الغ��،  إحالة،  شركة،  عمومي،   هي�ل 
اإلحالة، است�ناءات  عمومية،  سلط   موافقة، 
تنفيذ مهام، ترات�ب جاري ��ا العمل، ترخيص

04شركة ت�س�� للقروض الصغرى

05

06

20/03-157
47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2020

02

03

25

،

.

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إعدام املعطيات ال��صية 

 يجب مبدئيا إعدام املعطيات ال��صية عند إن��اء الغاية من معا����ا
 أو بمجرد إن��اء األجل القانو�ي ا��ّدد ��فظها أو إذا لم �عّد ضرور�ة

ل�شاط املسؤول عن املعا��ة
ع�� لإلحالة  املعّدة  أو  ا��الة  ال��صية  املعطيات  إعدام  يمكن   ال 
أو العمومية...  واملؤسسات  ا��لية  وا��ماعات  العمومية   السلطات 
 �عد أخذ رأي تلك السلطات وا��صول ع�� موافقة

ّ
 ال�شطيب عل��ا إال

 الهيئة

السلطات معطيات،  إعدام  مخّزنة،  معطيات  بنك،  عمومي،   هي�ل 
 العمومية، ان��اء الغايةن ف��، أجل ا��فظ، ان��اء ال�شاط، است�ناء

الف��، �شطيب

04البنك الوط�� الفال��

05

06

20/03-158
46, 45

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2020

02

03

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن البنك الوط�� الفال��
 حول بيان اإلجراءات املطلو�ة قانونا قصد العمل ع�� إتالف
 املعطيات ا��ّزنة إلك��ونيا خاّصة �عد مرور 10 سنوات ع��
 إن��اء الغاية من معا����ا دون أن يتّم ف��ها، حرصا منھ ع��
الوطنية للهيئة  الّرقابة  تقر�ر  صلب  املثارة  النقاط   معا��ة 

��ماية املعطيات ال��صية

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   45 الفصل  أقّر   حيث 
إن��اء عند  ال��صية  املعطيات  إعدام  وجوب  مبدأ   ،2004 
ا��ّدد القانو�ي  األجل  إن��اء  بمجرد  أو  معا����ا  من   الغاية 
��فظها أو إذا لم �عد ضرورّ�ة ل�شاط املسؤول عن املعا��ة

القانون األسا��� إست�ناء 46 من نفس  الفصل   وحيث وضع 
ال��صية املعطيات  إعدام  يمكن  ال  ھ 

ّ
بأن يق���  املبدأ   لهذا 

 ا��الة أو املعّدة لإلحالة ع�� السلطات العمومية وا��ماعات
�عد  

ّ
إال عل��ا  ال�شطيب  أو  العمومية...  واملؤسسات   ا��لية 

أخذ رأي تلك السلطات وا��صول ع�� موافقة الهيئة

تطبيقا يتعّ�ن،  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 ألح�ام الفصل�ن املذ�ور�ن، موافاة الهيئة بموافقة السلطات
 العمومية املعنية ع�� عملية الف�� (مثل وزارة املالية، البنك

املركزي...) ح�� ي�س�� لها أخذ قرار �� الغرض

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

27

.

،

.

.

.

-

-
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن مركز اإلعالم والت�و�ن
طلب حول  "إفادة"  ا��معيات  حول  والتوثيق   والدراسات 
ل �� جدول قابل للتعديل يتضّمن

ّ
 النفاذ إ�� وثيقة إدار�ة تتمث

والوالية (اإلسم  ة 
ّ
امل��ل التو�سية  ا��معيات  ل�ّل   قائمة 

ال�شر�ع مع  الطلب  هذا  �عارض  ومدى  التأس�س)،   وتار�خ 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

ّ
إال عل��ا،  إطالعهم  أو  للغ��  إحال��ا  وت�ّ�ر  الذكر،   سالف 
 بموافقة ال��ص املع�� باألمر، أو�� ا��االت اإلست�نائية ال��

حّددها القانون بصفة حصر�ة

إ�� النفاذ  يمكن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

بمس��ي قة 
ّ
املتعل واملعطيات  با��معيات  قة 

ّ
متعل  معطيات 

ا��معية بصف��م تلك ول�س بصف��م ال��صية

ال  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أح�ام  أّن   حيث 
باأل��اص قة 

ّ
املتعل ال��صية  املعطيات  ع��   

ّ
إال  ت���ب 

الطبيعي�ن

بذوات ق 
ّ
يتعل املركز  قاه 

ّ
تل الذي  النفاذ  أّن طلب   وحيث طاملا 

ھ يظّل خارج نطاق أح�ام القانون
ّ
 معنو�ة و�� ا��معيات، فإن

ق
ّ
 األسا��� سالف الذكر، ضرورة أّن املعطيات املطلو�ة تتعل

(بتلك الذوات املعنو�ة (اإلسم والوالية وتار�خ التأس�س

الطالب من ھ يمكن، إن إقت��� األمر ذلك، تمك�ن 
ّ
أن  وحيث 

ول�س تلك  بصف��م  ا��معية  بمس��ي  قة 
ّ
املتعل  املعطيات 

القانو�ي للممثل  واللقب  اإلسم  مثل  ال��صية،   بصف��م 
 ل��معية، ورقم هاتفھ، وعنوانھ اإللك��و�ي، وكذلك العنوان
 ال��يدي أو اإللك��و�ي املصّرح ��م عند تأس�س ا��معّية. أما
ا��معية، قة بمسّ�� 

ّ
املتعل ال��صية األخرى  املعطيات   بقّية 

 مثل رقم هاتفھ ال����� وعنوانھ ال����� و�طاقة �عر�فھ
وصورتھ واإلجتماعية  واملالية  العائلية  ووضعيتھ   الوطنية 
األسا��� القانون  يحم��ا  ��صية  معطيات  ف��   و�صمتھ، 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

قابل جدول   �� ل 
ّ
تتمث إدار�ة  وثيقة  إ��   النفاذ 

 للتعديل يتضّمن قائمة ل�ّل ا��معيات التو�سية
ةلدى مركز "إفادة

ّ
امل��ل

املعنو�ة بالذوات  قة 
ّ
املتعل املعطيات  إ��  النفاذ   يمكن 

تلك بصف��م  بمس����ا  قة 
ّ
املتعل واملعطيات   �ا��معيات 

معنّية غ��  باعتبارها  ال��صية  بصف��م   ول�س 
بحماية ق 

ّ
املتعل للقانون  طبقا   با��مايةاملستوجبة 

املعطيات ال��صية

إحالة، جمعيات،  الع، 
ّ
إط املعلومة،  إ��  نفاذ  عمومي،   هي�ل 

ذوات طبيعيون،  أ��اص  إدار�ة،  وثيقة  موافقة،   الغ��، 
 معنو�ة، مس�� جمعية، ممثل قانو�ي، إسم، لقب، رقم هاتف،
 عنوان إلك��و�ي، بطاقة �عر�ف، وضعية عائلية، وضعية مالية،

 وضعية اجتماعية، صورة، بصمة، أست�ناءات اإلحالة

 مركز اإلعالم والت�و�ن والدراسات والتوثيق
 حول ا��معيات "إفادة

04

05

06

20/03-15901

األراء

07
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن ديوان البحر�ة التجار�ة
"سياسة لوثيقة  عدمھ،  من  اإلعتماد  إم�انية  حول   واملوا�ئ 
التجار�ة البحر�ة  ديوان  صلب  ال��صية  املعطيات   حماية 
 واملوا�ئ" ال�� قام بإعدادها مكتب دراسات مختص، وذلك ��
إطار وضع سياسة سالمة النظام املعلوما�ي للديوان املذ�ور

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث ال ترى الهيئة ما�عا من إعتماد املق��ح الذي قّدمھ مكتب
الدراسات، مع مطالبتھ بآستكمال النقاط التالية

التنصيص صلب النقطة 7 ع�� ما ي�� 

املعا��ة  املسؤول عن  �عر�ف  يتكّرر  الثا�ي،  الفصل  آخر   �� 
 واملناول. �ستوجب بالتا�� حذف التكرار. كما تّم �عر�ف عملية
 ال��م��                                             ولم يحتوي الفصل ع�� �عر�ف

 إخفاء الهوّ�ة

��ارطة الديوان  وضع  ضرورة  ع��  البداية  منذ    التنصيص 
 ��تلف عمليات املعا��ة ال�� يقوم ��ا، مع تحديد الغاية من
منطلقا العمل  هذا  و�عت��  ��ا.  فة 

ّ
امل�ل واملص��ة  معا��ة   �ل 

 ومحّددا ل�ل با�� مراحل املعا��ة ال�� يقوم ��ا الديوان، فهو
 عبارة عن شاشة قيادة                                      . وتبعا لذلك، يتعّ�ن

إضافة خارطة عمليات املعا��ة إ�� قائمة التعار�ف

ــــ  ضرورة تحري الديوان �� إختيار املناول�ن الذين يتعامل معهم
�ل عن  املناول  مع  بالتضامن  مسؤوال  الديوان  ي�ون  أن   ــــ 

مخالفة لقواعد معا��ة املعطيات ال��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

حماية  "سياسة  وثيقة  اإلعتماد   إم�انية 
البحر�ة ديوان  صلب  ال��صية   املعطيات 
سياسة لوضع  تكر�سا  واملوا�ئ"،   التجار�ة 

سالمة النظام املعلوما�ي للديوان

املعطيات حماية  سياسة  خصوص   �� وثيقة  إعداد   �عد 
 ال��صية إحدى االل��امات ا��مولة ع�� عاتق املسؤول

ع�� املعا��ة

عمليات خارطة   ا��ماية“،  ”سياسة   وثيقة 
 املعا��ة، املناول، ال��م��                                        ،
 إخفاء الهوّ�ة                            ، الغاية، مسؤول

،بالتضامن

التجار�ة البحر�ة   ديوان 
واملوا�ئ

04

05

06

20/03-16001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2020
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03

05(Pseudonymisation)
(Anonymisation)

،

:

:

(1

(2

(3

.

.

.

(tableau de bord)

لديوان يمكن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

طرف من  املقّدم  املق��ح  إعتماد  واملوا�ئ  التجار�ة   البحر�ة 
مع املعلوما�ي  نظامھ  الدراسات لوضع سياسة سالمة   مكتب 

.ضرورة األخذ �ع�ن اإلعتبار مالحظات الهيئة �� الغرض

(Pseudonymisation)
.(Anonymisation)
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:

:

التو�سية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 للتأم�ن الت�اف�� "الت�افلية" حول الطلبات ال�� تلّق��ا الشركة
الع أو ا��صول

ّ
 من املكتب النقا�ي للمؤسسة والّرامية إ�� اإلط

مثل بالشركة  بالعامل�ن  قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات   ع�� 

مع الطلبات  تلك  تضارب  ومدى  وال��قيات...،  واملنح   األجور 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
القانون املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث حسب التعر�ف الوارد بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة
ألعوان اإلدار�ة  بامللّفات  املضّمنة  البيانات  �ل  �عّد   ،2004 
واملهنة والعنوان  الوالدة  وتار�خ  واللقب  اإلسم  مثل   الشركة، 
ورقم العائلية  والوضعية  الوطنية  التعر�ف  بطاقة   ورقم 
 ا��ساب البن�ي أو ال��يدي إن ُوجد واملرتبات واملنح والعقو�ات
إ�� بالتا��  وتخضع  ��صية،  وال��قيات...معطيات   التأدي�ية 
 شروط وقواعد املعا��ة وا��ماية ال�� أقّرها القانون األسا���

عدد 63 لسنة 2004 املذ�ور أعاله

 وحيث �عت�� شركة "الت�افلية"، و�حكم العالقة الشغلية ال��
 تر�طها بأعوا��ا، "مسؤوال عن املعا��ة"، كما تّم �عر�فھ صلب
إ��  9 من  (الفصول   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
 26). و�� بالتا�� مؤتمنة ع�� معطيا��م ال��صية ال�� بحوز��ا
عل��ا و��ّ�ر  وسر���ا،  أم��ا  ع��  ا��افظة  ع��   ومسؤولة 
موافقة دون  �ان،  وجھ  بأّي  عل��ا  إطالعهم  أو  للغ��   إتاح��ا 

ال��ص املع�� باألمر، وال�� يجب أن ت�ون صر�حة وكتابية

األسا��� القانون  من   47 بالفصل  الت����  مبدأ  ورد   وحيث 
إحالة ت�ّ�ر   " ھ: 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

الوطنية الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تمت  إذا   ج. 
��ماية املعطيات ال��صية وذلك �� ا��االت التالية

املع�� لل��ص  حيو�ة  ملص��ة  تحقيق  اإلحالة   �� �ان  إذا   ــــ 
 باألمر (أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) أو لورثتھ أو

لوليھ
 ــــ إذا �انت اإلحالة ضرور�ة إلجراء بحوث ودراسات تار�خية أو

علمية
 ـــــ إذا �انت اإلحالة تنفيذا التفاق ي�ون ال��ص املع�� باألمر

(أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) طرفا فيھ

 و�� �ل هذه ا��االت، �ش��ط �� ا��ال لھ، أن يتعّهد بتوف��
ا��الة ال��صية  املعطيات  ��ماية  الضرور�ة   الضمانات 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

إ�� الغ�� ولو �ان  ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية 
ع�� وا��صول  األج��  إعالم  دون  نقابيا،   ممثال 

موافقتھ

الع، الشركة، إحالة، الغ��، موافقة، أجور، ترقيات،
ّ
 اإلط

 ملفات إدار�ة، اسم، لقب، تار�خ والدة، عنوان، مهنة، رقم
 بطاقة �عر�ف، وضعية عائلية، رقم حساب بن�ي، عقو�ات
املعطيات، أمن  مؤتمن،  أعوان،  شغلية،  عالقة   تادي�ية، 
استعمال، موافقة،  الغ��،  إتاحة،  املعطيات،   سر�ة 

اقتصار ع�� الغاية، است�ناءات اإلحالة

للتأم�ن التو�سية   الشركة 
الت�اف�� "الت�افلية

04
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20/03-16201

األراء
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.

الصر�حة املوافقة  دون  الغ��،  إ��  ال��صية   املعطيات 
للمع�� باألمر أو ورثتھ أو الو��، بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
 بالت�بعات ا��زائية (أّي أن ي�ون طلب اإلحالة صادرا عن جهة
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  قضائية)،  أو  عسكر�ة  أو   أمنية 

ا��اري ��ا العمل
 ب. إذا ُوجد نص قانو�ي صر�ح يمنح الطالبة حّق اإلطالع أو
 ا��صول ع�� املعطيات ال��صية لألعوان بالّرغم من عدم
 موافق��م، و�� صورة اإلحالة بمقت��� القانون، ال�� تتم ولو

دون موافقة األ��اص املعني�ن باألمر

ملبدأ ا��صر�ة  الفصل �عض اإلست�ناءات  نفس   كما تضّمن 
 الت����، وال�� تجوز ف��ا إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��

دون موافقة ال��ص املع�� باألمر، و�� �اآل�ي

"...

 90 ,47 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
  19,18,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 
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 ��ماية املعطيات ال��صية ا��الة إليھ وا��قوق املرتبطة 
غ��  �� إستعمالها  عدم  وضمان  الهيئة  تحّدده  ما  طبق   ��ا، 

الغرض الذي أحيلت من أجلھ

إ�� املقّدم  الطلب  أّن  بيانھ،  سبق  مما  وا��ا  يبدو   وحيث 
مما أعاله،  املذ�ورة  اإلست�ناءات  ضمن  يدخل  ال   الشركة، 
األمر األعوان،  إ��  بال�سبة  غ��ا  �عت��  الطالبة  ا��هة   يجعل 
الكتابية املوافقة  ع��  ا��صول  بالضرورة  يقت���   الذي 

والصر�حة لألعوان ع�� إحالة معطيا��م ال��صية

 وحيث يجدر التذك�� �� ��اية األمر بأّن املسؤول عن املعا��ة
 الذي يخالف هذا الت���� الوارد بالفصل 47 املذ�ور أعاله،
عل��ا املنصوص  واملالية  ا��زائية  للعقو�ات  عرضة   ي�ون 

بالفصل 90 من نفس القانون األسا���

للمكتب يحّق  ال  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

ألعوان ال��صية  املعطيات  ع��  الع 
ّ
اإلط للمؤسسة   النقا�ي 

 إذا تحصلت
ّ
 شركة التو�سية للتأم�ن الت�اف�� "الت�افلية" إال

ع�� موافق��م الكتابية والصر�حة ع�� تلك اإلحالة

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الهيئة الوطنية للوقاية
 من التعذيب حول ترك�� �ام��ات مراقبة داخل غرف اإلقامة
تلك داخل  ال��ناء  حركة  رصد  �غاية  التو�سية   بال��ون 
ق بحماية

ّ
 الغرف، ومدى �عارض هذا اإلجراء مع ال�شر�ع املتعل

املعطيات ال��صية

،2018 س�تم��   5 بتار�خ   5 عـــدد  الهيئة  قــــرار  نّص   وحيث 
املراقبة وسائل  ترك��  و�جراءات  شروط  بضبط  ق 

ّ
 املتعل

ز وسائل املراقبة البصر�ة
ّ

ھ " ترك
ّ
 البصر�ة �� فصلھ 11 ع�� أن

لتأم�ن ضرور�ا  ذلك  ي�ون  عندما  اإليقاف  ومراكز   بال��ون 
من وال��ناء  األعوان  وحماية  ناحية،  من  املؤسسات   تلك 

ناحية أخرى

ـــــ مآوي وسائل النقل
ــــ املمرات ا��صصة للزائر�ن

ــــ املمرات املؤدية ل�افة مداخل املبا�ي ال��نية ومراكز اإليقاف
ــــ قاعات اإلستقبال واإلنتظار

ــــ الساحات ا��صصة لتجوال ال��ناء
ــــ الفضاءات ا��صصة لألشغال ا��رفية أو لل��فيھ عن ال��ناء

والفضاءات اإليقاف  ومراكز  ال��نية  املبا�ي  واجهات   ــــ 
ا��يطة ��ا مباشرة

و�تم ال��ك�� باألماكن التالية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 وحيث قد سبق للهيئة أن تلّقت منذ سنة 2016، عّدة مطالب
ال��نية الوحدات  داخل  مراقبة  �ام��ات  ترك��   ��  ترخيص 
قت

ّ
 ومراكز اإلصالح، صادرة عن اإلدارة العامة لل��ون. �عل

 هذه املطالب بــ 27 ��نا و04 إصالحيات (قائمة مرفقة)، وقد
إستعمالها يقتصر  أن  �شرط  ترك��ها   �� الهيئة  صت 

ّ
 رخ

املشاهدة ع��  اإلنفرادية  والغرف  النوم  غرف  إ��   بال�سبة 
                                             ا��ي�ية

دون ال���يل                      

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

الوحدات بصر�ةداخل  مراقبة  وسائل  ترك��   إن 
من جملة  �ستوجب  اإليقاف  ومراكز   ال��نية 

القواعد حماية للمعطيات ال��صية لل��ناء

 يخضع ترك�� �ام��ات مراقبة ل��خيص مسبق من الهيئة

العامة اإلدارة  ترخيص،  ��ون،  بصر�ة،   مراقبة 
مشاهدة إيقاف،  غرف  ��نية،  وحدات   لل��ون، 
ممرات النقل،  وسائل  مآوي  فيديو،  ���يل   حي�ية، 
 الزائر�ن، قاعة االستقبال، فضاءات النوم، موقوف،

،م��ون، أمراض

من للوقاية  الوطنية   الهيئة 
التعذيب

04

05

06

20/03-165
69، 70، 71، 72، 73، 11 

من القرار عدد 5

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
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(v isual isat ion dir ecte  en temps réel )
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:
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مع البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��  است�نائية  بصفة   و�مكن 
ب���يالت، القيام  دون  ا��ي�ية  املشاهدة  ع��   اإلقتصار 
يبدون الذين  املساج�ن  أو  املوقوف�ن  عزل  غرف  إ��   بال�سبة 
 أعراض أمراض عص�ية أو نفسية، وفضاءات النوم واألماكن

ا��صصة ملقابلة املوقوف�ن أو ال��ناء ��امي��م

ك��ب قانونا،  لها  ا��ّولة  اإلجراءات  لتّتخذ  بذلك   الهيئة 
ال��خيص و�عالم السيد وكيل ا��مهور�ة ��ذا ا��رق

ھ يحّق لإلدارة العاّمة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 لل��ون ترك�� �ام��ات مراقبة داخل غرف اإلقامة بال��ون
صت الهيئة �� ترك��ها

ّ
التو�سية طاملا رخ

جرد �� القرارات الصادرة عن الهيئة
اقبة بال��ون واالصالحيات �� ترك�� تجه��ات مر

د
ّ

ھ بإم�ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التأك
ّ
 وحيث أن

املصا�� هذه  تطبيق  حسن  من  امليدانية  الز�ارات   بواسطة 
 ،ل��خيص الهيئة. كما يمك��ا �� صورة ���يل تجاوزات إعالم

.".

.

عدد القرار
16/02-1223
16/02-1224
16/02-1225
16/02-1226
16/02-1227
16/02-1228
16/02-1229
16/02-1230
16/02-1231
16/02-1232
16/02-1233
16/02-1234
16/02-1235
16/02-1236
16/02-1237
16/02-1238
16/02-1239
16/02-1240
16/02-1241
16/02-1242
16/02-1243
16/02-1244
16/02-1245
16/02-1246
16/02-1247
16/02-1248
16/02-1249
16/02-1250
16/02-1252
16/02-1253
16/02-1254

تار�خ القرار
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27

2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27

2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27

2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27

2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27

2016/01/27
2016/01/27
2016/01/27

��ن املرناقية
��ن منو�ة
��ن الرابطة
��ن صواف
��ن مرناق
��ن برج العامري
��ن برج الرومي
��ن صفاقس
��ن زغوان
��ن ب��رت
��ن الناظور
��ن الهوارب
��ن املهدية
��ن الق��وان
��ن حر�وب
��ن املسعدين
��ن الدير
��ن السرس
��ن ال�اف
��ن جندو�ة
��ن باجة
��ن سليانة
��ن القصر�ن
��ن قفصة
��ن سيدي بوز�د
��ن قا�س
��ن قب��
إصالحية املروج
إصالحية سيدي الها�ي
إصالحية سوق ا��ديد
إصالحية عقارب

الهي�ل
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حول العدل  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
لقضايا بال�سبة  �عد،  عن  للمحاكمة  إرساء منظومة   مشروع 
 املوقوف�ن، ومدى تطابقھ مع أح�ام القانون األسا��� عدد 63

لسنة 2004

قة
ّ
 وحيث تق��ح الهيئة �� هذا الصدد، تطبيق القواعد املتعل

 باملراقبة البصر�ة الواردة بالفصول من 69 إ�� 73 من القانون
2004، ل�شا��ها �� عديد األوجھ مع 63 لسنة   األسا��� عدد 
بات ا��اكمة عن �عد، موضوع طلب الّرأي، خاّصة فيما

ّ
 متطل

ق بمراقبة األماكن ال�� تك���� خصوصّية، مثل األماكن
ّ
 يتعل

غ�� املفتوحة للعموم، وال��ون إحداها

 فاملبدأ العام هو ت���� التصو�ر �� هذه األماكن أو إخضاعها
���يالت ع��  لذلك  تبعا  ا��صول  أو  البصر�ة،   للمراقبة 
 فيما أجازه القانون. إذ

ّ
 فيديو لأل��اص املتواجدين ��ا، إال

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 صور األ��اص ع�� الوسائل اإلتصالية املرئية
ّ

 حيث �عّد بث
حّساسة. ��صية  ملعطيات  معا��ة  أنواعها،   بمختلف 
القانون من   4 الفصل  عّرفها  كيفما  ال��صية   فاملعطيات 
 األسا��� املذ�ور آنفا " �� �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو
للتعر�ف قابال  أو  معّرفا  طبيعيا  ��صا  تجعل  وال��   ش�لها 
تصو�ر فإّن  املع��،  و��ذا  مباشرة".  غ��  أو  مباشرة   بطر�قة 
 صورهم ع�� الفيديو أو أّية وسيلة أخرى، �عت��

ّ
 أ��اص و�ث

ن
ّ

 معا��ة ملعطيات ��صية حّساسة، إذ أّن ذلك البث يمك
البدنية، خاصياتھ  من  ال��ص  ع��  التعّرف  من   مباشرة 

وكذلك ع�� هوّ�تھ عند النطق بآسمھ من قبل ا��كمة

ملعطيات معا��ة  جوان��ا،  مختلف   �� العملية  هذه   �عّد 
ھ ال يمكن القيام ��ذه املعا��ة

ّ
 حّساسة. و�� هذه ا��االت، فإن

إ�� صبغة بالنظر  الهيئة، وذلك  ب��خيص مسبق من قبل   
ّ
 إال

الذي للتص�يف  طبقا  حّساسة  باعتبارها  املعطيات   تلك 
ھ "... يخضع

ّ
أن 69 من القانون الذي ينّص   خّصها بھ الفصل 

من مسبق  ترخيص  إ��  البصر�ة  املراقبة  وسائل   استعمال 
 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية

 أّن الفصل 53 من القانون سالف الذكر قد أ�ى بجملة من
ّ
 إال

ذلك من  الت����،  هذا  من  تحّد  أن  شأ��ا  من   اإلست�ناءات 
القيام إطار   �� ا��ّساسة  املعطيات  معا��ة  تتّم  أن   مثال، 
 بالت�بعات ا��زائية وهوما يتطابق مع موضوع هذا املرسوم، إذ
مقّومات ضمان   �� إصداره،  من  امل�شودة  الغاية   تبقى 
إقتض��ا إتصالية  تقنيات  بآستعمال  العادلة   ا��اكمة 

إكراهات جائحة ال�ورونا ال�� �ع�شها تو�س �� هذه الف��ة

يخّولها ال��  ال��تي�ية  السلطة  إطار   �� الهيئة   وحيث أصدرت 
5 س�تم�� بتار�خ   5 عـــدد  القرار  القانون،  76 من  الفصل   لها 
وسائل ترك��  و�جراءات  شروط  بضبط  ق 

ّ
يتعل الذي   2018 

 املراقبة البصر�ة، وذلك سعيا م��ا إلتمام الفصول القانونية
آنفة الذكر، وتوضيح مقتضيا��ا

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

�عد، عن  للمحاكمة  منظومة  إرساء   مشروع 
ألح�ام ومطابقتھ  املوقوف�ن  لقضايا   بال�سبة 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
ال�شر�ع املتعل

�ستوجب �عد،  عن  للمحاكمة  منظومة  إرساء   إن 
 اعتماد تقنيات ���يل و�ث  و إجراءات مسبقة لدى
 الهيئة قصد توف�� ضمانات قصوى ��ماية املعطيات

ال��صية

معطيات منظومة،  عمومي،  هي�ل  مرسوم،   مشروع 
جائحة �عد،  عن  محاكمة  بصر�ة،  مراقبة   حّساسة، 
 ال�ورونا، موافقة، ترخيص، أ��اص طبيعيون، وسائل
صال مرئية، ���يالت، خاصيات بدنية، هو�ة، إسم،

ّ
 ات

حي��،  
ّ

بث جزائية،  ت�بعات  ��ون،  عموم،   محكمة، 
رقمية، وسائل  الك��و�ي،  بر�د  منصات،   االحتفاظ، 
معطيات إتاحة،  وطنية،  سيادة  األن��نات،   بروتو�ول 

04و�الة تو�س إفر�قيا لألنباء

05

06

20/03-165 (2)01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أفر�ل 2020

02

03

21

69، 70، 71، 72، 73، 53 ،29 ،9 ،4
من القرار عدد 5

، 

.

.

.

مقتضياتھ  �� املذ�ور،  القرار  من   11 الفصل  نّص   وحيث 
ز وسائل املراقبة

ّ
 ا��ّصصة للفضاء ال���� ع�� ما ي��: " ترك

 البصر�ة بال��ون ومراكز اإليقاف عندما ي�ون ذلك ضرور�ا
 لتأم�ن تلك املؤسسات من ناحية، وحماية األعوان وال��ناء

من ناحية أخرى. و�تم ال��ك�� باألماكن التالية
ـــــ مآوي وسائل النقل

.

."

:
.
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مع البصر�ة  املراقبة  وسائل  ترك��  است�نائية  بصفة   و�مكن 
ب���يالت، القيام  دون  ا��ي�ية  املشاهدة  ع��   اإلقتصار 
يبدون الذين  املساج�ن  أو  املوقوف�ن  عزل  غرف  إ��   بال�سبة 
 أعراض أمراض عص�ية أو نفسية، وفضاءات النوم واألماكن

ا��صصة ملقابلة املوقوف�ن أو ال��ناء ��امي��م

 وتأس�سا ع�� ما سبق بيانھ سواء بالفصول ال�� تضّم��ا قانون
 حماية املعطيات ال��صية �� هذا ا��ال أو قرار الهيئة املومأ
ّ

ھ ال ما�ع من إجراء محاكمات عن �عد، بآعتماد البث
ّ
 إليھ، فإن

تحديدها يقع  بمواصفات  م��  فضاء  تخصيص  �عد   ا��ي�� 
يتّم �ي  الشروط،  من  جملة  فيھ  يرا��  العملية،  ��ذه   للقيام 
القانون، هذا  أوج��ا  ال��  الضمانات  إح��ام  إطار   ��  

ّ
 البث

قة بآح��ام
ّ
 خاّصة تلك املنصوص عل��ا بالفصل 9 منھ واملتعل

الذات ال�شر�ة وا��قوق األساسية لأل��اص

 يجب أن يتّم
ّ

 وحيث تؤكد الهيئة �� هذا ا��صوص، أّن البث
 دون ���يل الفيديوهات، أو اإلحتفاظ ب���يالت، ألّن ذلك
وعليھ ال��صية.  املعطيات  حماية  لقانون  مخالفة  ل 

ّ
 �ش�

ھ "��
ّ
 تق��ح الهيئة أن يتضّمن املرسوم تنصيصا صر�حا ع�� أن

يمكن وال  قانونية  غ��  �عد  فإ��ا  ب���يالت،  القيام   صورة 
أخرى وقا�ع  أية  اثبات  أو  أخرى  محاكمة  إطار   ��  اعتمادها 
بمرافعات أو  املوقوف  امل��م  بأقوال  ورد  ما  ع��   باالس�ناد 

محاميھ

 وحيث نّص الفصل 14 من قانون حماية املعطيات ال��صية
ال��صية املعطيات  معا��ة  يمكن   ..." ي��:  ما   ع�� 
بأي باألمر  للمع��  صر�حة  بموافقة  تمت  إذا   (ا��ساسة)... 
املعطيات معا��ة  فإّن  وعليھ  كتابيا..."  أثرا  ت��ك   وسيلة 
ّ
إال تتّم  ال  الفصل،  ��ذا  ذكرها  الوارد  ا��ّساسة،   ال��صية 

�عد ا��صول ع�� املوافقة لل��ص املع�� ��ا

29 قد أورد إست�ناءات ع�� شرط املوافقة ��  غ�� أّن الفصل 
معا��ة باألمر  املع��  ملوافقة  تخضع  ال   " التالية   الصور 
 املعطيات ال��صية... إذا �انت معا��ة املعطيات ال��صية
لھ صورة ا��ال. إذ أّن املرسوم

ّ
 يقتض��ا القانون..."، وهو ما تمث

وا��ة أح�ام  موضوع  هو  مجاال  ي�ناول  إصداره،   املزمع 
بكيفية ق 

ّ
تتعل ا��زائية،  اإلجراءات  قانون  صلب   وصر�حة 

ھ ال �ش��ط ا��صول ع��
ّ
 إجراء ا��اكمات ا��زائية. وعليھ فإن

�عد عن   
ّ

والبث بالتصو�ر  للقيام  املوقوف  امل�ّ�م   موافقة 
إطار  �� تتّم  �انت  العملية  هذه  أّن  طاملا  ا��اكمة،   ��ر�ات 

محاكمة �ستجيب لضمانات إجرائّية أقّرها نّص قانو�ي سابق

د الهيئة ع�� ضرورة التقّيد بما جاء
ّ

 وحيث من جهة أخرى، تؤك
2020، وال�� تضّمنت ما 27 مارس   بتوصيا��ا الصادرة بتار�خ 
(الوسائل واملنصات  ا��دمات  هذه  إ��  ال��وء  �عد   "  ي��: 
أو �عد،  عن  واالجتماعات  االلك��و�ي،  ال��يد  مثل   الرقمية 
 املهاتفة ع�� بروتو�ول اإلن��نت األجن�ية) غ�� صائب، بآعتبار
 أّن �� ذلك مساس باملعطيات ال��صية لألفراد، آلفتقاد تلك
ل

ّ
�ش� أن  و�مكن  بل  ا��ماية.  من  املطلوب  ل��ّد   الوسائل 

إتاحة للدولة، من خالل  الوطنية  السيادة   كذلك مساسا من 
يتعّ�ن ھ 

ّ
وأن أجن�ية.  لقوى  ملواطن��ا  إس��اتيجية   معطيات 

 إعتماد خدمات وطنية �� هذا ا��ال، قامت بتطو�رها هيا�ل
 وطنية عاّمة أو خاّصة، وال�� تّوفر ضمانات آلح��ام املعطيات

ال��صية عند معا����ا

ھ ي�ون من الوجيھ عند
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

إعداد املشروع، التأكيد ع�� العناصر التالية

 الفيديو �� إطار ا��اكمة �عّد معا��ة ملعطيات
ّ

 ــــ إعتبار أّن بث
حساسة

املباشر  
ّ

بالبث اإلكتفاء  املعا��ة،  هذه  من  الغاية  لتحقيق   ــــ 
وا��ي�� دون القيام ب���يالت أو االحتفاظ ��ا

تقنية آلعتماد  محاميھ  أو  املوقوف  موافقة  لطلب  مجال  ال   ــــ 
هذه أّن  إذ  �عد،  عن  ا��اكمة  تقتض��ا  ال��  ا��ي��   

ّ
 البث

املعا��ة ملعطيا��ما ال��صية تتّم بمقت��� القانون
بحّق ومحاميھ  املوقوف  تمّتع  ع��  التنصيص  يجب  كما   ــــ 
تقنية بأّن مجر�ات ا��اكمة عن �عد تقت��� إعتماد   اإلعالم 

البث املباشر، وأن يتو�� رئ�س ا��لسة القيام بذلك اإلعالم

ــــ  املمرات ا��صصة للزائر�ن
ومراكز ال��نية  املبا�ي  مداخل  ل�افة  املؤدية  املمرات   ــــ 

اإليقاف
ــــ  قاعات اإلستقبال واإلنتظار

ــــ  الساحات ا��صصة لتجوال ال��ناء
عن لل��فيھ  أو  ا��رفية  لألشغال  ا��صصة  الفضاءات   ــــ 

ال��ناء
والفضاءات اإليقاف  ومراكز  ال��نية  املبا�ي  واجهات   ــــ 

ا��يطة ��ا مباشرة

.

.

.

.

.

."
."

."

.

.

.

.

:

.

.

.

.
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رئ�س لدى  الوز�ر  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
وم�افحة وا���ومة  العمومية  بالوظيفة  ف 

ّ
امل�ل  ا���ومة 

الهيئة إق��اح  خصوص   �� مطابق  رأي  طلب  حول   الفساد 
ق

ّ
 الوطنية مل�افحة الفساد حول مشروع األمر ا���ومي املتعل

بضبط أنموذج �شر التصر�ح بامل�اسب واملصا��

قبل و�شره  إمضاءه  يتّم  لم  املق��ح  ا���ومي  األمر  أّن   وحيث 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

أوت  1  �� املؤرخ   2018 لسنة   46 عدد  القانون  أوجب   حيث 
ق بالتصر�ح بامل�اسب واملصا�� و�م�افحة اإلثراء

ّ
 2018 املتعل

الذين األ��اص  إ��  بال�سبة  املصا��  وتضارب  املشروع   غ�� 
 عّددهم صلب الفصل 5 منھ، التصر�ح بم�اس��م وفق أنموذج
يتضّمن الفساد،  م�افحة  هيئة  قبل  من  ذّم��م  ع��   يوضع 
أن املذ�ورة  الهيئة  ألزم  ال��صية. كما   جملة من معطيا��م 
 ت�شر ع�� موقع "الواب" ا��اص ��ا، مضمون تلك التصار�ح
من معّينة  أصنافا  يمارسون  الذين  األ��اص  إ��   بال�سبة 

الوظائف العليا املبّ�نة بالفصل 8 من نفس القانون

ا��ديدة ا���ومة  جعل  مّما  املتخلّية،  ا���ومة  مهام   إن��اء 
الفساد م�افحة  هيئة  من  تطلب   ،2020 فيفري   ��  املعّينة 

تقديم إق��اح جديد �� هذا الشأن

 وحيث أّن هيئة م�افحة الفساد قّدمت إق��احا جديدا ملشروع
التصر�ح �شر  أنموذج  بضبط  ق 

ّ
املتعل ا���ومي   األمر 

بامل�اسب واملصا�� بتار�خ 20 أفر�ل 2020

 وحيث قامت ا���ومة بوضع املشروع ا��ديد لألمر ا���ومي
اإللك��و�ي املوقع  ع��  املفتوحة   لإلس�شارة 
e - w w w . p a r t i c i p a t i o n . t n / c o n s u l t a t i o n
 يوم 22 أفر�ل 2020، وتحديد آخر أجل للتفاعل يوم 11 ماي 

2020

تقديم للهيئة  يمكن  بيانھ،  سبق  ما  ضوء  ع��   وحيث 
املالحظات املبدئّية التالية

ال��صية املعطيات  ��ماية  الوطنية  للهيئة  يمكن   ال 
مجلسها ع��  رح 

ُ
ط الذي  املوضوع  نفس   �� النظر   إعادة 

وصدر ع�� أساسھ رأ��ا بتار�خ 14 د�سم�� 2018

 إّن االس�شارة ع�� املوقع اإللك��و�ي ال�� قامت ��ا رئاسة
 ا���ومة مجانبة للصواب، إذ أّن اإلختصاص ا��صري ��
املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  إ��  يرجع  ا��ال   هذا 

ال��صية بصر�ح النص القانو�ي

 وحيث إق��حت الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد أنموذجا لألمر
�� ا���ومة  رئ�س  وقام   ،2018 د�سم��   4 بتار�خ   ا���ومي 
 مكتو�ھ عدد ص2018-1-035643- بتار�خ 06 د�سم�� 2018
الوطنية للهيئة  املطابق  الرأي  بطلب  املق��ح  ذلك  ضوء   ع�� 
رأ��ا الهيئة  أصدرت  ولقد  ال��صية.  املعطيات   ��ماية 
 املطابق �عد إ�عقاد مجلسها �� تار�خ 14 د�سم�� 2018. وت�ون

بذلك اإلجراءات قد إستكملت منذ د�سم�� 2018

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إبداء رأي مطابق �� خصوص إق��اح الهيئة الوطنية
ق

ّ
 مل�افحة الفساد حول مشروع األمر ا���ومي املتعل

بضبط أنموذج �شر التصر�ح بامل�اسب واملصا��

 لقد أسند القانون لهيئة حماية املعطيات ال��صية
�� خصوص رأي مطابق  ابداء   ��  اختصاصا حصر�ا 

ضبط أنموذج �شرالتصر�ح بامل�اسب واملصا��

 مشروع أمر ح�ومي، هيئة، التصر�ح بامل�اسب واملصا��،
تضارب مشروع،  غ��  إثراء  للهيئة،  حصري   إختصاص 
 املصا��، موقع "واب"، وظائف عليا، رأي مطابق، �شر،
أمانة، شفافية،  أساسية،  حقوق  خاصة،  حياة   ��ب، 
 كرامة اإل�سان، ضمانات ا��ماية، تداب�� مالئمة، قواعد

سلوكية

ا���ومة رئ�س  لدى   الوز�ر 
العمومية بالوظيفة  ف 

ّ
 امل�ل

وا���ومة وم�افحة الفساد

04

05

06

20/03-166
76 ,11 ,9 ,1

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2020

02

03

06

، 

، 

، 

.

.

.

.

.

:

(1

(2

ق
ّ
خاذ األمر ا���ومي املتعل

ّ
 إّن الرأي املطابق لم يؤدي إ�� إت

 ،بضبط أنموذج �شر التصر�ح بامل�اسب واملصا��
(3

القانون إطار   �� املطابق  الّرأي  من  ���ة  �سليم  4) تّم 
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 املصادقة عليھ بأمر ح�ومي باق��اح من الهيئة و�ناء ع�� رأي 
 مطابق لهيئة حماية املعطيات ال��صية". وال يمكن ال��وء
�� التالية  اإلجراءات  باع 

ّ
إت  �� و�لزم  وا��  النّص  إذ   للتأو�ل 

إصدار هذا النموذج، و��

.

القانون إطار   �� املطابق  الّرأي  من  ���ة  �سليم   تّم 
مة                           يوم

ّ
 األسا��� للنفاذ للمعلومة لفائدة منظ

18 مارس 2020
 ال يرجع إ�� هيئة م�افحة الفساد أن تحّدد ما يمكن �شره
التصار�ح  �� املضّمنة  املعطيات  ب�ن  من  ��بھ  يجب   وما 
وال ��صية.  معطيات  ل�و��ا  واملصا��،   بامل�اسب 
ھ "تمت

ّ
 �ستقيم بذلك أن يدرج �شرح األسباب امل�شور أن

بامل�اسب التصر�ح  أنموذج  إ��  األنموذج إس�نادا   صياغة 
 واملصا�� الصادر بمقت��� األمر ا���ومي عدد 818 لسنة
 2018 املؤرخ �� 11أكتو�ر 2018، مع حذف املعطيات ال��
 إرتأت الهيئة أّ��ا معطيات ��صية". و��ون ذلك متعارضا
 مع اإلختصاص ا��صري للهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
املعطيات خانة   �� يدخل  ما  تحديد   ��  ال��صية 
فها بھ

ّ
 ال��صية ال�� ال يمكن �شرها من عدمھ وهو ما �ل

فإّن وعليھ،  املذ�ور.  القانون   �� املشرع   صراحة 
ر بما ي��

ّ
الهيئةتذك

"مع ت�ون  ال�شر  عملية  أّن  ع��  املذ�ور،   8 الفصل  د 
ّ

 أك
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
مراعاة ال�شر�ع املتعل

وهما نّص�ن  من  ا��ال  هذا   �� القانو�ي  اإلطار   يت�ّون 
2014 24 من دستور ا��مهور�ة التو�سية لسنة   الفصل 
ھ " تح�� الدولة ا��ياة ا��اصة، وحرمة

ّ
 الذي ينّص ع�� أن

واملعطيات واالتصاالت  املراسالت  وسر�ة   املسكن، 
،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  والقانون   ال��صية" 
ھ " ل�ل ��ص ا��ق ��

ّ
 الذي ينص �� فصلھ األول ع�� أن

ا��اصة بحياتھ  قة 
ّ
املتعل ال��صية  املعطيات   حماية 

 باعتبارها من ا��قوق األساسية املضمونة بالدستور. وال
واألمانة الشفافية  إطار   �� إال  معا����ا  تقع  أن   يمكن 

واح��ام كرامة اإل�سان ووفقا ملقتضيات هذا القانون

، 

، 

(5
ع�� التصار�ح  ل�شر  نموذجا  الفساد  م�افحة  هيئة   تق��ح 

موقعها
(1

2)يحال هذا اإلق��اح ع�� الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية ،

 تقوم الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية بإصدار
رأي مطابق يحدد النموذج

(3

"I Watch" 

 :

 :

-

-

الهيئة أّن  ع��   76 فصلھ   �� األسا���  القانون  نفس   أكّد 
املعطيات معا��ة  مراقبة  ع��  بالّسهر  حصر�ا   تتكّفل 
القانون مقتضيات  تطبيق  كيفية  وتحديد   ال��صية 
الضمانات تحديد   ..." مهامها:  ب�ن  من  يدرج  إذ   األسا���، 
 الضرور�ة والتداب�� املالئمة ��ماية املعطيات ال��صية،
جميع  �� الرأي  إبداء  ا��ال...   �� سلوكية  قواعد   إعداد 

املسائل ذات العالقة بأح�ام هذا القانون
ّ
إال ال�شر  ي�ون  ال  أّوال،  ھ 

ّ
أن بيانھ  سبق  مما  �ست�تج   وحيث 

بحماية ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع   �� املب�نة  املبادئ  مع   باملطابقة 

��ماية الوطنية  الهيئة  أّن  وثانيا،  ال��صية   املعطيات 
 املعطيات ال��صية �� الهي�ل الوحيد املؤّهل قانونا لتحديد
هذا  �� الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات  مخالف  أو  مطابق  هو   ما 

ا��ال باإلس�ناد أساسا ع�� القانون األسا��� املذ�ور أعاله

 وحيث أّن اإلجراءات املبّ�نة أعاله تتعّرض إ�� إبداء الرأي. و�جب
واإلختياري. الوجو�ي  الرأي  إبداء  ب�ن  التمي��  ا��الة  هذه   �� 
 و�مكن أن �ست�تج من صياغة الفصل املذ�ور، أّن املشرّع أوجب

خاذ ذلك الرأي بذكره صراحة، واش��ط أن ي�ون مطابقا
ّ
إت

ھ الرأي الذي
ّ
 وحيث ُ�عّرف الرأي املطابق �� القانون اإلداري بأن

 يلزم فيھ آخذ القرار بآتباع ما يذهب إليھ الرأي، وهو يؤدي إ��
الهي�ل هو  ا��الة  هذه   �� ا��قيقي  القرار  آخذ  بأّن   القول، 

الذي يصدر عنھ الرأي املطابق

إليھ املومأ   8 الفصل  حّدد  فقد  أخرى،  جهة  من   وحيث، 
باعها �� إصدار األمر ا���ومي إذ نّص

ّ
 اإلجراءات ال�� يجب إت

ھ "... تتو�� الهيئة �شر مضمون التصار�ح ع�� موقعها
ّ
 ع�� أن

1و  االلك��و�ي بال�سبة لأل��اص املنصوص عل��م باألعداد 
 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من الفصل 5 وذلك وفق أنموذج تتم

-

."...

."...

."
."

، 
4)يقوم رئ�س ا���ومة بإصدار األمر ع�� ضوء الرأي املطابق

.

.

.

.

الوطنية الهيئة  أصدرت  ذكره،  سبق  ما  ل�ل  تبعا   وحيث 
14 د�سم�� 2018، بتار�خ   ��ماية املعطيات ال��صية رأ��ا 
 والذي تّم تأس�سھ ع�� الفصل 24 والفصل 49 من الدستور
الذي  2004 63 لسنة  القانون األسا��� عدد  9 من   والفصل 
إطار  �� ال��صية  املعطيات  معا��ة  تتم   " ھ: 

ّ
أن ع��   ينّص 

العامة" وا��ر�ات  ا��اصة  وا��ياة  ال�شر�ة  الذات   اح��ام 
ھ "يجب

ّ
 وأيضا الفصل 11 من نفس القانون الذي ينص ع�� أن

 أن تتم معا��ة املعطيات ال��صية ب�امل األمانة و�� حدود
ما �ان م��ا ضرور�ا للغرض الذي جمعت من أجلھ

ھ يرجع إ�� هيئة
ّ
 وحيث إس�نادا إ�� جملة هذه النصوص، فإن

 حماية املعطيات ال��صية صالحية تحديد املعطيات القابلة
 لل�شر أخذا �ع�ن اإلعتبار ملبدأي الضرورة والتناسب. وهو ما
ت القيام بھ صلب رأ��ا املؤرخ �� 14 د�سم�� 2018، الذي

ّ
 تول

تتمّسك بھ وتدخل عليھ �عض اإليضاحات

ھ ي�ب�ن أّن اإلق��اح األّول الصادر عن
ّ
 وحيث ومن جهة أخرى، فإن

فيھ تدرج  لم  د�سم�� 2018،   06 بتار�خ  الفساد  م�افحة   هيئة 
ق فقط بالتصر�ح بامل�اسب. مّما

ّ
قة باملصا��، إذ �عل

ّ
 املعطيات املتعل

هذا  �� رأ��ا  ال��صية  املعطيات  حماية  هيئة  إبداء  دون   حال 
 ا��صوص، إذ لم يكن بآستطاع��ا قانونا أن تضيف معطيات
��صية، لم يرد طلب �� إبداء الرأي �� شأ��ا صلب األنموذج املق��ح

ھ ي�ون من حّقها النظر ��
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ق باملصا��، و�كمال رأ��ا املطابق، إذ لم ي�سّ�� لها
ّ
 ا��انب املتعل

 إبداء رأ��ا �� هذا ا��صوص لألسباب املب�نة آنفا. وتجدون رفقة
 هذا النموذج املطابق ملقتضيات حماية املعطيات ال��صية، ��
 صيغتھ ال��ائية املكتملة. أّما �� خصوص نّص مشروع األمر املق��ح
 من ِقبل هيئة م�افحة الفساد، فإّن الهيئة تبدي موافق��ا ع��
 محتواه. كما تق��ح أن يقع �شر الرأي املطابق ��بة األمر املذ�ور

إلضفاء مز�د من الشفافية

.

.
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االسم واللقب
الوظيفة املوجبة للتصر�ح

تار�خ التصر�ح
تار�خ وجوب التصر�ح

معطيات متعلقة بالقصرمعطيات متعلقة بالقر�ن

املداخيل

العقارات

وسائل النقل

األسهم وا��صص والرقاع واألوراق املالية األخرى

األصول التجار�ة

ا��سابات البنكية

براءات االخ��اع

القروض

تقديم االس�شارات والدراسات

يضاف سطر ل�ل صنف أو نوع من املعطيات املصرح ��ا

املهن ا��رة

العضو�ة �� هيا�ل مداولة و�سي�� لدى شر�ات خاصة أو جمعيات أو أحزاب أو منظمات دولية ح�ومية أو غ�� ح�ومية

جذاذة املعطيات القابلة لل�شر

امل�اسب

املصا��

ال�عمال�عم

املصدرالطبيعة*العدد الرت��

حصةاالش��اكتار�خ االك�سابطر�قة االك�ساباملساحةالبلديةالنوع*العدد الرت��

حصة االش��اكتار�خ اك�سابھسنة أول إذن با��والنالقوةالنوع*العدد الرت��

تار�خ اك�سابھالعدداملؤسسة املصدرةالنوع*العدد الرت��

الواليةالنوع*العدد الرت��

الطبيعة*العدد الرت��

مدة السدادالطبيعة

املؤسسة البنكية

*العدد الرت��

*العدد الرت��

*العدد الرت��

*العدد الرت��

*العدد الرت��

طبيعة ال�شاط

طبيعة ال�شاط

السنةمجال ال�شاطالهي�لالصفة ضمن الهي�ل

سنة ��اية ال�شاطسنة بداية ال�شاطم�ان العمل

السنةاملؤسسة

تار�خ ال���يلطر�قة االك�سابالعدد

* .
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وز�ر الدولة لدى رئ�س
وم�افحة وا���ومة  العمومية  بالوظيفة  ف 

ّ
امل�ل  ا���ومة 

ب�نظيم عملية �شر ق 
ّ
يتعل  الفساد حول مشروع أمر ح�ومي 

بطبيع��ا تتضّمن  ال��  املتا�عة  وتقار�ر  العامة  الرقابة   تقار�ر 
ق

ّ
املتعل ال�شر�ع  ألح�ام  ومطابقتھ  ��صية،  معطيات   ع�� 

بحماية املعطيات ال��صية

 إعداد قواعد سلوكية �� ا��ال... إبداء الرأي �� جميع املسائل
ذات العالقة بأح�ام هذا القانون

 وحيث ُ�ست�تج مما سبق أّن �شر املعطيات ال��صية للعموم
ق

ّ
املتعل ال�شر�ع   �� املبّ�نة  املبادئ  مع  باملطابقة   

ّ
إال ي�ون   ال 

 بحماية املعطيات ال��صية وت�ون الهيئة �� الهي�ل الوحيد
ملقتضيات مخالف  أو  مطابق  هو  ما  بتحديد  قانونا   املؤّهل 

ال�شر�ع الوط�� �� هذا امليدان تحت رقابة القضاء

قة باأل��اص �عت�� حّدا من
ّ
 وحيث أّن �شر املعطيات املتعل

إستلهام ا��ال  هذا   �� �ستوجب  ولذلك  وحرّ�ا��م   حقوقهم 
الدستور من   49 الفصل  من  تطبيقها،  يجب  ال��   القواعد 
قة

ّ
املتعل الضوابط  القانون  "يحّدد  ھ 

ّ
أن ع��  ينّص   الذي 

 با��قوق وا��ر�ات املضمونة ��ذا الدستور وممارس��ا بما ال
لضرورة إال  الضوابط  هذه  توضع  وال  جوهرها.  من   ينال 
 تقتض��ا دولة مدنية ديمقراطية و��دف حماية حقوق الغ��،
ال��ة أو  الوط��،  الدفاع  أو  العام،  األمن  ملقتضيات   أو 
 العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع اح��ام التناسب ب�ن هذه
 الضوابط وموجبا��ا...". إذا يجب أن �ستجيب وضع ا��دود
الضرورة مبدأي  إ��  ا��االت  �ل   �� وا��قوق   ل��رّ�ات 

والتناسب

العامة الرقابة  تقار�ر  �شر  أّن  ا���ّ�  من  ي�ون  ھ 
ّ
أن  وحيث 

املذ�ورة املقتضيات  من  ألّي  ضرور�ا  ل�س  املتا�عة   وتقار�ر 
 بالدستور أّي "تقتض��ا دولة مدنية ديمقراطية و��دف حماية
 حقوق الغ��، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوط��، أو
أّن الهيئة  لذلك  و�عت��  العامة".  اآلداب  أو  العامة،   ال��ة 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

املعطيات حماية  مجال   �� القانو�ي  اإلطار  يت�ّون   حيث 
 ال��صية من نّص�ن وهما الفصل 24 من دستور ا��مهور�ة
الدولة تح��   " ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2014 لسنة   التو�سية 

املراسالت وسر�ة  املسكن،  وحرمة  ا��اصة،   ا��ياة 
عدد األسا���  والقانون  ال��صية"  واملعطيات   واالتصاالت 
ق بحماية املعطيات ال��صية الذي

ّ
2004، املتعل  63 لسنة 

�� حماية ا��ق  ل�ل ��ص   " ھ 
ّ
أن األول ع��  �� فصلھ   ينّص 

من باعتبارها  ا��اصة  بحياتھ  قة 
ّ
املتعل ال��صية   املعطيات 

تقع أن  يمكن  وال  بالدستور.  املضمونة  األساسية   ا��قوق 
 معا����ا إال �� إطار الشفافية واألمانة واح��ام كرامة اإل�سان

ووفقا ملقتضيات هذا القانون

الهيئة أّن   76 فصلھ   �� األسا���  القانون  نفس  أكّد   وحيث 
املعطيات معا��ة  مراقبة  ع��  بالسهر  حصرّ�ا   تتكّفل 
القانون مقتضيات  تطبيق  كيفية  وتحديد   ال��صية 
الضمانات تحديد   ..." مهامها:  ب�ن  من  ُيدرج  إذ   األسا���، 
ال��صية، املعطيات  ��ماية  املالئمة  والتداب��   الضرور�ة 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

تقار�ر �شر  عملية  ب�نظيم  ق 
ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

ال�شر�ع ألح�ام  ومطابقتھ  املتا�عة  وتقار�ر  العامة   الرقابة 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

�شر، رقابة،  تقار�ر  عمومي،  هي�ل  أمر،   مشروع 
 العموم، إحالة، الغ��، حياة خاصة، رقابة القضاء،
عام، أمن  ضوابط،  مدنية،  دولة  وحر�ات،   حقوق 
مبدأ عامة،  آداب  عامة،  ��ة  وط��،   دفاع 
ان��اك، ال�شه��،  الشفايفية،  الضرورة،   التناسب، 

النفاذ إ�� املعلومة، ا���ب

ا���ومة رئ�س  لدى   الوز�ر 
العمومية بالوظيفة  ف 

ّ
 امل�ل

وا���ومة وم�افحة الفساد
04

05

06

20/03-16776 ,47 ,1 01

األراء
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الّتصرف  وسوء  الفساد  محار�ة  أّن  إذ  ضروري  غ��   ال�شر 
إ�� ال��وء  دون  املتا�عة  وتقار�ر  الرقابة  بمهام  بالقيام   ت�ون 
ھ يمكن إدراج الشفافية من

ّ
 �شرها للعموم. لكّن الهيئة �عت�� أن

 ب�ن القواعد األساسية ل�سي�� الدول الديمقراطية. ومن ناحية
مبدأ يخرق  قد  اإلجراء  هذا  أّن  هل  ال�ساؤل  يمكن   أخرى، 
��صية بمعطيات  بال�شه��  �سمح  ھ 

ّ
أن إذ   التناسب، 

 أل��اص يتّم ذكرهم �� التقار�ر املذ�ورة و�سمح بالتا�� إ�� أّي
لع ع�� معطيات ال ت�شر عادة

ّ
 ��ص دون ت��ير ذلك، أن يط

ب عن ذلك �شه�� باأل��اص وآن��اك
ّ
 للعموم و�مكن أن ي��ت

.ملعطيا��م ال��صية ومساس بحيا��م ا��اّصة
وقانونية بوجاهة  اإلقرار  يمكن  بيانھ،  تّم  ما  ل�ل  تبعا   وحيث 
القانون السهر ع�� مطابقة مقتضيات  األمر شر�طة   مشروع 
ق بحماية املعطيات ال��صية. و�� هذا اإلطار،

ّ
 األسا��� املتعل

تتقّدم الهيئة بامل��وظات واملق��حات التالية

ق بمحتوى مشروع األمر، فإّن الفصل الرا�ع
ّ
 وحيث فيما يتعل

السنو�ة التأليفية  التقار�ر  �شر  عند  "ترا��  ھ 
ّ
أن ع��   نّص 

واملالية اإلدار�ة  للرقابة  العليا  والهيئة  العامة  الرقابة   لهيا�ل 
املبادئ واملقتضيات التالية: حماية املعطيات ال��صية

ھ يتعّ�ن صياغة مشروع
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 األمر ا���ومي ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح�� يتطابق مع
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
أح�ام القانون املتعل

و�عد  " ي��:  ما  باملشروع  ورد  األول:  الع 
ّ
باإلط ق 

ّ
يتعل  فيما 

الع ع�� الدستور، �عد االطالع ع�� الدستور وخاصة
ّ
 االط

الفصل�ن 15 و32 منھ

الع الثا�ي والثالث: ورد باملشروع ما ي��: "
ّ
ق باإلط

ّ
 فيما يتعل

27 2004 املؤرخ ��  63 لسنة   وع�� القانون األسا��� عدد 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
جو�لية 2004 واملتعل

الع�ن
ّ
ھ ال توجد فائدة �� تخصيص إط

ّ
 املالحظة األو�� �� أن

بواحد اإلكتفاء  يمكن  ما 
ّ
و�ن القانونية  القاعدة   لنفس 

التأكيد ع�� �عض تّم  إذا  ھ 
ّ
أن الثانية ��   فقط. واملالحظة 

 الفصول، فيجب أال ي�ون ب�سيان �عضها ال�� �� �� عالقة
ق بحماية املعطيات

ّ
 وطيدة بموضوع األمر، �الفصل املتعل

الع كما ي��: " و�عد
ّ
 ال��صية. تق��ح الهيئة إذا صياغة اإلط

الع ع�� الدستور وخاصة الفصل�ن 15 و24 و32 منھ
ّ
االط

24 2016 املؤرخ ��  22 لسنة   وع�� القانون األسا��� عدد 
ق با��ق �� النفاذ إ�� املعلومة وخاصة

ّ
 مارس 2016 واملتعل

الفصول 6 و24 و27 منھ

24 2016 املؤرخ ��  22 لسنة   وع�� القانون األسا��� عدد 
ق با��ق �� النفاذ إ�� املعلومة وخاصة

ّ
 مارس 2016 واملتعل

الفصل 6 منھ

."...

."

."

."

.

.

.

:

(1

(2

،

،

،
�عض ع��  التأكيد  تّم  إذا  أعاله،  املقّدمة  املالحظة   نفس 
وهو اآلخر.  �عضها  ب�سيان  ي�ون  أال  فيجب   الفصول، 
 ا��ال بال�سبة للفصل 47 من القانون األسا��� 63 لسنة
ق بإحالة املعطيات للغ�� وال�شر هو من صيغ

ّ
 2004 واملتعل

القانون من  و27   24 الفصل�ن  وأيضا  للعموم   اإلحالة 
لإلست�ناء يتعّرضان  اللذين   ،2016 لسنة   22  األسا��� 
للمعطيات الطلب  عند  أو  التلقا�ي  بال�شر  ق 

ّ
 املتعل

بالفصل اإلست�ناء  لذلك  الوارد  ا��ّل   ال��صية وخاّصة 
 27 الذي ينّص ع�� " إذا �انت املعلومة املطلو�ة مشمولة
 جزئّيا باست�ناء منصوص عليھ بالفصل�ن 24 و25 من هذا
 �عد ��ب ا��زء املع��

ّ
 القانون، فال يمكن النفاذ إل��ا إال

باالست�ناء م�� �ان ذلك ممكنا
القانون " وع��  ي��:  كما  الهيئة صياغة اإلطالع  تق��ح   لذا 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 املؤرخ �� 27 جو�لية 2004
ق بحماية املعطيات ال��صية وخاصة الفصل 47

ّ
 واملتعل

منھ

،

."...
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن املعهد العر�ي ��قوق
 اال�سان حول ا��طوط التوج��ية ال�� تحّدد كيفية معا��ة
جئ�ن

ّ
والال باملهاجر�ن  قة 

ّ
املتعل ال��صية  املعطيات   وتبادل 

ل�ن �� إطار مجهود الدولة
ّ

 وطال�� ال��وء ب�ن مختلف املتدخ
التو�سية ا��ّصص لهم قصد التو�� من جائحة ال�ورونا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

�ل �عّد  املذ�ور،  بالقانون  الوارد  التعر�ف  حسب  ھ 
ّ
أن  حيث 

 البيانات املضّمنة بملفات املهاجر�ن والالجئ�ن وطال�� ال��وء،
التو�سية العمومّية  السلط  ِقبل  من  ممسوكة  �انت   سواء 
 ا��تّصة أو تلك الواقع تجميعها من و�االت األمم املتحدة أو
البيانات و��  بتو�س،  مقّر  لها  ال��  ا���ومية  غ��  مات 

ّ
 املنظ

والعنوان وا���سية  الوالدة  وتار�خ  واللقب  اإلسم   �� ة 
ّ
 املتمثل

العائلية...معطيات والوضعية  السفر  جواز  ورقم   واملهنة 
املعا��ة وقواعد  شروط  إ��  بالتا��  وتخضع   ��صية، 
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أقّرها  ال��   وا��ماية 

املذ�ور أعاله

واملعنّية أعاله  املذ�ورة  لة 
ّ

املتدخ األطراف  �عت��   وحيث 
وطال�� والالجئ�ن  للمهاجر�ن  ال��صية  املعطيات   بمعا��ة 
 ال��وء، مؤتمنة ع�� املعطيات ال�� بحوز��ا. إذ �عّد �ل طرف
القانون صلب  �عر�فھ  تّم  كما  املعا��ة"،  عن  "مسؤوال   م��ا 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 (الفصول من 9 إ�� 26). وت�ون
 تلك األطراف بالتا��، مسؤولة ع�� حماية املعطيات ال��صية
وسالم��ا، وأم��ا  سرّ���ا  ع��  ا��افظة  وعل��ا  بحوز��ا،   ال�� 
 �� الصور ال�� حّددها

ّ
الع عل��ا إال

ّ
 وعدم تمك�ن الغ�� من اإلط

القانون
47 الفصل  الواقع تكر�سھ صلب  العام  املبدأ   وحيث إقت��� 
ھ ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية أو تبادلها،

ّ
 من القانون، أن

بأي وليھ،  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة   "دون 
وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

ملبدأ ا��صرّ�ة  الفصل �عض اإلست�ناءات  نفس   كما تضّمن 
 الت����، وال�� تجوز ف��ا إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��

دون موافقة ال��ص املع�� باألمر، ومن ب�ن هذه ا��االت

 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
��ا ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن  طبقا  ا��زائية،   بالت�بعات 

العمل

�� وذلك  الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تمت  إذا   ت. 
الصور ال�� حددها القانون ع�� وجھ ا��صر

 
إحالة يخّول  وصر�ح  سابق  قانو�ي  نّص  ُوجد  ما  إذا   ب. 

املعطيات ال��صية إ�� الغ��

قة بأسباب طلب ال��وء وال�� يتّم
ّ
 وحيث �عّد املعطيات املتعل

النقابية أو  الدي�ية  أو  السياسية   بموج��ا معا��ة اإلنتماءات 
��صّية معطيات  ال��وء،  طال��  أو  جئ�ن 

ّ
لال ال��ية...   أو 

 حّساسة، ع�� مع�� الفصل 14 من القانون آنف الذكر، الذي
ع�� القانون  حّددها  إست�نائية  حاالت   ��  

ّ
إال معا����ا   �ّ�ر 

عند ��ماي��ا  قصوى  ضمانات  توف��  واش��ط  ا��صر،   وجھ 
إش��طها ال��  ا��ماية  درجة  نفس  و��  وتبادلها.   تجميعها 

ق تلك املعا��ة بمعطيات أطفال قصر
ّ
الوضعالقانون �� صورة �عل إ��  و�النظر  ا��صوص  هذا   �� اإلشارة  تجدر   وحيث 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ومنظمات عمومية  هيا�ل  ب�ن  ال��صية  املعطيات   تبادل 
دولية تتعلق بالجئ�ن وطال�� ��وء

معطيات غ��،  إحالة،  موافقة،  الجئ�ن،  ال�ورونا،   جائحة 
هي�ل قصر،  دولية،  منظمات  عمومية،  سلط   حّساسة، 
ملفات مالءمة،  تداب��  ا��ماية،  ضمانات   عمومي، 
ج�سية، ميالد،  تار�خ  لقب،  إسم،  تجميع،   مهاجر�ن، 
انتماء عائلية،  وضعية  السفر،  جواز  رقم  مهنة،   عنوان، 
��ة، معطيات  دي��،  انتماء  نقا�ي،  انتماء   سيا���، 
املعطيات، أمن  املعطيات،  سر�ة  مؤتمن،   تبادل، 

است�ناءات ا��ماية  املعهد العر�ي
04��قوق اال�سان

05
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بصدد  التو�سية  ا���ومة  أّن  و�آعتبار  ا��ا��   اإلست�نا�ي 
ال��ة ع��  مباشرا  حقيقيا  خطرا  ل 

ّ
�ش� جائحة   مواجهة 

ال��اب ع��  القاطن�ن  األ��اص  ��ميع  بال�سبة   العاّمة 
ق

ّ
املتعل األسا���  القانون  من   62 الفصل  فإّن   التو����، 

ا��صول ع�� لها طلب  يخّول  ال��صية،  املعطيات   بحماية 
جئ�ن وطال�� ال��وء من

ّ
 املعطيات ال��صية للمهاجر�ن والال

مات غ�� ا���ومية وو�االت األمم املتحدة، قصد إدماج
ّ
 املنظ

هذه الفئات �� ال��نامج الوط�� للتو�� من ف��وس ال�ورونا

تبادل من  قانونا  ما�ع  ال  ھ 
ّ
فإن املبدأ،  حيث  ومن   وعليھ 

تلك ب�ن  األ��اص  ��ؤالء  قة 
ّ
املتعل ال��صية   املعطيات 

ھ ي�ون
ّ
 أن

ّ
مات والو�االت األممية وا���ومة التو�سية. إال

ّ
 املنظ

 من املهّم إح��ام هذه األخ��ة ملبدإ التناسب املنصوص عليھ ��
إح��ام بوجوب  يقّر  والذي   ،2014 دستور  من   49  الفصل 
العمومية السلطة  لصالحيات  الدولة  ممارسة  ب�ن   املوازنة 
 مقابل العمل ع�� إح��ام حقوق األفراد. وهو ما أكّده كذلك
ف با��ّق

ّ
 البيان الصادر عن املقّرر ا��اص لألمم املتّحدة امل�ل

 �� ا��ياة ا��اصة بتار�خ 16مارس 2020، والبيان الصادر عن
تأكيدا 2020، واملتضّمن  26 مارس  بتار�خ  اليو�س�و  مة 

ّ
 منظ

لإل�سان، األساسية  ا��قوق  إح��ام  وجوب  ع��   صر�حا 
 وضمان املوازنة ب�ن ا��ياة ا��اّصة وقيم السالمة واألمن مع
وعدم ا��ائحة،  إنقضاء  �عد  طبيعية  ا��الة  إرجاع   ضرورة 

إستخدام سلطات إست�نائية �ش�ل مفرط

إ�� اإلن��اء  يمكن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

التوج��ات التالية

زمة
ّ
 أن يقع اإلقتصار ع�� إحالة املعطيات ال��صية الال

ة أساسا �� إدماج املهاجر�ن
ّ
 �� إطار الغاية املعلنة، واملتمثل

للتصدي الوط��  ال��نامج   �� ال��وء  وطال��   والالجئ�ن 
��ائحة ال�ورونا أو معا����م إن تمت العدوى

.
.

.

.

.

.

.

.

:

-

لة
ّ

آلّية لت�سيق العمل ب�ن مختلف األطراف املتدخ  إيجاد 
وو�االت ا���ومية  غ��  مات 

ّ
املنظ م��ا  وخاّصة  ا��ال،   �� 

مات ا��تمع املد�ي �غاية وضع من��ّية
ّ
 األمم املتّحدة ومنظ

 مّوحدة �� تخاط��ا مع ا��هات ا���ومية ا��تّصة، قصد
لتنفيذ ال�� تحتاجها   تحديد طبيعة املعطيات ال��صّية 

برنامجها �� إدماج هذه الفئات

-

 أن يقع تأم�ن عملّية إحالة املعطيات وذلك بآعتماد تقنيات
 تكنولوجية مخّصصة لهذه العملية، تضمن ا��فاظ ع��
من�شرة جعلها  إم�انية  وتقليص  وسالم��ا  املعطيات   أمن 
الع من ل�ست لھ صفة عل��ا

ّ
لدى العموم، وتحول دون إط

-

بأي األ��اص،  ��ؤالء  قة 
ّ
املتعل املعطيات  �شر  يتم   أال 

 وسيلة إعالمية أو تواصل �انت، مّما ي�يح الّتعرف عل��م أو
 يجعلهم قابل�ن للتعر�ف، خاّصة وأّن جانبا رئ�سيا من هذه

املعطيات يت�ّ�ل �� خانة املعطيات ا��ّساسة

-

ال��نامج، هذا  ملقتضيات  تنفيذا  الضرورة،  إقتضت   إذا 
مثال ق 

ّ
تتعل معّينة،  ��صّية  معطيات  عن   اإلفصاح 

-

.

لألفراد ا��غرا��  بالتموقع  عالقة   �� معطيات   بآستغالل 
لة �� هذه العملية،

ّ
 املعني�ن ��ا، فإّن جميع األطراف املتدخ

مع بذلك  للقيام  مدعّوة  ا���ومية،  السلطات  ف��ا   بما 
تأم�ن  �� الصلة  ذي  القانو�ي  لإلل��ام  الصارم   اإلمتثال 
التداب�� خاذ 

ّ
إت مع  املعطيات  تلك  إحالة  عملية   سالمة 

لتلك "العادية"  املعا��ة  إ��  تدر�جيا  للعودة   الالزمة 
املعطيات، عند رفع حالة الطوارئ

لة �� حملة التصدي لهذه
ّ

� مجمل األطراف املتدخ
ّ
 أن تتو�

معّرفة، غ��  جعلها  أو  املعطيات  تلك  إعدام   ا��ائحة، 
من رسمّيا  اإلعالن  ح�ن  إ��  ��ائيا،  أ��ا��ا  هوّ�ة   بإخفاء 
هذا  �� التذك��  و�جدر  األزمة.  ��اية  عن  ا���ومة   ِقبل 
 الصدد بمقتضيات الفصل 26 من القانون األسا��� لسنة
الهيئة بإبالغ  املعا��ة  عن  املسؤول  يلزم  الذي   ،2004 
املعا��ة، ب��اية  ال��صية  املعطيات  ��ماية   الوطنية 
زم �شأن مآل

ّ
 وُ�سند لهذه األخ��ة صالحّية إتخاذ القرار الال

تلك املعطيات

-

أّية  �� ا��الة  املعطيات  إستعمال  أو  إستغالل  يقع   أال 
 عملية معا��ة أخرى، غ�� ال�� ُجمعت أو وقع تبادلها من
املستقبل، أو��  حاليا  يمكن  ال  ھ 

ّ
فإن وعليھ،   أجلها. 

يجوز ال  كما  الو�اء.  هذا  مجا��ة  غاية  غ��   ��  إستعمالها 
 إحال��ا إ�� هيا�ل ح�ومية ال عالقة لها بمعا��ة مثل هذه
 املعطيات �� إطار هذه ا��ائحة. و�مكن فقط �عد إخفاء
إطار  �� البيانات  هذه  إستغالل  ��ائيا،  ��ا  املعني�ن   هوّ�ة 

أبحاث إحصائية أو علمية

-

هذه  �� ل�ن 
ّ

املتدخ يقوم  أن  املستحسن  من  ي�ون   أخ��ا 
حسن أو  سلوك  (مدّونة  أخال��  إل��ام  بإمضاء   العملية 

نوايا)، يحتوي ع�� العناصر املذ�ورة �� هذه التوج��ات

-

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن البنك املركزي التو����
الهاتف ع��  الدفع  بخدمات  ق 

ّ
يتعل م�شور  مشروع   حول 

ق بحماية
ّ
 ا��وال و�يان مدى مطابقتھ ألح�ام ال�شر�ع املتعل

املعطيات ال��صية

مشروع من   2 الفصل  آخر   �� سطر  إضافة  إذا  الهيئة   تق��ح 
�ّل ت�ون  أن  "يجب  ي��:  كما  صياغتھ  يتّم  الذي   امل�شور 
مع تطابق   �� املتحققة  ا��وال  الهاتف  ع��  الدفع   خدمات 

األح�ام الوطنية �� ماّدة حماية املعطيات ال��صية

عنھ  ب 
ّ
ي��ت مّما  امل�شور،  مشروع  العات 

ّ
إط  ��  ال��صية 

ل�ن
ّ

 إدماج هذه القواعد صلب امل�شور، وخاّصة إلزام املتدخ
ا��ّوال، الهاتف  ع��  الّدفع  خدمات  نطاق   �� إح��امها   ع�� 

لكن ال يوجد أي فصل يذكره صلب هذا امل�شور

معطيات  " الواردة  العبارة  أّن  إ��  اإلشارة  تجدر   وحيث 
العات و�النقطة 3 من الفصل

ّ
 باإلط

ّ
ستعمل إال

ُ
 ��صية " لم �

امل�شور مشروع  إقتصر  األخرى،  الفصول  بقية   �� ھ 
ّ
أن  

ّ
إال  .7 

 ع�� إستعمال عبارة "معطيات" ا��رفاء. فمن املستحسن إذن
الفصول  ��  "  �غي�� عبارة "معطيات" ب "معطيات ��صية 

التالية للمشروع: الفصل 5.2، الفصل 24.3، والفصل 34

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل القانون  إ��  اإلشارة  تّمت   وحيث 

 وحيث �عا�� الفصل 5 اإلل��امات ال�� يخضع إل��ا مستخدمي
 الّدفع ع�� الهاتف ا��ّوال قبل إتاحة وسائل الدفع للعموم. ال
إدارة لسياسة  التو����  املركزي  البنك  خضوع  واجب   �عّد 
الهيئة رأي   �� ال��صية  املعطيات  حماية  وخاّصة   ا��اطر 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���  للقانون  فطبقا   �اف. 

 ال��صية وحسب الفصل 7 منھ، يجب أن �سبق بالضرورة
 �ّل عملية معا��ة للمعطيات ال��صية، تصر�ح لدى الهيئة.
معا��ة عملية  �ل  تخضع  ھ:" 

ّ
أن ع��   7 الفصل  ينّص   إذ 

 معطيات ��صية لتصر�ح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية
 ��ماية املعطيات ال��صية مقابل وصل أو بواسطة رسالة
 مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى ت��ك

أثرا كتابيا

 وحيث تق��ح الهيئة تبعا لذلك، إضافة سطر �� آخر الفصل،
 ت�ون صياغتھ كما ي��"���ة من قرار الهيئة الوطنية ��ماية
املسبق التصر�ح  أساس  ع��  مقّدمة  ال��صية   املعطيات 

ملعا��ة املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  صياغة   �� خطأ  بيان  تّم  ھ 

ّ
أن  حيث 

قانون �ونھ   �� ل 
ّ
متمث العات، 

ّ
اإلط  �� ال��صية   املعطيات 

لذلك، عادي.  بقانون  ول�س  أساسيا  قانونا  �عّد  لكّنھ   عادي 
القانون ع��  الع 

ّ
اإلط �عد  ي��:  كما  املرجع  ي�ون  أن   يجب 

،2004 جو�لية   27�� املؤرخ   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

ال��ت�ب باح��ام  العات 
ّ
اإلط ترت�ب   �� القاعدة  ت�ون   وحيث 

بي��ا. الزم��  ال�سلسل  صنف  �ل  و��  للنصوص،   التفاض�� 
القوان�ن العات 

ّ
اإلط بداية   �� إدراج  يجب  لذلك،   وتبعا 

 األساسية مّما يجعل القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
ق بحماية املعطيات ال��صية أّولها �� الذكر

ّ
املتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ع�� الّدفع  بخدمات  ق 
ّ
يتعل م�شور   مشروع 

ال�شر�ع ألح�ام  ومطابقتھ  ا��ّوال   الهاتف 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

الهاتف ع��  الّدفع  أسا���،  قانون  م�شور،   مشروع 
إل��امات، املعلوماتية،  السالمة   ا��وال، تصر�ح، إعالم، 
 إتاحة، العموم، سياسة إدارة ا��اطر، موافقة، الرجوع
النفاذ، حق  معنو�ة،  ذات  طبي��،  ��ص  املوافقة،   �� 
 االع��اض، مدة ا��فظ، ضمان أمن املعطيات، تحو�ل،

إحالة، تدقيق سالمة

04البنك املركزي التو����

05

06

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2020 

02

03

14

20/03-16931 ,7

،

.

."

."

.

.

.

. 
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"...

 وحيث أّن الفصل 7 من مشروع امل�شور ينّص ع�� عقد الّدفع
 ع�� الهاتف ا��ّوال وما يجب أن يتضّمن من تنصيصات. أّما
 بال�سبة للموافقة، فإّن الهيئة ال تالحظ فائدة من ذكرها. من
إ�� معا��ة ��دف   ناحية أخرى، يجب أن تتضّمن �ل عملية 
 املعطيات ال��صية بصفة ضرور�ة ع�� عناصر اإلعالم. إذ
لسنة  63 عدد  القانون  من   31 الفصل  أح�ام  إح��ام   يجب 

ھ
ّ
2004 الذي ينّص ع�� أن

عليھ" املنصوص  الهيئة  الع��اض  ا��ّدد  األجل  انقضاء   �عد 
الذين األ��اص  إعالم  يجب  القانون،  هذا  من   7  بالفصل 
 ستجمع ع��م املعطيات ال��صية مسبقا و�أي وسيلة ت��ك

أثرا كتابيا بما ي��

ـ نوع املعطيات ال��صية املراد معا����ا
ـ أهداف معا��ة املعطيات ال��صية
ـ الطا�ع اإللزامي أو االختياري ألجو���م

ـ نتائج عدم ا��واب

 ـ اسم املسؤول عن املعا��ة ولقبھ أو �سميتھ االجتماعية
وممثلھ عند االقتضاء ومقره

ـ حقهم �� النفاذ
ـ حقهم �� الرجوع �� املوافقة ع�� املعا��ة �� �ل وقت

ـ حقهم �� االع��اض ع�� معا��ة معطيا��م ال��صية
ـ مدة حفظ املعطيات ال��صية

 ـ اسم ال��ص الطبي�� أو املعنوي املستفيد من املعطيات
أو الذي لھ حق النفاذ إل��ا ومقره

 ـ وصف موجز لالحتياطات املتخذة لضمان أمان املعطيات
ال��صية

نقل/تحو�ل املعا��ة  عن  املسؤول  �ع��م  ال��  البالد   ـ 
املعطيات ال��صية إل��ا عند االقتضاء

صياغة يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 مشروع امل�شور ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح�� يتطابق
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
مع أح�ام القانون املتعل

قة باملوافقة بما ي��: "
ّ
ة املتعل

ّ
 لذلك، تق��ح الهيئة �عو�ض املط

املعا��ة، من  بالهدف  ا��ّمعة،  باملعطيات  ا��ر�ف   إعالم 
معا��ة املسؤول�ن عن  ��وّ�ة  االختياري،  أو  اإللزامي   بطا�عها 
 املعطيات، با��ّق �� النفاذ واالع��اض أو الرجوع �� املوافقة
املعطيات تحو�ل   �� أو  التخز�ن  وتموقع  املعا��ة   ع�� 

ال��صية إ�� ا��ارج و�� إحال��ا

ع�� الّدفع  عقد  ع��  امل�شور  مشروع  من   33 الفصل   و�نّص 
املعطيات ��ماية  ��دف  ال��  واإلل��امات  ا��ّوال   الهاتف 
القانون عن  ب 

ّ
م��ت تقص��  إ��  اإلشارة  تجدر  لكن   املعا��ة. 

وخاّصة املعلوماتية  بالسالمة  ق 
ّ
املتعل  ،2004 لسنة   5  عدد 

املعلوماتية النظم  تخضع   " ھ 
ّ
أن ع��  ينّص  الذي   5  فصلھ 

الهيا�ل مختلف  إ��  بالنظر  الراجعة   والشب�ات 
للسالمة ودوري  إجباري  تدقيق   العمومية......لنظام 

املعلوماتية

 وتق��ح الهيئة لذلك إضافة سطر �� آخر الفصل الذي �عيد
5 سابق الذكر "يجب إجراء تدقيق إجباري  مضمون الفصل 
 ودوري لسالمة نظام املعلومات من قبل مدقق مصادق عليھ

من قبل الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية

.

.

:

:

."

،
،
،

،

،
،

،
،

،

،
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منصور سيدي  نزل  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
التعامل مع  �� باعها 

ّ
إت  جر�ة ميدون حول اإلجراءات الواجب 

(بطاقة هوّ���م  بوثائق  اإلدالء  يرفضون  الذين  ال��ل   حرفاء 
بحماية ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  بھ  بما جاء  الوطنية) عمال   التعر�ف 

ال��ل تلزم  الداخلية  وزارة  أّن  ح�ن   �� ال��صية،   املعطيات 
ا��رفاء و�رفض دخول بھ هوّ�ة   بضرورة مسك دف�� ��ّ�ل 

ا��رفاء الذين يرفضون اإلمتثال لهذا اإلجراء

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة الوطنية أنھ يحّق لبلدّية
 ا��ّم ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة �شوارع املدينة ��دف القيام
للضوابط اإلمتثال  ضرورة  مع  التنّقل  حركة  حول   بدراسة 

املبّ�نة أعاله

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث يتعّ�ن تطبيق مقتضيات م�شور رئ�س ا���ومة عدد 8
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل  2019 فيفري   25  ��  املؤرخ 

 ال��صية �� إطار إستعمال بطاقة التعر�ف الوطنية، وذلك
الثالثة واألرقام  الزائر  هوّ�ة  للغرض،  املعّد  بالدف��   بتضم�ن 
البطاقة و�رجاع  الوطنية  �عر�فھ  بطاقة  عدد  من   األخ��ة 
ب���ة املطالبة  أو  ���ها  عن  واإلمتناع  ا���ن،   ��  لصاح��ا 

م��ا

زمة وآتخاذ �ل
ّ
 وحيث ت�ون املؤّسسة ملزمة ببذل العناية الال

املعطيات وسرّ�ة  أمن  تضمن  ال��  الضرور�ة   التداب�� 
ولو عل��ا  الغ��  الع 

ّ
إط وعدم  بالدف��،  وامل�ّ�لة   ال��صية 

قانونا املؤّهل  ال��ص  بآست�ناء  املؤّسسة،  أعوان  من   �انوا 
ملسك ذلك الدف�� والسلطات املؤّهلة قانونا إلجراء رقابة عليھ

ال��ل ع��  يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 الّتقيد باإلجراءات ال�� نّص عل��ا م�شور رئ�س ا���ومة عدد
الع ع�� بطاقات التعر�ف الوطنية ��رفائھ

ّ
8 عند اإلط

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وطنية �عر�ف  بطاقة  ع��  الع 
ّ
 اإلط

هذا  �� إلزام  عل��  بناء  نزل   ��رفاء 
ا��صوص من وزارة الداخلية

هو�تھ بإثبات  املع��  ال��ص  مطالبة  عند   يتع�ن 
�عر�فھ بطاقة  ع��  ا��ي��  اإلطالع  ع��   االقتصار 

الوط�� وعدم  ���يل إال األرقام الثالثة األخ��ة م��ا

الع، م�شور رئ�س ا���ومة،
ّ
 بطاقة التعر�ف الوطنية، اإلط

،��� هو�ة،  وثائق  دف��،  مسك  حرفاء،  الداخلية،   وزارة 
إطالع، املعطيات،  سر�ة  املعطيات،  أمن  ا��ماية،   تداب�� 
اإلحالة، ت����  است�ناء  مدنية،  منظومة  رقابة،   سلطة 
�عديل، ورقية،  بيانات  مس��ة،  بيانات  قانو�ي،   إل��ام 

اطالع، تحي�ن، منصة رقمية، إتاحة، حق النفاذ

جر�ة منصور  سيدي   نزل 
ميدون
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ا���ومة حول الصادر عن رئاسة  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
باملعّرف ق 

ّ
املتعل ا���ومي  األمر  مشروع  بخصوص  رأي   طلب 

ق
ّ
املتعل ال�شر�ع  مع  تطابقھ  مدى  و�يان  للمواطن   الوحيد 

بحماية املعطيات ال��صية

املعطيات ��ماية  والعملية  القانونية  الضمانات  �ّل   ع�� 
ال��صية للمواطن�ن

 وحيث تجدر اإلشارة كذلك إ�� أّن �عض األنظمة املقارنة �عت��
املعطيات ل خطرا ع�� حماية 

ّ
�ش� أن  يمكن  املعّرف   أّن هذا 

ھ يمكن تفادي هذا اإلش�ال بإقرار القواعد
ّ
 أن

ّ
 ال��صية، إال

التالية لضمان حماية مث�� لها

 وآس�نادا ع�� ذلك، تّم اإلقرار صراحة بالفصل ا��امس من
ھ "تتم إدارة البيانات امل�ّ�لة �� ال��ل والتصرف

ّ
 املشروع أن

بحماية ق 
ّ
املتعل األسا���  القانون  ملقتضيات  وفًقا   ف��ا 

��ماية الوطنية  الهيئة  رقابة  وتحت  ال��صية   املعطيات 
املعطيات ال��صية

 �سمح املشروع بإرساء ومسك "��ّل املعّرف الوحيد" من قبل
املعطيات من  جملة  ع��  و�حتوي  ا��لية.  الشؤون   وزارة 
�� أساسا  املعطيات  تلك  لتواجد  الوزارة  نفس  ف��ا   تتصّرف 

منظومة ا��الة املدنية ال�� تمسكها الوزارة

األسا��� القانون  مقتضيات  مع  متطابقة  اإلحالة  هذه   و�عّد 

العات املضّمنة باملشروع. نّص �عد الدستور 
ّ
 بال�سبة لإلط

ب
ّ
ي��ت مّما   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   مباشرة 

عارض القواعد
ُ
 عنھ بداهة أّن مقتضيات املشروع ال يمكن أن �

ا��امية للمعطيات ال��صية املكّرسة بھ

يمكن  كيف  ا��ال،  هذا   �� يطرح  الذي  التطبيقي   اإلش�ال 
املعّرف ل��ّل  امل�ّونة  املعطيات  وتبادل  بإحالة   السماح 
ع�� ا��صول  دون  العمومية  الهيا�ل  ب�ن  للمواطن   الوط�� 

موافقة األ��اص املعني�ن ��ا؟

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ھ تّم �شر�ك الهيئة منذ جوان 2015 �� ��نة التفك��
ّ
 حيث أن

اإلتصال تكنولوجيات  بوزارة  الوحيد  املعّرف  إرساء   حول 
لإلقتصاد اإلس��اتي��  ا��لس  قّرر  ولقد  الّرق��.   واإلقتصاد 
ع�� بالعمل  الهيئة  ت�ليف   ،2015 س�تم��  جلسة   ��  الّرق�� 
إرساء عند  ال��صية  املعطيات  ��ماية  آلّيات  إيجاد   ضمان 
ب�ن من  الهيئة  و�انت  للمواطن.  الوحيد  املعّرف   منظومة 
ع��  ،2017 فيفري   �� واملمضية  لة 

ّ
املتدخ الثالثة   الهيا�ل 

وتكنولوجيات ا��لية  الشؤون  وزار�ي  مع  التفاهم  رة 
ّ

 مذك
اإلتصال

إدراج ع��  القيادة،  ��نة  إطار   �� فاق 
ّ
اإلت حي��ا  تّم   وحيث 

 اإلطار ال�شر��� للمعّرف الوحيد للمواطن �� مشروع القانون
حيل ع��

ُ
ق بحماية املعطيات ال��صية الذي أ

ّ
 األسا��� املتعل

الهيئة فت 
ّ
ل

ُ
� وقد   .2018 مارس   30  �� الشعب  نّواب   مجلس 

 بصياغة هذا املشروع ودافعت ع�� التوّجهات املعتمدة صلبھ
كما ال��صية.  املعطيات  حماية  ضمان  مز�د  إ��   والّرامية 
 يجدر التنو�ھ بأّن الهيئة �� من إق��حت �� إطار ��نة القيادة،
 الصيغة الوارد ��ا مشروع األمر ا���ومي التطبيقي للمرسوم
 ا��دث للمعّرف الوحيد للمواطن. وقد حرصت ع�� تنصيصھ

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

باملعّرف ق 
ّ
املتعل ا���ومي  األمر   مشروع 

القانون ألح�ام  ومطابقتھ  للمواطن   الوحيد 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

الهي�ل ��ّل،  للمواطن،  الوحيد   املعّرف 
تدقيق �عديل،  الغ��،  إحالة،  موافقة،   العمومي، 
م��لة، بيانات  ال�سيان،  حّق   سالمة، 
�عديل، اإلحالة،  است�ناءات   منظومة"مدنية"، 
و��، ورثة،  النفاذ،  حق  رقمية،  منصة   �شطي�ن 

تحي�ن، مهام الهيئة، سر م��

رئاسة ا���ومة
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" ھ 
ّ
أن منھ  الثامن  الفصل   �� ا���ومي  األمر  مشروع   ينّص 

تار�خ من  سنة   (30) ثالث�ن  ملدة  ال��ل   �� املعطيات   تحفظ 
��ّق مكّرسا  املقت���  هذا  و�عّد  ��ا".  املع��  ال��ص   وفاة 
ھ "يجب إعدام

ّ
 ال�سيان املبّ�ن �� الفصل 45 الذي ينّص ع�� أن

��فظها ا��دد  األجل  ان��اء  بمجرد  ال��صية   املعطيات 
صورة  �� أو  ا��اصة  بالقوان�ن  أو  بال��خيص  أو   بالتصر�ح 
 تحقق الغرض الذي جمعت من أجلھ أو إذا لم �عد ضرور�ة
�� ذلك محضر رس�� و�حرر  املعا��ة.  املسؤول عن   ل�شاط 

بواسطة عدل منفذ و�حضور مختص �عينھ الهيئة

تحي�ن منھ   12 الفصل   �� ا���ومي  األمر  مشروع  أوجب   كما 
ھ "يجب ع�� ضباط ا��الة

ّ
 املعطيات املعا��ة، إذ نّص ع�� أن

 املدنية �� البلديات أو �� املراكز الدبلوماسية أو القنصليات
 ال�� تم ف��ا إدراج رسم الوالدة، تحي�ن املعطيات �� ال��ل ��
ذلك ل 

ّ
و�ش� اإلدراج".  عملية  حصول  من  أسبوع   غضون 

األسا��� القانون  من   21 الفصل  مقتضيات  مع  تاّما   تطابقا 
ھ "يجب ع�� املسؤول

ّ
 عدد 63 لسنة 2004، الذي ينّص ع�� أن

ال�� البطاقات  بإصالح  يبادرا  أن  واملناول  املعا��ة   عن 
ع�� ال�شطيب  أو  تحيي��ا  أو  �عديلها  أو  إتمامها  أو   بحوز��ما 
 املعطيات ال�� تضمن��ا إذا بلغهما العلم �عدم �ّ�ة املعطيات

ال��صية املضمنة ��ا أو نقصها

��ماية الوطنية  الهيئة  حّق  ا���ومي  األمر  مشروع  أقّر   كما 
كيفية ع��  رقابية  بمهام  القيام   �� ال��صية   املعطيات 
املهام و��  معا����ا.  تتّم  ال��  ال��صية  املعطيات   معا��ة 
من  76 الفصل  بحكم  ا��صري  إختصاصها  من  �عّد   ال�� 
نّص فقد  ا��صوص،  هذا  و��  إليھ.  املومأ  األسا���   القانون 
ت�س�� الهيا�ل  "يتع�ن ع��  ھ 

ّ
أن املشروع، ع��  17 من   الفصل 

الوطنية ��ماية الهيئة  ��ا  ال�� تضطلع  الرقابية  املهام   إنجاز 
املعطيات ال��صية

بحماية ت�ليفھ  يتم  لد��ا  عون  �عي�ن  الهيا�ل  ع��  يجب   كما 
 املعطيات ال��صية مع ضرورة إبالغ الهيئة الوطنية ��ماية

املعطيات ال��صية بذلك

 كما أقّر املشروع �� فصلھ 18 أّن "�ل ��ص يقوم بنفسھ أو
إزاء ملزم  ال��صية  املعطيات  بمعا��ة  الغ��   بواسطة 
الالزمة االحتياطات  جميع  يتخذ  بأن  املعنية   األطراف 
أو �عديلها  من  الغ��  ومنع  املعطيات  أمان  ع��   للمحافظة 
 اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن صاح��ا". و�تطابق هذا
املعطيات حماية  منظومة   �� أسا���  واجب  مع   اإللزام 

 و��ون بذلك املشروع مكّرسا للمهام املو�ولة للهيئة �� القانون
ق بحماية املعطيات ال��صية الذي ينّص ��

ّ
 األسا��� املتعل

��ماية الوطنية  الهيئة  تتو��   " ھ 
ّ
أن ع��  منھ   76  الفصل 

إ�� النفاذ  ـ  التالية:  باملهام  القيام  ال��صية   املعطيات 
وجمع م��ا  التث�ت  قصد  املعا��ة  موضوع   املعطيات 
د الفصل 77

ّ
 اإلرشادات الضرور�ة ملمارسة مهامها...". كما أك

ھ "... ال يمكن أن �عارض الهيئة بالسر امل��
ّ
منھ ع�� أن

املضّمنة  املعطيات  أّن  طاملا  ال��صية  املعطيات   ��ماية 
إطار  �� العمومية  الهيا�ل  إ��  الوحيد س�تاح  املعّرف   ���ّل 
 آداء مهامها. وهو ما سمح بھ الفصل 47 من القانون األسا���
إ�� ال��صية  املعطيات  إحالة  ت��ر   " أنھ  ع��  ينّص   الذي 
وليھ أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون   الغ�� 
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك  وسيلة   بأي 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت   إذا 
لھ وضعية ا��ال، وما

ّ
 وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل". و�� ما تمث

عمل ع�� إقراره بھ مشروع األمر ا���ومي

ھ "يتع�ن ع�� �ل ��ص، ��
ّ
 ينّص الفصل 11 من املشروع أن

�� الواردة  البيانات  ب�ن  تطابق  وجود  لعدم  مالحظتھ   صورة 
 ال��ل و�يانات ال��الت الورقية، إعالم وحدة  التصرف ��

املعرف الوحيد للمواطن

ل هذا الفصل تطابقا تاّما مع مقتضيات الفقرة الثانية
ّ
 و�ش�

 للفصل 56 الذي ينّص "غ�� أنھ بال�سبة إ�� املعطيات الواقع
 معا����ا من األ��اص املذ�ور�ن بالفقرة الثانية من الفصل
ورثتھ أو  وليھ  أو  باألمر  للمع��  يمكن  القانون  هذا  من   53 
 وألسباب وج��ة طلب إصالح معطياتھ ال��صية أو إتمامها أو
 �عديلها أو تحيي��ا أو �غي��ها أو ال�شطيب عل��ا إذا �انت غ��

��يحة وعلم بذلك

حماية منظومة   �� أسا���  ��ق  مكّرسا  الفصل  هذا   و��ون 
املع�� لل��ص  اإلتاحة  �ش��ط  إذ  ال��صية،   املعطيات 
 الولوج إ�� معطياتھ ال�� تتّم معا����ا وهوما �سّ�� بحّق النفاذ
األسا��� القانون  عّرفھ  الذي  ال��صية،  املعطيات   إ�� 
ھ "يقصد

ّ
32 منھ بأن  ��ماية املعطيات ال��صية �� الفصل 

 بحق النفاذ، ع�� مع�� هذا القانون، حق املع�� باألمر أو ورثتھ
 أو وليھ �� االطالع ع�� جميع املعطيات ال��صية ا��اصة بھ
 وطلب إصالحها أو إتمامها أو �عديلها أو تحيي��ا أو �غي��ها أو
 توضيحها أو ال�شطيب عل��ا إذا �انت غ�� ��يحة أو غامضة

أو �انت معا����ا ممنوعة

أساسية لقاعدة  مكّرسا  املذ�ور،   11 الفصل  ي�ون   بذلك 
لل��ص السماح  إ��  الرامية  ال��صية  املعطيات   ��ماية 
 املع�� من طلب �عديل املعطيات ال�� يتّم معا����ا وال�� يث�ت

أّ��ا ال تتطابق مع حقيقة وضعّيتھ

ھ "يتم ���يل �ل عملية 
ّ
 ينّص الفصل 16 من املشروع ع�� أن

 اطالع أو تحي�ن أو �عديل أو إحالة ملعطيات ال��ص املع��
ع�� املنصة الرقمية للتصرف �� ال��ل

ھ يمكن ل�ل ��ص وملدة سنة واحدة من تار�خ
ّ
 و�يان ذلك، أن

الفصل، هذا  من  األو��  بالفقرة  املذ�ورة  العمليات   إنجاز 
صال

ّ
الع ع�� موقع واب مخّصص للغرض أو أّي وسيلة إت

ّ
 اإلط

قام الذي  الهي�ل  وهو�ة  تار�خ  ع��  أخرى،  رسمية   رقمية 
بالنفاذ أو بأّي عملية متعلقة بمعطياتھ ال��صية
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."

من  18 الفصل  منطوق  من   
ّ

�س�شف الذي   ال��صية، 
"يجب ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  والذي   ،2004 لسنة  األسا���   القانون 

النظم لسالمة  الدوري  بالتدقيق  القيام  الهيا�ل   ع�� 
�� العمل  بھ  ا��اري  لل�شر�ع  طبقا  والشب�ات   املعلوماتية 

مجال السالمة املعلوماتية

ھ "... يتم
ّ
 ولقد أقّر مشروع األمر ا���ومي �� فصلھ 26 مثال أن

ت��م اتفاقية  بمقت���  طرف  �ل  و�عهدات  املهام   تحديد 
اس�شارة �عد  العمل  ��ا  ا��اري  لإلجراءات  طبقا   للغرض 
 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية". وهو ما يتطابق
ھ

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   76 بالفصل  املبّ�ن  القانو�ي  اإللزام   مع 

القيام ال��صية  املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة   "تتو�� 
العالقة ذات  املسائل  جميع   �� الرأي  ...إبداء  التالية:   باملهام 

 بأح�ام هذا القانون

ب��ك��  فة 
ّ
امل�ل الهيا�ل   �� الهيئة  ب�شر�ك  املشروع  قام   لقد 

 منظومة املعّرف الوحيد للمواطن، إذ نّص �� الفصل 29 ع��
ھ "ي��أس ا��لس، وز�ر الشؤون ا��لية أو من ينو�ھ و���كب

ّ
 أن

الوطنية -الهيئة  ذكرهم:  اآل�ي  للهيا�ل  املمثل�ن  األعضاء   من 
بالسهر ف 

ّ
م�ل ا��لس  هذا  ال��صية.".  املعطيات   ��ماية 

ع�� متا�عة ال�سي�� السليم لل��ّل وحسن إدارتھ و�ستعمالھ

األمر مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
مع تطابقھ  ناحية  من  �عّد  تقييمها،  ع��  املطروح   ا���ومي 
مح��ما ال��صية،  للمعطيات  ا��امي  األسا���   القانون 

للقواعد األساسية الواردة بالقانون األسا���

.

."...

(9

(10

.
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."

وز�ر ديوان  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 تكنولوجيات اإلتصال والتحول الرق�� ورئاسة ا���ومة حول
ق بإحداث وتنظيم خدمة ال��ابط البي��

ّ
 مشروع املرسوم املتعل

ق
ّ
 الوط�� وشرح أسبابھ، و�يان مدى تطابقھ مع ال�شر�ع املتعل

املذ�ور املشروع  أّن  العلم  مع  ال��صية،  املعطيات   بحماية 
الهيئة  �ان م��و�ا ب���ة ملشروع أمر تطبيقي لن تتعّرض 

ّ
��تواه �� إطار هذا الرأي نظرا لوروده �� صيغة أولية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

البي�� ال��ابط  بخدمة  املرسوم  ق 
ّ
يتعل املرسوم.   موضوع 

ھ القدرة ع�� التواصل ب�ن أنظمة معلوماتية
ّ
 و�مكن �عر�فھ بأن

 مختلفة وتبادل املعطيات بي��ا. وهو ما تّم �عر�فھ �� الفصل
التبادل من  الهيا�ل  تمكن  "منظومة  ھ 

ّ
بأن املشروع  من   الثا�ي 

 اإللك��و�ي للمعطيات الرسمّية ب�ن مختلف نظمها املعلوماتية

 من خالل هذين التعر�ف�ن، يمكن إستخراج العناصر املمّ��ة
للمفهوم و��

�عض الشأن  هذا   �� تقديم  يمكن   .(1) األسباب   شرح 
املالحظات

يتمحور الذي  الر�ط  ل��دوى من  م��زا  التعر�ف   و��ون هذا 
 أساسا حول تبادل املعطيات ال تجميعها، و�� مسألة أساسّية
 لصياغة النص املؤطر للعملية وخاصة مطابق ملبادئ حماية

املعطيات ال��صية

أ. أنظمة معلوماتية مختلفة
ب. تبادل إلك��و�ي للمعطيات بي��ا

 أ. ر�ط املشروع �� طالع شرح األسباب ي��ز الطا�ع اإلصطنا��
لذلك �ورونا.  ف��وس  ومحار�ة  البي��  التبادل  ب�ن   للعالقة 
ق بال��ابط

ّ
 يجب إيجاد ت��ير مقنع �سمح بإدراج املشروع املتعل

 البي�� �� إطار القانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ �� 12 أفر�ل
إصدار  �� ا���ومة  رئ�س  إ��  بالتفو�ض  ق 

ّ
املتعل  2020 

مراسيم لغرض مجا��ة تداعيات إن�شار ف��وس �ورونا

ا��دمات "نجاعة  أك��  إعطاء  لغاية  ھ 
ّ
بأن املقّدم   والر�ط 

اإلدار�ة اإلل��امات  وتخفيف  إنجازها  وسرعة   اإلدار�ة 
�� ا��ّددة  ا��االت   �� تدخل  ال  اإلدارة"،  مع   للمتعامل�ن 

الفصل الثا�ي من القانون املذ�ور

�عدم املصادقة للمشروع  ��ديدا  الوا��  الر�ط   و�عت�� عدم 
�عد الشعب  نّواب  مجلس  مصادقة  ع��  �سطھ  عند   عليھ 

إن��اء مّدة التفو�ض

هذا موضوع  ر�ط  محاولة  املستحسن  من  بذلك   و��ون 
ة الثانية من الفصل الثا�ي من القانون املذ�ور

ّ
 املشروع باملط

املرافق عمل  لس��  املنظمة  القواعد  "إقرار  ع��  تنّص   ال�� 
 العمومية والقطاع ا��اص بما يتالءم مع مقتضيات مواجهة

ف��وس �ورونا

آجال مقتضبة  �� تكر�سھ  املشروع س�تّم  أّن  إبراز   كما يجب 
 تتطابق مع ف��ة محار�ة ا��ائحة أّي �� غضون سّتة أشهر ع��

أق��� تقدير

أّن الفقرة ا��امسة من شرح األسباب،   �� الّتفطن   ب. يجب 
��ماية الوطنية  "الهيئة   �� للهيئة  الّرسمية   ال�سمية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املبــــــــــــــــــــــــــــدأاملوضـــــوع

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وتنظيم بإحداث  ق 
ّ
املتعل املرسوم   مشروع 

أسبابھ الوط�� وشرح  البي��  ال��ابط   خدمة 
بحماية ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  ألح�ام   ومطابقتھ 

املعطيات ال��صية

 مشروع مرسوم، منظومة ال��ابط البي��، تبادل إلك��و�ي،
عمومية، معطيات  املعلوماتية،  السالمة  �ورونا،   ف��وس 
البي��، لل��ابط  الوط��  املشغّل  للمواطن،  الوحيد   املعّرف 
 هيئة مراقبة خدمة ال��ابط البي��، تجميع، حق النفاذ إ��
 املعلومة، مدمج خدمات، قاعدة بيانات، كرامة اال�سان،
عامة، مص��ة  معنوي،  ��ص  خاص،  هي�ل   تخز�ن، 
طبي��، ��ص  هو�ة،  البي��،  ال��ابط  خدمات   مدمج 
 الوثيقة اإللك��ونية، قوة الثبوتية، معرف قطا��، آجال،
املعطيات بحماية  امل�لف  امل��،  السر  املعطيات،   سر�ة 

ال��صية
 وزارة تكنولوجيات اإلتصال
ورئاسة الرق��   والتحول 

ا���ومة

04
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06
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فة بحماية املعطيات
ّ
 املعطيات ال��صية" ول�ست الهيئة امل�ل

ھ "أحدثت بموجب هذا
ّ
 ال��صية إذ ينّص الفصل 75 ع�� أن

املعطيات ��ماية  الوطنية  "الهيئة  �س��:  هيئة   القانون 
ال��صية

لألسباب  املق��ح  التعر�ف  من  إس��واحھ  يمكن   التصّور 
التالية

 يمكن ا��ديث عن الصبغة الرسمية للمعطى. ولقد تّم البحث
نّصا ولو  نجد  لم  لكن  الرسمية  للمطبعة  ال�شر�ع  موقع   �� 

واحدا �ستعمل هذا املفهوم الغر�ب

�سمح ما  وهو  بالعمومي.  الّرس��  �عت  إس�بدال   ُيق��ح 
ـَجّمعها

ُ
�ِشُئـها أو تتحّصـل عل��ا أو ت

ُ
ھ الوثائق ال�� ت

ّ
 بتحديده بأن

تبادل موضوع  وهو  مهامها،  إطار   �� العمومية   الهيا�ل 
املعطيات ع�� املنّصة

 ُيق��ح إذا توضيح أّن ال��ابط البي��، كما �س�شف معناه من
 عنوانھ، هو فقط منظومة تبادل ال تخز�ن وتجميع للمعطيات

العمومية

للهيا�ل �سمح  البي��  ال��ابط  خدمات  مدمج  أّن  هل   ثانيا: 
بتجميع يقوم  أو  معطيات  ع��  ل��صول  بالتواصل   اإلدار�ة 

املعطيات الّرسمية لديھ؟
ال الهيئة  أّن  و��  مهمة  مسألة  ال�ساؤل  ع��  ا��واب   يحيل 
بيانات قاعدة  ب��ك��  �سمح  مشروع   �� املشاركة  قبول   يمك��ا 
 عمومية ��مة تؤدي إ�� الّرقابة الشاملة ألّن ذلك ي�نا�� مع
 الفصل 24 من الدستور والفصل األّول من القانون األسا���
 عدد 63 لسنة 2004، الذي يجعل من إح��ام كرامة اإل�سان،

امل�ّ�ر األسا��� ��ماية املعطيات ال��صية

 ثالثا: ال يمكن باملّرة إدراج، �� إطار �عر�ف، تنصيصات تمنح
لها يخّصص  وال��  العمومية  للمعطيات  القانونية   القيمة 

فصال �� صلب القانون

�� العمومية  املعطيات  أّن  ع��  بالتنصيص  اإلكتفاء   ُيق��ح 
 "البيانات ال�� بحوزة الهيا�ل وال�� يتم تبادلها بي��ا ع�� مدمج

خدمات ال��ابط البي��

 ينّص التعر�ف مّرة أخرى ع�� النفاذ، مّما يؤدي ذلك إ�� خلط
 ممكن مع إجراء النفاذ إ�� املعطيات ال��صية و��� املعلومة

وهم إجراءات مختلفة مع إجراءات التبادل البي��

البي�� ال��ابط  خدمات  دمج  �عر�ف   .(3) الثا�ي   الفصل 
الوط�� املشغل  املعطيات من قبل   الوط��: "عمليات معا��ة 

لل��ابط البي�� ال�� تمكن من النفاذ للمعطيات الرسمية

صبغ��ا للمعلومات  �عطي  ال��  ا��اصّيات   �� ما   أوال: 
الرسمية؟

مفهوم عادة  ستعمل 
ُ
� إذ  القانو�ي  ا��ال   �� غر�ب   مفهوم 

 ا��ّ�ة الرسمية أو الوثيقة الرسمية لكن ألول مّرة نتعّرض إ��
مفهوم املعطى الّرس�� �� نّص قانو�ي

عهد �� نفس الفقرة، إ�� "الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
ُ
 ج. �

 ال��صية، مهّمة السهر ع�� حسن سالمة املعطيات الذي هو
و�تّجھ املعلوماتية  للسالمة  الوطنية  الو�الة  إختصاص   من 
 التنصيص ع�� ذلك ألّن الهيئة ال تقوم ��ذه املهّمة، بل تتحّقق

فقط بأّن املسؤول عن املعا��ة ساهر ع�� ذلك

2016 لسنة   22 عدد  األسا���  بالقانون  للمرسوم  عالقة   ال 
ق با��ّق �� النفاذ إ�� املعلومة

ّ
 املؤرخ �� 24 مارس 2016 املتعل

ب�ن املعطيات  تبادل  أي  البي��  ال��ابط  هو  النّص  موضوع   إذ 
الهيا�ل

 تالحظ الهيئة وجود خلط وا�� ب�ن موضوع القانون وت��يره أو
القانونية النصوص   �� األول  الفصل  ي��ز  إذ  أسبابھ.   شرح 
ت��يره. و�خّصص لذلك شرح أسبابھ الذي  فقط موضوعھ ال 
عند للقانون  إ��اقھ  إجبارّ�ة  القانونية  األنظمة  �عض   قّررت 

�شره

ن
ّ

تمك "منظومة  البي��:  ال��ابط  �عر�ف   .(1) الثا�ي   الفصل 
ب�ن الرسمّية  للمعطيات  اإللك��و�ي  التبادل  من   الهيا�ل 
االدار�ة األعباء  تخفيف  ��دف  املعلوماتية  نظمها   مختلف 

ا��مولة ع�� املتعامل�ن مع اإلدارة

يجب الذي  التعر�ف  مجال  عن  خارجا  التعر�ف  هذا   �عّد 
والهدف للمفهوم  املمّ��ة  ا��صائص  إبراز  ع��  فيھ   اإلقتصار 

ل�س ا��اصّية بل ن�يجة مرجوة

�� كب��ا  إش�اال  و���ز  بل  وا��،  مع��  يفيد  ال  �عر�ف   هو 

ال�� "البيانات  رسمية:  معطيات  �عر�ف   .(2) الثا�ي   الفصل 
ال��ابط خدمات  مدمج  قبل  من  ف��ا  والتصرف  جمعها   يتم 
 البي��، و�تم بذلك إعتمادها كمعطيات وحيدة وموثوقة فيما
املعنية، و�منع إعادة القانونية  الوضعية  أو  بال��ص  ق 

ّ
 يتعل

تجميعها من قبل هيا�ل أخرى

ھ: " ��دف هذا
ّ
 ُيق��ح إذن صياغة الفصل مع اإلقتصار ع�� أن

املعلومات لنظم  البي��  ال��ابط  خدمة  إحداث  إ��   املرسوم 
العمومية

تبادل "منظومة  ھ 
ّ
أن ع��  بالتنصيص  اإلكتفاء  إذا   ُيق��ح 

إلك��و�ي ب�ن أنظمة معلوماتية للمعطيات العمومية

اإلطالعات .

.

.

.

.

.

.

.

 ُيق��ح إستعمال الصياغة التالية: "معا��ة املعطيات من ِقبل
للمعطيات التبادل  لغاية  البي��  لل��ابط  الوط��   املشغل 

العمومية
 الفصل الثا�ي (4). �عر�ف "هيئة مراقبة خدمة ال��ابط البي��:
ال��صية املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة  أساسا   �� 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املنصوص عل��ا بال�شر�ع املتعل

.

.

.

.

.

(3

 الفصل األول. "��دف هذا املرسوم إ�� تخفيف األعباء اإلدار�ة
خدمة إحداث  خالل  من  اإلدارة  مع  املتعامل�ن  ع��   ا��مولة 
من إعفا��م  من  ن 

ّ
تمك ال��  املعلومات  لنظم  البي��   ال��ابط 

اإلدالء باملعطيات الرسمّية املتوفرة لدى الهيا�ل املعنية

الفصول . (4

." "

."

."

."

."

."
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."

:

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                     2021-2009                          233



 لذا ال يمكن �عر�ف هي�ل موجود قانونا. لكّنھ يرجع إ�� القانون
 تحديد املهام املناطة �عهدتھ �� إطار التبادل البي��. وال فائدة ��
 التنصيص عليھ إذ القانون امل���� للهيئة أسندها والية عاّمة

�� هذا ا��ال. ُيق��ح إذا إلغاء هذا التعر�ف

إذ جدواه.  من  التعر�ف  غاية  فرغ 
ُ
ت الفهم  صعبة   والصيغة 

إذا الهيئة  تق��ح  نفسھ.  للتعر�ف  الوضوح  عدم   تضفي 
 الصياغة التالية "��ص معنوي عام أو خاص يتلقى أو يضع
معطيات البي��  لل��ابط  الوط��  املشغل  ع��  الذمة   ع�� 

عمومية

 ال ي�ّ� �عر�ف مفهوم تّم �عر�فھ �� نّص سابق الوضع خاّصة
�عر�ف تّم  ا��ال.  وضع  وهو  أع��  قانونية  درجة  من  �ان   إذا 
 معا��ة املعطيات �� الفصل 6 من القانون األسا��� عدد 63
العمليات ال��صية:  املعطيات  "معا��ة  و��   2004  لسنة 
أو طبي��  ��ص  من  يدو�ة  أو  آلية  بطر�قة  سواء   املنجزة 
أو ��صية  معطيات  جمع  إ��  خاصة  ��دف  وال��   معنوي 
أو استغاللها  أو  �غي��ها  أو  تنظيمها  أو  حفظها  أو   ���يلها 
 استعمالها أو إرسالها أو توز�عها أو �شرها أو إتالفها أو االطالع
قواعد باستغالل  قة 

ّ
املتعل العمليات  جميع  وكذلك   عل��ا 

بالر�ط أو  البطاقات  أو  ال��الت  أو  الفهارس  أو   البيانات 
البي��". ُيق��ح إذا إلغاء هذا التعر�ف

"�ل املعطيات:  معا��ة  مسؤول  �عر�ف   .(7) الثا�ي   الفصل 
أو العام  القانون  أ��اص  من  معنوي  أو  طبي��   ��ص 

ا��اص الذي يحدد أهداف ووسائل معا��ة املعطيات

إذ معطيات،  معا��ة  مسؤول  عن  ا��ديث  �ستقيم  ال   أّوال. 
ھ املسؤول عن معا��ة املعطيات

ّ
يجب القول بأن

 ثانيا. ال ي�ّ� �عر�ف مفهوم تّم �عر�فھ �� نّص سابق الوضع
 خاّصة إذا �ان من درجة قانونية أع��. تّم �عر�ف املسؤول عن
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  6من  الفصل   ��  املعا��ة 
أو طبي��  ��ص  �ل  املعا��ة:  عن  املسؤول   " وهو   2004 

"العمليات املعطيات:  معا��ة  �عر�ف   .(6) الثا�ي   الفصل 
أو طبي��  ��ص  من  يدو�ة،  أو  آلية  بطر�قة  سواء   املنجزة 
أو رسمية  معطيات  جمع  ا��  خاصة  ��دف  وال��   معنوي 
أو استغاللها  أو  �غي��ها  أو  تنظيمها  أو  حفظها  أو   ���يلها 
 استعمالها أو ارسالها أو توز�عها أو �شرها أو اتالفها أو االطالع
 عل��ا أو ب��ا أو اإلحالة أو التبادل أو أي ش�ل من أش�ال توف��

معطيات أو إتالفها

الوط�� للمشغّل  يمكن  ال  املنظومة.  تصّور   �� كب��   إش�ال 
ال وذلك  الهيا�ل  بحوزة  املعطيات   �� التصّرف  البي��   لل��ابط 

�ستقيم ال قانونا وال عمليا

هي�ل أو  عمومي  "هي�ل  الهي�ل:  �عر�ف   .(5) الثا�ي   الفصل 
مص��ة ذات  مهمة  ممارسة  بمناسبة  ي��أ  أن  يمكن   خاص 
 عامة إ�� إستخدام معطيات رسميةـ و�تو�� الهي�ل وضع معطى
الوط�� املشغل  ذّمة  الرسمية ع��  املعطيات   أو مجموعة من 

لل��ابط البي�� أو تلقي معطيات منھ

.

.

.

للفصول ال�سلسل  يح��م  ال  للفصول.  املنطقي   ال�سلسل 
 ال��ت�ب املنطقي ��تواهم إبتداء من الفصل الثالث. وحسب

رأي الهيئة، يجب إدراج الفصول �� املرسوم بال��ت�ب التا��

الفصل 4: مهام املشغل الوط�� لل��ابط البي��
املركز البي��:  لل��ابط  الوط��  املشغل  تحديد   :3  الفصل 

الوط�� لإلعالمية
 الفصل 5: تحديد املنصة الوطنية لل��ابط البي��: مصدر

وحيد للمعطيات الرسمّية
ق

ّ
املتعل ال�شر�ع  ا��  املعا��ة  10: خضوع عملية   الفصل 

بحماية املعطيات ال��صية
الك��ونية معطيات  اتاحة  الهيا�ل  واجب   :7  الفصل 

للمشغل الوط��
الفصل 12: الزامات الهيا�ل

الفصل 11: واجب السر امل��
الفصل 9: ���يل �ل عملية ع�� معطيات رسمية

الفصل 13: م�لف بحماية املعطيات ال��صية
 الفصل 6: تحديد هو�ة األ��اص الطبيعي�ن واملعنو��ن

ع�� استعمال املعرف الوحيد
الفصل 5: حقوق األ��اص

بالقوة االلك��ونية  الوثيقة  تمتع  شروط   :8  الفصل 
الثبوتية

واجب التنصيص ع�� عبارة "اطلعت عليھ ووافقت

واجب االعالم بالبلوغ بطر�قة إلك��ونية

الفصل 14: العقو�ات ��الفة أح�ام املرسوم
لل��ابط الوط��  املشغل  مهام  "�عهد   .(1) الثالث   الفصل 
 البي�� إ�� املركز الوط�� لإلعالمية تحت اشراف الوزارة امل�لفة

بتكنولوجيات االتصال

 ما �� الفائدة من هذا التنصيص األخ�� طاملا أّن الهي�ل حاليا
 هو تحت إشراف وزارة التكنولوجيات. إذا �غ�� الحقا اإلشراف
، ما

ّ
الهي�ل مستقال أو أصبح  إ�� فائدة رئاسة ا���ومة   عليھ 

هو مص�� هذا التنصيص؟
 يجب ا��رص �� صياغة النصوص ع�� تكر�س الغاية املفيدة
تّم �� نّص آخر ال فائدة �� تكراره و�ّل وضعية  لها. �ّل إقرار 
�عديل لتجنب  عل��ا  التنصيص   �� فائدة  ال  تتغّ��  أن   يمكن 

النصوص الحقا

 ينّص األمر عدد 1359 لسنة 2007 املؤرخ �� 04 جوان 2007
املركز �سي��  وطرق  واملا��  اإلداري  التنظيم  بضبط  ق 

ّ
 واملتعل

الوط�� "مركز  أّن  ع��  األّول  فصلھ   �� لإلعالمية   الوط�� 
تتمتع إدار�ة،  صبغة  تك����  ال  عمومية  مؤسسة   لإلعالمية 

اإلرسال بمجرد  مستو��   ��� عدة   �� االرسال   واجب 
اإللك��و�ي للوثائق

 معنوي يحّدد أهداف معا��ة املعطيات ال��صية وطرقها".
.ُيق��ح إذا إلغاء هذا التعر�ف

.

.

."

."

."

."

:

"

"
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 تتمتع بال��صية املدنية واالستقالل املا�� وموضوعة تحت 
إشراف الوزارة امل�لفة بتكنولوجيات االتصال

 فما �� الفائدة من رفع هذه الوضعية ملستوى القانون الذي
ل �� تنظيمها

ّ
 يكتفي فقط بإ�شاء الهيا�ل العمومية وال يتدخ

اإلداري الذي يبقى من أنظار السلطة ال��تي�ية

 ُيق��ح إذا إلغاء تحديد سلطة اإلشراف وال نرى أيضا فائدة ��
ف ��ذه املهّمة

ّ
قانون تحديد الهي�ل امل�ل

فقرة جديدة ت�ّ�ر إبقاء الفصل للتعّرض لهذه املسألة

ة من الفصل ��ذه الطر�قة
ّ
 تحديد ما �� غاية تحر�ر هذه املط

الرقابة أساليب  "ضبط  أّ��ا  القول  املراد  من  ھ 
ّ
أن  وُ�تصّور 

الفنية والتنظيمية للولوج للمعطيات العمومية

الّسهر ع�� الهي�ل قانونا ال  إ�� هذا   �� �ل ا��االت، ال يرجع 
 ضمان إح��ام حّق النفاذ للمعطيات ال��صية الذي هو من
وال ال��صية  املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة   إختصاص 
 الّسهر ع�� ضمان إح��ام حّق النفاذ للمعلومة الذي هو من

إختصاص هيئة النفاذ إ�� املعلومة

النص يضفي ع��  "تبادل"  "نفاذ" عوضا عن  لفظ   إستعمال 
الهيئة أّن  رغم  قارئھ  ذهن   �� خلط  و�م�انّية  وضوح   عدم 
ن

ّ
تمك عدم  أو  املشروع  ترك��   �� الرؤ�ة  وضوح  عدم   �س�بعد 

محّرر النّص من فلسفة ال��ابط البي��

عمليات خالل  واملرافقة  "-8اإلحاطة   .(4) الرا�ع   الفصل 
ع�� بناء  الرسمية  املعطيات  دمج  يقتض��ا  تطبيقات   تطو�ر 

طلب مش��ك من الهيا�ل املتداخلة

"ضبط التا��:  النحو  ع��  الصياغة  إس�بدال  يق��ح   لذلك 
املعطيات تبادل  قنوات  تطو�ر  إ��  الهادفة  الفنية   االليات 

العمومية

ال للمواطن،  الوحيد  املعّرف  إ��  �وء 
ّ

ال� التبادل  يقت���   إذا 
عل��ا منصوص  عملية  ف��  ال���يل،  تكرار   �� فائدة   نرى 
لسنة  17 عدد  ا���ومة  رئ�س  مرسوم  من  السا�ع   بالفصل 

معطيات تبادل  عملية  �ل  "-9���يل   .(5) الرا�ع   الفصل 
ع�� املنصة وتوف��ها عند اإلقتضاء

إ�� الهادفة  الفنية  االليات  "-5ضبط   .(3) الرا�ع   الفصل 
 تطو�ر قنوات النفاذ للمعطيات الرسمية بصفة تضمن أك��

قدر من النجاعة والثقة

ي�� "السهر ع�� الّرا�عة كما  النقطة  إذا إعادة صياغة   ُيق��ح 
ضمان تبادل املعطيات العمومية

النفاذ حقوق  اح��ام  -4ضمان   "  .(2) الرا�ع   الفصل 
للمعطيات الرسمّية

ما مع�� "ضبط أساليب الرقابة ��قوق...»؟

الفنية الرقابة  أساليب  -3ضبط   "  .(1) الرا�ع   الفصل 
والتنظيمية ��قوق الولوج للمعطيات الرسمّية

تنظيم وطرق  إجراءات  ضبط  "و�تم   .(2) الثالث   الفصل 
خدمة ال��ابط البي�� الوط�� بأمر ح�ومي

.

.

.

.

."

."

."

.

.

."

."

."

."

."

".

".

ق باملعّرف الوحيد 
ّ
 لسنة 2020 املؤرخ �� 12 ماي 2020 املتعل

من مواطن  �ل  تمك�ن  يتم   " ھ 
ّ
أن ع��  ينّص  الذي   للمواطن 

االطالع ع�� ما ي��

تّم لكن  العملية  بنفس  ق 
ّ
متعل تكرار  التنصيص  هذا   و��ون 

مقبول غ��  وهو  مختلف�ن  هي�ل�ن  إ��  املهام  ��ذه   الت�ليف 
قانونا وعمليا

ال�� بالقول "عند اإلقتضاء"  ة 
ّ
املط �� ختام   كما ال نرى م�ّ�را 

تجعل من النفاذ لهذا املعطى يجب ت��يره

ُيق��ح ل�ّل ما سبق بيانھ إلغاء املطة التاسعة

ة التاسعة من الفصل الرا�ع
ّ
أنظر التعليق ع�� املط

ُيق��ح إلغاء الفصل ا��امس

أنظر اإلطار القانو�ي للمعّرف الوحيد

بأمر تحديدها  يتم  آلجال  "طبقا  ماي��  للفصل  إضافة   ُيق��ح 
ح�ومي

جملة  �� املفاهيم  ت�اثر  �س�ب  الصياغة  إعادة  الهيئة   تق��ح 
واحدة مّما �ستحيل معها فهم املرجّو من هذا الفصل

�ش�ل املعنية  املعطيات  ر�ط  "-2قابلية   .(2) الثامن   الفصل 
دقيق بتار�خ مرج�� وساعة مرجعية

ما املقصود من هذه العبارات املستعملة؟
ا��قيقية الهو�ة  املعطيات  -1تضمن   "  .(1) الثامن   الفصل 
املعا�� هو�ة  االقتضاء،  عند  أو،  معا����ا  عن   للمسؤول 

باملناولة بيانات ال��ص موضوع حق النفاذ

 ال يمكن لهذا اإللزام أن �ستقيم دون تحديد آجال �� الصياغة
املق��حة

الفصل السا�ع (2). " -1قائمة تدفقات املعطيات

ذمة ع��  إلك��ونيا  الهيا�ل  تضع   "  .(1) السا�ع   الفصل 
املشغل الوط��

 ال يمكن للهيا�ل إعتماد املعّرف الوحيد للمواطن إذ هو معطى
ع�� �سهر  ال��   �� الوحيد  املعّرف  منّصة  بحوز��م.   ل�س 
ب�ن املعّرفات القطاعية واملعّرف الوحيد التوافق  أو   التطابق 
الهيا�ل تبقى  إذا  للمعطيات.  تبادل  طلب  أو  عملّية  �ّل   عند 
املعّرف ملنّصة  و�رجع  القطاعية  معّرفا��ا  �ستعمل   دائما 
عند لل��ص  القطا��  املعّرف  إيجاد  ع��  الّسهر   الوحيد 

الهي�ل املطالب بتوف�� املعلومة

هو�ة لتحديد  الهيا�ل  مختلف  �عتمد   " السادس.   الفصل 
ال��ام استكمال  إطار  أو��  واملعنو��ن  الطبيعي�ن   األ��اص 
للمواطن الوحيد  -املعرف  التالية:  املعرفات  للمعلومة   الولوج 

بال�سبة لأل��اص الطبيعي�ن

 الفصل ا��امس. "معرفة السلطات أو الهيئات أو األ��اص
الذين قاموا خالل الستة أشهر املنقضية

 �ل األعمال ال�� أنجزت ع�� معرفھ الوحيد للمواطن وع�� 
.الهيا�ل ال�� أنجز��ا

.

.

.

.

.
.

.

:

-

�ل الهيا�ل ال�� استعملت معرفھ الوحيد للمواطن -

."...

."...

"...

"...

"...
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 الفصل الثامن (3). "-3�� صورة إ�شا��ا من قبل عدة هيا�ل،
والثانية ع�� �ل هي�ل فيما األو��  املطت�ن   تنطبق مقتضيات 

يتعلق باملعطيات الرسمّية ال�� أ�شاءها

 ال ي�ون فائدة �� التنصيص ع�� ذلك، مّما �سمح باإلستغناء
ع�� هذا التنصيص

املعطيات ع��  االطالع  -4قابلية   "  .(4) الثامن   الفصل 
 الرسمّية ع�� األقل خالل الف��ة ال�� تقتض��ا ال��ات�ب ا��اري
باملعطيات �عم��ها  تم  الوثائق  ت�ون  أن  يجب  العمل.   ��ا 

الرسمّية املتاحة

صياغة غ�� وا��ة. ما هو املقصود؟ ُيق��ح إعادة الصياغة

إعادة ُيق��ح  وا��.  غ��  ومحتوى  ة 
ّ
مستقل فصول   موضوع 

ة
ّ
الصياغة �� فصول مستقل

 فقرة مسقطة ال عالقة لها بما سبق وال م�ان لها �� نطاق نّص
موضوعھ التبادل اإللك��و�ي للمعطيات

���يل ملاذا؟ الفصل منقوص. ما �� الغاية؟

 الذي أدرج هذا الفصل هل �عرف تبعاتھ؟ صياغة الفصل غ��
"�ل بل  عملية"  "�ل  ع��  ا��ديث  يمكن  ال  ھ 

ّ
ألن  صائبة 

معا��ة". وهذا املفهوم تّم �عر�فھ �� القوان�ن املطبقة

مثال والتنصيص  العمومية  إ��  قانون   �� �وء 
ّ

ال�  و�ستحسن 
ال�شر�ع ملقتضيات  البي��  ال��ابط  خدمة  "تخضع  ھ 

ّ
أن  ع�� 

ا��امي للمعطيات ال��صّية

بال�شر�ع التقيد  إلزامّية  قانون،   �� إدراج  جدوى  هو   ما 
وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل؟

�� ا��ال  هو  كما  امل��  بالسّر  إلزامهم  ع��  التنصيص   يجب 
 الفصل 80 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، الذي
ھ "يجب ع�� رئ�س الهيئة وأعضا��ا ا��افظة ع��

ّ
 ينّص ع�� أن

 سر�ة املعطيات ال��صية واملعلومات ال�� حصل لهم العلم ��ا
بموجب صف��م ولو �عد زوالها ما لم يقتض القانون خالف ذلك

الطا�ع ع��  با��فاظ  االل��ام   ..." عشر.  ا��ادي   الفصل 
��ا ا��اري  وال��ات�ب  بال�شر�ع  والتقّيد  للمعطيات   السري 

العمل

ملعطيات نفاذ  عملية  �ل  ���يل  "يتع�ن  التاسع.   الفصل 
أو ا��ذف  أو  التعديل  أو  التحي�ن  أو  اإلطالع  �غاية   رسمية 

االعالم

�� للمعطيات  معا��ة  عملية  �ل  "تخضع  العاشر.   الفصل 
ق بحماية املعطيات

ّ
 إطار خدمة ال��ابط البي�� لل�شر�ع املتعل

ال��صية

االعالم بواجب  القيام  يتّم  أن  "يمكن   .(6) الثامن   الفصل 
بالبلوغ بطر�قة إلك��ونية

عبارة ع��  التنصيص  واجب  "�عد   .(5) الثامن   الفصل 
القانون يقتض��ا  أخرى  عبارة  أي  أو  ووافقت"  عليھ   "اطلعت 
كما العبارة.  لهذه  اإللك��و�ي  اإلدراج  بمجرد  إح��امھ  تّم   قد 
اإلرسال بمجرد  مستو��   ��� عّدة   �� االرسال  واجب   �عت�� 

اإللك��و�ي للوثائق

.

.

."

"

"

"

."

."

."

."

"

"

موافاة الهيا�ل  ع��  يتع�ن   ..."  .(1) عشر  الثا�ي   الفصل 
املعطيات ب�ل  إلك��ونيا  البي��  لل��ابط  الوط��   املشغل 

الرسمية املتاحة
 ال �عت�� املشغّل الوط�� لل��ابط البي�� الطالب للمعطيات بل
ف بالقيام بمهّمة الوسيط إذ أّن

ّ
 الهي�ل الطالب. املشغّل م�ل

وحسب الرسمّية.  املعطيات  بمسك  لھ  �سمح  ال   القانون 
خدمة ب�سي��  ف 

ّ
م�ل فهو  الثا�ي،  بالفصل  املدرج   التعر�ف 

ال��ابط البي�� ال بمسك املعطيات

واجب " تتوفر ف��م الشروط القانونية"، ف��م ترجع ع�� من؟
الهيا�ل ومدم�� خدمات ال��ابط البي��؟

أي شروط؟ مب�نة �� أي نص؟
مّد الهيا�ل ب�ل املعطيات الرسمية؟ هل هو ماسك املعطيات؟

أسئلة تبقى دون إجابة

هذا ألح�ام  مخالفة  �ل  "تخضع  عشر.  الرا�ع   الفصل 
 املرسوم ا�� العقو�ات املستوجبة املنصوص عل��ا �� ال�شر�ع

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

دون عاّمة  بصفة  املهام  تحديد  و�جب  صائبة  غ��   صياغة 
�وء إ�� وجوب إصدار أمر ح�ومي لذلك. يق��ح إذا صياغة

ّ
 ال�

البي�� لل��ابط  الوط��  ل 
ّ
املشغ ع��  "يتعّ�ن  ي��:  كما   الفصل 

الذي ال��صية  املعطيات  ��ماية  ف 
ّ
م�ل �عي�ن   والهيا�ل 

 �عمل ع�� ضمان إح��ام قواعد حماية املعطيات ال��صية
�� عمليات التبادل البي��

 ما فائدة هذا الفصل؟ إذ أّن العقو�ات �� عنصر من عناصر
 منظومة حماية املعطيات ال��صية. ولقد تّم التنصيص ع��
بحماية ق 

ّ
املتعل ال�شر�ع  إ��  للمعطيات  املعا��ة  تخضع  ھ 

ّ
 أن

املعطيات ال��صية �� الفصل العاشر

 ُيق��ح اإلستغناء عن هذا الفصل أوالّتعّرض للعقو�ات �� إطار
 الفصل العاشر الذي يق��ح صياغتھ ع�� النحو التا�� "تخضع
لل�شر�ع البي��  ال��ابط  خدمة  إطار   �� للمعطيات   معا��ة 

ق بحماية املعطيات ال��صية والعقو�ات املب�نة بھ
ّ
املتعل

ملشروع عاّم  ت��يص  تقديم  يمكن  بيانھ،  سبق  ما  ل�ل   وتبعا 
املرسوم

 ال يمكن املصادقة عليھ �� صيغتھ ا��الية  
يدّل ع�� عدم وضوح الرؤ�ة عند صياغتھ    

النصوص      صياغة   �� األساسية  القواعد  يح��م   ال 
القانونية

 مشروع مست��ل و�ذا ُمّرر �� صيغتھ ا��الية، سي�ون     

 و�ضبط بمقت��� أمر ح�ومي مهام امل�لف بحماية املعطيات
ال��صية

ل الوط�� لل��ابط البي��
ّ

 الفصل الثالث عشر. "... �ع�ن املشغ
و�ل هي�ل م�لفا ��ماية املعطيات ال��صية

لل��ابط الوط��  املشغل  يتو��   ..."  .(2) عشر  الثا�ي   الفصل 
ب�ل البي��  ال��ابط  خدمات  ومدم��  الهيا�ل  مد   البي�� 
تتوفر أن  شر�طة  مهامهم  لتنفيذ  الالزمة  الرسمية   املعطيات 

ف��م الشروط القانونية

.

.

.

."

."

."

."

.

.

.

:
-

-
-

-
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن بلدية ع�ن دراهم حول
 ترك�� 5 �ام��ات مراقبة لرصد و�ستكشاف ا��رائق ا��بلية،
�� وذلك  دراهم،  ع�ن  ملعتمدية  تا�عة  مختلفة  مواقع   �سّتة 
ال�وارث ��ا��ة  ا��لّية  القدرات  "دعم  مشروع  إنجاز   إطار 
ال�شر�ع �عارض هذا اإلجراء مع  ، ومدى   الطبيعية"            

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

هذه ترك��  القانونية  الناحية  من  مبدئيا  يجوز  ھ 
ّ
أن  حيث 

�� األماكن  تلك  وأّن  بآعتبار  املذ�ورة،  باملواقع   ال�ام��ات 
فضاءات مفتوحة للعموم ول�ست فضاءات خاّصة

صالحّية منح  ا��اري  ال�شر�ع  بأّن  التذك��،  يجدر   وحيث 
بصفة الوطنية  الهيئة  إ��  املراقبة  �ام��ات  ترك��   ترخيص 
أو األمنية  أو  اإلدار�ة  الّسلط  من  سواها  ودون   حصرّ�ة 
 القضائية. و�ل ��ص يقوم ب��ك��ها دون ترخيص من الهيئة
 أو بأماكن غ�� مسموح ��ا، ي�ون عرضة للت�بعات والعقو�ات
لسنة  63 عدد  األسا���  بالقانون  عل��ا  املنصوص   ا��زائية 

2004

ھ يتعّ�ن ل��ك�� �ام��ات
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ح�� الهيئة  ��ا  تو���  ال��  التعليمات  جميع  خاذ 
ّ
إت  مراقبة، 

ق بحماية
ّ
 ي�ون هذا اإلجراء مطابقا ملقتضيات ال�شر�ع املتعل

املعطيات ال��صية

تقديم مطلب إ��  بلدية ع�ن دراهم مدعّوة   وتبعا لذلك، فإّن 
النقاط يبّ�ن  بمثال هند���  ي�ون مرفوقا  الهيئة  إ��   ترخيص 
طر�ق عن  أو  الهيئة  بمقر  و�ودع  ��ا،  ال�ام��ات  ترك��   املزمع 
ا��ّصصة ال��خيص  مطلب  مطبوعة  إستعمال  و�تّم   ال��يد، 

لذلك وتحميلها ع�� الرابط

ق
ّ
يتعل ترتي�يا  قرار  أصدرت  بأّ��ا  أخ��ا،  الهيئة  تذكر   وحيث 

التا�� الرابط  ع��  تحميلھ  يمكن  البصر�ة  املراقبة  بوسائل 
www.inpdp.nat.tn/5_VS.pdf

القانون من  و71   70 الفصل�ن  بمقتضيات  عمال   وحيث 
الوطنية الهيئة  قضاء  و�فقھ   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
الوسائل هذه  ترك��  فإّن  ال��صية،  املعطيات   ��ماية 
 بالفضاءات ا��ماعية أو املفتوحة للعموم، ل�س فيھ �عّد ع��
إح��ام تّم  طاملا  ال��صية،  واملعطيات  الفردية   ا��ر�ات 

القواعد التالية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

ترخيص، مراقبة،  �ام��ات  بصر�ة،   مراقبة 
مفتوح، فضاء  للهيئة،  حصري   إختصاص 
الفردية، ا��ر�ات  عموم،  خاص،   فضاء 
 ���يالت، ترك�� الفتات، إعالم، احتفاظ،

تأم�ن، أطالع، غ��، عقو�ات

هي�ل من  بصر�ة  مراقبة  وسائل  ترك��   إن 
الشروط جملة  إ��  وجو�ا  يخضع   عمومي 
املعطيات حماية  بقانون  عل��ا   املنصوص 
ترخيص ع��  ا��صول  وم��ا   ال��صية 

 مسبق من الهيئة

04بلدية ع�ن دراهم

05

06

20/03-17371, 70
01

األراء

07

02تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ

03

فيفري 2020 21

.

.

.

.

.

.

ــــ أن ي�ون ال���يل مقتصرا ع�� الصورة دون الصوت
 ــــ أن يتّم ترك�� الفتات وا��ة للعيان، لإلعالم بأّن الفضاء

مجّهز بوسائل مراقبة بصر�ة
 ــــ أن تل��م اإلدارة بآح��ام مّدة اإلحتفاظ بال���يالت و��

ثالثون يوما

ـــــ أن تل��م اإلدارة بتأم�ن ال���يالت وعدم السماح ملن لھ
صفة باآلطالع عل��ا 

:

ل املشروع ع�� مستوى اإلنجاز
ّ
�� �عط

 يجب اإلجابة ع�� �ساؤل أسا���: املنّصة س�سمح ب�بادل 
املعطيات أو تجميعها؟

إ�� بال��وء  البي��  التبادل  س�تّم  كيف  هو  الثا�ي   والسؤال 
املعّرفات الوحيدة؟

املرسوم مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 املطروح ع�� تقييمها غ�� قابل للعرض ع�� املصادقة عليھ من

قبل مجلس وزاري
-

( RRC)
،

.

.

www.inpdp.nat.tn/video.pdf : 

: 
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن مركز ا��رس البحري
بيع وكيل  وهو  م،  ب  ب  املدعو  �عّمد  حول  األندلس   بقلعة 
 أسماك با��ملة بميناء الصيد البحري بقلعة األندلس، ترك��
 6 �ام��ات مراقبة بمحيط السوق و�داخلھ دون ا��صول ع��
مع اإلجراء  هذا  �عارض  ومدى  قانونا،  املستوجبة   ال��اخيص 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
ال�شر�ع املتعل

 ذلك من وكيل ا��مهور�ة بأر�انة، بناء ع�� ثبوت عدم حصولھ
ع�� ترخيص مسبق

�ام��ات ب��ك��  األ��اص  إ��  القانون  �سمح  ال  ھ 
ّ
أن  وحيث 

 بفضاءات تحت تصّرفهم القانو�ي واألغراض املبّ�نة
ّ
 مراقبة إال

.بالفصل 70 من القانون األسا��� عدد63 لسنة 2004
� الهيئة عمال بمقتضيات الفصل�ن 76 و77 من

ّ
 وحيث س�تو�

وكيل إعالم   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
موضوع ا��الف،  إق��فها  ال��  با��نحة  بأر�انة   ا��مهور�ة 
أنظار ع��  إحالتھ  وطلب  املذ�ور  القانون  من   87  الفصل 

الدائرة ا��زائية ا��تصة
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن ترك�� �ام��ات املراقبة
 بدون ترخيص مسبق �عّد خرقا وا��ا ملقتضيات القانون 63
هذه إزالة  ع��  العمل  ا��الة،  هذه   �� و�جب   ،2004  لسنة 
وكيل أنظار  ع��  امللف  بإحالة  الهيئة  وس�تو��   ال�ام��ات، 
املعاقبة وطلب   77 للفصل  طبقا  أر�انة  بمحكمة   ا��مهور�ة 

ا��زائية للمع�� باألمر ��الفتھ ملقتضيات القانون املذ�ور

إسناد قانونا  لھ  ا��ّول  الوحيد  الهي�ل   �� الهيئة  أّن   وحيث 
القواعد مخالفة  صورة   �� و����ا  ال��اخيص  هذه   مثل 
لد��ا ث�ت  وقد  املراقبة.  �ام��ات  ب��ك��  قة 

ّ
املتعل  القانونية 

 بالّرجوع إ�� ملّفات ال��اخيص ال�� تمسكها، أّن املدعو ب. ب.
�ام��ات ترك��   �� ترخيص  ع��  ا��صول  بطلب  يتقّدم  لم   م 
 مراقبة بمحيط وداخل سوق األسماك بقلعة األندلس. وعليھ،
املّتجھ من  و��ون  القانون،  ملقتضيات  مخالفا  �عت��  ھ 

ّ
 فإن

 مطالبتھ بإزالة تلك ال�ام��ات، أو القيام بإزال��ا من ِقبل رئ�س
 مركز ا��رس البحري بقلعة األندلس �عد ا��صول ع�� إذن ��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

�ل  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أخضع   حيث 
إ�� العمومية  الفضاءات   �� مراقبة  ل�ام��ات  ترك��   عملية 
من  73 إ��   69 من  (الفصول  الهيئة  من  مسبق   ترخيص 

(القانون
ز �ام��ات مراقبة

ّ
الذي يرك أّن عدم حصول ال��ص   وحيث 

مخالفا يجعلھ  أن  شأنھ  من  الهيئة  من  مسبق  ترخيص   ع�� 
عل��ا املنصوص  ل��ر�مة  ومرتكبا  آنفا،  إليھ  املشار   للقانون 

وع�� عقاب مرتك��ا بالفصل 87 منھ

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

العمومية بالفضاءات  املراقبة  �ام��ات  ترك��   �عّد 
وا��ا خرقا  الهيئة،  من  مسبق  ترخيص   بدون 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون   ملقتضيات 

والعقو�ات للت�بعات  مرتك��ا  ُ�عّرض   ال��صية، 
ا��زائية املنصوص عل��ا بنفس القانون

ا��مهور�ة، وكيل  ترخيص،  بصر�ة،   مراقبة 
عمومية، فضاءات  املراقبة،   �ام��ات 

إختصاص حصري للهيئة، إزالة ال�ام��ات

بقلعة البحري  ا��رس   مركز 
األندلس

04

05

06

20/03-174
77 ,76 ,87 ,73 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
02

03

ماي 2020 29

،

.

.

.

.

.
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حول ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ق بضبط الشروط والقواعد

ّ
 مطابقة مشروع أمر ح�ومي متعل

والتبادل الوط��  البي��  ال��ابط  ��دمة  املنظمة   واإلجراءات 
العمومية الهيا�ل  ب�ن  والوثائق  للمعطيات   اإللك��و�ي 
 واملتعامل�ن معها وفيما ب�ن الهيا�ل العمومية، ألح�ام ال�شر�ع
صياغتھ تّمت  والذي  ال��صية،  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
 املتعل

املق��حة ال��ائية  الصيغة  ضوء  ع��  العمل  فر�ق  طرف   من 
ملشروع املرسوم

 تدّل هذه العنونة ع�� خلط فظيع �� املفاهيم أو عدم الّتحكم
�� تقنية العنونة �� مجال صياغة النصوص القانونية

هو البي��  ال��ابط  أّن  التعار�ف،  إ��  التعّرض  عند   يّت�� 
 "منظومة تبادل إلك��و�ي للمعطيات". فكيف يمكن إذا عنونة
إلك��و�ي تبادل  هو  (الذي  البي��  بال��ابط  ق 

ّ
يتعل ھ 

ّ
بأن  النّص 

ق "ب�بادل املعطيات
ّ
ملعطيات) و�أّن موضوعھ أيضا يتعل

دمج  �� مصدره  يجد  ھ 
ّ
فإن املشروع،  مسار  إ��   و�الرجوع 

للمعطيات اإللك��و�ي  "بالتبادل  عنون  األّول   مشروع�ن، 
ب�ن وفيما  معها  واملتعامل�ن  العمومية  الهيا�ل  ب�ن   والوثائق 
في�ون الوط��".  البي��  "بال��ابط  والثا�ي  العمومية"   الهيا�ل 
مصط�� بآستعمال  اإلكتفاء  واألسلم،  واملنطقي  املعقول   من 
ھ ال

ّ
أن إذ  بيانھ،  مما سبق  أوسع  األّول  املشروع  أّن  غ��   واحد. 

مّرت�ن للمعطيات  تبادل  إ��  مش��ا  الصفة  ��ذه  النص   ي�ون 
�عبارات مختلفة

 ال يقتصر ع�� تبادل املعطيات ب�ن الهيا�ل العمومية فقط بل
يتجاوز ذلك إ�� املتعامل�ن معها

يجد ال  البي��  لل��ابط  "الوط��"  مصط��  إستعمال  أّن   كما 
 م�ّ�را لھ، إذ أّن منظومة تبادل املعطيات ب�ن الهيا�ل العمومية

 أن ت�ون وطنية
ّ
.ال يمك��ا إال

االلك��و�ي والتبادل  البي��  "ال��ابط  النص  عنونة   وُ�ق��ح 
للمعطيات ب�ن الهيا�ل العمومية واملتعامل�ن معها

 إذا أقّر�نا بأّن
ّ
 ال يمكن تخصيص باب�ن للتبادل للمعطيات إال

ق
ّ
يتعل العمومية والثا�ي  الهيا�ل  ب�ن  التبادل   األول ي�ون فيھ 

ب�بادل املعطيات ب�ن هذه الهيا�ل واملتعامل�ن معها
واملتعامل�ن العمومية  الهيا�ل  ب�ن  املعطيات  لتبادل   بال�سبة 
للطرف�ن والواجبات  ا��قوق  من  جملة  ست����  فإّ��ا   معها، 
اإلثباتية بالقيمة  ق 

ّ
يتعل إش�اال  تطرح  كما  تحديدها.   يتعّ�ن 

 للوثيقة ا��الة للمع�� باألمر وكيفية إثبات إرسالها وتلّق��ا من
ِقبلھ والّتحقق من مصداقّي��ا

العالقة تّم حذف من املشروع املق��ح �ل الفصول ذات   وقد 
دون وجود أي ت��ير لذلك

 هي�لية املشروع: الباب الثا�ي للمشروع عنون "ال��ابط البي��
الوط��" والباب الثالث "التبادل اإللك��و�ي للمعطيات

ھ عند التعّرض ��توى الفصول املدرجة
ّ
 ومن جهة أخرى، فإن

 بالباب الثالث، لم نجد ولو ملّرة واحدة �لمة "تبادل" �� بنوده،
 وهو ما ي��هن عن سوء عنونة الباب، الذي يتعّرض إ�� ��ّية

الوثائق وسالمة بيانا��ا و�ثبات تار�خها وتوقي��ا وحفظها

�عّرضت املعلومة:  إ��  بالنفاذ  قة 
ّ
املتعل البنود  �ل   إزاحة 

العات للقانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016 ألّن املشروع
ّ
 اإلط

 يتعّرض ��ّق األ��اص �� ا��صول ع�� معطيات بالوسائل
اإللك��ونية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

بالتبادل "يتعلق  هو  للنص  املق��ح  العنوان   العنوان: 
اإللك��و�ي للمعطيات وال��ابط البي�� الوط��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

والتبادل البي��  ال��ابط  خدمة  و�جراءات  شروط  بضبط  ق 
ّ
متعل ح�ومي  أمر   مشروع 

ب�ن وفيما  معها  واملتعامل�ن  العمومية  الهيا�ل  ب�ن  والوثائق  للمعطيات   اإللك��و�ي 
الهيا�ل العمومية ومطابقتھ ألح�ام قانون حماية املعطيات ال��صية

منظومة، إلك��و�ي،  تبادل  بي��،  ترابط  أمر،   مشروع 
 هي�ل عمومي، هيئة عمومية، إمضاء إلك��و�ي، حفظ
 إلك��و�ي، نفاذ إلك��و�ي، النفاذ ع�� املعلومة، ��ص

 معنوي
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التعر�ف من  التار�خ  إزاحة  ت��ير  هو  فما  والتوقيت.   التار�خ 
املق��ح؟

يتعّرض الذي  عشر  الثا�ي  الفصل  يحّدد  أخرى،  جهة   من 
 ل��فظ اإللك��و�ي �ل شروطھ، مّما يجعل �عر�ف املفهوم ��

طالع النّص غ�� ذي جدوى

ق بال��ابط البي��
ّ
 تّم إدراج هذا الفصل �� الباب الثا�ي املتعل

ھ تبادل معطيات ال نفاذ للمعطيات. ي��هن هذا
ّ
 الذي عّرف بأن

 التنصيص ع�� ا��لط ب�ن التبادل والنفاذ. تقع العملية األو��
لم يخّصص بآتجاه واحد. فإذا  الثانية، ف��  أما  إتجاه�ن.   �� 
العات

ّ
اإلط  �� فائدة  ال  اإللك��و�ي،  بالنفاذ  قة 

ّ
متعل  فصول 

�� النفاذ  هيئة  رأي  أخذ   �� وال   22 عدد  األسا���   للقانون 
 الفصل السادس والعقو�ات املنصوص عل��ا بالفصل الثالث

عشر
ھ ال يمكن قبول هذا

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

القرارات خاذ 
ّ
إت يجب  ما 

ّ
و�ن ا��الية  صيغتھ   ��  املشروع 

ع�� املشروع  صياغة  ذلك  و�عد  ا��ال،  هذا   ��  السياسية 
ضو��ا

 الفصل 6: ينّص الفصل ع�� عمليات النفاذ أو التبادل رغم
 أّن مصط�� النفاذ لم ُ�ستعمل قبل ذلك �� النّص وال نجد لھ
األسا��� القانون  ع��  التنصيص  عند  العات 

ّ
اإلط  ��  

ّ
إال  أثرا 

عدد 22 لسنة 2016

ا��فظ اإللك��و�ي املوثوق بھ: حذف "املوثوق بھ

ّ
 لكّن الصيغة األخ��ة لم تبق ع�� ذلك ولم تتعّرض إ�� النفاذ إال
املرجعية" القواعد  "تضبط  ھ 

ّ
أن ع��  نّص  الذي   6 الفصل   �� 

 و�الفصل الثالث عشر الذي �عّرض إ�� "العقو�ات املستوجبة
�� قانون النفاذ

للمفهوم املمّ��ة  ا��صائص  ي��ز  ما  هو  التعر�ف   التعار�ف: 
 وهو أدّق عملّية ال يمكن لغ�� ا��تّص�ن �� القانون أن يقوم
ف

ّ
امل�ل للقا���  وخاّصة  للقارئ  أساسّية  أداة  و��   بصياغتھ 

بتأو�ل النص وتطبيقھ
و�ل واملعنو�ون.  الطبيعيون  نوعان،  األ��اص   الهي�ل: 
ال العام.  أو  ا��اّص  القانون  أ��اص  إ��  يتفّرع  م��م   صنف 
أو عام  ��ص  "�ل  أّ��ا  ع��  بالتنصيص  اإلكتفاء  إذا   يمكن 
 ��صا معنو�ا. وُ�ق��ح

ّ
 خاص". والهي�ل ال ي�ون بطبيعتھ إال

ذات مهمة  يمارس  خاص  أو  عام  معنوي  ��ص  "�ل  ي��   ما 
مص��ة عامة أو إدارة مرفق عام

�� املصدر"  "ثابتة  إدراج  من  فائدة  ال  ة: 
ّ
عموميـ  معطيات 

التعر�ف طاملا ي�ش��ا أو يتحّصل عل��ا هي�ل عمومي
ھ ال يمكن

ّ
أن  كما يجب اإلبقاء ع�� عبارة "�� إطار مهامھ"، إذ 

املعطيات صفة  ومنحها  معطيات  تجميع  العمومي   للهي�ل 
العمومية إذا تحّصل عل��ا خارج إطار آداء مهامھ

العمومّية للمعطيات  املمكن  الوحيد  التعر�ف  ي�ون   وعليھ، 
 هو "البيانات والوثائق ال�� ُي�ِشُئـها أو يتحّصـل عل��ا أو ُيـَجّمعها

هي�ل عمومي �� إطار مهامھ

املنظومة بنعت  املقصود  هو  ما  الوط��:  البي��   ال��ابط 
و�ذا مت�املة؟  غ��  منظومة  إ�شاء  يمكن  وهل   بـــــــــ"املت�املة"؟ 

�انت غ�� مت�املة، فهل ي��ع عل��ا قانونا صفة املنظومة؟
 �ساؤالت تف��� إ�� إجابات وا��ة، تجعلنا �ستغ�� ع�� هذا

النعت، إذ هو دون فائدة

 إمضاء إلك��و�ي موثوق بھ وختم إلك��و�ي موثوق بھ وختم
املفاهيم هذه  تنعت  بھ:  املوثوق  اإللك��و�ي   التوقيت 

التكنولوجية الثالث بأّ��ا "موثوق ��ا"، فما فائدة ذلك؟
الطرف بتحديد  تقوم  تكنولوجية  تقنيات  وا��واتم   اإلمضاء 
 املم��� ع�� الوثيقة أو مصدرها أو تار�خ وتوقيت إ�شا��ا. إذا
شروط تحديد  و�تّم  ذلك  ع��  التعر�ف  يقتصر  أن   يجب 

الوثوق ��ا الحقا بالفصول

يق��ح إذا اإلستغناء ع�� إدراج الشروط بالتعار�ف
"و�تم التالية  بالصيغة  �عر�ف  �ل  ي�ت��  أخرى،  جهة   ومن 
 ضبط املواصفات التقنية ��تم التوقيت اإللك��و�ي بقرار من
 الوز�ر امل�لف باالتصاالت". هذا التنصيص موضوع فصل من
ُيدرج أن  باملّرة  يمكن  ال  لكّنھ  آخر  نّص  أو  املرسوم   فصول 

بالتعر�ف

 ختم التوقيت اإللك��و�ي املوثوق بھ: ينّص التعر�ف ع�� تقنية
غة الفر�سية بلفظ يجمع لفظان وهو

ّ
        معروفة �� الل

ھ "آلية �سمح بر�ط التار�خ والوقت بحدث ،
ّ
 و�مكن �عر�فھ بأن

 أو معلومات أو بيانات. و��دف �ش�ل عام إ�� ���يل ال��ظة
 ال�� تمت ف��ا العملية". إذا الذي �سمح بإدراجھ �� ا��تم هو
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:

•

•

(1

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة حول
ق بإرساء منظومة التبادل اإللك��و�ي

ّ
 مشروع أمر ح�ومي يتعل

ومطابقتھ املرض  ع��  التأم�ن  بنظام  قة 
ّ
املتعل  للمعطيات 

ألح�ام قانون حماية املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ِقبل وزارة �ع�ن اإلعتبار من  تّم أخذه  ما  الهيئة   حيث ��ّ�ل 
 الشؤون اإلجتماعية، وذلك تبعا للمالحظات ال�� سبق للهيئة
جو�لية  15 بتار�خ  املشروع  نفس  خصوص   �� لها،  أبد��ا   أن 

2019
الهيئة تبدي  ا��ديدة،  صيغتھ   �� للمشروع  بال�سبة   وحيث 

املالحظات التالية

ق بمرسوم رئ�س ا���ومة عدد 17 لسنة 2020
ّ
 األّول يتعل

الوحيد باملعّرف  ق 
ّ
واملتعل  2020 ماي   15  ��  املؤرخ 

للمواطن
لسنة  31 عدد  ا���ومة  رئ�س  بمرسوم  ق 

ّ
يتعل  الثا�ي 

 العنوان. يتعّرض العنوان إ�� إرساء املنظومة فقط، وهو ما ال
العنوان أّن  كما  املشروع.  �شملها  ال��  ا��وانب  �ل  ي 

ّ
 �غط

 يحتوي مّرت�ن ع�� �لمة "يتعلق" و�� مسألة غ�� وج��ة. و��ون
قة" �� العنوان

ّ
من األحسن ف�� لفظ "املتعل

 و�ق��ح إذا �عو�ض العنوان ا��ا�� كما ي�� "أمر ح�ومي يتعلق
بنظام ا��اصة  للمعطيات  االلك��و�ي  التبادل   بمنظومة 

التـأم�ن ع�� املرض

الفصول 3)

بالتبادل ق 
ّ
و�تعل  2020 جوان   10  �� املؤرخ   2020  لسنة 

 اإللك��و�ي للمعطيات ب�ن الهيا�ل واملتعامل�ن معها وفيما ب�ن
الهيا�ل

املفاهيم لتعر�ف  الثا�ي  الفصل  ّصص 
ُ

خ الثا�ي.   الفصل 
�عر�ف إعادة  يمكن  ال  ھ 

ّ
أن تفرض  والقاعدة   املستعملة، 

 مصط�� تّم �عر�فھ �� نّص سابق الوضع، وأع�� رتبة قانونية
ال��صية املعطيات  مفهوم  إ��  بال�سبة  ا��ال  وهو   منھ، 

 الفصل األول. ُيخّصص الفصل األّول �� النصوص القانونية
 إلبراز موضوع أو محتوى النّص مّما يجعل الفقرة الثانية منھ
 تتجاوز ذلك. و��ون من املستحسن تخصيص فصل مستقّل
إستعمال إطار   �� املطّبقة  القانونية  القواعد  إ��   يتعّرض 

والتصّرف �� املنظومة
األمر هذا  "يحدث  ي��:  كما  األول  الفصل  صياغة  إذا   يق��ح 
 منظومة تبادل االلك��و�ي للمعطيات "الباس" لدى الصندوق

.الوط�� للتأم�ن ع�� املرض و�ضبط طرق التصرف ف��ا
املرض ع��  للتأم�ن  الوط��  للصندوق  األمر  هذا   ��  �شار 
للمعطيات االلك��و�ي  التبادل  إ�� منظومة   بالصندوق و�شار 

"الباس" باملنظومة
ھ ال يمكن �عد ذلك التعّرض إ�� الصندوق

ّ
 وتجدر اإلشارة إ�� أن

 أو املنظومة �� صلب النص بآسمها ال�امل، وهو ما تّم معاي�تھ
والسادس وا��امس  األو��  فقرتھ   �� الثالث  بالفصل   مثال 
ع�� التنصيص  يمكن  ال  كما  واألر�عون.  وثالثون   والتاسع 
واحد بالفصل  ا��ال  هو  كما  ال�املة  صيغ��ا   ��  املنظومة 

وأر�عون

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

التبادل بإرساء منظومة  ق 
ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

ع�� التأم�ن  بنظام  ا��اص  للمعطيات   اإللك��و�ي 
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   املرض 

املعطيات ال��صية

بمعا��ة م��ا  جوانب   �� املنظومة  �علقت   طاملا 
ألح�ام مالءمتھ  مز�د  يجھ  فإنھ  ��صية   معطيات 

 قانون حماية املعطيات ال��صية

املعّرف اإللك��و�ي،  تبادل  منظومة،  أمر،   مشروع 
اإللك��ونية، املصادقة  شهادة  للمواطن،   الوحيد 
للسالمة الوطنية  الو�الة  إلك��و�ي،   إمضاء 
منتفع، رقمنة،  االلك��ونية،  التجارة   املعلوماتية، 
تداب�� تحي�ن،  ��ة،  معطيات  خدمات،   مسدي 
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ق
ّ
املتعل  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   ��  املعّرف 

بحماية املعطيات ال��صية
تّم الذي  اإللك��و�ي  اإلمضاء  ملفهوم  بال�سبة  ال���ء   نفس 
57 عدد  قانون  من  الثانية  فقرتھ   ��  453 بالفصل   �عر�فھ 
ق ب�نقيح و�تمام

ّ
 لسنة 2000 املؤرخ �� 13 جوان 2000، املتعل

ھ
ّ
ة اإلل��امات والعقود ال�� تنّص ع�� أن

ّ
 �عض فصول من مجل

 "يتمثل... إذا �ان إلك��ونيا �� استعمال منوال �عر�ف موثوق
 بھ يضمن صلة اإلمضاء املذ�ور بالوثيقة اإللك��ونية املرتبطة

بھ
ا��تم، أو  اإلمضاء  شهادات  مفهوم  �عر�ف  خصوص   ��  أّما 
2000 لسنة   83 عدد  القانون  إ��  الرجوع  ُ�ستحسن  ھ 

ّ
 فإن

والتجارة باملبادالت  ق 
ّ
واملتعل  ،2000 أوت   9  ��  املؤرخ 

املصادقة شهادة  الثا�ي  فصلھ   �� �عّرف  الذي   اإللك��ونية، 
بواسطة املؤمنة  اإللك��ونية  "الوثيقة  بأّ��ا   اإللك��ونية 
 اإلمضاء اإللك��و�ي لل��ص الذي أصدرها والذي �شهد من

خاللها، إثر املعاينة، ع�� ��ة البيانات ال�� تتضم��ا"ـ
ع�� املشروع  من  الثا�ي  الفصل   �� اإلستغناء  إذا   وُ�ق��ح 
واإلمضاء ال��صية  باملعطيات  قة 

ّ
املتعل  التعار�ف 

مع اإللك��و�ي  اإلمضاء  �عر�ف  دمج  يمكن  كما   اإللك��و�ي. 
أو اإللك��و�ي  ا��تم  إ��  بال�سبة  ال���ء  ونفس   شهادتھ 
ع�� بالوقوف  �سمح  ال  ال��  الشهادات،  �عار�ف   ��  التدقيق 

.الفرق ب�ن اإلمضاء والشهادة ونفس ال���ء بال�سبة ل��تم
 أّما �� خصوص صياغة �عر�ف املعّرف اإلجتما��، ال يمكن أن
ھ "سلسلة

ّ
بأن التعر�ف  و�ق��ح صياغة  نفسھ.  فظ 

ّ
بالل  ي�تدئ 

أرقام يتم اسنادها
غ�� فهو  املس�ن��ة"،  "املوافقة  مفهوم  بتعر�ف  ق 

ّ
يتعل  وفيما 

�انت إذا  بأّ��ا مس�ن��ة  املوافقة  يكّيف  النعت  أّن  إذ   مقبول. 
�سمح وضافية  �افية  معلومة  ع��  ا��صول  ع��   قائمة 
أو باملوافقة  مسؤولية  ب�ل  قراره  بأخذ  املع��   لل��ص 
 الرفض. ال ت��ز هذه ا��اصّية للموافقة �� م�ّونات التعر�ف
ال�� طبيع��ا  ال  املوافقة  موضوع  �عداد  ع��  إقتصر   الذي 

�سمح بتعر�فها

سّت  �� املنظومة  أهداف  الفصل  يحّدد  ا�ع.  الّر  الفصل 
نقاط، يمكن إقتضا��م �� ما ي��

�� اإلجتما��  املضمون  حق  الفصل  هذا  تضّمن   .9  الفصل 
 القيام بإجراءات التحي�ن والت��يح الضرور��ن لدى مصا��
إ�� النفاذ   الصندوق. و�� أح�ام مّتصلة بصفة مباشرة بحّق 
من  13 بالفصل  عليھ  املنصوص  ال��صية   املعطيات 
ق

ّ
ر بقسم متعل

ّ
 املشروع. كما أّن طلب التحي�ن ال يمكن أن يؤط

بتحديد املعطيات املتبادلة
تحو�ل املشروع،  أح�ام  لتناسق  وضمانا  لذلك  تبعا   و�تعّ�ن 

مضمون الفصل 9 مباشرة �عد الفصل 13
املتّبعة بالتداب��  خاّصة  الفصل  موضوع  ق 

ّ
يتعل  .11  الفصل 

 لضمان السالمة املعلوماتية ملنظومة "الباس" و�� �ساهم ع��
املعطيات حماية   �� ا��ال  بطبيعة  إستعمالها   مستوى 
ال��صية، لكّن الهيئة ال ترى فائدة �� التنصيص ع�� ذلك إذ

ل�ست الغاية األساسية من وضعها
"تضمن التا��:  النحو  ع��  الفصل  بصياغة  اإلكتفاء   ُيق��ح 
للمضمون املعطيات  تبادل  عمليات  سالمة  "الباس"   منظومة 
 اإلجتما�� طبقا لل�شر�ع وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل وذلك من

خالل

أّما النقطة األخ��، ف�� م�ّون للوسيلة ول�ست هدفا

 الفصل ا��امس. يتعّرض هذا الفصل إ�� إسناد سند العالج،
الثالث الباب  إ��  لھ  املنظم  الفصل  تحو�ل  يق��ح  إجراء   وهو 

ق �سند العالج
ّ
املتعل

 الفصل السادس. الفقرة األو��. إعادة صياغة الفقرة بتقديم
اإللزام القانو�ي

ا��دمات مقدمي  ع��  "يتعّ�ن  التالية:  الصياغة   وُ�ق��ح 
 ال��ية اعتماد منظومة "الباس" للتعامل مع الصندوق وذلك

�� إطار األمر عدد 3154
�� الفقرة  هذه  وردت  الثانية.  الفقرة  السادس.   الفصل 
للتبادل الفنّية  اإلجراءات  وأّن  خاّصة  م��مة،   صياغة 
ق

ّ
تتعل ��صية  معطيات  تبادل  إم�انية  تطرح   اإللك��و�ي 

وجو�ا يتعّ�ن  أخرى،  جهة  ومن  ھ 
ّ
أن كما  باملنظومة.   باملنتفع�ن 

 إس�شارة �ل من الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
 والو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية، قبل ضبط هذه الصيغ

واإلجراءات
"يتم ي��:  كما  الفقرة  هذه  صياغة  إعادة  لذلك،  تبعا   و�تّجھ 
اإللك��و�ي التبادل  الفنية ملنظومة  الصيغ واإلجراءات   ضبط 
إتفاقيات بموجب  ال��ية  ا��دمات  مسدي  مع   للمعطيات 
الوز�ر من  قرار  بمقت���  عل��ا  املصادقة  تتم  مرجعية   فنية 
الهيئة إس�شارة  �عد  وذلك  االجتما��،  بالضمان   امل�لف 
الوطنية والو�الة  ال��صية  املعطيات  ��ماية   الوطنية 

للسالمة املعلوماتية

.

.

.

.

.

 إّن �عر�ف مفهوم "الوصفة الطبية االلك��ونية" يحتوي ع��
 فقرة ثانية تتعّرض ��تواها. �� ح�ن أّن هذا التعر�ف يمكن
ھ

ّ
 أن ي�ون فصال �� صلب األمر ألهمّية ما ورد بھ. وعليھ، فإن

هذه أّن  بآعتبار  التعار�ف،  صلب  إبقائھ  عدم   ُ�ستحسن 
من للمفهوم.  املمّ��ة  ا��اصّيات  تحديد  ع��  تقتصر   األخ��ة 
الطبية الوصفة  مفهوم  ر�ط  يمكن  ال  ھ 

ّ
فإن أخرى،   جهة 

اإللك��ونية بمنظومة "الباس" فقط
املنظومة، ر�ائز  إ��  الفصل  هذا  يتعّرض  الثالث.   الفصل 
 ولكّنھ ال يضيف ش�ئا، إذ ينّص ع�� أّن "منظومة ترتكز ع��
لقبت نفسها  واملنظومة  للمعطيات  االلك��و�ي   التبادل 
تكمن فأين  للمعطيات".  االلك��و�ي  التبادل   بمنظومة 
"املعا��ة  �� الثانية  "الرك��ة"  وأّن  خاّصة   اإلضافة؟ 

.االلك��ونية" ال�� �� عملية تحتوي ع�� التبادل اإللك��و�ي
وتبعا لذلك، نق��ح حذف هذا الفصل آل�عدام ا��دوى

."

."...

."...

:

•

•

قة
ّ
املتعل ا��دمات  جودة  وتحس�ن  و�عص��   رقمنة، 

بمنظومة التأم�ن ع�� املرض
ع�� التأم�ن  منظومة  نفقات  وترشيد  التصرف   أح�ام 

،املرض

،

.

.

."

.

.

.

:
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يمكن ال  الذي  جبا�ي  إعفاء  ع��  الفصل  ينّص   .19  الفصل 
يرجع اإلختصاص  هذا  أّن  إذ  ترتي��،  نّص  بموجب   إصداره 
الطا�ع معلوم  بتحديد  حاليا  يقوم  الذي  القانون  إ��   حصر�ا 
معاليم ة 

ّ
مجل من   117 الفصل   �� الفوات��  ل�ّل   ا��با�ي 

لسنة  53 عدد  بالقانون  الصادرة  ا��با�ي  والطا�ع   ال���يل 
1993 املؤرخ �� 17 ماي 1993

�ع�ن أخذ  يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

يتطابق ح��  الهيئة  قبل  من  املق��حة  املالحظات   اإلعتبار 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  األمر   مشروع 

ال��صية

.

(1

(2

حول الداخلية  وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
27 لسنة ق ب�نقيح و�تمام القانون عدد 

ّ
 مشروع مرسوم متعل

التعر�ف ببطاقة  ق 
ّ
املتعل  1993 مارس   22  �� املؤرخ   1993 

ق بحماية املعطيات
ّ
 الوطنية ومطابقتھ ألح�ام ال�شر�ع املتعل

ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

مجمل  مع  الوزارة  ملصا��  اإليجا�ي  التفاعل  الهيئة   ��ّ�ل 
مق��حا��ا وذلك بإدماجها صلب املشروع ا��ال إلبداء الرأي

ع�� "يتوّجب  ي��  ما  ع��  (ثالثا)   2 الفصل   �� أيضا  نّص   كما 
 مصا�� وزارة الداخلية �عد �سليم بطاقة التعر�ف البيوم��ية

(الفقرة  2 الفصل   �� املشروع  نّص  البصمات.  خصوص   �� 
م بطاقة التعر�ف الوطنية من

ّ
 األو�� جديدة) ع�� ما ي�� "�سل

 قبل املصا�� املؤهلة بوزارة الداخلية �عد أخذ بصمات وصورة
طال��ا

(3

صاحب بصمات  بيانا��ا  قاعدة  من  حذف 
ُ
ت أن  صاح��ا،   إ�� 

أّن حالة   ��  
ّ
إال بالشر�حة  تضمي��ا  تّم  ال��  وصورتھ   البطاقة 

ال��ص املع�� يرغب �� إستخراج جواز سفر بيوم��ي
ھ سيقع أخذ عدد من البصمات

ّ
 و�ستدّل من هذه الصيغة أن

املق��حة املقتضيات  مع  يتعارض  ما  وهو  البطاقة   لصاحب 
 بالفصل الثا�ي مكّرر �� نقطتھ الّرا�عة ال�� تنّص ع�� " -بصمة

اإل��ام األيمن
ھ يتّجھ إعتماد الصيغة الفردية

ّ
 ولتفادي تضارب الفصول، فإن

(للبصمة �� الفصل 2 (الفقرة األو�� جديدة) والفصل 2 (ثالثا

 �� خصوص رقم بطاقة التعر�ف الوطنية. نّص املشروع �� 
ھ " �سلم بطاقة التعر�ف

ّ
أن 2 (الفقرة األو�� جديدة)   الفصل 

أخذ �عد  الداخلّية  بوزارة  املؤهلة  املصا��  قبل  من   الوطنّية 
التنصيصات ع��  وجو�ا  وتحتوي  طال��ا،  وصورة   بصمات 

التالية: -رقم التعر�ف الوط�� للهوّ�ة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

عدد القانون  و�تمام  ب�نقيح  ق 
ّ
متعل مرسوم   مشروع 

ق
ّ
املتعل  1993 مارس   22  �� املؤرخ   1993 لسنة   27 

 ببطاقة التعر�ف الوطنية ومطابقتھ ألح�ام ال�شر�ع
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

 إن إنتاج بطاقة �عر�ف بيومر�ة يقت��� إعتماد مز�د
 من أسباب ا��ماية للمعطيات املضمنة ��ا

شر�حة بيوم��ية،  معطيات  مرسوم،   مشروع 
قاعدة �عر�ف،  بطاقة  رقم  بصمة،   إلك��ونية، 
صورة، بيوم��ي،  سفر  جواز  البيوم��ية،   البيانات 
هو�ة، منظومة،  الظاهرة،  بيانات  تخز�ن،   شر�حة، 

ج�س

04وزارة الداخلية

05

06

20/03-17690,47 01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2020

02

03

18

،

. 

. 

. 

. 
.

.

.

"...

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                     2021-2009                          243



.

بطاقة "تتضمن  ھ 
ّ
أن (مكّرر)   2 الفصل   �� أيضا  نّص   كما 

وفقا ومؤمنة  ظاهرة  إلك��ونية  شر�حة  الوطنية   التعر�ف 
التا�� ذكرها...: والبيانات  العناصر  ��ا  النافذ، تخزن   لل�شر�ع 

-3رقم التعر�ف الوط�� للهو�ة
ضياع صورة   ��  ..." ھ 

ّ
أن ع��  (جديد)   4 الفصل  نّص  ح�ن   �� 

بذلك �علم  أن  صاح��ا  ع��  يجب  الوطنية،  التعر�ف   بطاقة 
 فورا مركز الشرطة أو مركز ا��رس الوطني�ن بم�ان إقامتھ أو
 بم�ان الضياع، وأن يطلب �عو�ض البطاقة الضا�عة �� أجل
ا��تّصة املصا��  ع��  و�تعّ�ن  اإلعالم.  تار�خ  من  يوما   ثالث�ن 
و�تم الضياع،  شهادة  �سليمھ  قبل  املع��  هو�ة  من  د 

ّ
 التأك

التفت�ش بمنظومة  الضا�عة  للبطاقة  الفوري   اإلدراج 
�عر�فھ بطاقة  ورقم  للمع��  ال�املة  الهو�ة  ع��   والتنصيص 

الوطنية وتار�خ إصدارها
إعتماد صيغة مّوحدة يتّجھ  ھ 

ّ
فإن الفصول،   ولتفادي تضارب 

و�� "رقم بطاقة �عر�فھ الوطنية

ھ "... 
ّ
 م�ان إدراج العنوان بالبطاقة. نّص الفصل 4 (جديد) أن

ا��االت  �� يوما  ثالث�ن  أقصاه  أجل   �� �عو�ضها  طلب   يتع�ن 
التالية :... - عند �غي�� العنوان

التعر�ف بطاقة  "تتضمن  ھ 
ّ
أن (مكّرر)   2 بالفصل  ورد  ح�ن   �� 

لل�شر�ع وفقا  ومؤمنة  ظاهرة  إلك��ونية  شر�حة   الوطنية 
 النافذ، تخزن ��ا العناصر والبيانات التا�� ذكرها: -1البيانات

الوجو�ّية: – العنوان
 و�ستدّل من صياغة الفصل الثا�ي مكّرر أّن العنوان لن ي�ون
ما ي�ون مخّزنا بالشر�حة، وعليھ، فإّن �غي��

ّ
 ظاهرا للعيان و�ن

تحي�ن ع��  اإلقتصار  بل  البطاقة  �غي��  يقت���  ال   العنوان 
العنوان بالشر�حة

بفقرتھ   2 الفصل  ينّص  بالبطاقة.  العنوان  إدراج   م�ان 
ضمن العنوان  ع��  التنصيص  يتم  "ال  ھ 

ّ
أن ع��   السادسة 

ترك�� بمجرد  الوطنية  التعر�ف  لبطاقة  الظاهرة   البيانات 
وال��ات�ب لل�شر�ع  وفقا  حدث 

ُ
ت للعناو�ن  وطنية   منظومة 

ا��اري ��ا العمل
ھ ال م�ّ�ر

ّ
 إذا ما تّم إعتماد مبدأ تخز�ن العنوان بالشر�حة، فإن

لهذه الفقرة لتعارضها مع الفصول سابقة الذكر

 التنصيص ع�� ا���س. بآعتبار أّن ا���س هو عنصر محّدد 
املقارنة البيوم��ية  التعر�ف  بطاقات  جّل  جعل  مما   للهوّ�ة، 
التنصيصات  �� إدراجھ  املتعّ�ن  من  ي�ون  ھ 

ّ
فإن عليھ،   تنّص 

الوجو�ية بالفصل الثا�ي مكّرر من املشروع قبل اإلمضاء

قاعدة "ت�ون  نّصها  اآل�ي  الثالثة  الفقرة  حذف  يتّجھ   كما 
الهو�ة بيانات  قاعدة  عن  منفصلة  البيوم��ية   البيانات 
م�ّ�ر ال  و�التا��  البيوم��ي  السفر  بجواز  ق 

ّ
تتعل أّ��ا   "بآعتبار 

لوجودها �� هذا املشروع

ھ يتعّ�ن أخذ �ع�ن اإلعتبار
ّ
أن تبعا ملا سبق ذكره، ترى   وحيث 

مشروع يتطابق  ح��  الهيئة  قبل  من  املق��حة   املالحظات 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   املرسوم 

ال��صية

(4

(5

(6

."...

."...

."...

."

."

."

."

."

.

.

.

ھ
ّ
أن ع��  (ثالثا)   2 الفصل  ينّص  البيوم��ية.  البيانات   قاعدة 

بطاقة �سليم  �عد  الداخلية  وزارة  مصا��  ع��   "يتوجب 
 التعر�ف البيوم��ية إ�� صاح��ا، أن تحذف من قاعدة بيانا��ا
 بصمات صاحب البطاقة وصورتھ ال�� تم تضمي��ا بالشر�حة
 إال �� حالة أن ال��ص املع�� يرغب �� استخراج جواز سفر

بيوم��ي
 و�تعّ�ن تجّنبا ألّي ل�س، �عو�ض عبارة "يرغب" بـــــــــــــــــ "يطلب ��

نفس الوقت استخراج جواز سفر بيوم��ي

(7

.
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.

."

تكنولوجيات وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ال���ة حول  ا���ومة  ورئاسة  الرق��  والتحول   اإلتصال 
خدمة وتنظيم  بإحداث  ق 

ّ
املتعل املرسوم  ملشروع   ا��ديدة 

البي�� الوط�� وشرح أسبابھ، و�يان مدى تطابقھ مع  ال��ابط 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
ال�شر�ع املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ملصادقة ّدم 
ُ
ق عندما  املشروع  هذا  إ��  التطّرق  بدأ   حيث 

ق "بضبط أح�ام
ّ
 ا��لس الوزاري بتار�خ 21 ماي 2020 واملتعل

 إست�نائية خاّصة بالتبادل اإللك��و�ي للمعطيات والوثائق ب�ن
الهيا�ل ب�ن  وفيما  معها  واملتعامل�ن  العمومية   الهيا�ل 

العمومية
للمعطيات اإللك��ونية  اإلتاحة  إ��  املشروع  �عّرض   وحيث 
لها ملزمة  تجعلها  ال��  الرسمية  الصبغة  و�كسا��ا   والوثائق 
ا���ة طا�ع  إكسا��ا  وشروط  القانونية  ���ّي��ا   والتطرق 
 الرسمية ع�� اإلمضاء اإللك��و�ي وضمان سالم��ا ع�� ال��وء
الهيا�ل �عامل  إ��  املشروع  �عّرض  كما  اإللك��و�ي.  ا��تم   إ�� 
اإللك��و�ي. الوصل  إ��  �وء 

ّ
ال� ووجوب  �عد  عن   العمومية 

مؤّمن اإللك��و�ي  للتخز�ن  فضاء  إ�شاء  إ��  املشروع   و�عّرض 
ع�� ذّمة املتعامل�ن معها

 وحيث أّن وزارة التكنولوجيا قامت بتقديم مشروع ثا�ي يوم 22
مشروع عنونتھ  تّمت  الوزاري  ا��لس  إلتئام  �عد   2020  ماي 
ال��ابط البي�� الوط��". ولقد  "يتعلق بإحداث وتنظيم خدمة 
العمومية الهيا�ل  ب�ن  املعطيات  تبادل  ع��  املشروع   إقتصر 

ھ
ّ
 و��شاء املشغّل الوط�� وتحديد مهامھ مع التنصيص ع�� أن

�� ال��صية  املعطيات  حماية  قانون  مقتضيات  تطبيق   يتّم 
هذا ا��ال

 وحيث قامت الهيئة بتقديم رأ��ا حول املشروع بتار�خ 26 ماي
شرح مستوى  ع��  فيھ  الفادحة  النقائص  وأبرزت   2020 
و�ان املنطقي،  ترتي��ا  وح��  فصولھ  و�ل  العاتھ 

ّ
و�ط  أسبابھ 

صياغتھ إعادة  إق��اح  إ��  أّدى  صفحة)   11) مطّوال   الّرأي 
بأكملھ

بصياغة السابق  التقييم  أساس  ع��  الهيئة  قامت   وحيث 
واملس�شار التكنولوجيا  وزارة  إ��  تقديمھ  تّم  جديد   مشروع 
 القانو�ي لل�شر�ع يوم 01 جوان 2020. وقامت الهيئة بالرجوع
اإللك��و�ي والنفاذ  التبادل   " وهو  األص��  العنوان   إ�� 
معها واملتعامل�ن  بي��ا  فيما  العمومية  الهيا�ل  ب�ن   للمعطيات 
إ�� أح�ام  وا��دمات العمومية عن �عد". و�ّوب هذا املشروع 
للمعطيات اإللك��و�ي  فالنفاذ  عاّمة،  فمبادئ   عاّمة، 
وأخ��ا العمومية  للمعطيات  اإللك��و�ي  والتبادل   العمومية، 

ا��دمات اإلدار�ة عن �عد
ما �ّل  ضوء  ع��  املعلومات  تكنولوجيات  وزارة  قامت   وحيث 
2020، قامت من 03 جوان   سبق بتقديم مشروع آخر بتار�خ 
 خاللھ �عنونة املشروع "التبادل اإللك��و�ي للمعطيات وال��ابط
للمشروع األسا���  املوضوع  ع��  تأكيد  وهو  الوط��"،   البي�� 
 الذي يدور حول ال��ابط البي�� وقبول إبراز التبادل اإللك��و�ي
 للمعطيات. لكّن املشروع أصّر ع�� إس�بعاد �ل ما هو �� عالقة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وتنظيم بإحداث  ق 
ّ
املتعل املرسوم   مشروع 

وشرح الوط��  البي��  ال��ابط   خدمة 
ال�شر�ع مع  تطابقھ  مدى  و�يان   أسبابھ 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

 طاملا �علقت خدمة ال��ابط البي�� �� عيد من جوان��ا
 بمعا��ة معطيات ��صية، فإنھ يتع�ن مز�د العمل
قانون حماية أح�ام  املرسوم مع   ع�� مالءمة مشروع 

املعطيات ال��صية

 مشروع مرسوم، إمضاء إلك��و�ي، هي�ل عمومي، ختم
ترابط إلك��و�ي،  تخز�ن  اإللك��و�ي،  وصل   إلك��و�ي، 
 بي��، تبادل إلك��و�ي، نفاذ إلك��و�ي للمعلومة، هيئة
تداب�� رسمية،  ��ة  املعلومة،  إ��  النفاذ   عمومية، 

سالمة، مشغل وط��، خدمة عن �عد

 وزارة تكنولوجيات اإلتصال والتحول
الرق�� ورئاسة ا���ومة
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بتخصيص وقام  العمومية.  الهيا�ل  مع  �عد  عن   بالتعامل 
بالتبادل والثا�ي  الوط��  البي��  بال��ابط  ق 

ّ
متعل األول   باب�ن، 

بالتبادل يمّر  ال  البي��  ال��ابط  أّن  بما  للمعطيات   اإللك��و�ي 
اإللك��و�ي للمعطيات

مع ت�سيقي  إجتماع  ضوء  ع��  نفسها  الوزارة  قامت   وحيث 
 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية برئاسة ا���ومة
عنونتھ تمت   2020 جوان   8 بتار�خ  مرسوم  مشروع   بتقديم 
واملتعامل�ن معها الهيا�ل  ب�ن  للمعطيات  اإللك��و�ي   "التبادل 
ع�� ورد  الذي  الرأي  طلب  موضوع  وهو  الهيا�ل"  ب�ن   وفيما 

الهيئة عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي بتار�خ نفس اليوم
تقديم يمكن  املشروع،  من  ال���ة  هذه  يخّص  فيما   وحيث 

املالحظات التالية

.
.

.

.

.

اإللك��و�ي 1) "التبادل  التا��  العنوان  املشروع  أقّر   العنوان. 
الهيا�ل". ب�ن  وفيما  معها  واملتعامل�ن  الهيا�ل  ب�ن   للمعطيات 
د ع�� إقصاء تاّم للنفاذ

ّ
 و���ز من خالل ذلك أّن املشروع يؤك

 اإللك��و�ي للمعلومة الذي ال يمكن إعتباره يتطابق مع التبادل
 للمعطيات، إذ أّن النفاذ عالقة أحادية، �سمح ل��ص طلب
 معلومة ل��ص آخر والتبادل هو نفاذ من الطرف�ن. و�مكن

ق با��دمات عن �عد
ّ
سياق نفس املالحظة فيما يتعل

 وتبعا ملا تّم بيانھ �� العنوان، ال �سمح �عد ذلك الّتعرض لهذه
املسائل �� صلب املشروع

العات ع�� "القانون األسا��� عدد 22  2)
ّ

العات. تنّص اإلط
ّ
 اإلط

ق با��ق �� النفاذ
ّ
 لسنة 2016 املؤرخ �� 24 مارس 2016 املتعل

 إ�� املعلومة" وهو ما يتضارب مع با�� النص. ففصول املشروع
ق

ّ
املتعل الثالث  الفصل   ��  

ّ
إال للنفاذ  ف��ا  بتاتا  تتعّرض   ال 

تبادل عمليات   �� املعلومة  إ��  النفاذ  قانون  إح��ام   بواجب 
العات تتعّرض لرأي هيئة النفاذ الذي

ّ
 املعطيات. كما أّن اإلط

إ�� يتعّرض املشروع  إذ ال  امل�ّ�رات، طلبھ.  لنفس   ال �ستقيم، 
النفاذ إ�� املعلومة

إ�� النفاذ  بقانون  ق 
ّ
املتعل الع 

ّ
اإلط ع��  اإلستغناء  إذا   و�ق��ح 

املعلومة ورأي هيئة النفاذ إ�� املعلومة

 الفصل الثالث. تبعا ملا تّم بيانھ بالنقطة الثانية، ُيق��ح عدم
تطبيق لعدم  املعلومة  إ��  النفاذ  قانون  ع��   التنصيص 

مقتضياتھ ع�� تبادل املعطيات

دون الهيا�ل  ب�ن  التبادل  ع��  الفصل  ينّص  األول.   الفصل 
ال الثا�ي  بالفصل  املدرج  والتعر�ف  طبيع��م  ع��   التنصيص 
��ذه لذلك  تبعا  وت�ون  املعنّية.  الهيا�ل  بتحديد  أيضا   �سمح 

الصياغة واسعة ا��ال
 كما أّن اإلست�ناء املدرج بالفقرة الثانية ال فائدة منھ، إذ يمنع
املركزي والبنك  ا��ارجية  والشؤون  والداخلية  الدفاع   وزارة 
 مثال من اإللتجاء إ�� اإلطار القانو�ي الذي يتّم ترك��ه �� هذا
ق موضوع املعلومة املتبادلة "بأسرار الدفاع

ّ
 املشروع. فإذا �عل

من أو  أمنية  صبغة  تك����  ال��  واملعطيات  والوثائق   الوط�� 
القوان�ن فإّن  للدولة"،  ا��يو�ة  باملصا��  اإلضرار   شأ��ا 
تأم�ن مع  تبادلها  من  تمنع  ال  لكّ��ا  ب�شرها  �سمح  ال   السار�ة 

ذلك
ُيق��ح �� هذا اإلطار اإلستغناء ع�� الفقرة الثانية من الفصل

 الفصل 4. يتعّرض الفصل إ�� الهيا�ل العمومية و�� العبارة
إذ �عّرف و�ستعمل النص،  با��  تتعارض مع  أّ��ا   األسلم رغم 

لفظ "هي�ل" دون �عت
 ُيق��ح إذن إستعمال مفهوم "هي�ل عمومي" �� �ّل النص، و��
ا��اّصة الهيا�ل  إضافة  العمومي،  للهي�ل  التعر�ف   إطار 
فة ب�سي�� مرفق عاّم وت�ون بذلك مستوعبة لها أو شب��ة

ّ
 امل�ل

لها

إ�� اإلمضاء وا��تم وختم تتعّرض الفصول  5 و6.   الفصل�ن 
التوقيت اإللك��و�ي إلعطا��م ا���ّية القانونّية

اإلمضاء "يك����  ي��:  كما  وحيد  فصل  صياغة  إذا   ُيق��ح 
اإللك��و�ي التوقيت  وختم  االلك��و�ي  وا��تم   االلك��و�ي 
النصوص تقتضيھ  الذي  الور��  ملثيلهم  القانونية   ا���ية 

القانونية ا��اري ��ا العمل

من األو��  الفقرة  ع��  التنصيص  من  فائدة  ال   .8  الفصل 
النصوص إطار   �� التقنيات  هذه  �عر�ف  أّن  إذ   الفصل، 

مة لها تبّ�ن ذلك
ّ
املنظ

�ع�ن أخذ  يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

مشروع يتطابق  ح��  ِقبلها  من  املق��حة  املالحظات   اإلعتبار 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   املرسوم 

ال��صية

الفصول 3)
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن وزارة الشؤون اإلجتماعية
 حول املراسلة الواردة ع�� الوزارة من هيئة النفاذ إ�� املعلومة
الورقية اإلسمية  القوائم  إ��  النفاذ  طلب   واملتضّمنة 
املعوزة العائالت  ومنحة  مجا�ي  عالج  ببطاقة   للمنتفع�ن 
واأل��اص املنحة  هذه  م��م  ُ��بت  الذين   واأل��اص 
املنح لطال��  اإلنتظار  وقائمة  مطال��م  ُرفضت   الذين 
ق

ّ
املتعل ال�شر�ع  مع  الطلب  هذا  �عارض  ومدى   اإلجتماعية، 

بحماية املعطيات ال��صية

 حيث حسب التعر�ف الوارد بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة
 2004، �عّد �ل البيانات املضّمنة بالقوائم اإلسمية املطلوب
 النفاذ إل��ا مثل اإلسم واللقب وتار�خ الوالدة والعنوان وا��الة
واملعّرف الوطنية  التعر�ف  بطاقة  ورقم  واملهنة   اإلجتماعية 
 اإلجتما�� إ��...معطيات ��صية، وتخضع ع�� هذا األساس
القانون أقّرها  ال��  وا��ماية  املعا��ة  وقواعد  شروط   إ�� 

األسا��� عدد 63 لسنة 2004 املذ�ور أعاله
الشؤون اإلجتماعية مسؤولة عن معا��ة �عت�� وزارة   وحيث 
"املسؤول صفة  ولها  معها،  للمتعامل�ن  ال��صية   املعطيات 
63 عدد  األسا���  بالقانون  �عر�فھ  تّم  كما  املعا��ة"،   عن 
املعطيات حماية  عن  مسؤولة  بالتا��  و��   .2004  لسنة 
 ال��صية ال�� بحوز��ا وا��افظة ع�� أم��ا وسر���ا. و��ّ�ر
 عل��ا إتاح��ا للغ�� أو�طالعهم عل��ا بأّي وجھ �ان، دون موافقة

ال��ص املع�� وال�� يجب أن ت�ون صر�حة وكتابية
األسا��� القانون  من   47 بالفصل  الت����  مبدأ  ورد   وحيث 
إحالة ت��ر   " ھ: 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

باألمر أو ورثتھ أو الو�� بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا 
ملبدأ ا��صر�ة  اإلست�ناءات  الفصل  نفس  تضّمن   كما 
دون ال��صية  املعطيات  إحالة  ف��ا  يجوز  وال��   الت���� 

موافقة ال��ص املع�� باألمر، و�� �اآل�ي

 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
 بالت�بعات ا��زائية (أّي أن ي�ون طلب اإلحالة صادرا عن جهة
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  قضائية)،  أو  عسكر�ة  أو   أمنية 

ا��اري ��ا العمل
الوطنية الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تمت  إذا   ب. 

��ماية املعطيات ال��صية وذلك �� ا��االت التالية

2016 لسنة   22 عدد  األسا���  القانون  خّول  ل�ن   وحيث 
وثائق إ��  النفاذ  طلب   �� ا��ّق  املعلومة،  إ��  بالنفاذ  ق 

ّ
 املتعل

 أّن ذلك ا��ق ل�س مطلقا بل قّيده الفصل 24 من
ّ
 إدار�ة، إال

هذا ملمارسة  اإلست�ناءات  �عض  وضع  الذي  القانون   نفس 
إل��ا، النفاذ  املطلوب  الوثيقة  تتضّمن  أن  بي��ا،  من   ا��ق، 

معطيات ��صية
ا��ّل األسا���  القانون  نفس  من   27 الفصل  ذكر   وحيث 
للمعطيات حماية  الوضعيات،  هذه  مثل   �� تطبيقھ   الواجب 
القيام اإلدارة  ع��  فأوجب  بالوثيقة،  املضّمنة   ال��صية 

 ـــ إذا �ان �� اإلحالة تحقيق ملص��ة حيو�ة لل��ص املع��
 باألمر (أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) أو لورثتھ

أو لوليھ
 ــــ إذا �انت اإلحالة ضرور�ة إلجراء بحوث ودراسات تار�خية

أو علمية
املع�� ال��ص  ي�ون  التفاق  تنفيذا  اإلحالة  �انت  إذا   ـــــ 
باألمر (أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) طرفا فيھ

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

النفاذ إ�� املعلومة

إ�� النفاذ  حّق  ب�ن  التناسب  مبدأ  إح��ام   يتع�ن 
ال��صية املعطيات  حماية  وواجب   املعلومة، 

املضمنة بالوثيقة موضوع طلب النفاذ

 هيئة عمومية، النفاذ إ�� املعلومة، هي�ل عمومي،
منتفع، اسمية،  قوائم  الغ��،  إحالة،   موافقة، 
 هو�ة، مهنة، معّرف اجتما��، بطاقة �عر�ف، أمن
الع،

ّ
اط إتاحة،  املعطيات،  سر�ة   املعطيات، 

مبدأ إدار�ة،  وثيقة  اإلحالة،  ت����   است�ناء 
التناسب، احصائيات

وزارة الشؤون اإلجتماعية
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بطر�قة وذلك  مة، 
ّ
املسل ال���  من  املعطيات  تلك   ب��ب 

�ستحيل معها التعّرف ع�� هوّ�ات األ��اص املضّمنة ��ا
 وحيث �ستخلص مما تقّدم، أّن اإلستجابة لطلبات النفاذ إ��
إ�� النفاذ  حّق  ب�ن  التناسب  مبدأ  تح��م  أن  يجب   املعلومة 
 املعلومة من جهة، وواجب حماية املعطيات ال��صية لألفراد
من  49 الفصل  بمقتضيات  عمال  وذلك  أخرى،  جهة   من 

الدستور

ھ يمكن لوزارة الشؤون
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 اإلجتماعية تمك�ن هيئة النفاذ إ�� املعلومة من ا��صول ع��
قة باملنتفع�ن ببطاقة

ّ
 املعلومة بمّدها بأدّق اإلحصائيات املتعل

الذين واأل��اص  املعوزة  العائالت  ومنحة  مجا�ي   عالج 
الذين ُرفضت مطال��م املنحة واأل��اص  م��م هذه   ُ��بت 
حسب وتص�يفهم  اإلجتماعية  املنح  لطال��  اإلنتظار   وقائمة 
 السن وا���س والوضعية العائلية واإلجتماعية وجهة اإلقامة
��ب شرط  أو����ا،  أورفضها  املنحة  إسناد  قرار   وطبيعة 

مة
ّ
املعطيات ال��صية من ال��� املسل

.

.

.
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آلية و��  �عد،  عن  العمل  آلية  املشروع  هذا  يكّرس   حيث 
وقد ال�وفيد.  جائحة  �س�ب  العام  الص��  الوضع   إقتضاها 
ر

ّ
 قامت ا���ومة التو�سية �� ظّل عدم وجود نّص �شر��� يؤط

لسنة  153 عدد  (األمر  ح�ومي  أمر  باستصدار  املسألة،   هذه 
ق باألح�ام اإلست�نائية

ّ
 2020 املؤرخ �� 17 مارس 2020 واملتعل

 لعمل أعوان الدولة وا��ماعات ا��لية واملؤسسات العمومية
رئ�س بإم�ان  ھ 

ّ
أن ع��  منھ،   7 الفصل  ونّص   والهيئات....). 

�عد عن  بالعمل  األعوان  لبعض  ال��خيص  اإلداري   الهي�ل 
ب تأمي��ا، التواجد الفع��

ّ
 وذلك بال�سبة لألعمال ال�� ال يتطل

بمقّر العمل

ر
ّ
 وعليھ وقياسا ع�� ذلك، و�� إنتظار صدور نّص �شر��� يؤط

ھ يمكن إعتبار أّن هذا األمر
ّ
 هذه اآللّية �� مختلف جوان��ا، فإن

العليا للهيئة  يخّول  الذي  القانو�ي  األساس  هو   ا���ومي 
أعضاء تواجد  دون  إجتماعا��ا  عقد  لإلنتخابات،  ة 

ّ
 املستقل

 مجلسها حضورّ�ا بمقّر عقد اإلجتماع، بل ي�ون حضورهم عن
�عد بآعتماد وسائل التواصل ا��ديثة واملؤّمنة

بضرورة ال��صية  املعطيات  حماية  هيئة  تو���   وحيث 
،2020 مارس   27 بتار�خ  الصادرة  بتوصيا��ا  جاء  بما   التقّيد 
�وء إ�� هذه ا��دمات واملنصات

ّ
 وال�� تضّمنت ما ي��: "�عّد ال�

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

عن) واإلجتماعات  اإللك��و�ي،  ال��يد  مثل  الّرقمية   الوسائل 
 �عد، أو املهاتفة ع�� بروتو�ول اإلن��نت األجن�ية) غ�� صائب،
لألفراد، ال��صية  باملعطيات  مساس  ذلك   �� أّن   بآعتبار 
 إلفتقاد تلك الوسائل ل��ّد املطلوب من ا��ماية. بل و�مكن
من للدولة،  الوطنية  السيادة  من  مساسا  كذلك  ل 

ّ
�ش�  أن 

أجن�ية." ��هات  ملواطن��ا  إس��اتيجية  إتاحة معطيات   خالل 
اآلليات، هذه  مثل  إستعمال  الضرورة  إقتضت  فإن   وعليھ 
إعتماد لإلنتخابات  ة 

ّ
املستقل العليا  الهيئة  ع��  يتعّ�ن  ھ 

ّ
 فإن

 خدمات وطنّية وتطبيقات داخلية �� هذا ا��ال خاّصة ��ا،
ر ضمانات آلح��ام املعطيات ال��صية املعا��ة

ّ
وال�� توف

ذات زمة 
ّ
الال الفنّية  التداب��  خاذ 

ّ
إت ع��  العمل  يجب   وحيث 

 مواصفات تقنية عالية كفيلة بحماية هذه العملية �� مختلف
 جوان��ا، وا��يلولة دون �عّرضها لإلخ��اق أواإلستعمال �� غ��
ھ ي�ون

ّ
 الغرض الذي تّم ترك��ها من أجلھ. ولهذا الس�ب، فإن

أو سالمة  رقابة  إ��  املعتمدة  التطبيقات  إخضاع  املّتجھ   من 
.إس�شارة �� هذا الغرض الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية
من ال��صية  املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة  د 

ّ
تؤك  كما 

 يجب أن ي�ون مباشرا ودون ���يل
ّ

 جهة أخرى، ع�� أّن البث
ل مخالفة

ّ
 فيديوهات، أو اإلحتفاظ ب���يالت، ألّن ذلك �ش�

لقانون حماية املعطيات ال��صية
األسا��� القانون  مقتضيات  حسب  العام  املبدأ  فإّن   وعليھ 
 باملوافقة

ّ
 إال

ّ
 عدد 63 لسنة 2004، هو ت���� التصو�ر والبث

ّ
بث أو  تصو�ره  س�تّم  الذي  لل��ص  والكتابية   الصر�حة 
كتابية موافقة  صيغة  إعتماد  الصدد،  هذا   �� و�ّتجھ   صوره. 
إعتماد  �� يرغب  الذي  الهيئة  مجلس  عضو   �

ّ
يتو�  وموّحدة، 

آلّية ا��ضور عن �عد إمضاؤها، مّما ي��ك أثرا كتابيا ملوافقتھ

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مشروع قرار منظم ل��ضور عن �عد لألعضاء �� اجتماعات
ة لإلنتخابات ومطابقتھ ألح�ام

ّ
العليا املستقل الهيئة   مجلس 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

 إن عقد اجتماعات عن �عد يقت��� اح��ام موجبات
املتعلقة تلك  وخاصة  ال��صية  املعطيات   حماية 

بتوف�� التداب�� التقنية الالزمة

هي�ل عمومية،  هيئة  ح�ومي،  أمر  قرار،   مشروع 
تطبيقة، ال�وفيد،  جائحة  �عد،  عن  العمل   عمومي، 
 مراقبة بصر�ة، الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية،
موافقة، رقمية،  وسائل  التواصل،  وسائل   اجتماع، 
سيادة ا��ماية،  ضمانات  إلك��و�ي،  بر�د   منصة، 
تداب�� داخلية،  تطبيقات  مواطن،  إتاحة،   وطنية، 
معلوماتية سالمة  استعمال،  اخ��اق،    فنية، 

بال���يالت، تصو�ر، سر�ة املعطيات

الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات
04

05

06

20/03-17901

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2020

02

03

17

.

.

.

،

املستقلة العليا  الهيئة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
إعتماد ترات�ب  بضبط  ق 

ّ
متعل قرار  مشروع  حول   لإلنتخابات 

ة
ّ
املستقل العليا  الهيئة  مجلس  ألعضاء  �عد  عن   ا��ضور 

بحماية ق 
ّ
املتعل القانون  ألح�ام  ومطابقتھ   لإلنتخابات 

املعطيات ال��صية

.

.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                      2021-2009                          249



القيام من  ما�ع  ال  ھ 
ّ
فإن بيانھ،  سبق  ما  ع��   وتأس�سا 

ة لإلنتخابات باعتماد
ّ
 باجتماعات مجلس الهيئة العليا املستقل

 ا��ي�� ع�� تطبيقة
ّ

 حضور األعضاء عن �عد من خالل البث
 وسرّ�ة مضمو��ا،

ّ
 بمواصفات تقنية تضمن سالمة عملية البث

 وتكّرس ا��ماية املستوجبة للمعطيات ال��صية ملستعمل��ا
و�عد ا��صول ع�� موافقة مستعمل��ا

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن صياغة مشروع القرار
ألعضاء �عد  عن  ا��ضور  إعتماد  ترات�ب  بضبط  ق 

ّ
 املتعل

ة لإلنتخابات ال يتعارض مع أح�ام
ّ
 مجلس الهيئة العليا املستقل

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
ال�شر�ع املتعل

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن شركة اإلتصاالت أورنج
 تو�س حول مدى تطابق طلب فرقة األبحاث وم�افحة ال��ّرب
 ا��با�ي بتار�خ 9 جوان 2020 والّرامي إ�� ا��صول ع�� قائمة
إس��الكهم تجاوز  الذين  املشغّل،  ��رفاء  رقمية   إسمية 
األسا��� القانون  مقتضيات  مع  دينار،  آالف  ثالثة   السنوي 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
املتعل

 حيث إس�ندت فرقة األبحاث وم�افحة ال��ّرب ا��با�ي �� طل��ا
ة ا��قوق واإلجراءات ا��بائية وخاّصة ع�� الفصل

ّ
 ع�� مجل

ھ : "... يتع�ن عل��م
ّ
 16 م��ا الذي ينّص �� فقرتھ الثانية ع�� أن

بقائمات كتابيا  الطلب  ا��باية عند  أعوان مصا��  يمّدوا   أن 
الشراءات مبلغ  تتضمن  ومزود��م  حرفا��م   ��  اسمية 
 والبيوعات من السلع وا��دمات واألمالك املنجزة مع �ل واحد

م��م..."، وعليھ، ي�ون الطلب مبدئيا مقبوال
�� ينّص   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أّن   وحيث 
إ�� ال��صية  املعطيات  إحالة  ت��ر   " ھ 

ّ
أن ع��   47  فصلھ 

وليھ أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون   الغ�� 
 بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا إال إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 
وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

للقوان�ن طبقا  املهام  تنفيذ   �� الضرورة  لت 
ّ
ش� و�ن   وحيث 

إحالة ت����  ملبدأ  إست�ناء  العمل  ��ا  ا��اري   وال��ات�ب 
عن بمعزل  إعتماده  يمكن  ال  ھ 

ّ
أن  

ّ
إال ال��صية،   املعطيات 

واإلجراءات ا��قوق  ة 
ّ
��ل مكّرر   80 الفصل   مقتضيات 

تلقائيا تتعّهد  املذ�ورة  الفرقة  أّن  ع��  ينّص  الذي   ا��بائية 
 بالبحث �� ا��رائم ا��بائّية مّما يف��ض وجود ش��ة �� ال��ّرب

ا��با�ي تقت��� مباشرة تلك األبحاث
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن طلب ا��صول ع��
الذين التعر�ف ��رفاء املشغّل   قائمة إسمّية مع رقم بطاقة 
 يتجاوز إس��الكهم السنوي ثالثة آالف دينار �� ش�ل رق��، ال
 يت�ّ�ل �� إطار البحث �� ش��ة ��ّرب جبا�ي يخّص ��صا أو
ال�� للمهام  مخالفا  الطلب  بالتا��  و��ون  �عي��م.   أ��اصا 

فت ��ا الفرقة طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
ّ
ل

ُ
�

 الغاية املرجّوة وحيث باإلضافة إ�� ذلك، فقد نّص الفصل 49
قة

ّ
املتعل الضوابط  القانون  "يحّدد  ھ 

ّ
أن ع��  الدستور   من 

 با��قوق وا��ر�ات املضمونة ��ذا الدستور وممارس��ا بما ال
لضرورة إال  الضوابط  هذه  توضع  وال  جوهرها.  من   ينال 
 تقتض��ا دولة مدنية ديمقراطية و��دف حماية حقوق الغ��،

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إطار  �� ��صية  معطيات   إحالة 
أبحاث جبائية

إحالة من  الغاية  ب�ن  التناسب  مبدأ  اح��ام   يتع�ن 
 املعطيات ال��صية وا��ماية املستوجبة لذلك ح��

 وان تمت اإلحالة �� إطار أبحاث جبائية

جزائية، أبحاث  الغ��،  إحالة،  إسمية،   قائمة 
مشغل، مزودين،  حرفاء،  ضر���،   ��رب 
ترات�ب مهام،  تنفيذ  اإلحالة،  ت����   است�ناء 
 جاري ��ا العمل، جرائم جبائية، حر�ات، مبدأ

التناسب، غاية، تداب�� ا��ماية، ��ل

اإلتصاالت  شركة 
04أورنج تو�س

05

06

20/03-180
47

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2020

02

03

18
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ال��ة أو  الوط��،  الدفاع  أو  العام،  األمن  ملقتضيات   أو 
 العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع اح��ام التناسب ب�ن هذه
بحماية القضائية  الهيئات  وتتكفل  وموجبا��ا.   الضوابط 
وضع شرط  ي�ون  وحيث  ان��اك".  أي  من  وا��ر�ات   ا��قوق 
قة با��ر�ات مرتبط بآح��ام قاعدة التناسب ب�ن

ّ
 ا��دود املتعل

من إقرار ا��ّد والوسيلة املستعملة لبلوغها

 وحيث تأس�سا ع�� ما سبق بيانھ، فإّن الغاية من البحث عن
ال��ّرب الضر��� ال �ستوجب ا��صول ع�� قائمة �ل  ش��ات 
آالف ثالثة  السنوي  إس��الكھ  يفوق  جّوال  لهاتف   مستعمل 

دينار

أو ���ص  الفرقة  من  الصادر  الطلب  ق 
ّ
�عل إذا   وعليھ، 

ھ يتجھ اإلستجابة لھ مع أخذ �ل التداب��
ّ
 أ��اص �عي��م، فإن

مع مؤّمنة  بطر�قة  املطلو�ة  املعطيات  إحالة  تتّم  أن   لضمان 
بالتنصيص ع�� بھ �ل اإلحاالت  َضّمن 

ُ
ت  ضرورة مسك ��ّل 

 تار�خها وا��هة الطالبة واملوضوع ووضعھ ع�� ذّمة الهيئة عند
.اإلقتضاء .

.

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن وزارة الداخلية وامل�ّ�ل
 حول مشروع قانون أسا��� يتعلق ب�نقيح و�تمام القانون عدد
السفر بجوازات  ق 

ّ
املتعل  1975 ماي   14  ��  1975 لسنة   40 

بحماية ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  ألح�ام  ومطابقتھ  السفر   ووثائق 

املعطيات ال��صية

 حيث أّن الفصول موضوع التنقيح ال تث�� أي تحّفظ من طرف
��ماية األسا���  القانون  ملقتضيات  مطابق��ا  حول   الهيئة 

املعطيات ال��صية
الفقرة خصوص   �� التحّفظات  �عض  تث��  الهيئة  أّن   وحيث 
ھ "... تضبط الصيغ

ّ
 الثانية من الفصل 5 مكّرر، إذ ينّص ع�� أن

رأي أخذ  �عد  ح�ومي  بأمر  الفصل  هذا  ألح�ام   التطبيقية 
 الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية وهيئة النفاذ إ��

املعلومة
لسنة  22 عدد  األسا���  القانون  أّن  اإلشارة  تجدر   وحيث 
ق با��ّق �� النفاذ إ��

ّ
 2016 املؤرخ �� 24 مارس 2016 واملتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

الهيئة  �
ّ
تتو�  " ھ 

ّ
أن ع��   38 فصلھ   �� ينّص  املعلومة   إ�� 

 با��صوص: إبداء الرأي وجو�ا �� مشار�ع القوان�ن والنصوص
لكّن املعلومة...".  إ��  النفاذ  بمجال  العالقة  ذات   ال��تي�ية 
والتداب�� الالزمة  اإلحتياطات   " إ��  يتعّرض  ا��امس   الفصل 
الشر�حة بيانات  سالمة  لضمان  ال�افية  والفنية   التنظيمية 
 اإللك��ونية وحماي��ا من اإلخ��اق وال��و�ر". و��ون بذلك األمر
مّما املعلومة  إ��  النفاذ  مع  باملّرة  لھ  عالقة  ال  خاذه 

ّ
إت  املزمع 

 يجعل هذا التنصيص مسقط وال �ستقيم قانونا وُ�ستحسن
اإلستغناء عنھ

صياغة يتعّ�ن  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 مشروع القانون ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح�� يتطابق
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
مع أح�ام القانون املتعل

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بجوازات  ق 
ّ
املتعل القانون  و�تمام  ب�نقيح  ق 

ّ
يتعل أسا���  قانون   مشروع 

بحماية ق 
ّ
املتعل ال�شر�ع  ألح�ام  ومطابقتھ  السفر  ووثائق   السفر 

املعطيات ال��صية

معطيات �عد  السفر  بجواز  الواردة  البيانات   إن 
وال عل��ا  املستوجبة  ا��ماية  إضفاء  يتعّ�ن   ��صية 

عالقة لها بقانون حق النفاذإ�� املعلومة

سفر، جواز  عمومي،  هي�ل  قانون،   مشروع 
شر�حة عمومية،  هيئة  املعلومة،  إ��   النفاذ 

إلك��ونية، تداب�� ا��ماية، إخ��اق، تزو�ر

وزارة الداخلية
04

05

06

20/03-181
47 ,4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 مارس 2020
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن م. ب.ن. د، بصفتھ �شغل
لوزارة التا�ع  والقضائية  القانونية  الدراسات  بمركز   �إطار 
�� بصر�ة  مراقبة  وسائل  و�ستعمال  ترك��  حول   العدل، 
ودون بھ،  �شتغلون  الذين  ف�ن 

ّ
املوظ إعالم  دون   املركز، 

زمة من ا��هات ا��ّول لها منح
ّ
 ا��صول ع�� ال��اخيص الال

اإلجراءات هذه  �عارض  ومدى  واألذون،  ال��اخيص  هذه   مثل 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
مع ال�شر�ع املتعل

ھ تّم ترك�� �ام��ا مخفّية بأحد امل�اتب
ّ
 وقد ذكر الطالب إ�� أن

ال���يل إلحالتھ  وتصو�ره صوتا وصورة و�عتماد ما تضّمنھ 
الهيئة من  طالبا  بطرده،  قرار  و�صدار  التأديب  مجلس   ع�� 
 توضيح القواعد القانونية ال�� يخضع لها إستعمال ال�ام��ات
أّي عون باإلدارة ترك�� ھ بإم�ان 

ّ
أن  داخل أماكن العمل، وهل 

ومسؤولّية مسؤولّيتھ   �� وما  العمل؟  بأماكن  مراقبة   �ام��ا 
 رئ�سھ �� هذه الوضعّية؟ وهل أّن القانون �سمح بآعتماد تلك
 ال���يالت إلثبات ا��طأ �� جانب العون الذي وقع تصو�ره

صوتا وصورة؟

��ماية القانو�ي  اإلطار  أّن  إ��  أّوال  اإلشارة  تجدر   حيث 
ل أساسا

ّ
ق باملراقبة البصر�ة يتمث

ّ
 املعطيات ال��صية املتعل

�� النصوص القانونّية التالية
 دستور ا��مهور�ة التو�سية وخاّصة الفصل�ن 24 و49 

منھ
27  �� املؤرخ   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
 جو�لية 2004، وخاّصة الفصول 1 و4 و6 ومن 8 إ�� 12

 و18 و19 ومن 69 إ�� 74
نوفم��  27  �� املؤرخ   2007 لسنة   3003 عدد    األمر 
ق بضبط طرق س�� الهيئة الوطنية ��ماية

ّ
 2007 املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

من  6 الفصل  مع��  ع��  ��صية  معطيات  �عّد   وحيث 
األ��اص صور   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
وسائل بواسطة  و���يلها  إلتقاطها  يتّم  ال��   الطبيعي�ن 
تخضع معا����ا  فإّن  األساس،  هذا  وع��  البصر�ة،   املراقبة 
عن الصادر  والقرار  أعاله،  املذ�ور  األسا���  القانون   ألح�ام 

الهيئة تحت عدد 5 لسنة 2018
 وحيث ينّص الفصل 69 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
ھ "يخضع استعمال وسائل املراقبة البصر�ة إ��

ّ
 2004 ع�� أن

املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  من  مسّبق   ترخيص 
�� أّية وسيلة مراقبة بصر�ة  ترك��  فإّن   ال��صية...". وعليھ 
 �عد ا��صول ع�� ترخيص

ّ
 فضاء عمومي، ال يمكن أن تتّم إال

من الهيئة
ھ ال يمكن إستعمال وسائل املراقبة

ّ
 وحيث من جهة أخرى، فإن

 باألماكن التالية: " 1ـ الفضاءات
ّ
 املذ�ورة بالفصل املتقّدم إال

 املفتوحة للعموم ومداخلها 2. املآوى ووسائل النقل املستعملة
أماكن  .3 وا��و�ة،  البحر�ة  وموان��ا  ومحطا��ا  العموم   من 

العمل ا��ماعية" (الفصل 70
العمل بأماكن  الوسائل  ب��ك��  �سمح  القانون  فإّن   وعليھ، 
 شر�طة أن ت�ون جماعية. وع�� عكس ذلك، فإّن املكتب الذي

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

املعا��ة ترك�� وسائل مراقبة للمسؤول عن   ال يمكن 
 بصر�ة بالفضاء ا��ّصص للعمل دون إعالم األعوان
 بذلك بواسطة معلقات دالة عل��ا ودون ا��صول ع��

ترخيص مسبق من الهيئة

 شفافية، هي�ل عمومي، مراقبة بصر�ة، ترخيص، �ام��ات
فضاء عمومي،  فضاء  جماعية،  عمل  أماكن   مراقبة، 
 خاص، حفظ ���يالت، إعدام ���يالت، مسك ��ّل،
�شف��، صوت،  صورة،  ���يل،  مؤجر،  موظف،   إعالم، 
لل���يل، غاية، استعمال، ضمان  تخز�ن، ���ة، ولوج 

 السالمة، اقتصار ع�� الغاية، حياة خاصة

04 م. ر.ب.د موظف عمومي

05

06

20/03-182
74 , 73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,19 ,18 ,12 ,8 ,6 ,4 ,1

 قرار عدد 5  
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  جوان 2020

02

03
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 املعطيات ال��صية وخاّصة الفصل 3 منھ 
نوفم��  27  �� املؤرخ   2007 لسنة   3004 عدد   األمر 
التصر�ح و�جراءات  شروط  بضبط  ق 

ّ
املتعل  ،2007 

وخاّصة ال��صية  املعطيات  ملعا��ة   وال��خيص 
الفصل 10 منھ

 قرار الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية عدد 
شروط بضبط  ق 

ّ
املتعل  ،2018 س�تم��   5  �� املؤرخ   5 

و�جراءات ترك�� وسائل املراقبة البصر�ة

،

-

-

.

.

.
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 �شغلھ عون واحد، �عّد فضاء خاصا. و�التا�� ال يمكن ترك��
لتخز�ن املكتب مخّصصا  إذا �ان ذلك   

ّ
إال بھ،   وسيلة مراقبة 

(أوراق نقدية (الفصل 8 من القرار سابق الذكر
لسنة  63 األسا��� عدد  القانون  71 من  الفصل  نّص   وحيث 
 2004، ع�� أّن الغاية من إستعمال وسائل املراقبة البصر�ة ��
سالمة لضمان  فقط   ��  ،70 بالفصل  املذ�ورة   الفضاءات 
من وللوقاية  الفضاءات،  لتلك  املستعمل�ن   األ��اص 
بتلك العبور  حركة  وتنظيم  املمتل�ات  وحماية   ا��وادث 
أخرى لغاية  الوسائل  تلك  إستغالل  فإّن  وعليھ،   الفضاءات. 
لسنة  63 عدد  القانون  حصرّ�ة  بصفة  حّددها  ال��  تلك   غ�� 

2004، �عّد مخالفا ملقتضيات هذا القانون
�ل  ��  71 الفصل  من   3 الفقرة  �ّ�رت  السياق،  هذا   و�� 
ب���يالت مرفقة  البصر�ة  ال���يالت  ت�ون  أن   ا��االت، 
 صوتّية. و�ت�ّ�ل هذا الت���� �� إطار مز�د حماية حرمة ا��ياة
 ا��اصة، باإلل��ام بأن ي�ون إستعمال وسائل املراقبة البصر�ة
 كفيال فقط بتحقيق الغاية منھ، وهو ضمان سالمة مستعم��

الفضاء العمومي
،2004 عدد  األسا���  القانون  من   72 الفصل  ألزم   وحيث 
بإعالم ا��ال)  وضعية   �� (املؤجر  املعا��ة  عن   املسؤول 
 األ��اص املعني�ن "بطر�قة وا��ة ومستمرة بوجود وسائل
،5 17 من قرار الهيئة عدد  د الفصل 

ّ
 مراقبة بصر�ة". كما أك

قات عدد وتار�خ ترخيص الهيئة،
ّ
ھ يجب أن تتضّمن املعل

ّ
 ع�� أن

ملمارسة بھ  صال 
ّ
اإلت و�يانات  املعا��ة،  عن  املسؤول   وهوّ�ة 

مهما التنصيص  هذا  مثل  و�عّد  ال���يالت.  إ��  النفاذ   حّق 
أعوان من  العمومي  الفضاء  مستعم��  إعالم  قصد   للغاية، 
البصر�ة، املراقبة  وسائل  بوجود  عليھ،  ي��ّددون   وأ��اص 
إ�� النفاذ   �� حّقهم  ممارسة  من  اإلقتضاء  عند   وتمكي��م 

معطيا��م ال��صية املضّمنة بتلك ال���يالت
مع متماشيا   ،5 عدد  الهيئة  قرار  من   19 الفصل  ورد   وحيث 
نّص إذ   ،2004 63 لسنة  القانون  الفصل 18 من   مقتضيات 
ھ "يتعّ�ن ع�� املسؤول عن املعا��ة أو املناول اتخاذ �ل

ّ
 ع�� أن

 التداب�� الالزمة للمحافظة ع�� أمن وسر�ة املعطيات املضمنة
إدخال أو  عل��ا  الغ�� من االطالع   بال���يالت وسالم��ا ومنع 
عن املسؤول  ُيحّمل  ما  وهو  ��ا".  اإلضرار  أو  عل��ا   �غي��ات 
إ�� الولوج  ملراقبة  الالزمة  اإلجراءات  خاذ 

ّ
إت واجب   املعا��ة 

سرّ�ة لضمان  زمة 
ّ
الال واإلحتياطات  البصر�ة،   ال���يالت 

 املعطيات ال��صية الواردة ��ا، وذلك باستعمال شفرة ولوج
مثال

لسنة  63 األسا��� عدد  القانون  74 من  الفصل  نّص   وحيث 
إن��ت إذا  البصر�ة  ال���يالت  إعدام  يجب  أنھ  ع��   2004 
الفصل 18  الغاية من معا����ا. و�� هذا ا��صوص، تّضمن 
ھ " ت�ت�� مدة االحتفاظ بال���يالت

ّ
 من قرار الهيئة عدد 5 أن

 بان��اء الغاية ال�� تم من أجلها ترك�� وسائل املراقبة البصر�ة،
 وال يمكن أن تتجاوز تلك املدة �� �ل ا��االت ثالث�ن يوما، اال
مقتضيات من   

ّ
و�س�شف الهيئة".  من  است�نا�ي   ب��خيص 

ال��صية باملعطيات  اإلحتفاظ  مّدة  أّن  الفصل�ن،   هذين 
 املضّمنة بال���يالت، ال يجب أن تتجاوز 30 يوما، يتّم إثرها

إعدامها
 وحيث �عت�� الهيئة أّن هذه املّدة �افية لبلوغ الهدف املرجّو من
نظام برمجة  يتعّ�ن  وعليھ  البصر�ة.  املراقبة  وسائل   ترك�� 
مّدة بآنقضاء  آلّيا  ف 

َ
حذ

ُ
ت تجعلها  بطر�قة   ال���يالت 

بھ �سمح  ما  حدود   �� وذلك  باملطلب،  املذ�ورة   اإلحتفاظ 
تخز�ن يتعّ�ن  كما  املستعملة.  للمعّدات  الفنّية   ا��اصّيات 
ترك��ها يتّم  آمنة،  موّزعات   �� تجميعها  تم  ال��   ال���يالت 
ِقبل من   

ّ
إال إل��ا  الولوج  يمكن  ال  ومحمية  مغلقة   بفضاءات 

األ��اص ا��ّول لهم ذلك قانونا
 وحيث نّص الفصل 21 من قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2018 ع��
ھ " �� صورة �سليم ���ة من ال���يل إ�� املصا�� األمنية

ّ
 أن

 أو القضائية أو �� نطاق إجراءات تأدي�ية داخلية، فإنھ يتعّ�ن
عن املسؤول  يمسكھ  خاص  ���ل  العملية  هذه   تضم�ن 
ا ع�� املسؤول عن

ً
إذ و�تعّ�ن  الهيئة".  لرقابة   املعا��ة يخضع 

الذي ال��ص  بھ هوّ�ة   املعا��ة مسك ��ّل خاّص يضّمن 
قصد نفاذ،  عملية  �ل  وتوقيت  وتار�خ  لل���يالت،   نفذ 

الرجوع إليھ عند االقتضاء
معا��ة  �� أساسية  قواعد  املقتضيات  هذه  �عّد   وحيث 
املراقبة وسائل  إستعمال  مجال   �� ال��صية   املعطيات 
ب املشرع جملة من العقو�ات

ّ
 البصر�ة. و�� قواعد ملزمة، رت

 ا��زائية �� صورة مخالف��ا، أدرجها بالباب السا�ع من القانون
األسا��� عدد 63 لسنة 2004

ملركز يمكن  ال  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 الدراسات القانونية والقضائية ترك�� وسائل املراقبة البصر�ة
 بالفضاء العمومي دون إعالم مستعمليھ من أعوان وأ��اص
 ي��ّددون عليھ، بوجودها، ودون ا��صول ع�� ترخيص مسبق

من الهيئة

 

املعطيات معا��ة   �� الشفافية  ملز�د ضمان مز�د من   وحيث 
من  19 الفصل  �ّ�ر  سالم��ا،  ع��  وا��فاظ   ال��صية، 
�� املستعملة  والتجه��ات  املعّدات  وضع  األسا���   القانون 
من ن 

ّ
تمك وأماكن  ظروف   �� ال��صية  املعطيات   معا��ة 

 الوصول إل��ا من أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك. و�عّد طر�قة
للفضاء و�ال�سبة  التقنية  الناحية  من  ال���يالت   حفظ 
من الّتحقق  قصد  جًدا  مهّمة  مسألة  ل��فظ،   ا��ّصص 

حماية املعطيات املضمنة ��ا

.
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رئ�س لدى  الوز�ر  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
الهيئات مع  والعالقة  اإل�سان  بحقوق  ف 

ّ
امل�ل  ا���ومة 

غة الفر�سية ع��
ّ
بالل  الدستور�ة وا��تمع املد�ي حول جوا��ا 

"النزارو�ي" بآتفاقية  ق 
ّ
واملتعل املرفق  اإلست�يان  تضّمنھ   ما 

��ماية األطفال من اإلستغالل ا������ واإلعتداء ا������

 وحيث ستقتصر الهيئة �� جوا��ا ع�� األسئلة ال�� لها عالقة
 مباشرة بمجال إختصاصها، طبقما حّدده لها القانون عدد 63

لسنة 2004
إ�� و�النظر  وأنھ  الصدد،  هذا   �� التأكيد  يجدر   وحيث 
املنظومة  �� الطفل  ھ 

ّ
يحتل الذي  القانو�ي  املركز   خصوصية 

قد املذ�ور،  األسا���  القانون  فإّن  التو�سية،   ال�شر�عية 
معطياتھ معا��ة  لدى  قصوى  حمائية  بقواعد   خّصھ 
حسن رقابة   �� واسعة  صالحيات  للهيئة  وأسند   ال��صية، 
لة

ّ
 تطبيق هذه القواعد، من مختلف الهيا�ل العمومية املتدخ

 عند �عّهد
ّ
 �� ا��االت ذات العالقة بحقوق الطفل عموما، إال

القضاء باألبحاث ا��زائية ا��اّصة بھ
ا��ديد املشروع  بأّن  للتذك��  الفرصة  الهيئة  �غتنم   وحيث 
 لقانون حماية املعطيات ال��صية الذي تّمت املصادقة عليھ
ا���ومة أسندتھ  والذي   2018 مارس   08  �� وزاري   بمجلس 
زال ما  النيا�ي  ا��لس  أنظار  ع��  �سطھ  عند  النظر   أولوّ�ة 
من يرفع  ھ 

ّ
أن رغم  وا��ر�ات  ا��قوق  ��نة   �� م�انھ   يراوح 

مستوى حماية األطفال وخاّصة ع�� شب�ات التواصل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

L’Instance n’a identifié dans le questionnaire qui nous 
a été soumis qu’une seule question directe en rapport 
avec la protection des données personnelles des 
enfants. Il est donc opportun de notre point de vue de 
commencer, dans un premier temps, par indiquer les 
grands principes du régime de protection des 
données personnelles des personnes concernées et 
qui peuvent de ce fait être des enfants (a) avant de 
traiter dans un deuxième temps des mesures 
spécifiques de protection des enfants (b).
a. Le régime général tunisien de protection des 
données personnelles
Le corpus juridique tunisien est assez développé en 
matière de protection des données personnelles. Il a 
même été précurseur dans ce domaine dans sa région 
arabo africaine. C’est ainsi que la constitution de 2014 
a inclus dans ses dispositions l’article 24 qui consacre 
la protection de la vie privée des individus, et donc les 
enfants. Il y est en effet, clairement indiqué dans son 
alinéa premier que « L’État protège la vie privée, 
l’inviolabilité du domicile et le secret des correspon-
dances, des communications et des données person-
nelles ».
Cette protection a été mise en place par la loi 
organique numéro 63 en date du 27 juillet 2004. On 
y retrouve un article premier assez explicite du cadre 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ق بآتفاقية مجلس أورو�ا �شأن
ّ
 إست�يان مجلس أورو�ا املتعل

(حماية األطفال من اإلستغالل واإلعتداء ا������ (النزارو�ي

 لقد خّص القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 الطفل
ال��صية، معطياتھ  معا��ة  عند  قصوى   بحماية 

حفاظا ع�� مص��تھ الفض��

أورو�ا، مجلس  دولية،  معاهدة  أطفال،  عمومي،   هي�ل 
 استغالل ج����، أبحاث جزائية، شب�ات التواصل، حياة

،خاصة

ف
ّ
امل�ل ا���ومة  رئ�س  لدى   الوز�ر 

الهيئات مع  والعالقة  اإل�سان   بحقوق 
الدستور�ة وا��تمع املد�ي

04

05

06

20/03-183,68 ,62 ,57 ,53 ,52 ,49 ,47 ,44 ,43 ,30 ,28 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,1
100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,73

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2020

02

03

18

،

.

.
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Réponse à la question numéro 5 du questionnaire

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                      2021-2009                          254



dispose que « Toute personne a le droit à la protection 
des données à caractère personnel relatives à sa vie 
privée comme étant l'un des droits fondamentaux 
garantis par la constitution et ne peuvent être traitées 
que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le 
respect de la dignité humaine et conformément aux 
dispositions de la présente loi ». Ainsi les enfants 
bénéficient de ce régime général de protection d’un 
droit fondamental basée sur le respect de la dignité 
humaine, la transparence et la loyauté.
Afin d’expliciter ces principes, la loi réserve un article 9 
qui limite le traitement des données personnelles 
dans le cadre du « … respect de la dignité humaine, de 
la vie privée et des libertés publiques ». Il est ainsi 
affirmé que le traitement ne doit en aucun cas « porter 
atteinte aux personnes ou à leur réputation ». La limita-
tion du traitement trouve son fondement dans l’article 
10 qui dispose que « La collecte des données à 
caractère personnel ne peut être effectuée que pour 
des finalités licites, déterminées et explicites ». Une 
fois collectées suivant ces règles, les données person-
nelles doivent conformément à l’article 11 de la même 
loi « être traitées loyalement, et dans la limite néces-
saire au regard des finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées. Le responsable du traitement doit 
également s'assurer que ces données sont exactes, 
précises et mises à jour ». Il en découle nécessairement 
que les données collectées pour une finalité déclarée 
et dans le cadre de la loyauté ne peuvent en aucun cas 
être traitées pour une finalité différente. Cette règle 
découle ainsi de l’article 12 de la loi qui dispose que « 
Le traitement des données à caractère personnel ne 
peut être effectué pour des finalités autres que celles 
pour lesquelles elles ont été collectées ».
Il ressort de ce qui précède que l’enfant profite dans le 
cadre du régime général de la protection établie par la 
loi de 2004 des garanties que ces données ne peuvent 
être traitées que dans le respect de la dignité humaine 
de la transparence et la loyauté.
Mais la loi de 2004 consacre un régime spécifique plus 
restrictif quand il s’agit de traitement de données 
personnelles relatives à des enfants.
b. Le régime de protection des données person-
nelles des enfants
L’enfant n’étant pas majeur, il ne peut avoir le discer-
nement nécessaire pour saisir l’impact d’un traitement 

de ces données personnelles sur sa vie actuelle et 
future. Ainsi la loi organique de 2004 consacre une 
procédure spéciale pour le consentement au 
traitement des données personnelles des enfants.
Ce traitement ne peut s'effectuer qu’après l’interven-
tion et concomitante de deux acteurs, le tuteur et le 
juge de la famille. C’est ce que prescrit l’article 28 de la 
loi organique de 2004 qui dispose que : « Le 
traitement des données à caractère personnel qui 
concerne un enfant ne peut s'effectuer qu'après 
l'obtention du consentement de son tuteur et de 
l'autorisation du juge de la famille ».
Le même article dans son deuxième alinéa donne la 
possibilité au juge de la famille d’autoriser le 
traitement même si le tuteur s’y oppose s’il considère 
que « l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige ». Il revien-
dra aussi à ce juge de revenir à tout moment sur cette 
autorisation si l’intérêt de l’enfant ne l’exige plus.
La loi reviendra sur ces principes indiqués dans l’article 
28 à plusieurs reprises. Ainsi toutes les opérations de 
traitement ne pourront se réaliser sans les consente-
ments du tuteur et du juge de la famille. C’est ainsi le 
cas pour les opérations de traitement suivantes :
    • Consentement pour le traitement des données 
personnelles d’un enfant à des fins publicitaires : 
Article 30
    • Opposition au traitement des données person-
nelles d’un enfant, la décision du juge de la famille est 
requise : Article 43
    • Consentement pour la collecte des données person-
nelles d’un enfant auprès d’un tiers : Article 44
    • Consentement pour la communication des 
données personnelles d’un enfant aux tiers : Article 47
    • Consentement pour la communication des 
données personnelles d’un enfant en vue d'être 
traitées une autre fois pour des fins historiques ou 
scientifiques : Article 49
    • Consentement au transfert des données person-
nelles d’un enfant à l’étranger : Article 52
    • Consentement pour la communication des 
données personnelles d’un enfant des personnes 
publiques aux personnes privées : Article 57
    • Consentement pour le traitement des données 
personnelles de santé d’un enfant : Article 62
    • Consentement pour la diffusion des données 
personnelles d’un enfant dans le cadre de la recherche 
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      scientifique : Article 68
    • Consentement pour la communication des enregis-
trements de vidéosurveillance d’un enfant : Article 73
Enfin, il est à noter que quinze articles en fin de loi ont 
prévus des sanctions assez lourdes concernant la 
violation de ces dispositions. Elles varient d’un mois à 
cinq années d’emprisonnement et des amendes allant 
de mille à dix milles dinars (Articles 86 à 100).
Il est à préciser dans ce cadre, qu’à l’exception d’une 
exigence légale ou des poursuites pénales dont 
l’enfant pourra faire l’objet, ou qu’il soit victime (article 
53, alinéa 1), tout traitement des données person-
nelles d’un enfant ne peut s’opérer qu’après avoir 
finalisé les procédures de déclaration de traitement 
auprès de l’INPDP (article 7 de la loi 63-2004).

L’Instance relève que concernant cette question, elle a 
eu à donner son avis relativement à la mise en place 
d’un cadre juridique du procès à distance.
En effet, le décret-loi numéro 12 en date du 27 avril 
2020 complétant le code de procédure pénale en y 
ajoutant un article 141 bis qui encadrent cette alterna-
tive technologique.
Sans citer spécifiquement les enfants, le code de 
procédure pénale traite de la possibilité donnée au 
prévenu (qui pourrait être un enfant) de demander à 
ce qu’il participe au procès à distance à travers un 
système de visio conférence mis en place par le 
ministère de la justice.

Réponse à la question numéro 23 du questionnaire
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�� ا��با�ي  ال��ّرب  وم�افحة  األبحاث  فرقة  إس�ندت   حيث 
ع�� وخاّصة  ا��بائية  واإلجراءات  ا��قوق  ة 

ّ
مجل ع��   طل��ا 

ھ : "... يتع�ن
ّ
 الفصل 16 م��ا الذي ينّص �� فقرتھ الثانية ع�� أن

كتابيا الطلب  عند  ا��باية  مصا��  أعوان  يمّدوا  أن   عل��م 
 بقائمات اسمية �� حرفا��م ومزود��م تتضمن مبلغ الشراءات
�ل مع  املنجزة  واألمالك  وا��دمات  السلع  من   والبيوعات 
ع�� مبدئيا  مس�ندا  الطلب  ي�ون  وعليھ،  م��م..."،   واحد 

أساس قانو�ي
ق

ّ
 وحيث �ّ�ر القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، املتعل

إ��  بحماية املعطيات ال��صية إحالة املعطيات ال��صية 
املعطيات إحالة  ت�ّ�ر   " ھ 

ّ
أن منھ   47 الفصل  نّص  إذ   الغ��. 

 ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو
هذه �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك  وسيلة  بأي  وليھ  أو   ورثتھ 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   املعطيات 
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
ال�� املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت  إذا  أو  ا��زائية   بالت�بعات 

تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

الوطنية الشركة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
تو�س" حول مدى مطابقة طلب فرقة "إتصاالت  صاالت 

ّ
 لإلت

2020 جوان   09 بتار�خ  ا��با�ي  ال��ّرب  وم�افحة   األبحاث 
 والّرامي إ�� ا��صول ع�� قائمة إسمية رقمّية ��رفاء الشركة،
مع دينار،  آالف  ثالثة  السنوي  إس��الكهم  تجاوز   الذين 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون   مقتضيات 

ال��صية

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

للقوان�ن طبقا  املهام  تنفيذ   �� الضرورة  لت 
ّ
ش�  و�ن 

ت���� ملبدأ  إست�ناء  العمل،  ��ا  ا��اري   وال��ات�ب 
ھ ال يمكن إعتماده

ّ
 أن

ّ
 إحالة املعطيات ال��صية، إال

ة ا��قوق
ّ
 بمعزل عن مقتضيات الفصل 80 مكّرر ��ل

واإلجراءات ا��بائية

قائمة إسمية، إحالة، حرفاء

04الشركة الوطنية لإلتصاالت

05

06

20/03-18401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
ماي 2020

02

03

18

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

، 

.

��ا ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن  طبقا  املهام  تنفيذ  �عّد   وحيث 
 العمل، إست�ناء ملبدأ ت���� إحالة املعطيات ال��صية، إال
مقتضيات عن  بمعزل  اإلست�ناء  هذا  إعتماد  يمكن  ال  ھ 

ّ
 أن

الذي ا��بائية،  واإلجراءات  ا��قوق  ة 
ّ
��ل مكّرر   80  الفصل 

 ينّص ع�� أّن الفرقة املذ�ورة تتعّهد تلقائيا بالبحث �� ا��رائم
 ا��بائّية وهو ما يف��ض وجود ش��ة �� ال��ّرب ا��با�ي تقت���

مباشرة تلك األبحاث
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّن طلب ا��صول ع��
 قائمة إسمّية ورقم بطاقة التعر�ف �� ش�ل رق�� ل�ل حرفاء
ل الذين يتجاوز إس��الكهم السنوي ثالثة آالف دينار، ال

ّ
 املشغ

 يت�ّ�ل �� إطار البحث �� ش��ة ��ّرب جبا�ي يخّص ��صا أو
 أ��اصا �عي��م. وعليھ فإّن الطلب مثلما تّم تقديمھ، اليندرج
ينضوي وال  ا��بائية،  األبحاث  لفرقة  التلقا�ي  التعّهد   صلب 
ق بالقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

ّ
 بالتا�� صلب اإلست�ناء املتعل

العمل الوارد بالفصل 47 املشار إليھ أعاله
 وحيث باإلضافة إ�� ذلك، فقد نّص الفصل 49 من الدستور
قة با��قوق وا��ر�ات

ّ
ھ "يحّدد القانون الضوابط املتعل

ّ
 ع�� أن

 املضمونة ��ذا الدستور وممارس��ا بما ال ينال من جوهرها. وال
مدنية دولة  تقتض��ا  لضرورة  إال  الضوابط  هذه   توضع 
األمن ملقتضيات  أو  الغ��،  حقوق  حماية  و��دف   ديمقراطية 
اآلداب أو  العامة،  ال��ة  أو  الوط��،  الدفاع  أو   العام، 
الضوابط هذه  ب�ن  التناسب  اح��ام  مع  وذلك   العامة، 
ا��قوق بحماية  القضائية  الهيئات  وتتكفل   وموجبا��ا. 
 وا��ر�ات من أي ان��اك". وت�ون املنظومة القانونية التو�سية
 تبعا لذلك، ملزمة عند وضع حدود ل��قوق ول��ر�ات بآح��ام
 قاعدة التناسب ب�ن الغاية املرجّوة من إقرار ا��ّد والوسيلة

. 

. 

،

."...
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املستعملة لبلوغها
عن البحث  من  الغاية  فإّن  بيانھ،  سبق  ما  ع��  و�ناء   وحيث 
أومجموعة ���ص  ق 

ّ
يتعل فيما  الضر���  ال��رب   ش��ات 

مستعم�� �ل  قائمة  ع��  ا��صول  �ستوجب  ال   أ��اص، 
آالف ثالثة  السنوي  إس��الكهم  يفوق  مّمن  ا��ّوال   الهاتف 

دينار
قا

ّ
 وعليھ، فإن �ان الطلب املقّدم من قبل فرقة األبحاث متعل

ھ ي�ون من املّتجھ اإلستجابة 
ّ
���ص أو أ��اص �عي��م، فإن

من  49 الفصل  كّرسها  مثلما  التناسب  قاعدة  آلح��امھ   لھ 
إحالة لضمان  التداب��  �ل  أخذ  حي��ا  و�ّتجھ   الدستور. 
ا��يل، ل 

ّ
املشغ وع��  مؤّمنة.  بطر�قة  املطلو�ة   املعطيات 

ضّمن بھ �ل اإلحاالت بالتنصيص ع�� تار�خها
ُ
 مسك ��ّل ت

عند الهيئة  ذّمة  ع��  ووضعھ  الطالبة،  وا��هة   وموضوعها 
االقتضاء

.

.

.
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أو شيك  من  ���ة   تحو�ل/نقل 
إذن �� تحو�ل بن�ي إ�� ا��ارج

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ضمان عمومي،  هي�ل  نقل،   تحو�ل/ 
تحو�ل  �� إذن  شيك،  ترخيص،   ا��ماية، 
حادث �عو�ض،  متضرر،  إعالم،   بن�ي، 
ال��ام تأم�ن،  شركة  طبي��،  ��ص   مرور، 

�عاقدي، أمن املعطيات، ترخيص

املكتب املوّحد للسيارات
 ح�� و�ن �ان نقل/ تحو�ل املعطيات ال��صية إ��
يتع�ن �عاقدي، فغنھ  ال��ام  تنفيذ  �� إطار   ا��ارج 
من ترخيص  ع��  وا��صول   باألمر  املع��   إعالم 

الهيئة

04

05

06

20/03-18501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جوان 2020

02

03

18

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن املكتب املوّحد للسيارات
إذن أو  شيك  من  ���ة  نقل  تحو�ل/  قانونية  مدى   حول 

تحو�ل بن�ي إ�� ا��ارج

 من نفس القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، الذي ينّص
ھ " ال يمكن نقل املعطيات ال��صية الواقع معا����ا

ّ
 ع�� أن

رت مستوى
ّ
وف إذا  إال  أخرى  بالد  إ��  للمعا��ة  ا��صصة   أو 

مالئما من ا��ماية
 وحيث حّددت الهيئة �� قرارها عـــدد 3 بتار�خ 5 س�تم�� 2018،
ر حماية �افية ومالئمة �� مجال حماية

ّ
 قائمة الدول ال�� توف
املعطيات ال��صية

 وحيث إقت��� الفصل 52 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
من ترخيص  ع��  ا��صول  ا��االت  �ل   �� "يجب  ھ 

ّ
أن  2004 

ھ
ّ
إ�� ا��ارج". وعليھ، فإن  الهيئة �� نقل املعطيات ال��صية 

زمة ل��صول ع�� ترخيص
ّ
 ع�� الطالب القيام باإلجراءات الال

من الهيئة �� نقل معطيات ��صية إ�� ا��ارج
إحالة يمكن  ال  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

إ�� التحو�ل  وأذون  بالشي�ات  املضّمنة  ال��صية   املعطيات 
 �عد ا��صول ع�� ترخيص �� الغرض من الهيئة،

ّ
 ا��ارج، إال

و�عالم األ��اص املعني�ن بإجراء تحو�ل ملعطيا��م

املكتب أّن  الرأي،  بطلب  الواردة  البيانات  من  يّت��   حيث 
من للمتضّرر�ن  �عو�ضات  ب�سديد  يقوم  التو����   املوّحد 
 حوادث مرور، عن طر�ق إّما ص�وك أو أذون تحو�ل. ولقد تلّقى
هذا  �� معها  يتعامل  ال��  األجن�ية  التأم�ن  شر�ات  من   طلبات 

اإلطار، ل��صول ع�� ���ة من هذه الوثائق
يتضّمنان التحو�ل  و�ذن  الصك  من   

ّ
كال �ان  ول�ن   وحيث 

��صا م��ما  املستفيد  ي�ون  عندما  ��صية،   معطيات 
ل خرقا

ّ
 طبيعيا، فإّن تحو�ل ��� الوثيقت�ن املذ�ورت�ن ال �ش�

تنفيذا يتّم  ھ 
ّ
أن طاملا  ال��صية،  املعطيات  حماية   لقانون 

ل �� مقتضيات عقود التأم�ن ال��
ّ
 إلل��ام �عاقدي سابق، يتمث

ال��اب ع��  واقعة  أجن�ية  نقل  لوسائل  مرور  بحوادث  ق 
ّ
 تتعل

 التو����، وذلك عمال بأح�ام الفصل 29 من القانون األسا���
 عدد 63 لسنة 2004. وعليھ فإّن تحو�ل تلك الوثائق يتّم �عد

إعالم املعني�ن ��ا بذلك التحو�ل
 وحيث ومن جهة أخرى، فإّن إحالة املعطيات ال��صية داخل
التداب�� خاذ 

ّ
إت تّم  طاملا  إش�ال  أّي  يث��  ال  التو����،   ال��اب 

طبقا ا��الة،  املعطيات  سالمة  ع��  للمحافظة  زمة 
ّ
 الال

األسا��� القانون  من  و20  و19   18 عدد  الفصول   ملقتضيات 
عدد 63 لسنة 2004 سالف الذكر

 وحيث تف��ض وضعّية ا��ال تحو�ل املعطيات ال��صية إ��
 ا��ارج، وهو ما �ستلزم تطبيق مقتضيات الفصل 51 من نفس

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

.

،

.

18, 19, 20, 28, 51, 52 قرار عدد 3

.

"...

.

.

.
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 حيث ي�بّ�ن من املعطيات املبّ�نة باملطلب أّن إحالة املعطيات
�� تدخل  مشروعة  عملّية   �� مناول  إ��  ف�ن 

ّ
باملوظ قة 

ّ
 املتعل

 إطار املهام املناطة �عهدة �ّل مسؤول عن املعا��ة. وال تطلب
 هذه املعا��ة (اإلحالة) موافقة املعني�ن باألمر. إذ نّص الفصل
ال  " ھ 

ّ
أن ع��   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   29 

 تخضع ملوافقة املع�� باألمر معا��ة املعطيات ال��صية ال��
صال بھ أو

ّ
ر االت

ّ
 ي�ون من ا���ّ� أ��ا �عود عليھ باملص��ة و�عذ

إذا أو  مرهقة  مجهودات  يتطلب  موافقتھ  ع��  ا��صول   �ان 
 �انت معا��ة املعطيات ال��صية يقتض��ا القانون أو اتفاق
الشركة في 

ّ
موظ أّن  و�ما  فيھ".  طرفا  باألمر  املع��   ي�ون 

وتر�طهم املعنيون  األ��اص  هم  صاالت 
ّ
لإلت  الوطنية 

 باملسؤول عن املعا��ة عقد شغل، فإّن ذلك �عفي املؤّجر من
بإعالمهم يكتفي  أن  و�جب  موافق��م  ع��  ا��صول   واجب 

بإحالة تلك املعطيات
سالمة ع��  مسؤوال  املعا��ة  عن  املسؤول  يبقى   وحيث 
بتلك املناول  إحتفاظ  عدم  من  والتحقق  ا��الة   املعطيات 
 املعطيات عند بلوغ الغاية من املعا��ة. و�ستوجب التنصيص
 ع�� �ل هذه اإلل��امات من ِقبل املناول �� العقد الذي سيضع

إطار التعامل ب�ن املسؤول عن املعا��ة واملناول

الوطنية الشركة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
إحالة قانونية  مدى  حول  تو�س"  صاالت 

ّ
"إت صاالت 

ّ
 لإلت

ل �� مكتب
ّ
في الشركة إ�� مناول متمث

ّ
 معطيات ��صية ملوظ

 دراسات إلعداد دراسة جدوى متعلّقة ب��نامج موّجھ ملواردها
ال�شر�ة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 إحالة معطيات ��صية ��
إطار عقد منولة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

قة
ّ
 يمكن للمسؤول عن املعا��ة إحالة املعطيات املتعل

التداب�� كالهما  يّتخذ  أن  شر�طة  مناول  إ��   بموظفيھ 
زمة لضمان حماية املعطيات ال��صية

ّ
الال

ف،
ّ
موظ دراسات،  مكتب  مناول،  الغ��،   إحالة، 

�شر�ة، موارد  شغل،  عقد  عمومية،   مؤسسة 
ع�� اقتصار  املعطيات،  سالمة  موافقة،   إعالم، 
 الغاية، إحتفاظ باملعطيات، ضمان ا��ماية، نظام

،املعلوماتن ���ة، �شطيب، �عديل، إحالة

04

05

06

20/03-18701

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
 جو�لية 2020

02

03

16

صاالت
ّ
الشركة الوطنية لإلت

.

، 

�ّل أخذ  من  التحّقق  اإلطار  هذا   �� زم 
ّ
الال من  ي�ون   وحيث 

القانون من  التالية  الفصول  إح��ام  لضمان   اإلحتياطات 
األسا���

الغ�� بواسطة  أو  بنفسھ  يقوم  ��ص  �ل   " ـ   18  الفصل 
 بمعا��ة املعطيات ال��صية ملزم إزاء األطراف املعنية بأن
أمان ع��  للمحافظة  الالزمة  االحتياطات  جميع   يتخذ 
االطالع أو  ��ا  اإلضرار  أو  �عديلها  من  الغ��  ومنع   املعطيات 

عل��ا دون إذن صاح��ا
عل��ا املنصوص  االحتياطات  تضمن  أن  "يجب  ـ   19  الفصل 

بالفصل 18 من هذا القانون ما ي��

معا��ة  �� املستعملة  والتجه��ات  املعدات  وضع  عدم   ـ 
من تمكن  أماكن  أو  ظروف   �� ال��صية   املعطيات 

 ،الوصول إل��ا من قبل أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك
أو �عديلها  أو  ���ها  أو  السندات  قراءة  إم�انية  عدم   ـ 

 نقلها من قبل ��ص غ�� مأذون لھ بذلك
 ـ عدم إم�انية إقحام أي معطيات �� نظام املعلومات دون
 إذن �� ذلك وعدم إم�انية االطالع ع�� املعطيات امل��لة

أو محوها أو ال�شطيب عل��ا
 ـ عدم إم�انية استعمال نظام معا��ة املعلومات من قبل

أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك
 ـ إم�انية التث�ت الالحق من هو�ة األ��اص الذين نفذوا
 إ�� نظام املعلومات واملعطيات ال�� تم إقحامها وزمن ذلك

 وال��ص الذي تو�� ذلك
أو �عديلها  أو  ���ها  أو  املعطيات  قراءة  إم�انية  عدم   ـ 

محوها أو ال�شطيب عل��ا أثناء إحال��ا أو نقل سندها .

.

29 ,20 ,19 ,18

"...

:

:

."

،

،

، 

، 

، 
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املعطيات معا��ة  عن  املسؤول  ع��  "يجب  ـ   20  الفصل 
إ�� جميعها  أو  املعا��ة  أعمال  ببعض  عهد  إذا   ال��صية 
 الغ�� �� إطار عقد مناولة أن يتحرى �� اختيار من �عهد إليھ

بذلك
وأال القانون  هذا  مقتضيات  يح��م  أن  املناول  ع��   و�جب 
 يتصرف إال �� حدود ما يأذن لھ بھ املسؤول عن املعا��ة، وأن
 ت�ون لھ الوسائل الفنية الالزمة واملالئمة إلنجاز املهام املو�ولة

إليھ
 و��ون املسؤول عن املعا��ة واملناول مسؤول�ن مدنيا عن �ل

إخالل ملقتضيات هذا القانون
ھ يحّق للمسؤول عن

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

فيھ إ�� املناول شر�طة
ّ
قة بموظ

ّ
 املعا��ة إحالة املعطيات املتعل

مقتضيات إح��ام  لضمان  زمة 
ّ
الال التداب��  جميع  يّتخذا   أن 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القانون املتعل

 ـ ا��فاظ ع�� املعطيات ع�� إحداث ��� م��ا احتياطية
."وآمنة

".

.

.

.
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

�عد عن  العمل  ب�نظيم  ق 
ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

والهيئات ا��لية  وا��ماعات  الدولة   بال�سبة ألعوان 
ألح�ام ومطابقتھ  العمومية  وامل�شآت   واملؤسسات 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
ال�شر�ع املتعل

جوان��ا من  عديد   �� �عد  عن  العمل  آلية   ترتبط 
 بمعا��ة معطيات ��صية و�عّ�ن بذلك العمل ع��
 مطابقة مشروع األمر ا���ومي املتعلق ��ا مع أح�ام

قانون حماية املعطيات ال��صية

أعوان، عمومي،  هي�ل  �عد،  عن  العمل  أمر،   مشروع 
 الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية، شبكة إف��اضية،
 تداب�� قنية، سالمة معلوماتية، أمن املعطيات، �شف��،
تحيي�ن للف��وسات،  مضاد  ا��ماية،  جدار   تبادل، 

منظومة، ���ة، جهاز طر��، تخز�ن، ولوج

بالوظيفة ف 
ّ
امل�ل الدولة   وز�ر 

وم�افحة وا��وكمة   العمومية 
04الفساد

05

06

20/03-188
29 ,20 ,19 ,18

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2020

02

03

ف
ّ
امل�ل الدولة  وز�ر  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 

 بالوظيفة العمومية وا��وكمة وم�افحة الفساد حول مشروع
ألعوان بال�سبة  �عد  عن  العمل  ب�نظيم  ق 

ّ
يتعل ح�ومي   أمر 

وامل�شآت واملؤسسات  والهيئات  ا��لية  وا��ماعات   الدولة 
ق بحماية املعطيات

ّ
 العمومية ومطابقتھ ألح�ام ال�شر�ع املتعل

ال��صية

معا��ة  �� املستعملة  والتجه��ات  املعدات  وضع  عدم   ـ 
ن من الوصول

ّ
 املعطيات ال��صية �� ظروف أو أماكن تمك

 إل��ا من قبل أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك
 ـ عدم إم�انية قراءة السندات أو ���ها أو �عديلها أو نقلها من

قبل ��ص غ�� مأذون لھ بذلك
 ـ عدم إم�انية إقحام أي معطيات �� نظام املعلومات دون إذن
أو امل��لة  املعطيات  ع��  االطالع  إم�انية  وعدم  ذلك   �� 

محوها أو ال�شطيب عل��ا
قبل من  املعلومات  معا��ة  نظام  استعمال  إم�انية  عدم   ـ 

أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك
 ـ إم�انية التث�ت الالحق من هوّ�ة األ��اص الذين نفذوا إ��
ذلك وزمن  إقحامها  تم  ال��  واملعطيات  املعلومات   نظام 

وال��ص الذي تو�� ذلك
 ـ عدم إم�انية قراءة املعطيات أو ���ها أو �عديلها أو محوها

أو ال�شطيب عل��ا أثناء إحال��ا أو نقل سندها
ـ ا��فاظ ع�� املعطيات ع�� إحداث ��� م��ا احتياطية وآمنة

 حيث أّن مشروع األمر لم يتعّرض بما فيھ الكفاية إ�� التداب��
املعطيات حماية  شأ��ا  من  ال��  والعملية   التنظيمية 
قة بحرفاء

ّ
ف عن �عد، واملتعل

ّ
 ال��صية، ال�� �عا��ها املوظ

 اإلدارة العمومية واملتعامل�ن معها من أ��اص طبيعي�ن، من
جهة من  نفسھ  ف 

ّ
للموظ ال��صية  املعطيات  وحماية   جهة 

لتحديد البنود  �عض  إضافة  املستحسن  من  و��ون   أخرى. 
املبادئ ال�� يجب إح��امها

وضع قد   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أّن   وحيث 
"�ل أّن  ع��  ينّص  الذي   ،18 فصلھ   �� صارم  قانو�ي   إلزام 
املعطيات بمعا��ة  الغ��  بواسطة  أو  بنفسھ  يقوم   ��ص 
جميع يتخذ  بأن  املعنية  األطراف  إزاء  ملزم   ال��صية 
 االحتياطات الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات ومنع الغ��
 من �عديلها أو اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن صاح��ا"

وقام الفصل املوا�� بتعداد هذه اإلحتياطات و��

املشروع  �� فصل  إضافة  يمكن  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 ت�ون صياغتھ �اآل�ي: "�ستوجب ع�� �ّل هي�ل عمومي عند
ال�شر�ع مقتضيات  إح��ام  ولغاية  �عد  عن  العمل   تنظيم 

ا��امي للمعطيات ال��صية ا��رص ع��
ف �عمل عن �عد مليثاق سلو�ي ومليثاق سالمة

ّ
 ـ إمضاء �ل موظ

معلوماتية يل��م بھ
 ـ إعتماد التعّرف ع�� املستعمل�ن بتقنية االستعمال الواحد
وتجميعها املستعمل�ن  ولوج  توثيقية  ع��  ا��افظة  ـ 

              والت�بع 
�عد عن  العمل  بمنظومة  قة 

ّ
املتعل ا��اطر  بدراسة  القيام   ـ 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

10

.

،

.

:
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،

، 
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، 
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، 

، 
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 واتخاذ �ل التداب�� ال�� �ستوج��ا إزاحة تلك ا��اطر
تتم لم  ال��  �عد  إ�� تطبيقات االجتماعات عن  ال��وء   ـ عدم 
 املصادقة عل��ا من قبل الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية

والهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
 ـ إتاحة العمل عن �عد حصر�ا ع�� شبكة إف��اضية خاّصة مع
 �شف�� تبادل املعطيات و�رساء جدار حماية والقيام بتحميل
االستعمال منظومة  ع��  التحي�نات  و�ل  الف��وسات   مضاد 

والتطبيقات
ا��هاز ع��  ا��ّزنة  للمعطيات  سالمة  ب���  دور�ا  القيام   ـ 

الطر�� املستعمل للقيام بالعمل عن �عد

�وء إ�� العمل عن �عد هو "تطو�ر
ّ

 وأخ��ا، فإّن الغاية من ال�
املراقبة ول�ست  املوارد"  وترشيد  النجاعة  من  والّرفع   اآلداء 
�� فصل  إضافة  �ستوجب  مّما  املوظف�ن،  لعمل   اللصيقة 
ل متا�عة �شاط

ّ
 املشروع ت�ون صياغتھ �اآل�ي: "يمكن للمشغ

املتاحة التطبيقية  الوسائل  إ��  والولوج  �عد  عن   العمل 
 للتحّقق من حسن استعمالها للعمل عن �عد، و�� حالة ��وء
ل ال يمكنھ الولوج ا��

ّ
 املوظف ��هاز طر�� خاص، فإّن املشغ

املعطيات ال��صية لصاح��ا
صياغة يتعّ�ن  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 مشروع األمر ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح�� يتطابق مع
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
أح�ام القانون املتعل

،

،

،

."

."

.
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غات بنابل
ّ
 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن املعهد العا�� لل

قة
ّ
 حول مشروعّية اإلستجابة لطلب النفاذ إ�� املعلومة املتعل

تدر�س إضافية أمّنوا ساعات  الذين   بقائمة أسماء األساتذة 
ق بخالص مستوجبات

ّ
 و���ة من مقّرر رئ�س ا��امعة املتعل

تلك الساعات

أسماء اإلس�شار�ة  �نة 
ّ

ال� جلسات  محاضر  تتضّمن   وحيث 
سواء ��ا،  املعني�ن  األ��اص  ع��  بالّتعرف  �سمح   و�يانات 
هذه تحتوي  لذلك،  وتبعا  مباشرة.  غ��  أو  مباشرة   بطر�قة 
األسا��� القانون  أوجب  ��صية،  معطيات  ع��   الوثائق 
 املذ�ور حماي��ا، وخاّصة عدم السماح بإحال��ا إ�� الغ�� طبقا
الفصل ينّص  إذ  القانون.  نفس  من   47 الفصل   ملقتضيات 
ھ " ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��

ّ
 املذ�ور ع�� أن

بأي ولّيھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة   دون 
ضرور�ة املعطيات  هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك   وسيلة 
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

�� املؤرخ   2016 22 لسنة  القانون األسا��� عدد  نّص   وحيث 
ق با��ق �� النفاذ إ�� املعلومة �� فصلھ

ّ
 24 مارس 2016، املتعل

إ�� النفاذ  طلب  يرفض  أن  املع��  للهي�ل  يمكن  "ال  ھ 
ّ
أن  24 

 املعلومة إال إذا �ان ذلك يؤّدي إ�� إ��اق ضرر... بحقوق الغ��
 �� حماية حياتھ ا��اصة ومعطياتھ ال��صية...". و�التا�� فإّن
د بدوره ع�� واجب حماية املعطيات

ّ
 هذا القانون األسا��� يؤك

ال��صية ح�� �� إطار ممارسة حق النفاذ للمعلومة
نّص إذ  القانون،  نفس   �� املبدأ  هذا  ع��  املشّرع  أكّد   وحيث 
ھ " إذا �انت املعلومة املطلو�ة مشمولة

ّ
 الفصل 27 منھ ع�� أن

هذا من  و25   24 بالفصل�ن  عليھ  منصوص  باست�ناء   جزئّيا 
املع�� ا��زء  ��ب  �عد   

ّ
إال إل��ا  النفاذ  يمكن  فال   القانون، 

باالست�ناء م�� �ان ذلك ممكنا
املشروع من  ي�ون  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

هو كما  لطال��ا،  املطلو�ة  الوثائق  و�سليم  املعلومة   طلب 
 مشروع حماية املعطيات ال��صية للمعني�ن باألمر من خالل

��ب أسما��م و�ل ما �سمح بالّتعرف عل��م

 حيث عّرف القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، �� فصلھ
وال�� ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل   ..." بأّ��ا   4 
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة

أو غ�� مباشرة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

النفاذ إ�� املعلومة

 تقت��� اإلستجابة لطلب النفاذ إ�� املعلومة إح��ام مبدأ
حماية وضرورة  املعلومة  إ��  النفاذ  حق  ب�ن   التناسب 

املعطيات ال��صية

الغ��، إحالة،  عمومي،  هي�ل  املعلومة،  إ��   النفاذ 
جلسات، محاضر  هو�ة،  اسمية،  قائمة   موافقة، 
 است�ناء ت���� اإلحالة، ��ب املعطيات، �سليم،

���ة

غات بنابل
ّ
املعهد العا�� لل

04

05
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20/03-18947 ,4
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األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2020
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28

، 

.

."

."

."

.

.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                      2021-2009                          264



حول ا���ومة  رئاسة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
�� التصّرف  بإح�ام  ق 

ّ
يتعل ا���ومة  رئ�س  م�شور   مشروع 

 الصفحات الّرسمّية ملواقع التواصل اإلجتما��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث يتعّرض املشروع �� مطلعھ إ�� القانون األسا��� عدد 22
ق بحّق النفاذ إ�� املعلومة وهو ما يتعارض

ّ
 لسنة 2016 املتعل

العمومية الهيا�ل  إلزامية �شر  ھ ينّص ع�� 
ّ
أن إذ   مع محتواه، 

طبقا الّرسمية  مواقعها  ع��  ي�ون  ذلك  لكّن   للمعطيات. 
مراعاة "مع  ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي  القانون  من   7  للفصل 

من األخ��ة  باملطة  إل��ا  املشار  للهيا�ل  املتاحة   اإلم�انيات 
2 من هذا القانون، يتع�ن �شر املعلومات املنصوص  الفصل 
 عل��ا بالفصل 6 من هذا القانون ع�� موقع واب، وتحيي��ا ع��
 األقل مّرة �ّل ثالثة (3) أشهر وعند �ل �غي�� يطرأ عل��ا، وذلك

مع التنصيص وجو�ا ع�� تار�خ آخر تحي�ن

 وحيث أكّدت هيئة النفاذ إ�� املعلومة عديد املّرات ع�� وجوب
 الفصل ب�ن املوقع الّرس�� وصفحة التواصل اإلجتما�� ال�� ال
هذا إدراج  ي�ون  لذلك  بالذكر.  األول  �عّوض  أن  لها   يمكن 

القانون باملراجع خارج عن نطاق املشروع
 وحيث الحظت الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية ��
وا�� خرق   �� العمومية  الهيا�ل  أّن  املناسبات   عديد 
 ملقتضيات القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ب�شرها ع��
معطيات اإلجتما��  التواصل  وصفحة  الّرسمية   مواقعها 
بأرقام مرفوقة  املواطن�ن  لقائمات  ا��ال  مثال  وهو   حّساسة. 

بطاقات �عر�فهم أو توار�خ والد��م

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بإح�ام ق 
ّ
يتعل ا���ومة  رئ�س  م�شور   مشروع 

التواصل ملواقع  الّرسمّية  الصفحات   ��  التصّرف 
اإلجتما��

 ع�� الهيا�ل العمومية االعتماد ع�� مواقعها الرسمية
صفحات استعمال  وتجنب   العموم  و�عالم   لل�شر 

التواصل االجتما�� لذلك الغرض

 مشروع م�شور، مواقع التواصل اإلجتما��، هيئة
 عمومية، هي�ل عمومي، معطيات حّساسة، موقع
امليالد، تار�خ  بطاقالتعر�ف،  رقم  �شر،   رس��، 

 ،هو�ة، قوائم، استعمال

رئاسة ا���ومة

04
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06

20/03-19001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2020

02

03

03

” Facebook“

،

وا��ا خرقا  أيضا  ل 
ّ
�ش� الشا�عة  الظاهرة  هذه  أّن   وحيث 

ق
ّ
 مل�شور رئ�س ا���ومة عدد 8 بتار�خ 25 فيفري 2019 املتعل

معطيات إستعمال  طر�قة   �� ال��صية  املعطيات   بحماية 
 بطاقة الّتعر�ف الوطنية. و��ون بذلك مفيد التذك�� بما جاء
ھ "ع�� الهيا�ل العمومية عند �شر قائمات تتضمن

ّ
 فيھ من أن

األرقام ع��  التنصيص  ع��  االقتصار  ��صية...   معطيات 
للمعني�ن الوطنية  التعر�ف  بطاقة  عدد  من  األخ��ة   الثالثة 
 باألمر إ�� جانب اإلسم واللقب دون إدراج أي معطى �����

آخر �العنوان أو تار�خ الوالدة
ھ يتعّ�ن إعادة صياغة

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 فصول مشروع امل�شور ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح��
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية

."

."

”Facebook“

.

.
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الدراسات مركز  عن  الّصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
تكنولوجيات لوز�ر  قرار  مشروع  حول  لإلتصاالت   والبحوث 
منظومة و�ستغالل  ب��ك��  ق 

ّ
يتعل الّرق��،  والتحول   اإلتصال 

 خاصة مل�افحة األجهزة ا��والة املسروقة واملتأتية من السوق
املواز�ة

 األسا��� عدد63 لسنة 2004. كما يجب تقديم القانون عدد
أما  .1992 لسنة   117 عدد  القانون  ع��   2001 لسنة   36 
 األوامر، في�ون ترتي��ا من ا��ديث إ�� األقّل حداثة، أي كما
 ي��: عدد 48 لسنة 2020، عدد 19 لسنة 2020، عدد 3026
لسنة  1744 وعدد   2007 لسنة   3004 عدد   ،2008  لسنة 

1994
ي�� كما  املشروع  من   2 الفصل  صياغة  تحس�ن  يمكن   كما 
ا��املة الطرفية  األجهزة  ع��  القرار  هذا  أح�ام   "تنطبق 

لشر�حة إتصاالت
ھ يتعّ�ن إعادة صياغة

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 مشروع القرار ع�� النحو املبّ�ن من قبل الهيئة ح�� يتطابق مع
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
أح�ام القانون املتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

صال ا��املة لشر�حة بالضرورة أجهزة
ّ
 حيث �عّد أجهزة اإلت

عّرفها كيفما  ملستعمل��ا،  ال��صية  للمعطيات  ة 
ّ
 مستغل

 الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004. إذ �سمح
فإّن وعليھ،  صاح��ا.  ع��  مباشرة  غ��  بطر�قة   بالتعّرف 
��ماية الوطنية  املنظومة  إح��ام  �ستوجب   معا����ا 

املعطيات ال��صية
وجو�ية إ��  منھ،   9 الفصل   �� القرار  مشروع  يتعّرض   وحيث 
ِقبل املسؤول عن املعا��ة،  حماية املعطيات ال��صية من 
هذا و�بدو  لالتصاالت.  والبحوث  الدراسات  مركز  هو   الذي 
را �� الذكر �س�يا. إذ �ان من األ�سب دمجھ

ّ
 التنصيص متأخ

 مع الفصل 5 من املشروع، والذي يق��ح �عديلھ �اآل�ي: "ي�لف
 مركز الدراسات والبحوث لالتصاالت ب��ك�� منظومة ���يل
إح��ام مع  ف��ا،  والتصّرف  لإلتصاالت  الطرفية   األجهزة 

قة بحماية املعطيات ال��صية
ّ
القواعد القانونية املتعل

إ�� بال�سبة  اإلطالعات  أّن  إ��  كذلك،  اإلشارة  تجدر   وحيث 
و�ل تفاضليا  القانونية  النصوص  ب 

ّ
ترت القانونية   النصوص 

بداية يّتجھ  لذلك،  وتبعا  إصداره.  تار�خ  حسب   صنف 
القانون وهو  الوحيد،  األسا���  القانون  ع��   بالتنصيص 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

منظومة واستغالل  ب��ك��  ق 
ّ
يتعل قرار   مشروع 

املسروقة ا��ّوالة  ألجهزة  أجهزة  مل�افحة   خاصة 
واملتأتّية من السوق املواز�ة

صال
ّ
االت أجهزة  بم�افحة  خاصة  منظومة  ترك��   إن 

ل�� ال��صية  املعطيات  حماية   ا��ّوالة�ستوجب 
�ستغلها تلك األجهزة

أجهزة عمومي،  هي�ل  منظومة،  قرار،   مشروع 
صال

ّ
،اإلت

والبحوث الدراسات   مركز 
لإلتصاالت
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20/03-191
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جوان 2020
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03

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن اإلدارة العامة لآلداءات
ع�� األذون  تنفيذ   �� املطروحة  القانونية  اإلش�اليات   حول 
 العرائض القاضية بتمك�ن الغ�� من وثائق متضّمنة ملعطيات

��صية �� حوزة مصا�� ا��باية

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل األسا���  القانون  أّن   وحيث 

بمهام تقوم  الهيئة  أّن  ع��   76 فصلھ   �� ينّص   ال��صية 
��ماية املالئمة  والتداب��  الضرور�ة  الضمانات   "تحديد 
ذات املسائل  جميع   �� الرأي  و"إبداء  ال��صية"   املعطيات 
�� سلوكية  قواعد  إعداد  و"  القانون"  هذا  بأح�ام   العالقة 
قة

ّ
املتعل ال��اعات   �� بالبّت  القانون  فها 

ّ
�ل كما   ا��ال"، 

 بتحديد ماهّية املعطيات ال��صية وكيفية حماي��ا وممارسة
املعطيات إ��  النفاذ   �� �ا��ّق  ا��ماية  عن  بة 

ّ
امل��ت  ا��قوق 

�� اإلع��اض ع�� معا����ا أو ا��ّق   (41 (الفصل   ال��صية 
(الفصل 43

األسا��� القانون  من   76 للفصل  طبقا  الهيئة  تتمّتع   وحيث 
 �سلطة ترتي�ية �� إطار تطبيق القانون. وتنّفذ قرار��ا حسب
محكمة لدى  ف��ا"  الطعن  عن  النظر  "بقطع   82  الفصل 

اإلست�ناف بتو�س
�سلطة الوطنية  الهيئة  تتمّتع  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
بحماية ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون  وتطبيق  تأو�ل   ��  حصرّ�ة 

بتو�س اإلست�ناف  محكمة  رقابة  تحت  ال��صية   املعطيات 
دت �� قضّ�ت�ن وجهة نظر الهيئة

ّ
ال�� أك

 وحيث ال يمكن للسلطة القضائّية ولرؤساء ا��اكم ا��زم بأّن
لفائدتھ مباشرة" ي�ون خرقا وا��ا املأذون  الوثائق   "�سليم 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون   ملقتضيات 

ال��صية
قة بالوضعّية ا��بائية معطيات

ّ
 وحيث �عت�� �ّل الوثائق املتعل

��صية، إذ �سمح بالتعّرف مباشرة ع�� ال��ص املع��

 حيث بادئ ذي بدء، ال يمكن بمقت��� النظرّ�ة العاّمة للقانون
تقديم القانونية،  للقواعد  التفاض��  لل��ت�ب   وتطبيقا 

مقتضيات قانون عادي ع�� قانون أسا���
القانو�ي اإلطار  تّم وضع  ھ 

ّ
أن الهيئة  تذكر  لذلك،  تبعا   وحيث 

القانون األسا��� عدد  ��ماية املعطيات ال��صية بموجب 
ة ا��زائية، فلقد تّم وضعها بموجب

ّ
 63 لسنة 2004. أّما ا��ل

ق
ّ
املتعل  ،2005 لسنة   46 عدد  القانون  وهو  عادي   قانون 

ا��نائية ة 
ّ
ا��ل أح�ام  �عض  تنظيم  إعادة  ع��   باملصادقة 

��ا إدراجها  تّم  فصولها  �عض  أّن  من  بالّرغم   وصياغ��ا، 
 بموجب قانون أسا���، كما هو ا��ال بال�سبة للفصل�ن 303
القانون بمقت���  إضاف��ما  تّمت  الذي  ثالثا  و303   مكّرر 
ة

ّ
مجل ب�نقيح  ق 

ّ
املتعل  ،2001 لسنة   43 عدد   األسا��� 

املرافعات ة 
ّ
��ل الواضع  للقانون  ا��ال  هو  كما   ال��افة، 

تنقيحها تّم  وال��   ،1959 لسنة   130 عدد  والتجار�ة   املدنية 
بجملة من النصوص وأخ��ها بالقانون عدد 82 لسنة 2002

ع�� العادية  القوان�ن  تقديم  يمكن  ال  بيانھ،  سبق  ملا   وتبعا 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���  القانون   مقتضيات 

وأيضا القانو�ي  الهرم   �� ��ا  يتمّتع  ال��  للعلوّ�ة   ال��صية 
لصبغتھ ا��اّصة بال�سبة للقوان�ن العاّمة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
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 وحيث أّن الفصل 47 من القانون األسا��� ينّص صراحة ع��
ھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة

ّ
 أن

 الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا
 كتابيا إال إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة لتنفيذ املهام ال��
الدفاع أو  العام  األمن  إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا   تقوم 
ضرور�ة �انت  إذا  أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو   الوط�� 
 لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

العمل
املعطيات إحالة  مبدئيا  ي�ّ�ر  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
لكّن املع��.  ال��ص  موافقة  دون  الغ��  إ��   ال��صية 
الّسلط لفائدة  وحيدا  إست�ناء  خّصص  األسا���   القانون 
 العمومية �� إطار مهامهم عندما ت�ون اإلحالة ضرور�ة للقيام

بالت�بعات ا��زائية
بھ إال ي�تفع  �� نّصھ وال يمكن أن  أّن اإلست�ناء يؤخذ   وحيث 
إ�� توسيعھ  حال،  بأّية  يمكن  وال  ا��زائية  املادة  و��   القضاء 

األ��اص أوح�� إ�� ا��ام�ن

مصا��  قبل  من  للغ��  ��صية  معطيات  ب�سليم   تأمر 
ا��باية

�� ينّص  إذ  الوز�ر،  تّدخل  ع��  أيضا  الوقوف  يجب   وحيث 
 الرسالة املذ�ورة ع�� أّن "تمك�ن املتقاض�ن من املعطيات ال��
 لهم مص��ة �� ا��صول عل��ا لإلدالء ��ا �� إطار نزاع قضا�ي
��صية ملعلومات  معا��ة  برنامج  إطار   �� وال  بذاتھ   محّدد 
 تنصهر تحت نظام قانون حماية املعطيات ال��صية". و�دّل
��ماية األساسية  باملفاهيم  الدراية  عدم  ع��  التحليل   هذا 
وتقنيا��ا ا��ماية  منظومة  وفلسفة  ال��صية   املعطيات 
�� مطالبا  املعا��ة  عن  املسؤول  و��ون  القانونية.   وتدابرها 
يحيلها أال  �عا��ها،  ال��  ال��صية  للمعطيات   إطار حمايتھ 
18 الذي  إ�� الغ�� دون علم املع�� باألمر و�ذنھ طبقا للفصل 
الغ�� بواسطة  أو  بنفسھ  يقوم  ��ص  �ل   " ھ 

ّ
أن ع��   ينّص 

 بمعا��ة املعطيات ال��صية ملزم إزاء األطراف املعنية بأن
أمان ع��  للمحافظة  الالزمة  االحتياطات  جميع   يتخذ 
 املعطيات ومنع الغ�� من �عديلها أو اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا

دون إذن صاح��ا
ھ �� إطار ال��اع الفضا�ي املد�ي أو التجاري، يرجع إ��

ّ
 وحيث أن

تدخل وال  طلباتھ  شرعّية  إلثبات  ���ھ  تجميع   املتقا��� 
 حسب الفصل 12 من مجلة املرافعات للقضاء �� ذلك. كما أّن
سرّ�ة ع��  ا��افظة  واجب  مع  لھ  عالقة  ال  امل��   السّر 
ملعطيات املعا��ة  عن  مسؤول  ل�ل  ال��صية   املعطيات 
الذي املهنة  سّر  اإلعتبار  �ع�ن  أخذ  دون  املعني�ن   األ��اص 

يمكن أن ي�ون ملزم بھ نظرا للمهنة ال�� يباشرها
إطار و��  الوطنية،  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

إختصاصها القانو�ي ا��صري، ما ي��

 القانون الذي يتّم تطبيقھ �� وضعية ا��ال هو األع�� مرتبة ��
 هرم القواعد القانونية و��ون بذلك القانون األسا��� ��ماية
ة ا��زائية

ّ
 املعطيات ال��صية عدد 63 لسنة 2004 وال ا��ل

ة اإلجراءات املدنية والتجار�ة
ّ
أو مجل

برأيھ لإلدالء  القضاء،  رقابة  تحت  حصر�ا،  ا��تّص   الهي�ل 
واح��ام تطبيق  وطر�قة  املذ�ور  القانون  ملقتضيات   وتأو�لھ 

املنظومة القانونية ��ماية املعطيات ال��صية �� الهيئة
املعطيات معا��ة  عن  مسؤولة  بصف��ا  ا��باية   مصا�� 
املعطيات هذه  سرّ�ة  بضمان  فة 

ّ
م�ل لأل��اص،   ال��صية 

وعدم إحال��ا للغ�� دون علم وموافقة األ��اص املعني�ن
 ال يمكن للقا��� "ت�و�ن أو إتمام أو إحضار ��� ا��صوم"
 و�رجع إذا ل��صوم ا��صول عل��ا بصيغ قانونية دون تّدخل
املدنية املرافعات  ة 

ّ
��ل مخالف  عر�ضة  ع��  بإذن   القا��� 

والتجار�ة
م��ا تطلب  ال��  األذون  بتطبيق  ملزمة  ا��باية  مصا��   تبقى 
للقا��� مباشرة  لكن  حوز��ا   �� ��صية  معطيات   �سليم 
ف بالتحقيق أو البّت �� قضية مطروحة ع�� أنظاره و��ون

ّ
 امل�ل

سرّ�ة حماية  ع��  مسؤوال  عامة  القضاء  ومرفق   القا��� 
املعطيات ا��الة

إحالة عند  بيانھ  تّم  ما  تخرق  ال��  ا��باية  مصا��   �عاقب 

املعطيات إحالة  �انت  إذا  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
ّ
 ال��صية ممكنة إست�نائيا بموجب اإلذن ع�� العر�ضة، إال
��  

ّ
إال املدنية  أو  التجار�ة  املاّدة   �� بذلك  القيام  يمكن  ال  ھ 

ّ
 أن

 ب�ن أيدي
ّ
 املاّدة ا��نائية فقط، وال ت�ون إحالة املعطيات إال

يطّبق أن  حال  بأّية  يمكن  وال  امللف.  يباشر  الذي   القا��� 
��صية معطيات  ع��  ع 

ّ
يطل أن  للغ��  والسماح   اإلست�ناء 

املعطيات بإحالة  السماح  �عت��  إذ  صفا��م.  �انت   مهما 
وجلّيا وا��ا  خرقا  محامي  إ��  أو  الغ��  إ��   ال��صية 
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   47 الفصل   ملقتضيات 
ة ا��زائية

ّ
 2004، الذي يك���� قيمة قانونية أقوى من ا��ل

م إجراءات إصدار
ّ
ة املرافعات املدنية والتجار�ة ال�� تنظ

ّ
 ومجل

وتطبيق األذون ع�� العر�ضة
العدل املالية من قبل وز�ر  املوّجهة لوز�ر  الرسالة  أّن   وحيث 
لصاح��ا، الواجب  اإلح��ام  �ّل  مع   2010 أفر�ل   24  بتار�خ 
عدم ُ�ستغرب  كما  النقاط.  من  عدد   �� للصواب   مجانبة 
��ا فها 

ّ
�ل ال��  للوالية  طبقا  املسألة  هذه   �� الهيئة   إس�شارة 

76 عندما 2004 �� فصلھ  563 لسنة   القانون األسا��� عدد 
 نّص ع�� أّ��ا تقوم "بإبداء الرأي �� جميع املسائل ذات العالقة

بأح�ام هذا القانون" وهو ما لم يتم القيام بھ
ة الثانية من الرسالة ع�� أّن "خلو امللف من

ّ
 وحيث نّصت املط

من �ستد��  مما  للفصل  جاهز  غ��  يجعلھ  العناصر   هذه 
 ا��كمة إما رفض الدعوى ع�� حال��ا أو الس�� إ�� إستكمال
 ت�و�ن امللف وتجه��ه للفصل ع�� مع�� الفصل 12 من مجلة
و�تمام إحضار  لها  يخول  الذي  والتجار�ة  املدنية   املرافعات 

��� ا��صوم
والتجار�ة املدنية  املرافعات  ة 

ّ
مجل من   12 الفصل  أّن   وحيث 

3  �� املؤرخ   1980 لسنة   14 عدد  بالقانون  تنقيحھ  تّم   الذي 
ھ "ل�س ع�� ا��كمة ت�و�ن أو

ّ
 أفر�ل 1980 ينّص �� املقابل أن

 إتمام أو إحضار ��� ا��صوم". وتبعا ملا سبق بيانھ، ي�ون ال
�� ا��ال املد�ي والتجاري،  مجال إلصدار أذون ع�� عر�ضة 
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القانون  من   90 للفصل  طبقا  قانو�ي  سند  دون   املعطيات 
عام مدة  بال��ن  "�عاقب  ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   األسا��� 

 و�خطية قدرها خمسة آالف دينار �ل من: ... يحيل املعطيات
ال��صية دون موافقة املع�� باألمر

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن وزارة الشؤون اإلجتماعية
قة

ّ
املتعل املعلومة  إ��  نفاذ  لطلب  اإلستجابة  مشروعية   حول 

�نة اإلس�شار�ة لتطبيق أنظمة الضمان
ّ

 بمحاضر جلسات ال�
ضّم  �� ال��خيص  ع��  املوافقة  تضّمنت  ال��   اإلجتما��، 
الوطنية باملدرسة  الوسطى  املرحلة  خر���  لفائدة   ا��دمات 

لإلدارة

عّرف  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أّن   حيث 
 املعطيات ال��صية �� فصلھ الّرا�ع بأّ��ا "... �ل البيانات مهما
أو  �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا 

قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
�نة اإلس�شار�ة تتضّمن أسماء

ّ
 وحيث أّن محاضر جلسات ال�

سواء ��ا،  املعني�ن  األ��اص  ع��  بالتعّرف  �سمح   و�يانات 
 بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة. وتبعا لذلك، فإّن هذه الوثائق
األسا��� القانون  أوجب  ��صية  معطيات  ع��   تحتوي 
طبقا للغ��  بإتاح��ا  السماح  عدم  وخاصة  حماي��ا،   املذ�ور 
الفصل ينّص  إذ  القانون.  نفس  من   47 الفصل   ملقتضيات 
ھ " ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��

ّ
 املذ�ور ع�� أن

بأي ولّيھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ضرور�ة املعطيات  هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك   وسيلة 
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
2016 املؤرخ �� 22 لسنة  القانون األسا��� عدد   وحيث نّص 
�� املعلومة  إ��  النفاذ   �� با��ق  ق 

ّ
واملتعل  ،2016 مارس   24 

ھ "ال يمكن للهي�ل املع�� أن يرفض طلب النفاذ
ّ
24 أن  فصلھ 

إ�� إ��اق ضرر... بحقوق إذا �ان ذلك يؤّدي  املعلومة إال   إ�� 
ال��صية...". ومعطياتھ  ا��اصة  حياتھ  حماية   ��  الغ�� 
واجب ع��  بدوره  يؤكد  األسا���  القانون  هذا  فإّن   و�التا�� 
 حماية املعطيات ال��صية ح�� �� إطار ممارسة حّق النفاذ

إ�� املعلومة

 وحيث أكّد املشّرع هذا املبدأ �� نفس القانون، إذ نّص الفصل
جزئّيا مشمولة  املطلو�ة  املعلومة  �انت  "إذا  ھ 

ّ
أن ع��  منھ   27 

 باست�ناء منصوص عليھ بالفصل�ن 24 و25 من هذا القانون،
باالست�ناء املع��  ا��زء  ��ب  �عد   

ّ
إال إل��ا  النفاذ  يمكن   فال 

م�� �ان ذلك ممكنا
إ�� للنفاذ  األسا���  القانون  أح�ام  أّن  جلّيا  ي�بّ�ن   وحيث 
��ماية األسا���  القانون  أح�ام  مع  متطابقة   املعلومة 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

طلب نفاذ إ�� املعلومة

 تقت��� اإلستجابة ملطالب النفاذ إ�� املعلومة إح��ام
وواجب املعلومة،  إ��  النفاذ  حّق  ب�ن  التناسب   مبدأ 

حماية املعطيات ال��صية

 إحالة، غ��، النفاذ إ�� املعلومة، هيئة عمومية، محاضر
 جلسات، هي�ل عمومي، إتاحة، است�ناءات اإلحالة، حياة
 خاصة، ��ب، هو�ة، منتفع، إسم، رقم بطاقة �عر�ف،

رقم معّرف، أمن عام، دفاع وط��

04وزارة الشؤون اإلجتماعية

05
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ن من النفاذ إ�� املعلومة مع 
ّ

 املعطيات ال��صية. إذ أّ��ا تمك
املطلوب الوثائق  من  ال��صية  املعطيات  ��ب   إش��اط 
 النفاذ إل��ا. وهو ما يتطابق مع الوضعّية موضوع هذه املراسلة.
يتعّرف ع�� هوّ�ة أن  املعلومة  لطالب  فائدة  ھ ال 

ّ
أن  ومرّد ذلك 

خر��� من  ا��دمات  ضّم  من  إستفادوا  الذين   األ��اص 
 املرحلة الوسطى باملدرسة الوطنية لإلدارة. و�مكن تبعا لذلك،
با��اضر، �عد ��ب �ّل ما من شأنھ أن �سمح الطالب   مّد 
أرقام أو  وألقا��م  �أسما��م  بالقرار  املنتفع�ن  ع��   بالتعّرف 

بطاقات �عر�فهم أو أرقام معّرفهم �� الوظيفة العمومية
 وحيث من جهة أخرى، فقد تحّصل طالب املعلومة ع�� قرار
 لفائدتھ من هيئة النفاذ إ�� املعلومة بتار�خ 18 جو�لية 2019،
اإلجتماعية، الشؤون  بوزارة  اإلدارة  لصمت  نظرا   يق���، 
 بإلزامها بإتاحة املعلومة املطلو�ة. وقد تّم إعالمها ��ذا القرار ��

2 جو�لية 2020
"أّن قرارها  �عليل   �� املعلومة  إ��  النفاذ  هيئة  نّصت   وحيث 
 حصول العارض ع�� الوثائق املطلو�ة ل�س من شأنھ أن يؤدي
ال ھ 

ّ
أن كما  الوط��،  الدفاع  أو  العام  باألمن  ضرر  إ��اق   إ�� 

 يندرج ضمن أي حالة من حاالت اإلست�ناء الواردة بالفصل 24
هذا و��ون   ."...2016 لسنة   22 عدد  األسا���  القانون   من 
املوضو�� التحليل  مع  و�تعارض  صائب،  غ��   التعليل 
كما ال��صية،  املعطيات  بحماية  العالقة  ذات   للنصوص 
املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  قضاء  فقھ  عليھ   إستقّر 
 ال��صية. إذ ي�بّ�ن من الفصل 24 آنف الذكر، أّن اإلست�ناء
األمن مع  سواء  حد  ع��  كر 

ُ
ذ ال��صية  باملعطيات  ق 

ّ
 املتعل

 العام والدفاع الوط�� والعالقات الدولية، �� إطار اإلست�ناءات
عند املعلومة  إ��  النفاذ  هيئة  وت�ون  النفاذ.  ��ق   القانونية 
 إزاح��ا �� الفقرة قبل األخ��ة من قرارها، إم�انية وجود ضرر
املعطيات بحماية  قة 

ّ
متعل معلومة  إ��  النفاذ  عن   ينجّر 

 ال��صية، دون إثبات ذلك أو تناولھ بالشرح والتمحيص، قد
ل �� حسن �عليل قرار��ا، بصف��ا محكمة

ّ
 خرقت واج��ا املتمث

من درجة أو��
لم املعلومة  إ��  النفاذ  هيئة  فإّن  ذلك،  ع��  وعالوة   وحيث 
الواردة اإلست�ناءات  إ��  جلّية  و�صفة  صراحة   تتعّرض 
 بالفصل�ن 24 و27 من القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016،
ھ لم يأخذ �ع�ن اإلعتبار

ّ
 مّما يجعل قرارها منقوصا، بآعتبار أن

قة بحسن تطبيقهما، وع�� رأسها اإلعتبارات
ّ
 �ل ا��وانب املتعل

املرتبطة بحماية املعطيات ال��صية
اإلستجابة يمكن  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 لطلب النفاذ إ�� محاضر جلسات ال��نة االس�شار�ة، موضوع
27 الفصل  مقتضيات  إ��  خصوصا  �وء 

ّ
بال� ا��ال،   وضعية 

 من القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016، وذلك �عد ��ب
بالذكر. و��ون تلك ا��اضر  الذين شمل��م   هو�ة األ��اص 
 قرار هيئة النفاذ إ�� املعلومة منقوص التعليل �� هذا الصدد،
إم�انية رأينا،  حسب  ي�ّ�ر  مما  التم�ّ��.  هذا  إعتماده   �عدم 

الطعن فيھ أمام ا��كمة اإلدار�ة

.

.

.

.
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الشعب نواب  مجلس  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
طرف من  مقدم�ن  املعلومة  إ��  نفاذ  مطل��  مشروعية   حول 
قائمات ع��  ا��صول  إ��  و�رميان  ا��ّر،  الدستوري   ا��زب 

إسمّية للمساعدين واملرافق�ن ال��ملاني�ن

عن من�ثقة  الهيئة  تصدرها  ال��  واآلراء  القرارات  أّن   وحيث 
 مجلسها، الذي ينعقد بصفة دور�ة، حسب آجال و�جراءات ال
طلب من  املذ�ورة،  املراسلة   �� ذكره  تّم  ما  مع   تتما��� 
إدالء وجوب  الرأي  إبداء  مطلب  تضّمن  إذ  النظر.   إست��ال 
�� غضون ثالثة أّي   ،2020 17 جو�لية  يوم  برأ��ا قبل   الهيئة 
 أّيام من إحالتھ إل��ا. مّما ي�ون معھ من املستحيل من الناحية
القص��ة، اآلجال  هذه  ظرف   �� لذلك  اإلستجابة   اإلجرائية، 
��ا إستدعاء أعضاء ا��لس

ّ
 نظرا ألّن اآلجال الالزمة ال�� يتطل

وأخذ القرار، ت��اوح ب�ن أسبوع�ن إ�� شهر ع�� األقل
 وحيث دأب فقھ قضاء الهيئة نظرا الست��ال النظر أحيانا ��
القانون مشروع  ع��  املصادقة  إنتظار  و��  الرأي،   مطالب 
ع�� ا��ال  ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل  األسا��� 

 أنظار مجلس نواب الشعب مع إست��ال النظر �� شهر مارس
 2018، ع�� إبداء رأي أّو�� من ِقبل رئ�س الهيئة يتّم مّد الطالب
للمصادقة للهيئة،  مجلس  أول  أنظار  ع��  عرضھ  يقع  ثّم   بھ. 

عليھ أو �عديلھ جزئيا إن إقتضت الضرورة ذلك
قائمات ع��  ا��صول  ا��ّر  الدستوري  ا��زب  طلب   وحيث 
 إسمية للمساعدين واملرافق�ن ال��ملاني�ن. و�� قائمات تتضّمن
4 من القانون األسا���  معطيات ��صية ع�� مع�� الفصل 
معطيات �عت��   " ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

�ان مهما  البيانات  �ل  القانون  هذا  مع��  ع��   ��صية 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال
 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة...". وت�ون بذلك �ل
القانون  قائمة إسمّية م�ّونة من معطيات ��صية، يفرض 

الع عل��ا
ّ
املذ�ور حماي��ا وعدم السماح للغ�� باإلط

 وحيث و�� هذا ا��صوص، فقد نّص الفصل 47 من القانون
ھ " ت��ر إحالة املعطيات ال��صية

ّ
 األسا��� املذ�ور ع�� أن

 إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك  وسيلة   بأي 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت   إذا 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
ق باملساعدين ال��ملاني�ن املعتمدين من قبل

ّ
 وحيث وفيما يتعل

فإّن ِقبلھ،  من  أجورهم  دفع 
ُ
ت والذين  الشعب،  نّواب   مجلس 

القانو�ي صلبھ،  تواجدهم با��لس تحّدده صف��م ومركزهم 
ھ ي�ون من حّق �ل مواطن، ��

ّ
 �أعوان متعاقدين. وعليھ، فإن

الع ع��
ّ
اإلط املعلومة، طلب  إ��  النفاذ   ��  إطار ممارسة حّقھ 

ف، يتّم خالص أجره من م��انية
ّ
ف أو شبھ موظ

ّ
 هوّ�ة �ل موظ

املعطيات بحماية  ق 
ّ
املتعل بالدفع  للتمّسك  مجال  وال   الدولة. 

ا��ال. و�تعّ�ن ع�� هذا �� صورة  إنطباقھ  لعدم   ال��صية، 
لوجاهتھ النفاذ  طلب  من  الفرع  هذا  إ��  اإلستجابة   األساس 
 واقعا وقانونا، وأن يد�� مجلس نّواب الشعب ��و�ة �ّل من يتّم

إنتدا��م باملؤسسة ��ذا العنوان
 وحيث تختلف وضعّية املساعدين ال��ملاني�ن املوضوع�ن ع��
تل من قبل جمعيات ومنظمات دولية ح�ومية وغ��

ُ
الك  ذّمة 

بآعتبارهم غ�� ِقبلهم،  يتّم دفع أجورهم من   ح�ومية والذين 
القانون عّرفھ  طبقما  املعلومة  إ��  النفاذ  بحّق   مشمول�ن 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مطلب نفاذ إ�� املعلومة

 تقت��� اإلستجابة ملطالب النفاذ إ�� املعلومة إح��ام
وواجب املعلومة،  إ��  النفاذ  حق  ب�ن  التناسب   مبدأ 

 حماية املعطيات ال��صية

الع، قائمة إسمّية، النفاذ إ�� املعلومة، مجلس
ّ
 حزب، إط

برملاني�ن، مرافق�ن  برملاني�ن،  مساعدين  الشعب،   نّواب 
الهيئة، مجلس  عمومي،  موظف  إحصائّية،   معطيات 
است�ناءات أو��،  رأي  قضاء،  فيھ  النظر،   است��ال 

اإلحالة، هو�ة، موظف، منظمات دولية

04مجلس نواب الشعب
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 عدد 22 لسنة 2016. و��ون تبعا لذلك من غ�� املتعّ�ن قانونا
 اإلدالء ��وّ���م ملن يطلب ذلك، بآعتبارها معطيات ��صية.
الطالب مّد  ع��  اإلقتصار  الوضعية،  هذه   �� يمكن   لكن 
ا��م�� عددهم  مثل  حولهم،  دقيقة  إحصائّية   بمعطيات 
العلمية و�ختصاصا��م  برملانية  كتلة  ل�ل  ا��ّصص   والعدد 
أجورهم بدفع  املتكفل  والطرف  وج�سهم  وس��م   واملهنية 

والكتلة ال�� ُوضعوا ع�� ذم��ا
 وحيث يمكن إعتماد نفس التم��� �� خصوص الفرع الثالث
�ل وتقديم  ال��ملاني�ن،  باملرافق�ن  ق 

ّ
واملتعل الطلب   من 

كمرافق�ن، بصف��م  عالقة   �� شأ��م   �� مفّصلة   إحصائيات 
يقضو��ا ال��  الزمنية  واملّدة  كتلة  ل�ل  بال�سبة  عددهم   مثل 
مشمولة تبقى  ال��  هوّ���م،  تقديم  دون  لكن   با��لس.... 
 با��ماية ع�� مع�� قانون حماية املعطيات ال��صية، وغ��

خاضعة ��ّق النفاذ إ�� املعلومة
ھ وجب التفرقة ب�ن املعطيات

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى أن

مجلس ِقبل  من  املعتمدين  ال��ملاني�ن  باملساعدين   ا��اّصة 
باملساعدين ا��اّصة  واملعطيات  جهة،  من  الشعب   نواب 
قبل من  تل 

ُ
الك ذّمة  ع��  املوضوع�ن  ال��ملاني�ن   واملرافق�ن 

 جمعيات ومنظمات دولية ح�ومية وغ�� ح�ومية والذين يتّم
للصنف فبال�سبة  أخرى.  جهة  من  قبلهم  من  أجورهم   دفع 
الع

ّ
اإلط ا��ّر  الدستوري  ل��زب  يحّق  املعطيات،  من   األول 

 عل��ا �� إطار ممارسة حّقھ �� النفاذ إ�� املعلومة. أّما بال�سبة
��صية معطيات  �عت��  ف��  املعطيات،  من  الثا�ي   للصنف 
ع ع�� معطيات إحصائّية

ّ
ل��زب اإلقتصار ع�� اإلطال  و�حق 

�شأ��م

...

.

.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                     2021-2009                          272



الفال�� الوط��  البنك  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب   بناء ع�� 
��رفاء ال��صية  املعطيات  بحماية  قة 

ّ
املتعل البنود   حول 

ومطابق��ا ا��اري  ا��ساب  عقد  بمشروع  املدرجة   البنك 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
ألح�ام القانون املتعل

تحت منھ،  الثالث  الفصل  العقد  مشروع  خّصص   وحيث 
إلعالم ال��صية"،  املعطيات  معا��ة   �� "ال��خيص   عنوان 
 حرفاء البنك الوط�� الفال�� باملوجبات ال�� يجب أن تخضع

لها املعا��ة طبقا لل�شر�ع ا��اري بھ العمل
ھ يفتقد إ�� عّدة

ّ
 وحيث ي�بّ�ن من خالل دراسة هذا الفصل، أن

ا��وانب وأهّمها
ـ أهداف املعا��ة أّي غاي��ا

 ـ اإلعالم بحقوق ا��رفاء �� النفاذ إ�� معطيا��م أو الرجوع ��
املوافقة أو االع��اض ع�� املعا��ة وكيفية ممارس��ا

ـ اإلعالم بمّدة حفظ املعطيات
 ـ وصف ألهّم التداب�� العملية والتنظيمية ال�� يّتخذها البنك

لضمان أمن املعطيات وسالم��ا
ھ ُ�ستحسن تجّنب ذكر املراجع

ّ
 وحيث ي�بّ�ن من جهة أخرى، أن

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
 ا��اصة بالقانون ا��ا�� املتعل

عّوض بنصوص
ُ
 واألوامر ال��تي�ية املطبقة لھ، إذ أ��ا قابلة أن �

 أخرى، خاصة وأّن مشروع القانون ا��ديد ��ماية املعطيات
الشعب. نّواب  مجلس  أنظار  ع��  حاليا  محال   ال��صية 
"عمال التالية  بالصياغة  اإلكتفاء  األ�سب  من  ي�ون   لذلك 

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
بمقتضيات ال�شر�ع املتعل

�� التّوسع  تّم  ھ 
ّ
أن الفصل،  هذا  من  أيضا  ي�بّ�ن   وحيث 

للغ�� السماح  إم�انية  بإعطاء  خاصة  املعطيات،   إستعمال 
ا��ر�ف. علم  دون  م��ا  ���ة  ع��  ا��صول  أو  إل��ا   الولوج 
القانون من   47 الفصل  مقتضيات  مع  يتعارض  ما   وهو 
"ت�ّ�ر ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 

 إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

�� ينّص   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أّن   حيث 
الهيئة الع��اض  ا��ّدد  األجل  انقضاء  �عد   " ھ 

ّ
أن  31  فصلھ 

إعالم يجب  القانون،  هذا  من   7 بالفصل  عليھ   املنصوص 
 األ��اص الذين ستجمع ع��م املعطيات ال��صية مسبقا

و�أي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا بما ي��
ـ نوع املعطيات ال��صية املراد معا����ا

ـ أهداف معا��ة املعطيات ال��صية
 ـ الطا�ع اإللزامي أو االختياري ألجو���م

 ـ نتائج عدم ا��واب
 ـ اسم ال��ص الطبي�� أو املعنوي املستفيد من املعطيات أو

الذي لھ حق النفاذ إل��ا ومقره
االجتماعية �سميتھ  أو  ولقبھ  املعا��ة  عن  املسؤول  اسم   ـ 

 وممثلھ عند االقتضاء ومقره
 ـ حقهم �� النفاذ

 ـ حقهم �� الرجوع �� املوافقة ع�� املعا��ة �� �ل وقت
ـ حقهم �� االع��اض ع�� معا��ة معطيا��م ال��صية

ـ مدة حفظ املعطيات ال��صية
املعطيات أمان  لضمان  املتخذة  لالحتياطات  موجز  وصف   ـ 

 ال��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ا��ساب عقد  بمشروع  املدرجة  البنود   مطابقة�عض 
بحماية ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع  البنك  ��رفاء   ا��اري 

املعطيات ال��صية

غاية، موافقة،  إعالم،  حرفاء،  بنك،  عقد،   مشروع 
��ص طبي��،  ��ص  كتا�ي،  أثر   اع��اض، 
النفاذ، مدة ا��فظ، سالمة  معنوي، مستفيد، حق 
اإلحالة، است�ناءات  الغ��،  ترخيص،   املعطيات، 
غل��ام تجميع،  بن�ي،  �شاط  خار��،  اسناد   مناول، 
���ة، مشروعة،  مص��ة  �عاقدي،  ال��ام   قتنو�ي، 

تحي�ن، �عديل، حذف، حق التظلم
البنك الوط�� الفال��
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 للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا إال إذا
��ا تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  املعطيات  هذه   �انت 
أو الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   �� العمومية   السلطة 
املهام لتنفيذ  إذا �انت ضرور�ة  أو  بالت�بعات ا��زائية   للقيام 

ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
العقد من  الثالث  الفصل   �� املستعملة  الصيغة  أّن   وحيث 
الوقوف ل��ر�ف  �سمح  ال  إذ  دقيقة،  وغ��  فضفاضة   �عت�� 
ِذكر ال��صية، مثل  املمكنة ملعطياتھ   ع�� حقيقة اإلحاالت 
 "ملناو�لھ واملؤسسات املالية املتعاملة معھ سواء داخل البالد أو
 �� ا��ارج أو �� إطار إحالة أو إسناد خار�� للعمليات املتصلة
معطيا�ي ونقل  "إستعمال  أو  البنكية"  األ�شطة   بمقتضيات 
الغاية تبدو  إذ  األجن�ية".  املالية  املؤسسات  إ��   ال��صية 
يجعل مّما  معروفة،  غ��  املهنية  واألطراف  وا��ة   ل�ست 
 املوافقة ت���ب ع�� عمليات غ�� وا��ة ولم يتّم اإلعالم ��

شأ��ا بما فيھ الكفاية
هذا  �� رة 

ّ
املتوف املعطيات  أّن  الهيئة  ترى  بيانھ،  تّم  ملا   وتبعا 

مس�ن��ة. موافقة  بإعطاء  ل��ر�ف  للسماح  �افية  غ��   العقد 
ع�� منھ،  الثالث  و�الفصل  العقد   �� اإلكتفاء  إذا   و�ّتجھ 
بمعا��ة الفال��  الوط��  البنك  "يل��م  ي��  ما   التنصيص ع�� 
 معطياتك ال��صية طبقا لل�شر�ع واألوامر ال��تي�ية الوطنية
�ستوجبھ ما  إطار   �� وذلك  رقاب��ا  وتحت  الهيئة   وقرارات 
معا��ة كيفية  حول  املعلومات  وأّن  املصرفية.   العالقة 
املذكرة  �� متوفرة  ا��ر�ف  وحقوق  ال��صية   املعطيات 

قة بحماية املعطيات ال��صية املرفقة ��ذا العقد
ّ
."املتعل

رة ال�� يجب
ّ

 و�رجع إذا إ�� البنك الوط�� الفال�� تحر�ر املذك
أن تحتوي ع�� املعلومات حول

 املعطيات ال��صية ال�� �عا��ها وتلك ال�� ال يتم معا����ا  
من البنك

غ��  ا��مع  سيما  وال  املعطيات،  ��مع  ا��اصة   الوضعيات 
 املباشر

املعطيات ومعا��ة  لتجميع  القانو�ي  واألساس   الغاية 
إل��ام تنفيذ  القانونية ا��مولة عليھ،   ال��صية: اإلل��امات 
كتحس�ن ل��ر�ف  املشروعة  املصا��  خدمة  سابق،   �عاقدي 
معا��ة ا��اكم،  لدى  مصا��ھ  عن  والدفاع  ا��اطر   إدارة 

ب موافقة ا��ر�ف
ّ
 معّينة تتطل

ع�� ا��صول  لهم  السماح  يمكن  الذين  األ��اص   أصناف 
 ���ة من املعطيات ال��صية

إحالة املعطيات إ�� ا��ارج
 مّدة االحتفاظ باملعطيات 

�� ا��ق  ممارس��ا:  وكيفية  ل��ر�ف  املتاحة  ا��قوق   �عداد 
 النفاذ للمعطيات ال��صية، ا��ق �� طلب تحيي��ا و�عديلها،
 ا��ّق �� طلب حذفها، ا��ّق �� اإلع��اض ع�� املعا��ة، ا��ّق

�� الرجوع ع�� املوافقة
م لدى الهيئة ورفع ش�وى للقضاء 

ّ
ا��ّق �� التظل

ھ يتعّ�ن إعادة صياغة
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

املعطيات بحماية  قة 
ّ
املتعل العقد  مشروع  من   الفصول 

ح��  الهيئة  قبل  من  املبّ�ن  النحو  ع��  ال��صية   املعطيات 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل القانون  أح�ام  مع   تتطابق 

ال��صية

."
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الفال�� الوط��  البنك  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب   بناء ع�� 
شركة مع  إبرامها  البنك  �ع��م  شراكة  فاقية 

ّ
إت مشروع   حول 

رقمية، لتوف�� خدمة الّدفع ع�� ا��ّوال ��رفائھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

الطلب موضوع  فاقية 
ّ
اإلت مشروع  من  ي�بّ�ن  حيث 

 أّن الشركة                              ستقّدم خدمة ��رفاء البنك الوط�� 
الفال�� ع�� موقع الواب الرس�� التا�ع لھ

 وحيث أّن الشركة املذ�ورة �� املسؤولة عن معا��ة املعطيات
� تحديد الغاية

ّ
 ال��صية ��رفاء البنك طاملا أّ��ا �� من تتو�

من ر 
ّ
ستوف ال��  اإلعالمية  التطبيقة  وتطو�ر  املعا��ة   من 

عّرف وقد  البنك.  ��رفاء  ا��ّوال  ع��  الّدفع  خدمة   خاللها 
 الفصل 6 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، املسؤول
املعطيات معا��ة  أهداف  "يحّدد  من  ھ 

ّ
بأن املعا��ة   عن 

الذي مناوال  إعتبارها  بالتا��  يمكن  وال  وطرقها."   ال��صية 
ھ الذي "يقوم بمعا��ة املعطيات ال��صية ��ساب

ّ
 ُ�عّرف بأن

املسؤول عن املعا��ة
 وحيث وضع القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، عددا من
 اإلل��امات القانونية ع�� �اهل املسؤول عن املعا��ة، من بي��ا
 القيام باإلجراءات القانونية لدى الهيئة وتأم�ن املعطيات ال��
بآستغالل املعني�ن  األ��اص  و�عالم  بمعا����ا،   يقوم 
 التطبيقة، بالغاية من معا��ة معطيا��م و�حقوقهم، وكيفية
سالف األسا���  القانون  بّ�نھ  طبقما  ا��قوق  تلك   ممارسة 

الذكر
لدى اإلجراءات  ��ذه  قامت  قد  املذ�ورة  الشركة  أّن   وحيث 

لدى اإلجراءات  ��ذه  قامت  قد  املذ�ورة  الشركة  أّن   وحيث 
تحت  ،2020 جوان   18 بتار�خ  قرار�ن  ع��  وتحّصلت   الهيئة، 
مح��مة يجعلها  مّما   .20/02-5127 وعدد   20/01-930  عدد 
بالتا�� و�مك��ا  القانون،  يقتض��ا  ال��  اإلجرائية   للشروط 
عن مسؤولة  بصف��ا  الفال��  الوط��  البنك  مع   التعامل 

املعا��ة
 وحيث بالرجوع إ�� بنود مشروع اإلتفاقية وخاّصة الفصول 11
ر �ل اإلل��امات

ّ
ھ تّم ضمان توف

ّ
 و12 منھ، فإّن الهيئة �عت�� أن

 القانونية �� مجال حماية املعطيات ال��صية وتأم�ن سالم��ا
وا��افظة ع�� سر���ا

فاقية
ّ
اإلت مشروع  أّن  الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 املعروض إلبداء الرأي مقبول �� مضمونھ من حيث مطابقتھ
ألح�ام القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وشركة البنك  ب�ن  شراكة  فاقية 
ّ
إت  مشروع 

ا��ّوال ع��  الّدفع  خدمة  لتوف��   رقمية 
��رفاء البنك

الغاية يحّدد  من  هو  املعا��ة  عن  املسؤول   إن 
من جملة  عليھ  وتحمل  وطرقها  املعا��ة   من 
القانون يحددها  ال��  القانونية   االل��امات 

األسا��� ��ماية املعطيات ال��صية

حر�ف، إعالمية،  تطبيقة  فاقية، 
ّ
إت  مشروع 

مسبقة، إجراءات  مناول،  غاية،  واب،   موقع 
ا��قوق، ممارسة  إعالم،  املعطيات،   تأم�ن 

تصر�ح، ترخيص
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الفال�� الوط��  البنك  عن  الّصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
الّرقابة هيئة  تمك�ن  مشروعية  حول  الهيئة  بكتابة   وامل�ّ�ل 
إ�� معطيات ��صية النفاذ   العاّمة لوزارة أمالك الدولة من 

��رفاء البنك الوط�� الفال��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث ينّص القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، �� الفصل
ھ "ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون

ّ
 47 منھ أن

بأي وسيلة وليھ  أو  أو ورثتھ  باألمر  للمع��  الصر�حة   املوافقة 
لتنفيذ ضرور�ة  املعطيات  هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا   ت��ك 
 املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار األمن العام أو
�انت إذا  أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��   الدفاع 
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ   ضرور�ة 

ا��اري ��ا العمل
ت���� وهو  عاما  مبدأ  الذكر  آنف   47 الفصل  أقّر   وحيث 
ع�� ا��صول  �عد   

ّ
إال لألفراد،  ال��صية  املعطيات   إحالة 

أورد أنھ   
ّ
إال كتابيا.  أثرا  ت��ك  وال��  الصر�حة   موافق��م 

إست�ناءات ع�� هذا املبدأ، حّددها ع�� وجھ ا��صر
آنف  47 بالفصل  الوارد  اإلست�ناء  تطبيق  يف��ض   وحيث 
ق أساسا بتطبيق "القوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

ّ
 الذكر، واملتعل

 العمل"، أن تتمّتع هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة بموجب
 األمر عدد 842 لسنة 1991 امل���� لها، بصالحّية الّرقابة ع��
عن تقديرها   �� تخرج  مسألة  و��  العمومية.  البنوك   تصّرف 
املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  إختصاص   مجال 
 ال��صية، و�عود باألساس إ�� املؤسسة العمومية أّي البنك
ھ

ّ
أن إعت��  إن  الرقابة،  ملهّمة  سيخضع  الذي  الفال��،   الوط�� 

خاضع أم ال ملثل هذا النوع من الرقابة 
البنك ع��  يتعّ�ن  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 الوط�� الفال�� إحالة املعطيات ال��صية ��رفائھ إ�� فر�ق
ا��اجة ودون  قانونا،  إليھ  املسندة  املهّمة  نطاق   ��  الرقابة، 

للموافقة املسبقة لأل��اص املعني�ن ��ا  ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

إذا الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   يمكن 
تقوم ال��  املهام  "لتنفيذ  اإلحالة ضرورّ�ة   �انت 
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  العمومية  السلطة   ��ا 

ا��اري ��ا العمل

العاّمة الّرقابة  هيئة  موافقة،  الغ��،   إحالة، 
موافقة، عمومي،  هي�ل  الدولة،   ألمالك 

،است�ناءات اإلحالة، تنفيذ مهام

04البنك الوط�� الفال��

05

06

20/03-19747
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
    أوت 2020

02

03

03

،

.

."

.

.
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 بناء ع�� طلب إبداء رأي الّصادر عن الو�الة الوطنية للسالمة
 املعلوماتية واملركز الوط�� للتكنولوجيات �� ال��بية حول مدى
املواقع إ��  الولوج  بمنع  �سمح  منظومة  ترك��   مشروعّية 
ال��مجّيات إ��  ن 

ّ
، و�التفط

ّ
عب ع�� ا��ط

ّ
الل  اإلباحّية ومواقع 

مستعم�� ل�ّل  الشبكة،  ع��  املصابة  وا��واس�ب   الّضارة 
ره املركز الوط�� للتكنولوجيات

ّ
 الذي يوف

ّ
 األن��نت ع�� ا��ط

�� ال��بية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

عّرف  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أّن   حيث 
البيانات �ل   ..." بأّ��ا  الّرا�ع  فصلھ   �� ال��صية   املعطيات 
طبيعيا ��صا  تجعل  وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان   مهما 

معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
 وحيث أّن عنوان بروتو�ول ال إن��نات                           الذي
الشبكة ع��  اإلبحار  من  مستعمل  حاسوب  �ّل  ع��ه   �سمح 
����� معطى  �عت��  هوّ�تھ،  معرفة  من  ن 

ّ
و�مك  العنكبوتية 

يجب ما  وهو  حمايتھ.  املذ�ور  األسا���  القانون   �ستوجب 
 كذلك فصلھ عن العناو�ن للمواقع الواب ال�� تجّمع �� نظام
 أسماء النطاقات           ، �سمح بتوجيھ مستعملها إ�� عنوان
��صية معطيات  إعتبارها  يمكن  ال  وال��  املطلوب،   املوقع 

�ستوجب حماي��ا
املركز رها 

ّ
يوف ال��  اإلبحار  خدمة  من  الغاية  ل 

ّ
تتمث  وحيث 

للمؤسسات السماح   �� ال��بية   �� للتكنولوجيات   الوط�� 
إستعمال من  ال��بو�ة  العملية   �� ل�ن 

ّ
واملتدخ  ال��بو�ة 

اإلنتاج إثراء   �� وأيضا  للتواصل،  ا��ديثة   التكنولوجيات 

هذه  تدخل  و�ذلك  املعلومات.  مجتمع   �� وال�شري   الوط�� 
 الوسيلة املتاحة �� خانة الوسائل املهنية املوضوعة ع�� ذّمة

ف�ن بمعناها الواسع وكذلك املستعمل�ن لها
ّ
املوظ

 وحيث أّن الغاية من معا��ة املعطيات ال�� �سمح بالولوج إ��
 الشبكة العنكبوتية �� مهنية ومشروعة. و��ون املركز املسدي
ھ

ّ
ره. و�ما أن

ّ
 لهذه ا��دمة، مطالبا بتوف�� أحسن جودة ملا يوف

 ي�يح إم�انية إستعمال الشبكة إلبحار مستعمل�ن، الذين هم
أن يمكن  مّما  حماي��م  ذلك  �ستوجب  ھ 

ّ
فإن قّصر،  أغل��م   �� 

أو الشبكة  ع��  عب 
ّ
�الل ال��بوي،  مسارهم  عن  ��م   ينحرف 

 الولوج ا�� املواقع اإلباحية أو تصّفح �عض املواقع ا��املة إّما
ألعاب أو  إرهابية  ��ماعات  مواقع  أو  ثقا��  أو  دي��   لتطّرف 
عن خارج  بإبحار  الشبكة  إزدحام  إ��  يؤدي  ما  وهو   خطرة. 
ف املركز والدولة ت�لفة إضافية ال تدخل ��

ّ
 الغاية املرجّوة و��ل

الغاية ا��ّددة لذلك
ال��بية لغاية  ا��دمة  ي�يح  املركز  أّن  ا���ّ�  من  ھ 

ّ
أن  وحيث 

توف�� ع��  مسؤوال  و��ون  ذلك  بمصار�ف  و�تكّفل   والتعليم، 
 إبحار سر�ع وحماية املستعمل�ن وخاّصة م��م القّصر

 وحيث أّن مشروع ترك�� برمجية �سمح بالتعّرف ع�� العناو�ن
ث�ت إذا   

ّ
إال إل��ا  بالولوج  والسماح  املستخدم�ن  من   املطلو�ة 

عناو�ن ع��  تحتوي  سوداء،  قائمة   �� موجودة  ل�ست   أّ��ا 
 املواقع اإلباحية واملتطّرفة وا��ّصصة للعب، و�ل املواقع ال��
 يتّم التبليغ عل��ا من ِقبل املستعمل�ن لعدم مطابق��ا مع الغاية
املبحر�ن القّصر  ع��  خطرا  ل 

ّ
تمث أوال��  ا��دمة  من   املرجّوة 

ع�� الشبكة
إذا بالتن�يھ ع�� املستخدم  ال��مجية �سمح كذلك  أّن   وحيث 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املواقع إ��  الولوج  بمنع  �سمح  منظومة  ترك��   مشروعية 
الّضارة وال��مجيات   ،

ّ
ا��ط ع��  عب 

ّ
الل ومواقع   اإلباحية 

 وا��واس�ب املصابة ع�� الشبكة ل�ّل مستعم�� األن��نت ع��
ره املركز الوط�� للتكنولوجيات �� ال��بية

ّ
، الذي يوف

ّ
ا��ط

بمعا��ة م��ا  جوانب   �� املنظومة  �علقت   طاملا 
 املعطيات ال��صية فإنھ يتعّ�ن اإلل��ام بأح�ام
القانون األسا��� ملعا��ة املعطيات ال��صية

�� للتكنولوجيات  الوط��  املركز  إعالمية،   منظومة 
 ال��بية، مستعم�� األن��نت، عنوان بروتو�ول اإلن��نت
I.P adresse، ،حّساسة معطيات  قاصر،   برمجية، 
شبكة  ، النطاقات           أسماء  نظام   ترخيص، 
املعلومات، مجتمع  واب،  موقع  عنوان   عنكبوتية، 
ولوج، صفة، غاية،  ترخيص،  تبليغ،  إبحار،   موظف، 

مستعمل، إعالم، تخز�ن، تأم�ن املعطيات
 الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية

04واملركز الوط�� للتكنولوجيات �� ال��بية

05

06

20/03-1988 ,7 ,5
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
    أوت 2020

02

03
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 طلب الولوج إ�� موقع مدرج بالقائمة السوداء، كما أّ��ا تخّزن 
 معطيات مثل عدد طلبات الولوج إ�� املواقع املدرجة بالقائمة
بدون �عت��  ما  وهو  اإلن��نت،  بروتو�ول  ل�ل عنوان   السوداء 
 أي شّك معا��ة ملعطيات حّساسة �ستوجب من املركز طلب

ترخيص �� ذلك من الهيئة
املشروع ي�ون من  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ملا سبق ذكره،  تبعا   وحيث 

 إرساء هذه التطبيقة، شر�طة ا��صول ع�� ترخيص �� ذلك
 من قبل الهيئة طبقا للقانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
 يذكر فيھ املسؤول عن املعا��ة الغاية من املعا��ة والتداب��
معا����ا، يتّم  ال��  املعطيات  لتأم�ن  ستفّعل  ال��   التنظيمية 
وكيفية ذلك،   �� صفة  لھ  ملن   

ّ
إال إل��ا  للولوج  السماح   وعدم 

ا��ّدد الزم��  وا��ّ��  بحقوقهم،  التطبيقة  مستعم��   إعالم 
لتخز�ن تلك املعطيات ومعا����ا

.

.
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املالية األوراق  بورصة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 بتو�س حول مشروعّية إرساء قاعدة بيانات              الشر�ات
�� املتداخلة  األطراف  ِقبل  من  إستغاللها  يمكن  ال��   املغلقة" 

السوق املالية

وليھ  أو  أو ورثتھ  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة   الغ�� دون 
 بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا إال إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
إرساء املشروع  ھ من 

ّ
أن الهيئة  ترى  ملا سبق ذكره،  تبعا   وحيث 

األطراف وتمك�ن  املغلقة"،  الشر�ات  بيانات             قاعدة 
�ستجيب أّ��ا  طاملا  عل��ا،  الع 

ّ
اإلط من  السوق   ��  املتداخلة 

ملقتضيات القانون ا��امي للمعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

عّرف  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أّن   حيث 
 املعطيات ال��صية �� فصلھ الّرا�ع بأّ��ا "... �ل البيانات مهما
أو أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا   �ان مصدرها 

قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
املعطيات ��ماية  القانونية  األنظمة  �ّل  تقتصر  ھ 

ّ
أن  وحيث 

 ال��صية، بما �� ذلك النظام التو����، ع�� حماية املعطيات
القضاء فقھ  أقّره  ما  وهو  الطبيعي�ن.  لأل��اص   ال��صية 
بنظام مشمولة  ل�ست  املعنو�ة  الذوات  فإّن  للهيئة،   املستقّر 

ا��ماية
قاعدة إرساء  املشروع  من  ي�ون  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
من السوق   �� املتداخلة  األطراف  وتمك�ن  املذ�ورة،   البيانات 
ق بذوات معنو�ة

ّ
الع عل��ا، طاملا أّن املعطيات املتاحة تتعل

ّ
 اإلط

وأّن بآعتبار  طبيعي�ن،  أ��اص  معطيات  شملت   و�ن 
 تواجدهم بتلك القاعدة ت�ّ�ره صف��م كمسّ��ين أو كمشارك�ن

�� رأس مال تلك الذوات املعنو�ة
 وحيث و من جهة أخرى، فإّن الهيئة ال ترى فائدة من تحديد
لسنة  22 عدد  األسا���  القانون  إ��  بالرجوع  اإلحالة   مفهوم 
القانون أّن  طاملا  املعلومة،  إ��  النفاذ  بحّق  ق 

ّ
املتعل  2016 

بإقراره الوضعية  هذه  ر 
ّ
يؤط  2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 

 إم�انية إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��، وذلك �� فصلھ
ھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ��

ّ
 47 الذي ينّص ع�� أن

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

املعنو�ة الذوات  ملس��ي  ال��صية  املعطيات   إن 
حماية نظام  إ��  إحال��ا  عند  تخضع  ال  ��ا،   والشر�اء 
بصف��م قت 

ّ
�عل أ��ا  طاملا  ال��صية،   املعطيات 

و�شاطهم صلب الذوات املعنو�ة

ذوات املعلومة،  إ��  النفاذ  بيانات،   قاعدة 
عمومي، هي�ل  الغ��،  إحالة،  الع، 

ّ
إط  معنو�ة، 

حماية، نظام  شر�ك،  مسّ��،  طبي��،   ��ص 
 ،قاعدة بيانات، فقھ القضاء

بورصة األوراق املالية
04

05

06

20/03-19947, 4 01

األراء
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أوت 2020
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تكنولوجيات وزارة  عن  الصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
ق

ّ
يتعل ح�ومي  أمر  مشروع  حول  الّرق��  والتحول   اإلتصال 

ومطابقتھ للمعطيات  اإللك��و�ي  والتبادل  البي��   بال��ابط 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
ألح�ام القانون املتعل

الفصل 3. إسداء ا��دمات عن �عد
اإلجراءات إنجاز   �� اإللك��و�ي  ال��اسل   .4  الفصل 

 �� املعلومة  إ��  النفاذ  مصط��  املعلومة  إ��  بالنفاذ  ق 
ّ
 املتعل

ل �� "�شر املعلومة بمبادرة من الهي�ل
ّ
ھ يتمث

ّ
 فصلھ الثالث بأن

 املع�� وا��ق �� ا��صول عل��ا بطلب". و��ون بذلك موضوع
ال��ابط أو  املعلومة  تبادل  أما  املعلومة.  إتاحة  هو   النفاذ 
2020 31لسنة   البي��، فقد تّم �عر�فھ �� إطار املرسوم عدد 
اإللك��و�ي التبادل  من  الهيا�ل  ن 

ّ
تمك "منظومة  ھ 

ّ
 بأن

أّن جلّيا  و��ون  املعلوماتية".  نظمها  مختلف  ب�ن   للمعطيات 
طالب إ��  الهي�ل  من  الوجهة،  أحادّية   �� النفاذ   عملّية 
ذات عملّية  ف��  البي��،  أوال��ابط  التبادل  أّما   املعلومة. 
جاه�ن. و�� هذا املع��، نّص لسان العرب �� �عر�ف التبادل

ّ
 إت

لُّ
ُ
اُه َما ِعْنَدُه." أو " �

َ
ْعط

َ
 َما ِعْنَدُه َوأ

َ
ذ

َ
خ

َ
ھ يتّم ب�ن ��ص�ن "أ

ّ
 بأن

ھ ��
ّ
د أن

ّ
ِرِه". وهو ما يؤك

َ
ظ

َ
� ِوْجَهِة ن

َ
َر َع�

َ
ِلُع اآلخ

ْ
 َواِحٍد ِمْ�ُ�ْما ُيط

 �ّل عملّية تبادل، هنالك أخذ وعطاء، ف�� �عيدة عن عملية
 أحادية الوجهة ل��ص يطلب معلومة، دون إم�انية اإلدالء
وجود إقرار  إ��  بيانھ  سبق  ما  و�ؤدي  اآلخر.  للطرف   بأخرى 
 خلط �� املفاهيم بآعتبار أّن التبادل �� املعطيات �ساوي طلب
 النفاذ إل��ا، وانجّر عن ذلك طلب هيئة النفاذ تقديم رأ��ا ��
 ال��ت�ب ع�� رأي الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية،

و�سنادها عضوّ�ة قاّرة بصف��ا �� ال��نة التقنية
 وحيث أّن مفهوم التبادل كما تّم توضيحھ يؤّدي إ�� الوقوف
��" عنون  الذي  املشروع  من  األّول  الباب  بنود  م�ّ�رات   ع�� 
 التبادل اإللك��و�ي للمعطيات" ال�� ال تتعّرض إ�� التبادل بل

إ�� ا��دمة عن �عد، كما ي��

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

الهيئة ترى  املق��ح، ال  األمر   حيث فيما يخّص عنوان مشروع 
الشروط "ضبط  لي�ون  املشروع  عنونة  توسيع  من   فائدة 
والتبادل البي��  لل��ابط  املنظمة  واإلجراءات   والصيغ 
 اإللك��و�ي للمعطيات ب�ن الهيا�ل واملتعامل�ن معها وفيما ب�ن
مقتضيات تطبيق  إ��  ��دف  املشروع  أّن  طاملا   الهيا�ل"، 
،2020 جوان   10  �� املؤرخ   2020 لسنة   31 عدد   املرسوم 
ق بالتبادل اإللك��و�ي للمعطيات ب�ن الهيا�ل واملتعامل�ن

ّ
 املتعل

ي�� بما  اإلكتفاء  لذلك،  تبعا  و�ق��ح  الهيا�ل.  ب�ن  وفيما   معها 
واإلجراءات والصيغ  الشروط  بضبط  متعلق  ح�ومي   "أمر 
التبادل وأّن  خاّصة  للمعطيات"،  اإللك��و�ي  للتبادل   املنظمة 
 اإللك��و�ي أوسع من ال��ابط البي��، و�ق��ح إذا اإلكتفاء ��ذا
31  املفهوم ا��امع والذي تّم تكر�سھ بمقت��� املرسوم عدد 

لسنة 2020
إدراج  �� م�ّ�را  الهيئة  تجد  ال  العات، 

ّ
اإلط يخّص  فيما   وحيث 

إ�� بالنفاذ  ق 
ّ
املتعل  2016 لسنة   22 عدد  األسا���   القانون 

ق بالتبادل
ّ
العات، طاملا أّن مشروع األمر يتعل

ّ
 املعلومة �� اإلط

ت��ير لطلب أّي  يوجد  لذلك، ال  وتبعا  للمعطيات،   اإللك��و�ي 
رأي هيئة النفاذ إ�� املعلومة �� إبداء رأ��ا �� هذا املشروع

األسا��� القانون  عّرف  املفاهيم،  �عر�ف  يخّص  فيما   وحيث 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

والتبادل البي��  بال��ابط  ق 
ّ
يتعل ح�ومي  أمر   مشروع 

القانون ألح�ام  ومطابقتھ  للمعطيات   اإللك��و�ي 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
املتعل

إحالة ع��  �عتمد  البي��  التبادل  منظومة  أن   طاملا 
 معطيات ��صية ب�ن الهيا�ل العمومية، إنھ يتعّ�ن
املعطيات حماية  قانون  أح�ام  إ��  تخضع   أن 

 ال��صية

التبادل البي��،  ال��ابط  ح�ومي،  أمر   مشروع 
هيئة املعلومة،  إ��  النفاذ  للمعطيات،   اإللك��و�ي 
هي�ل معلوماتية،  منظومة  املعلومة،  إ��   النفاذ 
ترخيص، تصر�ح،  �عد،  عن  ا��دمات   عمومي، 
واب، موقع  الك��و�ي،  بر�د  االلك��و�ي،   ال��اسل 
إتاحة، ���ة،  الك��و�ي،  طلب  الك��و�ي،   وصل 

تحي�ن، ش�وى

اإلتصال تكنولوجيات   وزارة 
والتحول الّرق��
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الفصل�ن -ما عدى  ّصص 
ُ

الباب خ أّن هذا  ي�ون جلّيا   وحيث 
 16 و17 إ�� تنظيم ا��دمة عن �عد وهو ال ي��ز موضوعھ ال ��
 عنوان الباب وال �� عنوان املشروع و��ون بذلك مسقط وغ��

م�ّ�ر
ب�ن تقاطع  وجود  الهيئة  تالحظ  اإلطار،  نفس  و��   وحيث 
ع��  13 الفصل  ينّص  إذ  املشروع،  من  و16   13  الفصل�ن 
 إم�انية "تقديم طلب إلك��و�ي لتحي�ن املعطيات ا��اصة ��م
أقرب  �� املع��،  الهي�ل  "إبالغ  ع��   16 والفصل  إصالحها"   أو 
الالزمة"، و��ون أو اإلضافات  بالت��يحات  املمكنة،   اآلجال 

بذلك من املستحسن دمج محتوى الفصل�ن
 وحيث أّن مشروع األمر ا���ومي لم يتعّرض ولو ملّرة واحدة ��
إ�� �وء 

ّ
ال� إ�� واجب حماية املعطيات ال��صية عند   بنوده 

 تبادل املعطيات ب�ن الهيا�ل وكيفية إح��ام هذا اإللزام، الذي
 نّص عليھ الفصل الثالث من املرسوم عدد 31 لسنة 2020 ��
 صيغة عاّمة "يتم التبادل االلك��و�ي للمعطيات طبقا ألح�ام
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل ولل�شر�ع  املرسوم   هذا 

ق
ّ
املتعل الباب   �� فصل  إدراج  يق��ح  كما   ال��صية...". 

 بالتبادل البي�� يأخذ �ع�ن اإلعتبار ما ينّص عليھ الفصل 47
الذي ال��صية،  املعطيات  ��ماية  األسا���  القانون   من 
الغ�� إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  "ت��ر  ھ 

ّ
أن ع��   ينّص 

بأي وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة   دون 
ضرور�ة املعطيات  هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك   وسيلة 
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 
فصل إضافة  بالتا��  وُ�ق��ح  العمل".  ��ا  ا��اري   وال��ات�ب 
قة

ّ
املتعل املعطيات  تبادل  يمكن  "ال  التالية:   بالصياغة 

 إذا �ان ذلك
ّ
 باملعطيات ال��صية لأل��اص ب�ن الهيا�ل إال

للقوان�ن طبقا  الهيا�ل  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ   ضرور�ا 
 وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل و�� �ّل ا��االت األخرى، �ستوجب

��ب املعطيات ال��صية من الوثائق املتبادلة

ق
ّ
املتعل  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  ألزم   وحيث 

املعا��ة عن  مسؤول  �ّل  ع��  ال��صية  املعطيات   بحماية 
التصر�ح  �� ل 

ّ
تتمث الهيئة  لدى  مسبقة  بإجراءات   القيام 

 (الفصل 7) وعند االقتضاء طلب ال��خيص (الفصل 8). وهذه
املعا�� الهي�ل  أّن  هل  بتقدير  للهيئة  �سمح   اإلجراءات 
التنظيمية والعملية التداب��  خذ 

ّ
إت  للمعطيات ال��صية قد 

يقوم ال��  ال��صية  للمعطيات  �افية  حماية   لتوف�� 
 بمعا����ا. لذلك ي�ون خرقا ملنظومة ا��ماية، تبادل معطيات
الوثائق ع��  وتحّصل  املسبقة  باإلجراءات  قام  هي�ل   ب�ن 
تلك بآح��ام  يقم  لم  هي�ل  مع  الهيئة،  قبل  من   القانونية 
 اإلجراءات. و��ون من املستحسن إضافة بند �� باب التبادل
ّ
 اإللك��و�ي للمعطيات ي�ون نّصھ "ال يمكن تبادل املعطيات إال
الهيئة لدى  املسبقة  باإلجراءات  قامت  ال��  الهيا�ل   ب�ن 

الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
ھ يتعّ�ن إعادة صياغة

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ح�� أعاله  املبّ�ن  النحو  ع��  ا���ومي  األمر  مشروع   فصول 
ق بحماية املعطيات

ّ
املتعل القانون   تتطابق أح�امھ مع أح�ام 

ال��صية

 وا��دمات اإلدار�ة 
الفصل 5. ال��اسل اإللك��و�ي

الفصل 6. شروط إعتماد ال��يد اإللك��و�ي
الفصل 7. معاي�� ومواصفات ا��دمات عن �عد

الفصل 8. �شر ع�� املوقع قائمة ا��دمات ع�� ا��ط
 الفصل 9. �سليم وصل إلك��و�ي عند طلب ا��دمة عن

�عد
الفصل 10. اإلكتفاء بالطلب اإللك��و�ي ل��دمة عن �عد
عن ا��دمة  طلب  عند  ال���  عدد  إيداع   .11  الفصل 

�عد
الفصل 12. آجال الرّد عن طلب ا��دمة عن �عد

ومتا�عة املعطيات  لتحي�ن  الطلب  إتاحة   .13  الفصل 
 معا��ة الطلب عن �عد

 الفصل 14. إتاحة تقديم الش�اوى عن �عد
 الفصل 15. ضمان إستمرارّ�ة ا��دمات ع�� ا��ط

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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.

التجه�� واإلس�ان إبداء رأي الصادر عن وزارة   بناء ع�� طلب 
 وال��يئة ال��ابية حول إم�انية �عي�ن من يّمثل الهيئة �� جلسة
كّراس إلعداد   ،2020 أوت   05 يوم  س�نعقد  ال��   العمل 
نظرا العقاري  البعث  �شاط  بممارسة  قة 

ّ
املتعل  الشروط 

ملساسها بمسائل لها عالقة بحماية املعطيات ال��صية

 املعا��ة ا��رص عند تجميع املعطيات ال��صية، ع�� أن 
ال�� ا��دمة  إطار   �� للمعا��ة  ضروري  هو  ما  ع��   يقتصر 
سيؤّم��ا ال��  املص��ة  أو  ��ا،  املعني�ن  لأل��اص   س�سد��ا 

بالنظر إ�� املهام املو�ولة إليھ
ع�� باملراسلة  اإلشارة  تّمت  فقد  أخرى،  جهة  ومن   وحيث 
 إستعمال بطاقة التعر�ف الوطنية ومقتضيات م�شور رئ�س
2019. و�ذ �شّدد 25 فيفري  بتار�خ  8 الصادر   ا���ومة عدد 
ق

ّ
 الهيئة ع�� ضرورة التقّيد بأح�ام امل�شور املذ�ور، فيما يتعل

لدى خاّصة  الوطنية،  التعر�ف  بطاقة  وآستعمال   بآعتماد 
�شر معطيات ا��رفاء أو تداولها بأّي ش�ل �ان

 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أّ��ا س�تفاعل مع طلب
 الرأي الذي ستوّجهھ لها وزارة التجه�� �� هذا ا��صوص، إن
إ�� بالنظر  اإليضاحات  من  مز�د  تقديم  األمر  ب 

ّ
 تطل

ا��صوصّيات املرتبطة بكّراس الشروط املومأ إل��ا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث ينّص القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، �� فصلھ
الضرور�ة الضمانات  تحديد   " بمهام  تقوم  الهيئة  أّن   ،76 
 والتداب�� املالئمة ��ماية املعطيات ال��صية" و" إبداء الرأي
 �� جميع املسائل ذات العالقة بأح�ام هذا القانون" و" إعداد

قواعد سلوكية �� ا��ال
لتمك�ن الهيئة �عرب عن إستعدادها  تبعا لذلك، فإّن   وحيث 
بممارسة قة 

ّ
املتعل الشروط  كّراس  بإعداد  فة 

ّ
امل�ل �نة 

ّ
 ال�

قت
ّ
�عل طاملا  ا��ال،  هذا   �� رأ��ا  من  العقاري  البعث   �شاط 

املعطيات بحماية  عالقة  لها  بمسائل  الكّراس  بنود   �عض 
ال��صية

�� هذا ا��صوص، يرّد عل��ا طلب رأي  آنتظار أن   وحيث و�� 
القانون من   11 الفصل  بمقتضيات  التذك��  الهيئة   توّد 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004، الذي ينّص ع�� ما ي��: "يجب
 أن تتم معا��ة املعطيات ال��صية ب�امل األمانة و�� حدود
 ما �ان م��ا ضرور�ا للغرض الذي جمعت من أجلھ، كما يجب
املعطيات ت�ون  أن  ع��  املعا��ة  ع��  املسؤول  يحرص   أن 

 ال��صية ��يحة ودقيقة ومحّينة
ھ ع�� املسؤول عن

ّ
 من منطوق الفصل 11، أن

ّ
 وحيث �س�شف

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إلعداد املنعقدة  ا��لسة   �� الهيئة  مشاركة   طلب 
البعث �شاط  بممارسة  قة 

ّ
املتعل الشروط   كّراس 

العقاري

 تبدئ الهيئة الرأي �� �ل املسائل ذات العالقة بقانون
حماية املعطيات ال��صية

التعر�ف بطاقة  تجميع،  الشروط،   كّراس 
أمانة، الغاية،  ع��  اقتصار  حرفاء،   الوطنية، 

تجميع، م�شور

واإلس�ان التجه��   وزارة 
04وال��يئة ال��ابية

05
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.

التجه�� واإلس�ان الّصادر عن وزارة  إبداء رأي   بناء ع�� طلب 
بطاقة من  ���ة  طلب  مشروعّية  حول  ال��ابية   وال��يئة 
 التعر�ف الوطنية ل��صول ع�� كّراس شروط ممارسة �شاط

البعث العقاري

 إطار إستعمال بطاقة التعر�ف الوطنية، ينّص بھ ع�� واجب 
قائمات و�شر  الزائر�ن  هوّ�ة  من  التثّ�ت  عند   اإلكتفاء، 
 ��صية أو تقّبل شي�ات، ب���يل األرقام الثالثة األخ��ة من

بطاقة التعر�ف الوطنية
 وحيث أّن األ��اص املعني�ن �� وضعية ا��ال، هم مسؤولون
 �شر�ات ال�� �� ذوات معنو�ة. وعليھ، فإّن فقھ قضاء الهيئة
 قد أقّر بآستمرار و�صفة مستقّرة أّن نظام حماية املعطيات
بالذوات قة 

ّ
املتعل املعطيات  لذلك  تبعا  �س�ث��   ال��صية 

اإلشهار لقواعد  �شاطها  ممارسة   �� تخضع  ال��   املعنو�ة 
ال��صية املعطيات  فإّن  ذلك،  ع��  و�ناء   والشفافية. 
 ا��اصة باأل��اص الطبيعي�ن �� إطار مباشر��م أل�شط��م
أو تّجارا  بصف��م  أو  املعنو�ة  الذوات  لتلك  مسّ��ين   بصف��م 
 حرفي�ن أو مزد�ي خدمات أو مباشر�ن ملهن حّرة تخضع لنفس
املستوجبة با��ماية  مشمولة  ل�ست  بالتا��  و��   اإلست�ناء، 
املعطيات ��ماية  األسا���  القانون  ملقتضيات   طبقا 

ال��صية
تطبيق  �� م�ّ�ر  ال  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

2019 �� وضعية ا��ال و��ون  م�شور رئ�س ا���ومة لسنة 
الوطنية التعر�ف  بطاقة  من  ب���ة  املطالبة  املشروع   من 
 ل��صول ع�� كّراس شروط ممارسة �شاط البعث العقاري.
زمة ملنع �ل إستعمال لغاية

ّ
د الهيئة ع�� أخذ التداب�� الال

ّ
 وتؤك

قاطع بوضع  وذلك  مة، 
ّ
املسل التعر�ف  بطاقة  ل���ة   أخرى 

 ومقطوع ع�� وج�� ال���ة، وهو ما يحول دون إم�انية إعادة
���ها لغايات غ�� مشروعة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

من ھ 
ّ
أن هل  تحديد  حول  يتمحور  املطروح  اإلش�ال  أّن   حيث 

اإلدارة مّد  العقاري  البعث  شر�ات  مسؤو��  مطالبة   املشروع 
شروط كّراس  ع��  ل��صول  �عر�فهم  بطاقة  من   ب���ة 

ق بممارسة �شاط البعث العقاري؟
ّ
املتعل

 وحيث عّرف القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، �� فصلھ
�ان مهما  البيانات  "�ل  بأّ��ا  ال��صية  املعطيات   الّرا�ع، 
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال
 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة". و�ذلك، فإّن بطاقة
فإّ��ا عل��ا،  املطبوعة  الهوّ�ة  معطيات  إ��  و�النظر   التعر�ف 
 تحتوي ع�� معطيات ��صية �سمح بالتعّرف بصفة مباشرة
 ع�� املع�� باألمر، خاّصة وأّ��ا تحتوي ع�� معطيات بيوم��ية

�الصورة والبصمة وال�� �عّد من صنف املعطيات ا��ّساسة
من  ��� إن�شار  خطورة  إ��  نت 

ّ
تفط قد  الدولة  أّن   وحيث 

من وغ��ها  اإلدارات  إ��  املقّدمة  امللّفات   �� الهوّ�ة   بطاقة 
 الهيا�ل سواء �انت عمومية أو خاّصة، مّما حدا بالوز�ر األّول
1981 بإصدار م�شور حول املطالبة ب��� 23 نوفم��   بتار�خ 
 بطاقة التعر�ف القومية والذي ينّص فيھ ع�� "... العدول عن
بالتنصيص اإلقتضاء  عند  واإلكتفاء  الوثيقة  ��ذه   املطالبة 
 ع�� عدد وتار�خ بطاقة التعر�ف القومية بالوثائق ال�� يطالب
 ��ا املواطن". و�� نفس اإلطار، أصدر رئ�س ا���ومة م�شورا
 بتار�خ 25 فيفري 2019، حول حماية املعطيات ال��صية ��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

املعنو�ة بالذوات  قة 
ّ
املتعل املعطيات   �س�ث�� 

طبيع��ا أو  ش�لها  �ان  مهما  ��ا  والشر�اء    و�مسّ����ا 
القانونية من نظام حماية املعطيات ال��صية

إحالة، حساسة،  معطيات  بيوم��ية،   معطيات 
الوطنية، التعر�ف  بطاقة  معنو�ة،  ذوات   الغ��، 
���ة، بصمة،  صورة،  هو�ة،  شروط،   كّراس 

م�شور، زائر، فقھ القضاء، تداب�� حماية

واإلس�ان التجه��   وزارة 
وال��يئة ال��ابية

04

05

06

20/03-202 (2)4
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2020

02

03

21

،

.

.

.

.

.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                      2021-2009                          283



.

 بناء ع�� طلب إبداء رأي الصادر عن وزارة النقل حول مشروع
بآستغالل ق 

ّ
املتعل الشروط  كّراس  ع��  املصادقة  حول   قرار 

مؤّسسات الت�و�ن �� مجال سياقة العر�ات والسالمة املرور�ة

طلبنا  عند  الوزارة  قّدمت  ولقد  م��ا".  وا��روج   الفضاءات 
حماية  �� الغاية  أّن  وتبّ�ن  النقطة  هذه  حول   توضيحات 
م�ن

ّ
املتعل تجاوزات  من  السيارة  داخل  واملمتحن�ن   املدّر��ن 

وت�ون بذلك الغاية مشروعة
ملقتضيات طبقا  الوسائل  هذه  ب��ك��  العموم  إعالم   يجب 
ھ "يجب إعالم العموم بطر�قة

ّ
72 الذي ينّص ع�� أن  الفصل 

إ�� و�رجع  بصر�ة".  مراقبة  وسائل  بوجود  ومستمرة   وا��ة 
العر�ة وترك�� تن�يھ وا�� داخل  بإلصاق  املعنية   املؤّسسات 

م ع�� عالمة ضوئية أّ��ا بصدد ال���يل
ّ
.وسائل مراقبة �عل

 �عد ا��صول ع�� ترخيص �� 
ّ
 ال يمكن ترك�� هذه الوسائل إال

ھ
ّ
أن ع��  ينّص  الذي   69 للفصل  طبقا  الهيئة  ِقبل  من   ذلك 

 "يخضع استعمال وسائل املراقبة البصر�ة إ�� ترخيص مسبق
من الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية

 يجب إعدام ال���يالت عند إنتفاء الغاية من ترك��ها طبقا 
ال���يالت إعدام  "يجب  ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   74  للفصل 

 البصر�ة إذا أصبحت غ�� ضرور�ة لتحقيق الغاية ال�� وضعت
 من أجلها...". و�� وضعية ا��ال، األحداث ال�� ي�ون حصولها
ن إل��ا �عد شهر بل �� ا���ن و��

ّ
 داخل السيارة ال يمكن التفط

 أق��� ا��االت �� غضون األيام القليلة ال�� ت�� وقوعها مّما
 سيؤدي بالهيئة إ�� تحديد زمن اإلحتفاظ بأقّل مّما هو معمول

بھ عادة �� الفضاءات املفتوحة
 التوضيحات ال�� قامت ��ا هيا�ل الوزارة تفرز إش�اال آخر ��
مراقبة وسائل  ب��ك��  بالسماح  املنظومة  واض��  ب�ية   عالقة 
مع وا��ة  مخالفة   �� ي�ون  ما  وهو  الصوت  أيضا   ��ّ�ل 
"... و�� �ل ھ 

ّ
أن تنّص ع��  ال��   71 الفصل  الثانية من   الفقرة 

مرفوقة البصر�ة  ال���يالت  ت�ون  أن  يجوز  ال   ا��االت، 
ب���يالت صوتية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

من مجموعة  العاتھ 
ّ
إط  �� أورد  قد  القرار  مشروع  أّن   حيث 

قة ب�شاط هذا النوع من املؤّسسات، لكّنھ غّيب
ّ
 القوان�ن املتعل

ر حصر�ا
ّ
2004، والذي يؤط 63 لسنة   القانون األسا��� عدد 

�وء إ�� آليات املراقبة أو ا��ماية البصر�ة ال�� س�ستوجب
ّ

 ال�
لهذا ا��ّصصة  بالسيارات  ترك��ها  املق��ح،  الشروط   كّراس 

ال�شاط
 وحيث ينّص الفصل 28 من كّراس الشروط املذ�ور �� جملة
ھ "يجب تجه�� العر�ات ذات محّرك املعّدة للت�و�ن

ّ
 أو�� ع�� أن

بأجهزة النار�ة  الدّراجات  بآست�ناء  العر�ات  سياقة  مجال   �� 
�ام��ا مراقبة

ر ترك�� و�ستغالل هذه الوسائل القانون األسا���
ّ
 وحيث يؤط

 املذ�ور والقرار ال��تي�� للهيئة عدد 5 بتار�خ 5 س�تم�� 2018،
املراقبة وسائل  ترك��  و�جراءات  شروط  بضبط  ق 

ّ
 املتعل

البصر�ة
 وحيث يخضع ترك�� وسائل املراقبة و�ستغاللها لرقابة الهيئة

مّما �ستد�� إح��ام املقتضيات التالية
 �� األسا���  القانون  أقّره  ملا  طبقا  ال��ك��  من  الغاية   إح��ام 
وسائل استعمال  يمكن  "ال  ھ 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   71  فصلھ 

 املراقبة البصر�ة �� األماكن املنصوص عل��ا بالفصل املتقدم
إذا �انت ضرور�ة لضمان سالمة األ��اص والوقاية من  إال 
إ�� الدخول  حركة  لتنظيم  أو  املمتل�ات  وحماية   ا��وادث 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ترك�� وسائل مراقبة بصر�ة

إح��ام إ��  البصر�ة  ملراقبة  وسائل  ترك��   يخضع 
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل بالقانون  املبّ�نة   الضوابط 

 ال��صية وقرار الهيئة املتعلق ب��ك�� وسائل املراقبة
البصر�ة

بصر�ة، مراقبة  الشروط،  كّراس  قرار،   مشروع 
 حماية بصر�ة، غاية، ترخيص، إعدام ���يالت،
مفتوحة، فضاءات  منظومة،  صوت،   إعالم، 

معلقات، مستعمل�ن

وزارة النقل
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ف
ّ
امل�ل الوز�ر  ل 

ّ
تدخ م�ّ�ر  غ��  ي�ون  أخرى،  جهة  من   وحيث 

 بالنقل ع�� مقّرر لضبط "الشروط الفنية لهذه األجهزة وكيفية
 تجه��ها واستعمالها..." و�� املهام املناطة �عهدة الهيئة. ولذلك
 تق��ح الهيئة اإلستغناء ع�� ا��ملة الثانية من الفصل 28. أو
رأي أخذ  �عد  إال  يتم  أن  يمكن  ال  ذلك  ع��"أن   التنصيص 

مطابق للهيئة �� هذا ا��صوص
�ّل إدراج  يجب  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

كّراس من   28 بالفصل  سالفا  املبّ�نة  واإلجراءات   الشروط 
ي�سّ�� ال  املستعمل�ن  بأّن  التم���  هذا  ت��ير  و�مكن   الشروط. 
الع ع�� القانون األسا��� �� مختلف عناصره، وعادة

ّ
 لهم اإلط

غ��. ال  الشروط  بكّراس  املدرجة  األح�ام  بقراءة  يكتفون   ما 
"يجب ي��:  كما   28 الفصل  صياغة  إعادة  الهيئة  تق��ح   لذلك 
سياقة مجال   �� للت�و�ن  املعّدة  محّرك  ذات  العر�ات   تجه�� 
مع بصر�ة  حماية  بأجهزة  النار�ة  الدراجات  بآست�ناء   العر�ات 
27  �� املؤرخ   63 عدد  األسا���  القانون  مقتضيات   إح��ام 
وخاّصة ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل  ،2004  جو�لية 

الوطنية الهيئة  من  مسبق  ترخيص  ع��  ا��صول   واجب 
ملصقات ع��  باإلعالم  والقيام  ال��صية،  املعطيات   ��ماية 
 املستعمل�ن للسيارة بوجود هذه الوسائل و�عدام ال���يالت

". �� اآلجال املب�نة من قبل الهيئة �� ال��خيص املسند

"
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تمو�ل" "إندا  شركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
�وء ع��

ّ
 حول القواعد ال�� يجب إح��امها من ِقبلها قصد ال�

د من "مصداقية البيانات" من
ّ

ل خار�� إ�� خدمة التأك
ّ

 متدخ
جهة و"اإلستعالم االئتما�ي" من جهة أخرى

ف�� اإلئتما�ي،  باإلستعالم  قة 
ّ
املتعل الثانية  الوضعية   أّما 

ا��دمة ��ذه  فة 
ّ
امل�ل الشركة  أّن  إذ  للسابقة.  تماما   مغايرة 

قة بحرفاء
ّ
 تقوم بمعا��ة املعطيات ال�� تحّصلت عل��ا واملتعل

 الشركة الطالبة وذلك بتحديد أهداف املعا��ة، و�� إسداء

 ترقيم إئتما�ي ل�ّل حر�ف وتحديد الطر�قة ال�� يجب تّوخ��ا 
العملية، ��ذه  تقوم  ال��  الشركة  بذلك  وت�ون  بذلك.   للقيام 
تحتفظ أن  لها  إذ  مناوال.  ول�ست  املعا��ة  عن   مسؤوال 
 باملعطيات ال�� تحّصلت عل��ا وأن �عا��ها للغاية ال�� حّددها
ت�ون وال  بضبطها.  قامت  ال��  وشروط  إجراءات   وحسب 
بأّي حال من األحوال. املعا��ة  الطالبة مسؤوال عن   الشركة 
 وال يمكن إثارة هذه املسؤولية ولو بالتضامن مع الشركة ال��
 تقوم �عملية إسداء ال��قيم اإلئتما�ي، ع�� خالف ما تّم بيانھ

قة بمصداقية البيانات
ّ
بال�سبة إ�� العملية املتعل

ق األمر بمعا��ة املعطيات ال��صية �غاية
ّ
 وحيث سواء �عل

اإلستعالم إطار   �� معا����ا  أو  مصداقّي��ا  من  د 
ّ

 التأك
��صية معطيات  إحالة  تقت���  الوضعية  فإّن   اإلئتما�ي، 
القانون ر 

ّ
أط ولقد  آخر�ن.  ألطراف  الطالبة  الشركة   ��رفاء 

ق بحماية املعطيات ال��صية ذلك، إذ نّص ��
ّ
 األسا��� املتعل

إ�� ال��صية  املعطيات  إحالة  "ت�ّ�ر  ھ 
ّ
أن منھ،   47  الفصل 

ولّيھ أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون   الغ�� 
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك  وسيلة   بأي 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت   إذا 
44 من نفس الفصل  نّص  العمل". كما  ��ا  ا��اري   وال��ات�ب 
من إال  ال��صية  املعطيات  تجمع  "ال  ھ 

ّ
أن ع��   القانون 

املعطيات جمع  و�خضع  مباشرة.  باألمر  املعني�ن   األ��اص 
 ال��صية من الغ�� إ�� موافقة املع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ
�ان إذا  أو  الغ��  من  جمعها  إم�انية  القانون  إقت���  إذا   إال 
 جمعها من املع�� باألمر �ستوجب القيام بمجهودات مرهقة أو

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ل�ن �� هذه
ّ

 حيث بادئ ذي بدء، يتوّجب تحديد صفة املتدخ
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  �عّرض  فقد   العمليات. 
عن املسؤول  هو  األّول  ل�ن. 

ّ
املتدخ من  نوع�ن  إ��   ،2004 

��ص "�ل  ھ 
ّ
بأن  6 الفصل   �� �عر�فھ  تّم  الذي   املعا��ة، 

 طبي�� أو معنوي يحّدد أهداف معا��ة املعطيات ال��صية
 وطرقها"، أّما الثا�ي فهو املناول الذي تّم �عر�فھ حسب نفس
بمعا��ة يقوم  معنوي  أو  طبي��  ��ص  "�ل  ھ 

ّ
بأن  الفصل 

املعطيات ال��صية ��ساب املسؤول عن املعا��ة
قة بالتأكد من مصداقية

ّ
ھ �� الوضعية األو�� املتعل

ّ
 وحيث أن

ل ��ساب
ّ

فة ��ذه العملية تتدخ
ّ
 البيانات، فإّن الشركة امل�ل

 الشركة الطالبة مّما يجعل م��ا مناوال لها. و�� ملزمة بإرجاع
د من

ّ
 املعطيات إليكم وعدم اإلحتفاظ ب���ة م��ا، �عد التأك

البن�ي، امليدان   �� الوضعية  هذه  وت�شابھ   مصداقي��ا. 
الص�وك دف��  طباعة  عند  املناول  ��ا  يقوم  ال��   العملية 

��ساب البنك

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

من د 
ّ

إطارالتأك  �� معطيات   إحالة 
مصداقية البيانات واإلستعالم االئتما�ي

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
الصور  �� عدى  ما  باألمر  املع��  ال��ص   موافقة 
املعطيات بحماية  ملتعلق  بالقانون  عل��ا   املنصوص 

ال��صية

اإلستعالم البيانات،  مصداقية  مناول،  املعا��ة،  عن   مسؤول 
��ص طبي��،  ��ص  تصر�ح،  موافقة،  حرفاء،   اإلئتما�ي، 
 معنوي، الغاية، إرجاع معطيات، ان��اء الغاية، احتفاظ، �شاط
 بن�ي، ترقيم ائتما�ي، اقتصار ع�� الغاية، مسؤولية بالتضامن،
الغ��، مجهودات مرهقة،  إحالة، موافقة، است�ناءات اإلحالة، 
فنية، وسائل  االختيار،   �� التحري  إعالم،  مشروعة،   مصا�� 
،��� إعدام  املعطيات،  سر�ة  قانو�ي،  ال��ام  مد�ي،   مسؤول 

مشروعية املعا��ة، حق النفاذ إ�� املعطيات، حق االع��اض

04 شركة إندا تمو�ل

05

06

20/03-20401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2020

02

03

17

القرار عدد 5 
74,73,72,71,70,69

،

.

."

.

.
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ھ بال�سبة إ�� وضعية اإلستعالم
ّ
 وع�� عكس ا��الة األو��، فإن

معا��ة  �� للموافقة  العام  للمبدأ  وتطبيقا   اإلئتما�ي، 
ل الغ�� للقيام �عملية معا��ة

ّ
 املعطيات ال��صية، فإّن تدخ

 ملعطيات ��صية �� حوزة مسؤول عن املعا��ة آخر ولغاية

�ان  أو  املشروعة  بمصا��ھ  املساس  عدم  الوا��  من   �ان 
املع�� باألمر متوفيا

إم�انية العام عدم  املبدأ  ملا سبق ذكره، يقت���  تبعا   وحيث 
إعالم تّم  إذا   

ّ
إال الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات   إحالة 

الصر�حة موافقتھ  ع��  وا��صول  بالعملية  املع��   ال��ص 
قا بالغاية ال��

ّ
 والكتابية ع�� ذلك. و�جب أن ي�ون اإلعالم متعل

وغ�� وعاما  موّسعا  ي�ون  أن  يمكن  وال  اإلحالة.  ألجلها   س�تّم 
من موافقة مس�ن��ة  ع��  با��صول  ل�سمح  بالتدقيق   محّدد 
بأّن املعني�ن  األ��اص  إعالم  يقبل  ال  لذلك   ا��ر�ف. 
عن املسؤول  مع  املتعامل�ن  إ��  إحال��ا  س�تّم   معطيا��م 
مناول إ��  ال��وء  عند  الفرضّية  هذه  وتطرح  فقط.   املعا��ة 

د من مصداقية البيانات
ّ

ليقوم �عملية التأك
 وحيث يتعّ�ن ع�� املسؤول عن املعا��ة الذي هو (شركة إندا
 تمو�ل �� وضعية ا��ال)، تطبيق ما نّص عليھ الفصل 20 من
معا��ة عن  املسؤول  ع��  "يجب  ھ 

ّ
أن ع��  األسا���   القانون 

أو املعا��ة  أعمال  ببعض  عهد  إذا  ال��صية   املعطيات 
 جميعها إ�� الغ�� �� إطار عقد مناولة أن يتحرى �� اختيار من
مقتضيات يح��م  أن  املناول  ع��  يجب  كما  بذلك.  إليھ   �عهد 
 هذا القانون وأال يتصرف إال �� حدود ما يأذن لھ بھ املسؤول
واملالئمة الالزمة  الفنية  الوسائل  لھ  ت�ون  وأن  املعا��ة،   عن 

إلنجاز املهام املو�ولة إليھ

�� املعطيات  تجميع  أساسها  ع��  تّم  ال��  تلك  عن   أخرى 
ھ يجب ع�� املسؤول عن

ّ
 األصل، و�� اإلستعالم اإلئتما�ي، فإن

ع�� ا��صول  العملية،  ��ذه  القيام   �
ّ
س�تو� الذي   املعا��ة 

 املوافقة الكتابية واملس�ن��ة لأل��اص املعني�ن باملعا��ة ع��
 املسؤول األّول وذلك ال�عدام أّية عالقة ب�ن حرفاء شركة "إندا
 تمو�ل" وشركة                       الذي �عّد مسؤوال عن املعا��ة
للقانون السليم  التطبيق  وهو  أعاله.  املبّ�نة  لألسباب   بذاتھ 
خاّص قانون  غياب   �� ال��صية،  املعطيات  ��ماية   ا��ا�� 

ر عملية اإلستعالم اإلئتما�ي
ّ
يؤط

 وحيث أّن الشركة املعنية                        قد قّدمت تصر�حا ��
 معا��ة املعطيات ال��صية إ�� الهيئة كما �ش��طھ القانون
ق بحماية املعطيات ال��صية، وتحّصلت ع��

ّ
 األسا��� املتعل

يقّر الذي   16/01-616 عدد   2016 فيفري   01 بتار�خ   قرار 
دت الهيئة �� نّص قرارها

ّ
 بمشروعية املعا��ة املذ�ورة. ولقد أك

�عد  
ّ
إال ل��رفاء  ال��صية  املعطيات  تجميع  يمكن  ال  ھ 

ّ
 أن

بذلك الهيئة  قرار  و�عّد  املس�ن��ة.  موافق��م  ع��   ا��صول 
نّص وقد  مشروط.  قبول  لكّنھ  باملعا��ة،  للتصر�ح   قبوال 
من األسا���  الهدف  أن  "حيث  ھ 

ّ
أن أسانيده،  صلب   القرار 

�� يكمن  ال��صية  معطياتھ  معا��ة  قبل  املق��ض   موافقة 
رة

ّ
املذك إ��  و�الرجوع  املعطيات  تلك  بمراقبة  لھ   السماح 

 التوضيحية املصاحبة للمطلب املقّدم ملشروع مكتب اإلئتمان
أّن ا��صول إ��  أّن املع�� باألمر أشار صل��ا   ا��اص، يّت�� 
�� ل�ّل فرد وذلك مضمون  والصر�حة  الكتابية  املوافقة   ع�� 
مطالبة مع  الطالبة  والشركة  املش��ك  ب�ن  املمضاة   املعاهدة 
البنك من  ال��خيص  ع��  ا��صول  من  املصرفية   املؤّسسات 

 املركزي قبل إمضاء العقد
ع�� ھ 

ّ
أن ع��  القرار  ذلك  صلب  كذلك  التأكيد  تّم   وحيث 

س�تّم معطيا��م  بأّن  حرفائھ  إعالم  املعا��ة  عن   املسؤول 
املعا��ة من  الهدف  توضيح  مع  املصّرح،  قبل  من   معا����ا 
 والتنصيص ع�� حّقهم �� النفاذ إ�� معطيا��م واإلع��اض ع��
وذلك ال��صية،  املعطيات  إحالة  من  شهر  قبل   معا����ا 
 بإمضاء وثيقة ت�ّ�ر املوافقة ع�� املعا��ة وتضمن لهم حقوقھ
املعطيات بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���  بالقانون  عل��ا   املنصوص 

ال��صية
 لذا، وع�� هذا األساس قّررت الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
املعطيات ملعا��ة  املسبق  التصر�ح  قبول   ال��صية 
 ال��صية املودع لد��ا من شركة                           �� ��ص
لها القانو�ي املدعو عمر املاطري وال�ائن مقّرها عدد 4.1

ّ
 ممث

 مب�� السفراء ن�� ورق القيقب، بالبح��ة 2 بتو�س، مع ضمان
والكتابية الصر�حة  املوافقة  كحّق  باألمر  املعني�ن   حقوق 
طبق وذلك  واإلع��اض  النفاذ  حّق  ع��  وا��افظة   ل��رفاء 

التنصيصات املصّرح ��ا بامللف
 و��ون بذلك املسؤول عن املعا��ة األص�� (شركة إندا تمو�ل
الصر�حة املوافقة  ع��  با��صول  ملزمة  ا��ال)،  وضعية   �� 
إ�� ال��صّية  املعطيات  إحالة  قبل  ��رفا��ا   واملس�ن��ة 
 الشركة                       وأّن �ل مخالفة ملقتضيات القانون

 و��ون املسؤول عن املعا��ة واملناول مسؤول�ن مدنيا عن �ل
ب عن ذلك أّن املناول ��

ّ
 إخالل بمقتضيات هذا القانون". و���ت

املعطيات �عا��  ال  البيانات،  مصداقية  من  د 
ّ

التأك  حالة 
لب منھ وأّن ت�ليف مناول ال ي��ع

ُ
 �� حدود ما ط

ّ
 ال��صية إال

هذه  �� وت�ون  املعا��ة  عن  األص��  املسؤول  عن   املسؤولية 
�� املناول  مع  بالتضامن  مسؤولة  الطالبة  الشركة   الوضعية 
إعالم واجب  و�بقى  مدنية.  صبغة  لھ  إخالل  أّي  إثارة   صورة 
 املع�� باألمر وا��صول ع�� موافقتھ بأّن معطياتھ ستعا�� من
عن املسؤول  ع��  محموال  ا��ّددة،  للغاية  مناول   ِقبل 
أن إ�� مناول من شأنھ  �وء 

ّ
ال� أّن  إعتبار   املعا��ة. وال يمكن 

 يدخل �� إطار اإلست�ناءات القانونية ال�� �عفي من ا��صول
ع�� موافقة املع�� باملعا��ة

�وء إ�� مناول �� ��ص شركة
ّ

   وتبعا ملا سبق بيانھ، ي�ون ال�
"Mitigan credit et insurance bureau"
عن و�الغاية  بذلك،  ا��رفاء  بإعالم  مشروط  لكّنھ   ممكنا 
الشركة ع��  يجب  كما  موافق��م.  ع��  وا��صول   املعا��ة 
قة بحماية املعطيات

ّ
 الطالبة إدراج اإلل��امات القانونية املتعل

 ال��صية �� العقد الذي س��بطها باملناول، وخاصة واجبھ ��
ع�� والعمل  ا��صوص،  هذا   �� الهيئة  لدى  بتصر�ح   القيام 
إل��ا إرجاعها  وخاّصة  املتاحة  املعطيات  سرّ�ة  ع��   ا��افظة 

د من مصداقّي��ا و�عدام أّي ���ة م��ا لد��م
ّ

�عد التأك

."

.

.

.
.

.

"Mitigan"

.
"Mitigan "

،"

"Mitigan" 

."

"Mitigan"
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موجب ال��صية،  املعطيات  بحماية  ق 
ّ
املتعل  األسا��� 

87 الذي ينّص " �عاقب  للعقو�ات املنصوص عل��ا بالفصل 
 بال��ن مدة عام�ن و�خطية قدرها عشرة آالف دينار �ل من

خالف أح�ام الفصل... 44 من هذا القانون

ھ يتعّ�ن ع�� شركة إندا
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

 تمو�ل التقّيد بالضوابط القانونية مثلما تّمت اإلشارة إليھ من
قبل الهيئة

."

.
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ة
ّ
 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الهيئة العليا املستقل

 لإلنتخابات حول مشروعّية مّد محكمة ا��اسبات ب���ة من
ال��ّل اإلنتخا�ي

االنتخابات واالستفتاءات  ب�نظيم  املرتبطة  العمليات   بجميع 
 و�دار��ا واإلشراف عل��ا طبقا لهذا القانون ولل�شر�ع االنتخا�ي
 وتقوم �� هذا اإلطار خاّصة بما ي��: 1 ـ مسك ��ل الناخب�ن
ھ يرجع للهيئة

ّ
ب ع�� ذلك أن

ّ
 وتحي�نھ بصفة مستمرة...". و���ت

حصر�ة، بصفة  أّي  سواها،  دون  لإلنتخابات  ة 
ّ
املستقل  العليا 

 ا��افظة ع�� ��ّل الناخب�ن وتحي�نھ ومراجعتھ وحمايتھ من
عليھ إستقّر  ما  وهو  بمحتواه.  �شه��  أو  إتالف  أو  �شو�ھ   �ّل 

فقھ القضاء �� ال��اعات ذات العالقة �� القانون املقارن
 وحيث أّن طالب النفاذ إ�� ال��ّل اإلنتخا�ي �� وضعية ا��ال
بصدور �غّ��ت  �سميتھ  أن  رغم  القضا�ي،  الهي�ل  نفس   هو 
القانون ينّص  إذ  عملھ.  س��  م 

ّ
ينظ جديد  أسا���   قانون 

ق بمحكمة ا��اسبات ��
ّ
 األسا��� عدد 41 لسنة 2019، املتعل

ھ "ع�� �ل جهة عمومية أو خاصة مّد محكمة
ّ
 فصلھ الّرا�ع أن

املتعلقة الوثائق  أو  املعلومات  ب�ل  تأخ��  دون   ا��اسبات 
وللمحكمة نوعها.  �ان  مهما  العمومية  األموال   ��  بالتصرف 
للهيئات التا�عة  املعلومات  قواعد  إ��  النفاذ   �� ا��ق   كذلك 

ا��اضعة لرقاب��ا
إذ أعاله،  املذ�ور�ن  الفصل�ن  ب�ن  بتاتا  �عارض  ال  ھ 

ّ
أن  وحيث 

لسنة  23 عدد  األسا���  القانون  من  الثالث  الفصل   ينّص 
العليا الهيئة  قبل  من  حصر�ا  ال��ّل  مسك  ع��   2012 
تمتلك ال��  الوحيدة  أّ��ا  ذلك  و�ع��  لإلنتخابات،  ة 

ّ
 املستقل

ھ
ّ
2019، فإن 41 لسنة  أّما القانون األسا��� عدد   ���ة منھ. 

ا�� قواعد "النفاذ   �� الّرا�ع ع�� حّق ا��كمة   ينّص �� فصلھ 
 املعلومات التا�عة للهيئات ". وهو ما يفيد صراحة أّن املشّرع
 قد إكتفى �� هذه ا��الة بالسماح ��كمة ا��اسبات �� إطار

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

العليا الهيئة  الهيئة قد أجابت ع�� طلب رأي من   حيث �انت 
جوان  16 بتار�خ  املوضوع  نفس  حول  لإلنتخابات  ة 

ّ
 املستقل

 2015، تحت عدد 03/15-38، وذلك بناء ع�� طلب إبداء رأي
ة لإلنتخابات بتار�خ 09 جوان

ّ
 الصادر عن الهيئة العليا املستقل

ا��هات طلب  مشروعّية  حول  رأي  طلب  واملتضّمنة   ،2015 
القضائية موافا��ا ب���ة من ��ّل الناخب�ن

ھ ال يمكن للهيئة العليا
ّ
 وحيث أقّرت الهيئة �� تلك املناسبة "أن

من ب���ة  سلطة  أو  ��ص  أّي  مّد  لالنتخابات   املستقلة 
ع�� املسؤول  الوحيد  الطرف  بآعتبارها  اإلنتخا�ي   ال��ّل 
مطالب إ��  باإلستجابة  ملزمة  تبقى  ولكّ��ا  وتحي�نھ.   مسكھ 
الع ع�� محتوى ال��ّل

ّ
 السلطة القضائية والسماح لها باإلط

أحد و�حضور  لإلنتخابات،  ة 
ّ
املستقل العليا  الهيئة   بمقّرات 

خاذ قرارها
ّ
أعضا��ا للتثّ�ت من املعلومات ال�� �سمح لها بات

ة لإلنتخابات
ّ
 وحيث بّررت الهيئة رأ��ا بأّن "الهيئة العليا املستقل

 �� املؤّهل الوحيد ملسك ال��ّل اإلنتخا�ي وهو ما من شأنھ أن
ما وهو  بھ".  الواردة  للمواطن�ن  ال��صية  املعطيات   يح�� 
23 لسنة القانون األسا��� عدد   يتما��� تماما مع مقتضيات 

ة لإلنتخابات
ّ
ق بالهيئة العليا املستقل

ّ
2012، املتعل

لسنة  23 عدد  األسا���  القانون  من   3 الفصل  نّص   وحيث 
القيام لإلنتخابات  ة 

ّ
املستقل العليا  الهيئة  "تتو��  ھ 

ّ
أن  ،2012 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ت�ّ�ر 
اإلحالة �انت  إذا  إال  باألمر  املع��  ال��ص   موافقة 
 ضرورّ�ة "لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية

طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

الّسلطات اإلنتخا�ي،  ال��ّل  الغ��،   إحالة، 
 القضائية، هيئة عمومية، هي�ل عمومي، محكمة
 ا��اسبات، مسك ��ل، ���ة، تحي�ن، إطالع،
إتالف، باملعطيات،  إحتفاظ  حصر�ة،   بصفة 

،النفاذ إ�� الّ��ل، تنفيذ مهام

ة
ّ
املستقل العليا   الهيئة 

 لإلنتخابات
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الع ع�� املعطيات املضّمنة بقواعد البيانات دون 
ّ
 مهامها، باإلط

مسكها بصفة فعلية
ھ من الوجيھ التأكيد

ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

ة
ّ
املستقل العليا  للهيئة  يمكن  ال  ھ 

ّ
وأن السابق،  رأ��ا   ع�� 

 لإلنتخابات مّد أّي طرف آخر سواء �ان سلطة أو هي�ل عمومي
 أو خاّص أو ��ص، ب���ة من ال��ّل اإلنتخا�ي بآعتبارها
تبقى ولكّ��ا  وتحي�نھ.  مسكھ  ع��  املسؤول  الوحيد   الطرف 
�� لة 

ّ
املتمث القضائية  السلطة  مطالب  إ��  باإلستجابة   ملزمة 

الع ع��
ّ
 محكمة ا��اسبات �� قضية ا��ال، والسماح لها باإلط

ة
ّ
املستقل العليا  الهيئة  بمقّرات  إليھ  والنفاذ  ال��ّل   محتوى 

من تمكي��ا  من  للتثّ�ت  أعضا��ا،  أحد  و�حضور   لإلنتخابات 
املعلومات ال�� �سمح لها القيام بمهامها

.

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الهيئة العامة للتأم�ن
املعطيات إليواء  ال��ابية  ا��وسبة  تقنية  إ��  �وء 

ّ
ال�  حول 

ال��صية ��رفا��ا �� أحسن الظروف

االنتفاع بت����  مع��  غ��  املناول  لذلك  تبعا  و��ون   لهم". 
47 بالفصل  عل��ا  املنصوص  ال��صية  للمعطيات   باإلحالة 
 الذي ينّص صراحة أنھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ��

الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر
 وحيث تبعا ملا تّم بيانھ، ي�ون من املسموح بھ قانونا للمسؤول
�وء إ��

ّ
 عن املعا��ة (الهيئة العاّمة للتأم�ن �� صورة ا��ال) ال�

وتأم�ن لتخز�ن  ال��ابية  ا��وسبة   �� متخّصص   مناول 
اإلطار هذا   �� يل��م  املقابل،   �� لكن  حرفا��ا.   معطيات 

باإلستجابة إ�� الشروط واإلجراءات القانونية التالية

خاذ �ّل اإلحتياطات عند إختياره للمناول. إذ نّص الفصل
ّ
 إت

عن املسؤول  ع��  "يجب  ھ 
ّ
أن ع��  املذ�ور  القانون  من   20 

 معا��ة املعطيات ال��صية إذا عهد ببعض أعمال املعا��ة
 أو جميعها إ�� الغ�� �� إطار عقد مناولة أن يتحرى �� اختيار

من �عهد إليھ بذلك
 التأكيد �� عقد املناولة الذي سي��مھ مع املناول ع�� واجب
 إح��امھ آلل��اماتھ القانونية. وهو ما أشار إليھ الفصل سابق
 الذكر "... و�جب ع�� املناول أن يح��م مقتضيات هذا القانون
 وأال يتصرف إال �� حدود ما يأذن لھ بھ املسؤول عن املعا��ة،
املهام إلنجاز  واملالئمة  الالزمة  الفنية  الوسائل  لھ  ت�ون   وأن 

املو�ولة إليھ
 قيام مسؤوليتھ بالتضامن مع مناولھ. إذ ال يمكن للمسؤول
ملعطيات معا��تھ   �� املسؤولية  من  ي�نّصل  أن  املعا��ة   عن 
ة تحو�ل املعطيات إ�� املناول، وذلك طبقا لنفس

ّ
 حرفائھ، بتعل

ھ "ي�ون املسؤول عن املعا��ة واملناول
ّ
 الفصل الذي ينّص أن

مسؤول�ن مدنيا عن �ل إخالل بمقتضيات هذا القانون

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث �سمح تقنية ا��وسبة ال��ابية للمسؤول عن املعا��ة
دون حوزتھ   �� توجد  ال��  ال��صية  املعطيات   ��  بالتصّرف 
املعطيات بتأم�ن  قة 

ّ
املتعل وا��اطر  باإلكراهات   اإل�شغال 

وقت أّي   �� إتاح��ا  ضمان  وخاّصة  وديموم��ا  تخز���ا   وحسن 
ص لهم بذلك. كما �سمح أيضا ا��وسبة

ّ
 ل�ّل املستعمل�ن املرخ

اإل�شغال �عدم  املعا��ة  عن  للمسؤول�ن  داخليا   ال��ابية 
ترك�� ��ا 

ّ
يتطل ال��  املعّدات وال��مجيات   ب��ك�� وصيانة وتأم�ن 

املنظومات املعلوماتية ا��ديثة
مناول. إ��  �وء 

ّ
ال� ال��ابية  ا��وسبة  كذلك  ب 

ّ
تتطل  وحيث 

 وقد عّرفھ الفصل 6 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004
املعطيات بمعا��ة  يقوم  معنوي  أو  طبي��  ��ص  "�ل  ھ 

ّ
 بأن

ال��صية ��ساب املسؤول عن املعا��ة
املعطيات إحالة  ال��ابية  ا��وسبة  تقت���   وحيث 
أّية تر�طھ  ال  والذي  املناول،  وهو  آخر  طرف  إ��   ال��صية 
 عالقة قانونية أو �عاقدية مع ال��ص املع�� باألمر، ولكّنھ ال
ھ قد إست�ناه صراحة

ّ
 �عت�� غ��ا حسب القانون املذ�ور، إذ أن

63 عدد  القانون  من   6 الفصل  نّص  إذ  الغ��"،   " �عر�ف   من 
أو معنوي  أو  طبي��  ��ص  �ل  هو:  الغ��  أّن   ،2004  لسنة 
املع�� ال��ص  باست�ناء  لهم  والتا�ع�ن  العمومية   السلطة 
والتا�ع�ن واملناول  املعا��ة  عن  واملسؤول  واملستفيد   باألمر 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��

 يخضع إيواء املعطيات ال��صية إذا تّم فوق ال��اب
املبّ�نة واإلجراءات  الشروط  إ��  خارجھ  أو   التو���� 

 بالقانون املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

عن  املسؤول  ال��ابية،  ا��وسبة  خوادم،   إيواء، 
تأم�ن تحو�ل،  نقل/  ترخيص،  مناول،   املعا��ة، 
برمجيات، مستعمل�ن،  إتاحة،  تخز�ن،   معطيات، 
إل��ام قانو�ي،  إل��ام  إحالة،  معلوماتية،   منظومة 
مناول، اختيار  عند  التحري  حرفاء،  الغ��،   �عاقدي، 

مسؤولية بالتضامن، موافقة، إعالم، إيواء

 الهيئة العامة للتأم�ن
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إ�� املناول ��دمة ا��وسبة4) �وء 
ّ

بال� الهيئة   التصر�ح لدى 
 ال��ابية. ينّص الفصل 8 من األمر عدد 3004 لسنة 2007
املعطيات ملعا��ة  املسّبق  التصر�ح  مطبوعة  "تتضمن  ھ 

ّ
 أن

ال��صية البيانات التالية: ـ إسم ولقب... املناول
افقة حرفائھ مّما يف��ض إعالمهم بذلك  ا��صول ع�� مو
الذي األسا���  القانون  من   27 بالفصل  جاء  مثلما   مسبقا. 
إال ال��صية  املعطيات  معا��ة  يمكن  ال   ..." ھ 

ّ
أن ع��   ينّص 

باملوافقة الصر�حة والكتابية للمع�� باألمر
غ�� مناول  إ��  ال��وء  تقّرر  إذا  املعني�ن  األ��اص   إعالم 
 تو���� أو تو���� يقوم بتخز�ن معطيا��م ال��صية خارج
 الوطن. ي�ون املسؤول عن املعا��ة ملزما بإعالم األ��اص
األسا��� القانون  من   31 الفصل  أكّده  كما  بذلك،   املعني�ن 
ھ "... يجب إعالم األ��اص الذين

ّ
 املذ�ور الذي ينّص ع�� أن

 ستجمع ع��م املعطيات ال��صية مسبقا و�أي وسيلة ت��ك
املعا��ة عن  املسؤول  �ع��م  ال��  البالد  ي��:..  بما  كتابيا   أثرا 

نقل املعطيات ال��صية إل��ا عند االقتضاء
بنقل املعطيات ال��صية القيام  ا��الة، ال يمكن   و�� هاتھ 
د أّن البلد الذي سيقع إيواء املعطيات

ّ
 �عد التأك

ّ
 إ�� ا��ارج، إال

ر ا��ماية ال�افية للمعطيات ال�� س�تّم إحال��ا، وهو
ّ
 بھ، يوف

 ما أقّره الفصل 51 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004
ھ "ال يمكن نقل املعطيات ال��صية الواقع

ّ
د ع�� أن

ّ
 الذي يؤك

 معا����ا أو ا��صصة للمعا��ة إ�� بالد أخرى إال إذا وفرت
العناصر ع��  اعتمادا  يقدر  ا��ماية  من  مالئما   مستوى 
من والغرض  نقلها  املطلوب  املعطيات  بطبيعة   املتعلقة 
 معا����ا ومدة املعا��ة والبالد ال�� ستحال إل��ا املعطيات وما
."توفره من االحتياطات الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات
زمة

ّ
ھ ل�س بإم�ان أّي هي�ل أن يحتكم ع�� العناصر الال

ّ
 و�ما أن

ال��صية للمعطيات  ال�افية  ا��ماية  ر 
ّ
توف مدى   لتقييم 

ھ
ّ
 خارج الوطن، أقّر القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، أن

 يجب �� هذه الوضعية، ا��صول ع�� ترخيص مسبق وصر�ح
تّم ملا  ال��صية طبقا  املعطيات  الوطنية ��ماية  الهيئة   من 
ھ

ّ
52 من القانون األسا���، الذي ينّص ع�� أن  إقراره الفصل 

 "يجب �� �ل ا��االت ا��صول ع�� ترخيص من الهيئة �� نقل
املعطيات ال��صية إ�� ا��ارج

 وقد قامت الهيئة �� قرارها عدد 3 املؤرخ �� 5 س�تم�� 2018،
�� ومالئمة  �افية  حماية  توفر  ال��  الدول  بتحديد  ق 

ّ
 املتعل

�� بالتنصيص  ال��صية  املعطيات  بحماية  ق 
ّ
املتعل  ا��ال 

 فصلھ الثالث أّن "�ل نقل للمعطيات ال��صية نحو الدول
 املذ�ورة بالفصل 2 من هذا القرار، ال يث�� مبدئيا أي إش�ال
 قانو�ي، إال أن ذلك ال �عفي من وجوب ا��صول ع�� ترخيص

مسبق من الهيئة
الهيئة ع��  يتعّ�ن  ھ 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

واإلجراءات الشروط  �ّل  إح��ام  من  التحّقق  للتأم�ن   العامة 
 ال�� تّم بيا��ا أعاله، و�ختيار ال��وء إ�� مناول�ن يقومون بإيواء
ل���يع جهة  من  الوط��،  ال��اب  ع��  ال��صية   املعطيات 
مردودهم لتحس�ن  الفرصة  و�عطا��م  ا��لي�ن   املس�ثمر�ن 
سلط إ��  حرفا��ا  معطيات  إتاحة  لتجنب  أخرى  جهة   ومن 

.ومؤّسسات أجن�ية، مما �عت��ه مّس من السيادة الوطنية

."
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة               (إي�و�فيا)
 حول مشروعّية تجميع ومعا��ة معطيات ��صية ملهني�ن ��

ميدان ال��ة

للمعطيات  املعا��ة اآللية  قة بحماية األ��اص تجاه 
ّ
 املتعل

 ذات الطا�ع ال����� و�روتو�ولها اإلضا�� رقم 181 ا��اص
ھ

ّ
 �سلطات املراقبة و��سياب وتدفق املعطيات ع�� ا��دود. وأن

"ال��نة دت 
ّ

أك اإلتفاقية،  هذه  مقتضيات  تنفيذ  إطار   �� 
��ماية التو����  للقانون  تقييمها   �� للمعاهدة"   الفنية 
هذا أّن  اإلنضمام،  طلب  تقديم  عند  ال��صية،   املعطيات 
قة با��ياة العاّمة، قد جاء

ّ
 اإلست�ناء ا��اّص بالبيانات املتعل

اإلتفاقية مقتضيات  مع  يتوافق  وال  محّددة،  غ��  صيغة   �� 
108، إذ يفتح الباب إ�� تأو�ل واسع وغ�� محكم لإلست�ناء

ھ يجب تطبيق قواعد
ّ
 وحيث تبعا ملا سبق ذكره، ترى الهيئة أن

الشركة تنوي  ال��  املعطيات  ع��  ل��ماية  العام   النظام 
موافقة ع��  ا��صول  واجب  إح��ام  عل��ا  كما   تجميعها. 
فإّن ذلك،  بيان  لها  سبق  وكما  ��ا.  املعني�ن   األ��اص 
 املعطيات ا��ّمعة من قبلها، تحتوي ع�� أرقام هواتفهم مّما
 ي�س�� لها اإلتصال ��م ل��صول ع�� موافق��م. و�اإلضافةإ��
 ذلك، فإّن املعا��ة ال�� ستقوم ��ا الشركة تقت��� قانونا أن
��ماية الوطنية  الهيئة  لدى  مسبق  بتصر�ح  شأ��ا   ��  تقّدم 

املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

للقانون  4 بالفصل  ال��صية  املعطيات  �عر�ف  تّم   حيث 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 بأّ��ا "�عت�� معطيات ��صية
أو مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل  القانون  هذا  مع��   ع�� 
للتعر�ف قابال  أو  معّرفا  طبيعيا  ��صا  تجعل  وال��   ش�لها 
املتصلة املعلومات  باست�ناء  مباشرة  غ��  أو  مباشرة   بطر�قة 
 با��ياة العامة أو املعت��ة كذلك قانونا". وتبعا لهذا التعر�ف،
قبيل من   �� تجميعها  الشركة  تنوي  ال��  املعطيات  �ّل   فإّن 
 املعطيات ال��صية، إذ أّ��ا �سمح دون أّي شّك من التعّرف

ل�ن �� ميدان ال��ة
ّ

ع�� املهني�ن املتدخ
ال�� املعطيات  بتحديد  القانو�ي  التعر�ف  هذا  �سمح   وحيث 
لنظام تخضع  ال��  ال��صية  املعطيات  خانة   ��  تدخل 
ّ
2004. إال 63 لسنة   ا��ماية املبّ�ن �� القانون األسا��� عدد 
 أّن الفصل 4 املذ�ور، قد أ�ى ع�� إست�ناء يز�ح هذه ا��ماية
...» ي��  ما  ع��  نّص  إذ  املعطيات.  من  معّ�ن  لنوع   بال�سبة 
 باست�ناء املعلومات املتصلة با��ياة العامة أو املعت��ة كذلك
� الشركة

ّ
ھ ول�ن �ان يبدو أّن املعطيات ال�� س�تو�

ّ
 قانونا". وأن

 جمعها مّتصلة با��ياة العامة لأل��اص املعني�ن، أّي بمهن��
ھ �� وضعية ا��ال، هنالك س�بان يحوالن دون

ّ
 أن

ّ
 ال��ة، إال

ھ حسب القانون عدد 63 لسنة
ّ
 تطبيق هذا اإلست�ناء. األّول أن

 2004، ل�س هناك تحديد ملا يمكن أن �عّد معطيات متصلة
 با��ياة العاّمة. أّما الس�ب الثا�ي، فهو يرجع إ�� أّن ا��مهور�ة
108 ��لس أورو�ا  التو�سية قد صادقت ع�� اإلتفاقية رقم 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

تجميع معطيات ��صية

 تخضع �ل عملية معا��ة معطيات ��صية ملوافقة
ال��ص املع�� باألمر ولتصر�ح مسبق لدى الهيئة

مهن�� مشروعية،  تصر�ح،  موافقة،   تجميع، 
است�ناء، عامة،  حياة  ا��ماية،  نظام   ال��ة، 

معا��ة آللية، إتفاقية 108، بروتو�ول 181

04 شركة               إي�و�فيا

05

06

20/03-207
4

01

األراء

07

02تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
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للبنوك الدو��  اإلتحاد  عن  الّصادر  رأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
"مناول" إ��  ��رفائھ  ��صية  معطيات  نقل  مشروعّية   حول 

متواجد بالواليات املتحدة األمر�كية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث قد تحّصل اإلتحاد الدو�� للبنوك ع�� ترخيص �� نقل
لفائدة الشركة األّم ا��ارج  إ��   املعطيات ال��صية ��رفائھ 

املتواجدة بفر�سا بتار�خ 20 جانفي 2016
 وحيث دأب فقھ قضاء الهيئة ع�� تطبيق مقتضيات الفصل
 51 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 الذي ينّص ع��
أو معا����ا  الواقع  ال��صية  املعطيات  نقل  يمكن  "ال  ھ 

ّ
 أن

مستوى رت 
ّ
وف إذا  إال  أخرى،  بالد  إ��  للمعا��ة   ا��ّصصة 

املتعلقة العناصر  ع��  اعتمادا  يقّدر  ا��ماية  من   مالئما 
 بطبيعة املعطيات املطلوب نقلها والغرض من معا����ا ومدة
من ره 

ّ
توف وما  املعطيات  إل��ا  ستحال  ال��  والبالد   املعا��ة 

وتبعا املعطيات".  أمان  ع��  للمحافظة  الالزمة   االحتياطات 
 لذلك، أصدرت الهيئة القــــرار عـــدد 3 بتار�خ 5 س�تم�� 2018،
ومالئمة �افية  حماية  ر 

ّ
توف ال��  الدول  بتحديد  ق 

ّ
 املتعل

ھ "�ل
ّ
 للمعطيات ال��صية. وقد نّص �� فصلھ الثالث ع�� أن

 نقل للمعطيات ال��صية نحو الدول املذ�ورة بالفصل 2 من
ال ذلك  أن  إال  قانو�ي،  إش�ال  أي  مبدئيا  يث��  ال  القرار،   هذا 
الهيئة من  مسبق  ترخيص  ع��  ا��صول  وجوب  من   �عفي 
63 عدد  األسا���  القانون  من   52 بالفصل  عليھ   املنصوص 

لسنة 2004 املذ�ور أعاله
 وحيث أّن املؤسسة الطالبة قد تحّصلت ع�� ترخيص �� نقل
 معطيات حرفا��ا بتار�خ 20 جانفي 2016، طبقا لقرار الهيئة
 عدد 02/15-622، و�ان تحو�ل املعطيات متوّجھ نحو الشركة

الكفاية  فيھ  بما  حام  بلدا  الهيئة  �عت��ها  ال��  بفر�سا،   األّم 
بنقل ق 

ّ
يتعل اليوم  الطلب  أّن   

ّ
إال ال��صية.   للمعطيات 

 املعطيات ا�� دولة غ�� حامية بما فيھ الكفاية، ولهذا الس�ب
تحو�ل مبدئيا  يث��  ال  ال��  الدول  قائمة   �� الهيئة  تدرجها   لم 

املعطيات إل��ا إش�اال
 وحيث وتفس��ا لذلك، فإّن الواليات املتحدة األمر�كية تفتقد
 إ�� قانون فيدرا�� وط�� يح�� املعطيات ال��صية. و�� دولة
لألجانب ال��صية  للمعطيات  حامية  غ��  ب�شر�عات   تتمّ�� 
للرئ�س األّول  الرئا���  األمر  نّص  إذ  ترا��ا.  ع��  املقيم�ن   غ�� 
الواليات  �� وال��رة  القومي  باألمن  ق 

ّ
املتعل "ترامب"   األمر��ي 

ھ
ّ
أن  14 الفصل   ،2017 جانفي   25 بتار�خ  األمر�كية   املتحدة 

د من أّن
ّ

 يجب ع��: «الو�االت                                            التأك
 سياس��م ��ماية املعطيات ال��صية، ال �س�بعد املواطن�ن
رها القانون

ّ
 األمر�كي�ن واملقيم�ن الدائم�ن من ا��ماية ال�� يوف

حماية أّن  إ��  حتما  ذلك  و�ؤدي  ا��اصة».  با��ياة  ق 
ّ
 املتعل

 املواطنون األمر�كيون
ّ
 املعطيات ال��صية ال �ستفيد م��ا إال

املشّرع قام  كما  األمر�كية.  املتحدة  بالواليات   واملقيمون 
ق

ّ
يتعل 2018، بإصدار قانون فدرا��،  �� شهر مارس   األمر��ي 

بتوضيح إستخدام املعطيات املوجودة با��ارج
�� هذا  ا��دمات  الّ��ا�ي. و�ج�� مسدي  �� اإليواء   وخاّصة 
تخز���ا يتّم  ال��  املطلو�ة  املعطيات  إتاحة  توف��   ا��ال، ع�� 
لهذه تا�عة  ا��ارج   �� أو  املتحدة  الواليات   �� خوادم   ع�� 

الشر�ات
املعطيات أّن  بيانھ،  تّم  ملا  تبعا  الوا��  من  ي�ون   وحيث 
أو األمر�كية  ا���سية  حام��  غ��  لأل��اص   ال��صية 
 املقيم�ن ع�� ال��اب األمر��ي غ�� محمية. وهو ما أّدى بالقضاء
املعطيات تبادل  إتفاقيات  الثانية،  للمرة  اإللغاء  إ��   األورو�ي 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

تحو�ل معطيات ��صية إ�� ا��ارج

 إن من شروط تحو�ل املعطيات ال��صية إ�� ا��ارج،
حماية مستوى  إل��ا  ا��ال  الدولة  لدى  يتوفر   أن 
 �ساوي أو يفوق مستوى ا��ماية الذي يّوفره ال�شر�ع

التو����

مناول، املعا��ة،  عن  مسؤول  تحو�ل،  منع   تحو�ل، 
ترخيص، ا��ماية،  من  مالئم  مستوى   حرفاء، 
حياة �افية،  حماية  توف��  األم،  الشركة   مشروعية، 
اتفاقية" ا��دمات،  مسدي  ��ا�ي،  إيواء   خاصة، 
ا��كمة فا�سبوك،  ثضية"شرامس"   املالذاآلمن"، 

األورو�ية

حاد الدو�� للبنوك
ّ
04 االت

05

06

20/03-20876، 52، 51
قرار عدد 3 
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(Safe harbor)"

املتحدة األمر�كية. الفضاء األورو�ي والواليات  ب�ن   ال��صية 
 إذ أصدرت محكمة العدل لإلتحاد األورو�ي               أّوال �� 06

    أكتو�ر 2015، قرارا يل�� نظام إتفاقية "املالذ اآلمن
الشر�ات  إ��  ال��صية  املعطيات  بنقل  �سمح  �ان   الذي 
املفوضية أبرمت  وقد  األمر�كية.  األرا���  ع��   املوجودة 
 األورو�ية وا���ومة األمر�كية إثر صدور هذا القرار، إتفاقية

طلق عل��ا إسم "درع ا��صوصية
ُ
جديدة مماثلة، أ

ھ نفس ا��كمة أصدرت قراًرا ثان، 
ّ
 أن

ّ
 �� 16 جو�لية 2020. إال

 بطلب من مواطن نمساوي                                               ، الذي
 �ان �� نزاع مع شبكة التواصل اإلجتما��                             والهيئة
هذا و��  ال��صية.  املعطيات  ��ماية  األيرلندية   الوطنية 
 القرار ا��ديد، أقّرت ا��كمة األورو�ية أّن ال�شر�ع ا��ا�� ��
من �اف  مستوى  يضمن  ال  األمر�كية،  املتحدة   الواليات 
أو تخز���ا  يقع  ال��  األورو�ي�ن  املواطن�ن  ملعطيات   ا��ماية 
قّررت لذلك  وتبعا  األمر�كية.  املتحدة  بالواليات   معا����ا 

ا��كمة إبطال إتفاقية "درع ا��صوصية
تطبيق إطار  و��  ھ، 

ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

 الفصل 52 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، وكذلك
الوطنية للهيئة  قانونا  املقّررة  التقدير�ة  السلطة  إطار   �� 
 ��ماية املعطيات ال��صية �� تحديد الدول ال�� يمكن إحالة
 املعطيات ال��صية إل��ا، وال�� �عّد من صميم مهامها، عمال
ال إليھ،  املشار  األسا���  القانون  من   76 الفصل   بمقتضيات 
الظروف  �� املعا��ة  عن  مسؤول  ألّي  ص 

ّ
ترخ أن  لها   يمكن 

املتحدة الواليات  نحو  ال��صية  املعطيات  بنقل   ا��الية، 
 األمر�كية أو إ�� مؤّسسات أمر�كية، ح�� و�ن �ان يقوم بإيواء
 معطيات حرفائھ ع�� تراب دولة حامية للمعطيات ال��صية

كفضاء اإلتحاد األورو�ي

."

. 

(CJEU)

(Privacy Shield)"                  

Maximillian Schrems

Facebook
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.

التو���� البنك  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
إ�� النفاذ  لطلبات  اإلستجابة  مشروعّية  حول   للتضامن 

ق بقائمات املنتفع�ن بقروض من املؤسسة
ّ
املعلومة ال�� تتعل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

ر الهيئة بما ي��
ّ

حيث تذك
 أّوال، أّ��ا قد قامت باإلدالء برأ��ا �� وضعية مشا��ة، بناء ع��
ھ �ان

ّ
2020. وأن 20 فيفري  رسل من ِقبلكم بتار�خ 

ُ
 طلب رأي أ

إ�� هذا البنك ا��تصة الرجوع   من األجدى أن تتو�� مصا�� 
 الرأي املبد�ي الصادر عن الهيئة، و�عتماد ما جاء بھ بال�سبة
املوضوع، ذات   �� الطلب  تجديد  املشا��ة، وعدم   للوضعيات 

ما إختلفت ا��هة الطالبة لنفس املعلومة
ّ
�ل

 ثانيا، فإّن الهيئة تورد مجّددا رأ��ا �� املوضوع جوابا ع�� طلب
املؤّسسة والذي تضّمن ما ي��

63  حيث �عّد حسب التعر�ف الوارد بالقانون األسا��� عدد 
ل�ّل ال�����   

ّ
بامللف املضّمنة  البيانات  �ّل   ،2004  لسنة 

 منخرط أو منتفع بخدمات البنك وكذلك أعوانھ، مثل اإلسم
 واللقب وتار�خ الوالدة والعنوان واملهنة ورقم بطاقة التعر�ف
ال��يدي أو  البن�ي  ا��ساب  ورقم  العائلية  والوضعية   الوط�� 
 إن ُوجد والدخل السنوي والقروض املتحصل عل��ا...معطيات
ا��ّساسة ال��صية  املعطيات  إل��ا  تضاف   ��صية، 
ال��ية بوضعّيتھ  قة 

ّ
واملتعل العون،  أو  املنتفع  أو   للمنخرط 

 و�ملّفاتھ وتقار�ره الطبية و�وضعيتھ اإلجتماعية. وتخضع �ّل
املعا��ة وقواعد  شروط  إ��  ال��صية  املعطيات   هذه 
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أقّرها  ال��   وا��ماية 

املذ�ور أعاله
املعطيات ع��  مؤتمنا  للتضامن  التو����  البنك  �عت��   وحيث 

 ال��صية ملنخرطيھ واملنتفع�ن بخدماتھ وأعوانھ، ولھ بالتا��
 صفة "املسؤول عن املعا��ة"، كما تّم �عر�فھ صلب القانون
26). وهو إ��   9 (الفصول من   2004 63 لسنة   األسا��� عدد 
بحوزتھ ال��  ال��صية  املعطيات  حماية  عن  مسؤول   بالتا�� 
أو للغ��  إتاح��ا  عليھ  و��ّ�ر  وسرّ���ا،  أم��ا  ع��   وا��افظة 
املع�� ال��ص  موافقة  دون  �ان،  وجھ  بأّي  عل��ا  العهم 

ّ
 إط

وال�� يجب أن ت�ون صر�حة وكتابية
األسا��� القانون  من   47 بالفصل  الت����  مبدأ  ورد   وحيث 
إحالة "ت��ر  ھ: 

ّ
أن ع��  ينّص  الذي   2004 لسنة   63  عدد 

 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��
باألمر أو ورثتھ أو الو�� بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

 كما تضّمن نفس الفصل إست�ناءات حصر�ة ملبدأ الت����،
دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  ف��ا  تجوز   وال�� 

موافقة ال��ص املع��، و�� �اآل�ي
 أ. إذا �انت اإلحالة ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة
للقيام أو  الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   ��  العمومية 
 بالت�بعات ا��زائية (أّي أن ي�ون طلب اإلحالة صادرا عن جهة
وال��ات�ب للقوان�ن  طبقا  قضائية)،  أو  عسكر�ة  أو   أمنية 

ا��اري ��ا العمل
�� وذلك  الهيئة  من  ترخيص  بمقت���  اإلحالة  تّمت  إذا   ب. 

ا��االت التالية
املع�� لل��ص  حيو�ة  ملص��ة  تحقيق  اإلحالة   �� �ان  إذا   ــــ 
 باألمر (أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) أو لورثتھ أو

لوليھ
 ــــ إذا �انت اإلحالة ضرورّ�ة إلجراء بحوث ودراسات تار�خية أو

علمية
 ـــــ إذا �انت اإلحالة تنفيذا إلتفاق ي�ون ال��ص املع�� باألمر

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 إحالة معطيات ��صية إ�� الغ�� �� إطار
النفاذ إ�� املعلومة

إح��ام- املعلومة  إ��  النفاذ  إ�� مطلب   تقت��� اإلستجابة 
 مبدأ التناسب ب�ن حّق النفاذ إ�� املعلومة، وواجب حماية

املعطيات ال��صية لألفراد املعني�ن

�� ا��ّق  موافقة،  املعا��ة،  عن  املسؤول  الغ��،   إحالة، 
 النفاذ إ�� املعلومة، مشروعية، منتفع، بنك، أعوان، اسم،
رقم عائلية،  وضعية  �عر�ف،  بطاقة  رقم  مهنة،   لقب، 
قرض سنوي،  دخل  بر�دي،  حساب  رقم  بن�ي،   حساب 
وضعية ط��،  تقر�ر  ��ية،  وضعية  منخرط،   بن�ي، 
املعطيات، سر�ة  املعطيات،  أمن  مؤتمن،   اجتماعية، 
موافقة، اإلحالة  است�ناءات  اطالع،  إتاحة،   ت���� 

ضمانات ا��مايةن ��ب

04 البنك التو���� للتضامن

05

06

إ�� 26، 28، 47، 20/03-21090 01

األراء
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أّي صاحب املعطيات ال��صية ا��الة) طرفا فيھ) 
إحالة (مثل  صر�ح  قانو�ي  لنص  تطبيقا  اإلحالة  �انت  إذا   ــــ 
البنك لفائدة  البنوك  ��ا  تقوم  ال��  ال��صية   املعطيات 
الع الذي تتمّتع بھ مصا�� ا��باية، أو حّق

ّ
 املركزي، أو حّق اإلط

الع الذي تتمّتع بھ الهيئات العمومية للرقابة، إ��
ّ
(اإلط

بتوف�� يتعّهد  أن  لھ،  ا��ال   �� ا��االت �ش��ط   و�� �ل هذه 
ا��الة ال��صية  املعطيات  ��ماية  الضرور�ة   الضمانات 
 إليھ وا��قوق املرتبطة ��ا طبق ما تحّدده الهيئة وضمان عدم
�ان و�ذا  أجلھ،  من  أحيلت  الذي  الغرض  غ��   ��  إستعمالها 
 املع�� باألمر طفال، تطّبق أح�ام الفصل 28 من هذا القانون

((أّي موافقة الو�� و�ذن قا��� األسرة
البنك، ال إ��  أّن الطلب املقّدم   وحيث �ستخلص مما تقّدم، 
 يندرج ضمن أّي است�ناء من اإلست�ناءات الواردة بالفصل 47
2004، مّما يجعلھ حرّ�ا 63 لسنة   من القانون األسا��� عدد 
 بالرفض. و��ون املسؤول عن املعا��ة الذي يخالف الت����
ا��زائية للعقو�ات  عرضة  الذكر  سالف   47 بالفصل   الوارد 
القانون نفس  من   90 بالفصل  عل��ا  املنصوص   واملالية 

األسا���
ا��هة مّد  البنك  بإم�ان  ھ 

ّ
أن إ��  أخ��ا،  اإلشارة  وتجدر   هذا 

 الطالبة �عدد القروض املسندة من ِقبلھ، ومبالغها وتوار�خها
 وعدد األ��اص الذين إنتفعوا ��ا، دون ذكر هوّ�ا��م بصفة

مباشرة أو غ�� مباشرة
 وحيث فيما يخّص ا��ّق �� النفاذ إ�� املعلومة، يّتجھ التذك��
األسا��� القانون  من   27 الفصل  مقتضيات  تطبيق   بواجب 
ھ "إذا �انت املعلومة

ّ
 عدد 22 لسنة 2016 والذي ينّص ع�� أن

بالفصل�ن عليھ  منصوص  باست�ناء  جزئّيا  مشمولة   املطلو�ة 
يمكن فال  القانون،  هذا  من   ... ال��صية]  [املعطيات   24 
�ان م��  باالست�ناء  املع��  ا��زء  ��ب  �عد   

ّ
إال إل��ا   النفاذ 

تماما مع ما سبق تتما���  ال��   ذلك ممكنا". و�� املقتضيات 
بيانھ

املشروع من  ل�س  ھ 
ّ
أن الهيئة  ترى  ذكره،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 

بقائمات ق 
ّ
تتعل ال��  املعلومة  إ��  النفاذ  لطلبات   اإلستجابة 

مّد البنك  بإم�ان  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال املؤسسة،  من  بقروض   املنتفع�ن 

ومبالغها ِقبلھ،  من  املسندة  القروض  �عدد  الطالبة   ا��هة 
��ب �عد  ��ا،  إنتفعوا  الذين  األ��اص  وعدد   وتوار�خها 

هوّ�ا��م

.
.

.

.

.

.
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زه�� الوط��  املعهد  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
املعطيات تحديد  الغذائية حول  والتكنولوجيا  للتغذية   قالل 
 ال�� يمكن إدراجها بالشارة ال�� �ستوجب ع�� املوظف�ن حملها

مدة تواجدهم باملؤسسة

 حيث أن الشارة موضوع طلب الرأي، يلتجأ إل��ا املسؤول عن
هو�ة بتحديد  مقرا��م  لتأم�ن  وا��اصة  العمومية   الهيا�ل 
الوافدين لأل��اص  الشارة  �سمح  كما  أرجا��ا.   ��  املتنقل�ن 
 ع�� املقر من معرفة هو�ة وصفة املتعامل�ن باملعهد. وال يمكن
ال��صية للمعطيات  خرقا  الشارة،  استعمال   اعتبار 
للموظف�ن، أل��ا تت�ّ�ل �� إطار مقتضيات حسن �سي�� العمل

الشارة اعتماد  إذا  ل 
ّ
مشغ ل�ل  يمكن  بيانھ،  سبق  ملا   وتبعا 

تقتصر أن  يتعّ�ن  وال��  لديھ،  للعامل�ن  بال�سبة   ال��صية 
 ع�� املعطيات التالية: االسم واللقب، الصفة، املص��ة ال��

ي�بعها العون والصورة ورقم البطاقة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 املعطيات ال�� يمكن طباع��ا ع��
شارة املوظف�ن

أثناء  املوظف  يحملها  ال��  ااشارة  تقتصر  أن   يتعّ�ن 
 العمل ع�� املعطيات الضرور�ة للتعر�ف ��و�تھ تجاه

 املتعامل�ن مع الهي�ل العمومي

هو�ة، املقر،  تأم�ن  موظف،  عمومي،   هي�ل 
لقب، اسم،  مؤجر،  العمل،  مقتضيات   متعامل، 

صورة، رقم بطاقة التعر�ف الوطنية

قالل زه��  الوط��   املعهد 
والتكنولوجيا  للتغذية 

 الغذائية

04

05

06

20/03-21101

األراء
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن مدير شركة "أحمي��"
 حول مشروعية تجميع ملعطيات األ��اص ��ساب الصندوق

الوط�� للضمان االجتما�� عن طر�ق شركة إتصالت تو�س

مّدكم الهيئة،  من  أعاله  املذ�ورة  مراسلتكم   �� طلبتم   حيث 
 برأ��ا حول مشروعية تجميعكم ملعطيات األ��اص ��ساب
شركة طر�ق  عن  االجتما��  للضمان  الوط��   الصندوق 
 إتصالت تو�س، فإن الهيئة تبدي برأ��ا �� املوضوع جوابا ع��

طلبكم والذي يتضّمن ما ي��
من  4 بالفصل  �عر�فها  تم  ال��صية  املعطيات  أن   حيث 
التا�� النحو  ع��   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
 «�عت�� معطيات ��صية ع�� مع�� هذا القانون �ل البيانات
 مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا

 أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
��صية معطيات  �عت��  بيانھ،  سبق  ملا  وتبعا   وحيث 
من تجميعها  الشركة  تنوي  ال��  للملفات  امل�ّونة   املعلومات 
فيما �سمح  وال��  الفال��،  الوسط   �� العامالت  ال�ساء   عند 
لدى االجتما��،  الضمان  منظومة   �� بانخراطهن   �عد 
الغاية فإن  و�ذلك  االجتما��.  للضمان  الوط��   الصندوق 
بأعمال بما  بالقيام  تكتفي  إحمي��"  شركة"  أن  إذ   وا��ة، 
للضمان الوط��  والصندوق  املعنيات  ال�ساء  ب�ن   الوساطة 
 االجتما��. و�عت�� الشركة بذلك مناوال ال مسؤوال أصليا عن

املعا��ة
ب�ن وا��ة  تبدو  العالقة  فإن  الوضعية  هاتھ   �� أنھ   وحيث 
للضمان الوط��  والصندوق  "أحمي��"  شركة  أي   الطرف�ن 
 االجتما�� والعمليات ال�� سيقوم ��ا �ل طرف. لكن ي��ز طلب

 الرأي متدخال ثالثا �� العملية، إذ أن شركة "أحمي��" ال �سلم
للضمان الوط��  الصندوق  إ��  مباشرة  ا��ّمعة   املعطيات 
 االجتما��، بل إ�� شركة "إتصالت تو�س"، ال�� ستقوم بدور

الوسيط ب�ن شركة "أحمي��" والصندوق املذ�ور
صالت

ّ
"إت أن  ي��ز  الشركت�ن،  ب�ن  امل��م  العقد  أن   وحيث 

الثالث الفصل  من  الثالثة  املطة  حسب  أيضا  تقوم   تو�س" 
من واملودعة  االنخراط  لشروط  املستجيبة  امللفات   "بقبول 
��ذه وت�ون   ."... أحمي��)  (شركة  الثا�ي  الطرف  ممث��   قبل 
صاالت تو�س" قد تجاوزت أعمال املناولة أو

ّ
 الصفة شركة" إت

أو قبولها   �� القرار  وتأخذ  امللفات  بمعا��ة  وتقوم   الوساطة 
ب عن هذا التعامل تضار�ا ب�ن مسؤول�ن عن

ّ
 رفضها. مما ي��ت

 املعا��ة متعددين، ال يمكن تأط�� أعمالهم وطبيعة العالقات
ال�� تر�طهم، من خالل القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004
 وحيث أن ا��ل األ�سب �� هذه الوضعية، �� أن تقوم شركة
وتقوم املعنيات،  لل�ساء  التحس�س  �عمليات   "أحمي��" 
ب�سليم تقوم  ذلك  و�عد  ملفا��ن،  ت�و�ن  ع��   بمساعد��ن 
للضمان الوط��  للصندوق  ا��هو�ة  اإلدارات  ا��   امللفات 
املعطيات وسالمة  سر�ة  ضمان  ع��  ا��رص  مع   االجتما��، 

ال��صية امل�ونة لها
 تبعا ملا سبق بيانھ، فال ترى الهيئة إم�انية إلرساء هذه العالقة
ال��صية املعطيات  حماية  وضمان  امل�شّعبة   الثالثية 
شركة تدخل  إ��  بالنظر  خاصة  ��ا،  املعني�ن   لأل��اص 
أن يمكن  وال�� ال  االتصاالت،   �� ا��تصة  تو�س"  صاالت 

ّ
 "ات

 �عت�� �� الوضعية ا��الية ال مسؤوال عن املعا��ة وال مناوال.
 وترى الهيئة بذلك أن العقد امل��ق بطلب الرأي ب�ن الطالبة
القانون ملقتضيات  مطابق  غ��  تو�س"  «اتصاالت   وشركة 

األسا��� املذ�ور

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 تجميع معطيات ��صية ��ساب الصندوق الوط��
صالت تو�س

ّ
للضمان االجتما�� عن طر�ق شركة إت

املعا��ة عن  املسؤول  من  �ل  ال��امات  تحديد   يتعّ�ن 
 واملناول �� إطار معا��ة املعطيات ال��صية

اتصاالت، شركة  أ��اص،  مشروعية،   تجميع، 
الغاية، اجتما��،  ضمان  منظومة،   ��  انخراط 
املعطيات، سر�ة  املعا��ة،  عن  مسؤول   مناول، 

أمن املعطيات

شركة أحمي��
04

05

06

20/03-2124
01

األراء
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مّدكم الهيئة،  من  أعاله  املذ�ورة  مراسلتكم   �� طلبتم   حيث 
حول إحصائية  بمعطيات  االدالء  مشروعية  حول   برأ��ا 
 األطفال املولودين خارج إطار الزواج بامل��ة، فإن الهيئة تورد
:مجددا رأ��ا �� املوضوع جوابا ع�� طلبكم والذي تضّمن ما ي��
 حيث أن املعطيات ال��صية ال�� ت�ون است�ناء ��ق النفاذ
 إ�� املعلومة تم �عر�فها من قبل الفصل 4 من القانون األسا���
2004 أنھ "�عت�� معطيات ��صية ع�� مع��  عدد 63 لسنة 
وال�� ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل  القانون   هذا 
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة

 أو غ�� مباشرة
 تيعا ملا سبق بيانھ ال يمكن اعتبار املعطيات اإلحصائية ال�� ال
املعطيات نوع  من  املعني�ن  األ��اص  أسماء  ع��   تحتوي 
 ال��صية ال�� �ستوجب القانون حماي��ا وتبعا لذلك حسب
موافقة دون  للغ��  إحال��ا  املذ�ور  القانون  من   47  الفصل 

املع�� باألمر
 حيث أن هذا الطلب تقدم لكم �� إطار القانون األسا��� عدد
حدد ولقد  للمعلومة.  النفاذ  بحق  املتعلق   2016 لسنة   22 
بالفصل مقتضياتھ  بتطبيق  امللزمة  الهيا�ل  املذ�ور   القانون 
الهيا�ل ع��  القانون  هذا  "ينطبق  أنھ  يصرح  الذي   الثا�ي 
 التالية: ...أ��اص القانون ا��اص ال�� �سّ�� مرفقا عاما ...".

وت�ون مؤسستكم ملزمة باالستجابة لطلب النفاذ املذ�ورة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

للقانون املذ�ورة  للمقتضيات  وتطبيقا  بيانھ  سبق  ملا   تبعا 
22 عدد  األسا���  والقانون   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
لطلب باالستجابة  ملزمة  باستور  ت�ون م��ة   ،2016  سنة 
املعطيات وألن  لل��ة  عاما  مرفقا  �س��   �� إذ   العارض 
األ��اص ع��  بالتعّرف  �سمح  ال  اإلحصائية   ال��صية 
 املعني�ن إذا فاقدة ملقومات املعطى ال����� الذي ال يمكن

إحالتھ للغ��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

حول إحصائية  بمعطيات   اإلدالء 
األطفال املولودين خارج إطار الزواج

ع�� ��صية  معطيات  اإلحصائية  املعطيات  �عد   ال 
��ماية األسا���  القانون  من   4 الفصل   مع�� 

املعطيات ال��صية

أطفال، إحصائية،  معطيات   مشروعية، 
إسم، للمعلومة،  النفاذ  حق   م��ة، 

ا��اص، إحالة، الغ��

04شركة نونر�س م��ة باستور

05

06

20/03-21347 ,4 01

األراء
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02

03

25

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة نونر�س م��ة
حول إحصائية  بمعطيات  االدالء  مشروعية  حول   باستور 

األطفال املولودين خارج إطار الزواج بامل��ة
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة "أورونج تون��ي"
ومعا��ة بتخز�ن  واالكتفاء  الورقية  العقود  إعدام   حول 

�����ا الرقمية

2004 لسنة   63 عدد  القانون  من   76 الفصل  بأح�ام   عمال 
ق بحماية املعطيات ال��صية

ّ
 املؤرخ 24 نوفم�� 2020، املتعل

 الذي إقت��� أن تتو�� الهيئة إبداء الرأي �� جميع املسائل ذات
هي�ل من  بطلب  ذلك  و��ون  القانون  هذا  بأح�ام   العالقة 
الهيئة بمبادرة من  أو  املعا��ة  أو خاص مسؤول عن   عمومي 

عند وقوفها ع�� إش�اليات مطروحة �� مجال اختصاصها
 و�ما أن إبداء الرأي ال يدخل �� صنف القرارات ال�� تّتخذها
محكمة أمام  ف��ا  الطعن  و�مكن  مجلسها  إطار   ��  الهيئة 
 االست�ناف بتو�س ل�و��ا تمس من ا��ق �� معا��ة املعطيات
تأو�ل فهو  الرأي  إبداء  أما  حماي��ا  من  ا��ّد  أو   ال��صية 
أو ال��صية  املعطيات  بحماية  املتعلق  القانون   ملقتضيات 
 تقييم ملدى مالئمة أو مطابقة مشروع نص قانو�ي مع القانون
 املذ�ور وتبعا لذلك يرجع إ�� رئ�س الهيئة إصدار الرأي خاصة
ع�� ف 

ّ
يتوق أن  يمكن  وال  مست��ال  عادة  ي�ون  الطلب   وأن 

التئام مجلس الهيئة
 حيث تم �عر�ف املعطيات ال��صية بالفصل 4 من القانون
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 بأنھ «�عت�� معطيات ��صية
أو مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل  القانون  هذا  مع��   ع�� 
للتعر�ف قابال  أو  معّرفا  طبيعيا  ��صا  تجعل  وال��   ش�لها 
عقود لذلك  تبعا  وت�ون   ."... مباشرة  غ��  أو  مباشرة   بطر�قة 
 خدمات التواصل املضمنة ��ا بيانات يمكن من خاللها التعرف
 ع�� ال��ص، محتو�ة ع�� معطيات ��صية �ستوجب ع��

املسؤول عن املعا��ة تأمي��ا وتخز���ا ملدة معينة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   45 الفصل  نّص   حيث 
بمجرد ال��صية  املعطيات  إعدام  "يجب  أنھ  ع��   2004 
أو بال��خيص  أو  بالتصر�ح  ��فظها  ا��دد  األجل   ان��اء 
جمعت الذي  الغرض  تحقق  صورة   �� أو  ا��اصة   بالقوان�ن 
 من أجلھ أو إذا لم �عد ضرور�ة ل�شاط املسؤول عن املعا��ة.
و�حضور منفذ  عدل  بواسطة  رس��  محضر  ذلك   ��  و�حرر 
 مختص �عينھ الهيئة". و�ؤطر هذا الفصل ا��ق �� ال�سيان،
معا��ة تقع  الذي  ال��ص  إذا  ا��ر�ف  بھ  ي�تفع   الذي 
 معطياتھ ال��صية. و�ست�تج من هذا الفصل أنھ يجب ع��
الغاية من بلوغ  املعطيات عند  إعدام  املعا��ة   املسؤول عن 

معا����ا. وهو ما ال يتوفر �� وضعية ا��ال
 حيث أن شركة "أورنج تون��ي "عند إعدامها لل��� الورقية،
 لم تقم فعليا بإعدام �ل املعطيات املتعلقة با��ر�ف، بل أ��ا

 حافظت عل��ا �� ���ة رقمية
 وتبعا ملا سبق بيانھ، ال يمكن اعتبار رقمنة املعطيات الورقية
إعداما ل��ر�ف،  ال��صية  املعطيات  ع��   ا��تو�ة 
 للمعطيات ال��صية، بل أنھ انتقال من الصيغة الورقية إ��
 الصيغة الرقمية. وال تنطبق عليھ مقتضيات الفصل 47 من

القانون املذ�ور

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

واالكتفاء الورقية  العقود   إعدام 
بتخز�ن ومعا��ة �����ا الرقمية

 ال يمكن اعتبار رقمنة املعطيات الورقية ا��تو�ة ع��
للمعطيات إعداما  ل��ر�ف،  ال��صية   املعطيات 
إ�� الورقية  الصيغة  من  انتقال  أنھ  بل   ال��صية، 

الصيغة الرقمية

 هي�ل عمومي، هي�ل خاص، ���ة رقمية، ���ة ورقية،
اختصاص مجال  تلقا�ي،  �عهد  حر�ف،  عقود،   إعدام 
محكمة طعن،  الهيئة،  مجلس  الهيئة،  رئ�س   الهيئة، 
عقود مست��ل،  طلب  ا��ماية،  من  ا��د   االست�ناف، 
إعدام املعطيات،  سر�ة  املعطيات،  أمن   خدمات، 
 املعطيات، حفظ، تصر�ح، ترخيص، الغاية، تجميع، حق

ال�سيان

شركة أورنج تون��ي
04

05

06

20/03-215
47 ,45 ,4
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ا��دمات شركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
�� املطروحة  القانونية  االش�اليات  حول  واإلقامة   الوطنية 
ز أ.  العارضة  ب�سليم  القاضية  العرائض  ع��  األذون   تنفيذ 

شهادة �� أجر زوجها ف. ن الذي �شتغل باملؤسسة

ر الهيئة أوال، بأن اإلطار القانو�ي ��ماية املعطيات
ّ

 حيث تذك
 ال��صية قد تم وضعھ ع�� القانون األسا��� عدد 63 لسنة.
 أما القانون عدد 130 لسنة 1959، املؤرخ �� 5 أكتو�ر 1959،
 املتعلق بمجلة املرافعات املدنية والتجار�ة، والذي تم تنقيحها
،2002 82 لسنة  القانون عدد   بجملة من النصوص وآخرها 

فهو قانون عادي
 وحيث بناء ع�� ما سبق بيانھ، فإنھ ال يمكن تقديم القوان�ن
بحماية املتعلق  األسا���  القانون  مقتضيات  ع��   العادية 
الهرم  �� ��ا  يتمتع  ال��  للعلو�ة  ال��صية،   املعطيات 

.القانو�ي، وأيضا لصبغتھ ا��اصة بال�سبة للقوان�ن العامة
بحماية املتعلق  األسا���  القانون   76 الفصل  ينص   وحيث 
"تحديد بمهام  تقوم  الهيئة  أن  ال��صية،   املعطيات 
املعطيات ��ماية  املالئمة  والتداب��  الضرور�ة   الضمانات 
العالقة ذات  املسائل  جميع   �� الرأي  و"إبداء   ال��صية" 
 بأح�ام هذا القانون" و" إعداد قواعد سلوكية �� ا��ال". كما
ماهية بتحديد  املتعلقة  ال��اعات   �� بالبّت  القانون  فها 

ّ
 �ل

ا��قوق وممارسة  حماي��ا  وكيفية  ال��صية،   املعطيات 
ال��صية املعطيات  إ��  النفاذ   �� �ا��ق  ذلك،  ع��   امل��تبة 
(الفصل معا����ا  عن  االع��اض  ع��  ا��ق  أو   (41  (الفصل 

43)
األسا��� القانون  من   76 للفصل  طبقا  الهيئة  تتمتع   وحيث 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 �سلطة ترتي�ية �� إطار تطبيق القانون، كما أن قرارا��ا تنّفذ 
 حسب الفصل 82 "بقطع النظر عن الطعن ف��ا" لدى محكمة

االست�ناف بتو�س
بتأو�ل حصر�ا  الهيئة  تختص  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
املعطيات بحماية  املتعلق  األسا���  القانون   مقتضيات 
بتو�س، االست�ناف  محكمة  رقابة  تحت  وذلك   ال��صية، 

ال�� أقّرت �� عديد املناسبات فقھ قضا��ا
 وحيث ال جدال أن الشهادة املطلو�ة والوارد ��ا أجر وامتيازات
تتضّمن عر�ضة،  ع��  اإلذن  بطلب  املع��  لديكم   املوظف 
القانون من   4 الفصل  عّرفها  كيفما  ��صية   معطيات 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004، إذ �سمح بالتعّرف مباشرة ع��
الوطنية ا��دمات  شركة  �عد  كما  ��ا.  املع��   ال��ص 
من  6 الفصل  مع��  ع��  املعا��ة  ع��  مسؤوال   واإلقامات 

القانون املذ�ور
 وحيث ينص الفصل 47 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
ال��صية املعطيات  إحالة  "ت�ّ�ر  أنھ  ع��  صراحة   ،2004 
 إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا،  أثرا  ت��ك  وسيلة   بأي 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت   إذا 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
ال��صية املعطيات  إحالة  فإن  ذلك،  ع��  وتأس�سا   وحيث 
 للغ�� دون موافقة ال��ص املع�� �عد مبدئيا ممنوعة. لكن
 حّدد القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، است�ناءين خّص
 ��ما السلط العمومية �� إطار مهامها بال�سبة لألمن والدفاع

أو عندما ت�ون اإلحالة ضرور�ة للقيام بالت�بعات ا��زائية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 تنفيذ إذن ع�� عر�ضة �� إحالة معطيات ��صية
ملوظف عمومي إ�� الغ��

 هي�ل عمومي، إذن ع�� عر�ضة، موظف عمومي، شهادة أجر،
 قانون أسا���، قانون عادي، هرم قانو�ي، سلطة ترتي�ية، تنفيذ
تداب�� ا��ماية،  ضمانات  االست�ناف،  محكمة  الهيئة،   قرارات 
 مالئمة، قواعد سلوكية، البت �� ال��اعات، تأو�ل القانون، فقھ
است�ناءات عمومية،  سلطة  موافقة،  الغ��،  إحالة،   القضاء، 
الع،

ّ
 اإلحالة، ت�بعات جزائية، �سليم وثائق، مخالفة القانون، إط

التواصل صفحات  �شر،  املتعهدة،  ا��كمة  تحض��ي،   حكم 
 االجتما��، حق التقا���، اقتصار ع�� الغاية، سّر�ة املعطيات

الوطنية ا��دمات   شركة 
واإلقامة
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اختصاصها طار   �� الهيئة  ترى  بيانھ  سبق  ما  ل�ل   وتبعا 
القانو�ي ا��صري ما ي��

 إن القانون الذي يتم تطبيقھ �� وضعية ا��ال هو األع�� 
القانون بذلك  و��ون  القانونية،  القواعد  هرم   ��  مرتبة 
لسنة  63 عدد  ال��صية  املعطيات  ��ماية   األسا��� 
ثانية مجلة اإلجراءات و�� درجة  ثم  أو��،  بدرجة   2004 

املدنية والتجار�ة

 وحيث أن االست�ناء الثا�ي واملتعلق بالت�بعات ا��زائية يؤخذ
�� يت�ّ�ل  أنھ  طاملا  القضاء  إال  بھ  ي�تفع  وال  حصر�ا،  نصھ   �� 
من العدلية  الضابطة  ومأموري  القضاة  بھ  يقوم  ما   إطار 
هذا توسيع  حال،  و�أي  املع��  ��ذا  يمكن  وال  جزائية.   أبحاث 

االست�ناء ل�شمل األ��اص
 وحيث و�ال�سبة إ�� وضعية ا��ال، فإن قيام رؤساء ا��اكم
 ووكال��م وقضاة النوا�� بإصدار أذون ع�� عرائض �� "�سليم
مخالفة ل 

ّ
�ش� مباشرة"  األذون  طال��  إ��  املطلو�ة   وثائق 

 وا��ة ملقتضيات القانون األسا��� املتعلق بحماية املعطيات
للغ�� يخّول  (اإلحالة)  ال�سليم  هذا  أن  ضرورة   ال��صية. 
 االطالع ع�� معطيات ��صية أل��اص، دون ا��صول ع��

موافق��م املسبقة
 وحيث أن هذا ال�سليم ي�ون متاحا فقط عندما يتم �� إطار 
 تنفيذ حكم تحض��ي أو إذن قضا�ي بمناسبة قضية م�شورة
 أمام القضاء. وتتو�� اإلدارة املعنية ب�نفيذ ا��كم التحض��ي
 أو اإلذن القضا�ي، بتوجيھ الوثيقة املطلو�ة مباشرة للمحكمة
الغاية الكيفية  ��ذه  تتحّقق  إذ  ��ا.  ومّدها  بالقضية   املتعهدة 
املستوجبة ا��ماية  ع��  ا��فاظ  و��  االست�ناء،   من 
 للمعطيات ال��صية املضّمنة بتلك الوثائق، بوضعها رأسا ��
 عهدة وتحت تصّرف السلطة القضائية ا��تصة، أي ا��كمة
ا��كمة أن  ع��  ضمانة  ذلك   �� أن  كما  بال��اع.   املتعّهدة 
املواجهة مبدإ  إطار   �� عل��ا  الدعوى  طر��  ستطلع   املتعهدة 
 وحق الدفاع، لكن مع عدم استغاللها اال �� نطاق الغاية ال��
 أحيلت لها من أجلها. و�� الضمانات ال�� ال تتوفر عند تنفيذ
الوال�ي االختصاص  مجال   �� يدخل  الذي  عر�ضة  ع��   إذن 
��ا وثيقة  من  الغ��  تمك�ن  خاللھ  من  يتم  إذ   للمحكمة، 
ودون املعطيات،  لتلك  حماية  أد�ى  دون  ��صية   معطيات 
وأننا خاصة  القضاء.  لدى  م�شور  سابق  نزاع  وجود   ثبوت 
ع�� الوثائق وغ��ها  مثل هذه  �شر  تنامي ظاهرة  يوميا   �عاين 
غ�� غايات   �� استغاللها  أو  االجتما��  التواصل   صفحات 
املعطيات حماية  لقانون  صر�حا  خرقا  ل 

ّ
�ش� مما   قانونية، 

 ال��صية
غايت�ن، يحّقق  أن  شأنھ  من  التم���  هذا  اعتماد  أن   وحيث 
 أولهما ضمان ممارسة األ��اص ��ق التقا��� باعتباره حقا
حماية من  �اف  حدا  ر 

ّ
يوف أنھ  كما  فيھ.  نقاش  ال   دستور�ا 

�سليمها، املطلوب  بالوثائق  املضّمنة  ال��صية   املعطيات 
 والذي تتعّهد ا��كمة ا��تّصة بتوف��ه باعتبار أن إحالة مثل
 هذه الوثائق ع�� أنظارها مباشرة، يحّملها مسؤولية ا��فاظ

عل��ا وعدم استغاللها إال �� الغاية ال�� أحيلت من أجلها

. 

.

.

:

•

 إن الهي�ل ا��تص حصر�ا، تحت رقابة القضاء، لإلدالء 
 برأيھ وتأو�لھ ملقتضيات القانون املذ�ور، وكيفية تطبيقھ
املعطيات ��ماية  القانونية  املنظومة   واح��ام 
املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة   ��  ال��صية، 

 ال��صية
الوطنية ا��دمات  شركة  بأن  يقت���  العام  املبدأ   إن 
املعطيات معا��ة  ع��  مسؤولة  بصف��ا   واإلقامات 
هذه سر�ة  بضمان  فة 

ّ
م�ل لأل��اص،   ال��صية 

وموافقة علم  دون  للغ��  احال��ا  وعدم   املعطيات 
 األ��اص املعني�ن ��ا

ال�� التحض��ية  األح�ام  بتطبيق  ملزمة  شركتكم   تبقى 
�� ��صية  معطيات  تتضمن  وثائق  إحالة  م��ا   تطلب 
املتعهدة للمحكمة  ب�سليمها مباشرة  و�تّم ذلك   حوز��ا، 
القا��� و��ون  أنظارها.  ع��  مطروحة  قضية   ��  بالبّت 
املعطيات حماية  ع��  مسؤوال  عموما،  القضاء   ومرفق 

ا��الة إليھ كيفما تم بيانھ آنفا
بيانھ من  تم  ملا  املعا��ة مخالفا   ي�ون �ل مسؤول عن 
قانو�ي، سند  دون  املعطيات  إحالة  عند   مقتضيات 
 عرضة لتطبيق الفصل 90 من القانون األسا��� عدد 63
 لسنة 2004، الذي ينص ع�� أنھ "�عاقب بال��ن مدة
 عام و�خطية قدرها خمسة آالف دينار �ل من: ... يحيل

املعطيات ال��صية دون موافقة املع�� باألمر

•

•

•

•

، 

 ."...

،

،
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة حول
ب�ن للمعطيات  اآل��  بالتبادل  املتعلق  األمر  مشروع   مطابقة 
 الصندوق الوط�� للتقاعد وا��يطة االجتماعية واملشغل مع
املتعلق  2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   مقتضيات 

بحماية املعطيات ال��صية

 حيث أن املعطيات ال��صية تم �عر�فها من قبل الفصل 4
 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، الذي نص ع�� أنھ
 "�عت�� معطيات ��صية ع�� مع�� هذا القانون �ل البيانات
 مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا

  أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
املهنية با��ياة  يتعلق  للمعطيات  التبادل  هذا  أن   وحيث 
عملية خالل  ال��صية  حساب��م  ومسك   للمنخرط�ن، 

التصر�ح ال�� يقوم ��ا املشغلون طبقا للقانون
القانون 47 من  بالفصل  املكّرس  العام  املبدأ  يقت���   وحيث 
 األسا��� املذ�ور، أنھ ال يمكن إحالة املعطيات ال��صية إ��
 الغ�� إال إذا تمت املوافقة ع�� ذلك من قبل ال��ص املع��.
وا��يطة للتقاعد  الوط��  الصندوق  فإن  ا��الة  هاتھ   و�� 
من مشغل املعطيات  هذه  يحصل ع��  �ان  ول�ن   االجتماعية 
 األ��اص املعني�ن ��ا، إال أنھ ال يحصل عل��ا بصفتھ مناوال،
إطار  �� تتم  العملية  هذه  وأن  املعا��ة.  عن  كمسؤول   ولكن 
علم حصل  وقد  العمل،  ��ا  ا��اري  وال��ات�ب   ال�شر�ع 

للموظف ��ذه العملية عند انتدابھ
�� التعّرض  عدم  �ستغرب  الهيئة  فإن  بيانھ،  سبق  ملا   وتبعا 
عدد األسا���  القانون  إ��  األمر،  بمشروع  الواردة   اإلطالعات 
 63 لسنة 2004، املتعلق بحماية املعطيات ال��صية. كما أن

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 نص املشروع، لم يتضمن ع�� ما يفيد أن هذه اإلحالة اآللية
يجب أن ت�ون مطابقة لقواعد حماية املعطيات ال��صية

 لذا تق��ح الهيئة أن يقع التنصيص �� اإلطالعات ع�� القانون
 األسا��� عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ �� 30 ماي 2017 املتعلق
 باملوافقة ع�� انضمام ا��مهور�ة التو�سية إ�� االتفاقية رقم
 108 ��لس أورو�ا املتعلقة بحماية األ��اص تجاه املعا��ة
 اآللية للمعطيات ذات الطا�ع ال����� و�روتو�ولها اإلضا��
 رقم 181 ا��اص �سلطات املراقبة وا�سياب وتدفق املعطيات
كما  .2004 لسنة   63 عدد  األسا���  والقانون  ا��دود،   ع�� 
آخر  �� الهيئة  رأي  ع��  التنصيص  الواجب  من   ي�ون 

العات
ّ
 اإلط

 أما فيما يخص الفصل الذي من املّتجھ إدراجھ بمشروع األمر،
 فإن ترت�بھ ي�ون �عد الفصل ا��امس، وت�ون صياغتھ �اآل�ي:
البي�� التبادل  إطار   �� واملشغل  الصندوق  ع��   «يتعّ�ن 
ال�شر�ع مقتضيات  تطبيق  باملوظف�ن  املتعلقة   للمعطيات 

الوط�� املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مشروع أمر متعلق بالتبادل اآل�� للمعطيات

بوصفھ العمومي  للموظف  ال��صية  للمعطيات  اآل��  التبادل   إن 
 منخرطا �� منظومة الضمان االجتما�� ول�ن �انت �ستجيب الل��ام
املعطيات حماية  قانون  موجبات  اح��ام  يتعّ�ن  أنھ  إال   قانو�ي، 

ال��صية

 هي�ل عمومي، تبادل آ��، مؤجر، حياة مهنية،
الغ��، إحالة،   ،����� حساب   منخرط، 
 موافقة، مناول، مسؤول عن املعا��ة، موظف

عمومي، إتفاقية 108، بروتو�ول 181
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن املدير العام لألداءات
واإلجراءات ا��قوق  مجلة  من   15 الفصل  تنقيح   حول 
�� تطرح  ال��  القانونية  االش�اليات  تفادي  قصد   ا��با�ي، 
وثائق الغ��  ب�سليم  القاضية  العرائض،  ع��  األذون   تنفيذ 
��صية. ملعطيات  متضّمنة  ا��باية  مصا��  تصّرف   تحت 
 وطلب تواصل الهيئة مع وزارة العدل قصد تحس�س السادة

القضاة بتلك اإلش�اليات وتبعا��ا

 حيث وجوابا ع�� طلبكم تود الهيئة أن تذكّر برأ��ا الصادر ��
جولية  20 بتار�خ   20/03-167 عدد  تحت  ا��صوص،   هذا 

2020، واملتضّمن ما ي��
 أن اإلطار القانو�ي ��ماية املعطيات ال��صية قد تم وضعھ 
 ع�� القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004. أما مجلة ا��قوق
82 القانون عدد  ا��بائية، فقد صدرت بموجب   واإلجراءات 
 لسنة 2000 مؤرخ �� 9 أوت 2000، وهو قانون عادي. وكذلك
5  �� املؤرخ   ،1959 لسنة   130 عدد  للقانون  بال�سبة   الشأن 
والتجار�ة، املدنية  املرافعات  بمجلة  1959املتعلق   أكتو�ر 
 والذي تم تنقيحها بجملة من النصوص وآخرها القانون عدد

82 لسنة 2002
مقتضيات ع��  العادية  القوان�ن  تقديم  يمكن  ال  فإنھ   وعليھ 
ال��صية، املعطيات  بحماية  املتعلق  األسا���   القانون 
لصبغتھ وأيضا  القانو�ي،  الهرم   �� ��ا  يتمتع  ال��   للعلو�ة 
الهيئة عليكم  وتق��ح  العامة.  للقوان�ن  بال�سبة   ا��اصة 
بطلب املرفقة  األسباب  شرح  وثيقة   �� الس�ب  هذا   إضافة 

تنقيح الفصل 15
ا��بائية بالوضعية  املتعلقة  الوثائق  أن  جدال  ال   أنھ 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

كيفما ��صية  معطيات  تتضّمن  الطبيعي�ن،   لأل��اص 
 عّرفها الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
��ا. كما �عد املع��  بالتعّرف مباشرة ع�� ال��ص   إذ �سمح 
مع�� ع��  املعا��ة  ع��  مسؤوال  لألداءات  العامة   اإلدارة 

الفصل 6 من القانون املذ�ور
،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   47 الفصل   أن 
 ينص صراحة ع�� أنھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ��
وليھ أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة  دون   الغ�� 
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا،  أثرا  ت��ك  وسيلة   بأي 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت   إذا 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
الفصل تنقيح  مق��ح  موضوع  ا��ال،  لوضعية  و�ال�سبة   أنھ 
من الغاية  فإن  ا��بائية،  واإلجراءات  ا��قوق  مجلة  من   15 
�� اإلش�االت  عديد  تث��  قانونية  وضعية  تأط��   ��  الطلب 
 تناقض مع �ل من القانون األسا��� املتعلق بحماية املعطيات

ال��صية ومجلة ا��قوق واإلجراءات ا��بائية
 �عت�� الهيئة أن قيام رؤساء ا��اكم ووكال��م وقضاة النوا��
 بإصدار أذون ع�� عرائض �� "�سليم وثائق املطلو�ة إ�� طال��
 األذون مباشرة" مخالف ملقتضيات القانون األسا��� املتعلق
ال�سليم هذا  أن  ضرورة  ال��صية.  املعطيات   بحماية 
��صية معطيات  ع��  االطالع  للغ��  يخّول   (اإلحالة) 
�عت�� املسبقة. كما  ا��صول ع�� موافق��م   أل��اص، دون 
 الهيئة أن ال�سليم يجب أن ي�ون متاحا فقط – �� غ�� صورة
 وجود أبحاث جزائية-عندما يتم �� إطار تنفيذ حكم تحض��ي
 بمناسبة قضية م�شورة أمام القضاء. وأن هذه الوضعية ��

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وثائق الغ��  �سليم   �� العرائض  ع��   األذون 
توجد تحت تصّرف مصا�� ا��باية

 إذن ع�� عر�ضة، هي�ل عمومي، إحالة، الغ��،
قانون عادي،  قانون  وثيقة،  الغ��،   �سليم، 
اإلحالة، اختصاص وال�ي است�ناءات   أسا���، 
استغالل موافقة،  قضائية،  سلطة   للقضاة، 
ضمانات الغاية،  ع��  اقتصار  قانو�ي،   غ�� 
 ا��ماية، �شر، صفحات التواصل االجتما��،

خرق قانون ا��ماية
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لألداءات  العامة  اإلدارة  ع��  تفرض  ال��  الوحيدة   الصورة 
بالقضية الوثيقة املطلو�ة مباشرة للمحكمة املتعهدة   توجيھ 
 ومّدها ��ا. وتتو�� ا��كمة اطالع طر�� الدعوى عل��ا �� إطار

مبدأي املواجهة وضمان حقوق الدفاع
 إن مق��ح �عديل الفصل 15 �� صيغتھ املعروضة ع�� الهيئة
 فيھ تحقيق لهذه املعادلة. إذ ي�بّ�ن بالرجوع إ�� النص املق��ح
 أنھ يضمن ا��ماية املستوجبة للمعطيات ال��صية الواردة
63 عدد  األسا���  القانون  ملقتضيات  تكر�سا  الوثائق،   بتلك 
�� عهدة وتحت الوثائق رأسا  تلك  2004، وذلك بوضع   لسنة 
 تصّرف السلطة القضائية ا��تصة. لكن �� ذات الوقت، فإنھ
 يضمن عدم استغالل تلك املعطيات اال �� نطاق الغاية ال��
 أحيلت من أجلها. و�� الضمانات ال�� ال تتوفر عند تنفيذ إذن
الوال�ي االختصاص  مجال   �� يدخل  الذي  عر�ضة،   ع�� 
 للمحكمة. إذ يتم تنفيذ لإلذن املذ�ور بتمك�ن الغ�� من وثيقة
 تتضمن معطيات ��صية دون أد�ى حماية لتلك املعطيات،
القضاء من شأنھ  ودون ثبوت وجود نزاع سابق م�شور لدى 
 ت��ير ذلك ال�سليم. خاصة وأننا �عاين يوميا تنامي ظاهرة �شر
 مثل هذه الوثائق وغ��ها ع�� صفحات التواصل االجتما�� أو
صر�حا خرقا  ل 

ّ
�ش� مما  قانونية،  غ��  غايات   ��  استغاللها 

 لقانون حماية املعطيات ال��صية. و�� أسباب يمكن كذلك
 أن ت��ى ��ا وثيقة شرح األسباب املرافقة ملشروع تنقيح الفصل

15

املق��حة الصيغة  أن  الهيئة  ترى  بيانھ  سبق  ما  ل�ل   وتبعا 
و�� املقتضيات،  هذه  ل�ل  �ستجيب   15 الفصل   لتعديل 
بالقانون عالقة   �� إش�ال  أي  مبدئيا  تث��  وال  مقبولة   بالتا�� 

األسا��� ��ماية املعطيات ال��صية
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 حيث أن الوثائق املصاحبة لطلب الرأي تحتوي ع�� جملة من
بي��ا من  ج،  ن  املدعو  ملنو�كم  التا�عة  ال��صية   املعطيات 
 ص�وك ممضاة من قبلھ، و���ة من جواز سفره مثقوب، بھ
 توار�خ دخولھ وخروجھ من ال��اب الوط��. كما تحتوي الوثائق
 ع�� كشوفات لعمليات بنكية قام ��ا، وتصار�ح بتور�د عملة
مة من مصا�� الديوانة التو�سية وجملة من ��� وثائق

ّ
 مسل

صادرة عن السلط األمنية والقضائية �سو�سرا
للسلطة الوثائق  هذه  م 

ّ
سل الذي  الطرف  أن   وحيث 

طبقا املعا��ة  عن  مسؤوال  اعتباره  يمكن  ال   السو�سر�ة، 
63 عدد  األسا���  القانون  من   6 بالفصل  الوارد   للتعر�ف 
أو طبي��  ��ص  «�ل  أن  ع��  ينص  الذي   ،2004  لسنة 
 معنوي يحّدد أهداف معا��ة املعطيات ال��صية وطرقها".
بأ��ا الفصل،  نفس   �� املعا��ة  عملية  �عر�ف  تم   وقد 
��ص من  يدو�ة  أو  آلية  بطر�قة  سواء  املنجزة   "العمليات 
معطيات جمع  إ��  خاصة  ��دف  وال��  معنوي  أو   طبي�� 
أو �غي��ها  أو  تنظيمها  أو  حفظها  أو  ���يلها  أو   ��صية 
أو �شرها  أو  توز�عها  أو  إرسالها  أو  استعمالها  أو   استغاللها 
املتعلقة العمليات  جميع  وكذلك  عل��ا  االطالع  أو   إتالفها 
أو ال��الت  أو  الفهارس  أو  البيانات  قواعد   باستغالل 
 البطاقات أو بالر�ط البي��". و�ذلك فإن العملية ال�� قام ��ا
 الطرف الذي نقل الوثائق إ�� السلطة السو�سر�ة، ال تدخل ��

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن املدير العام لألداءات
إ�� الطالب  ملنوب  ��ا معطيات ��صية  وثائق   حول �سر�ب 

السلط السو�سر�ة

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إ�� ��صية  معطيات  ��ا  وثائق   �سر�ب 
سلط أجن�ية

بنكية، كشوفات  سفر،  جواز  ص�وك،  عمومي،   هي�ل 
تحو�ل قضائية،  سلط  أمنية،  سلط  تور�د،   تصار�ح 
غ، إحالة، الغ��، مسؤول عن

ّ
 معطيات، وثائق رسمية، مبل

إطالع، املعطيات،  إ�شاء  اإلحالة،  است�ناءات   املعا��ة، 
���ة، تأم�ن املعطيات

العيادي، الرؤوف   عبد 
ا��امي لدى التعقيب
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 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

، 

، 

ع��  حق  وجھ  دون  اس�يالء  �عت��  بل  التعر�ف،  هذا   نطاق 
الوضعية هذه  ع��  تنطبق  وال  رسمية.  شبھ  أو  رسمية   وثائق 
أح�ام بل   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   أح�ام 

القانون ا��زا�ي
تضمنتھ ما  إ��  بالرجوع  ي�بّ�ن  فأنھ  أخرى،  جهة  ومن   وحيث 
ملعطيات واملتضّمنة  الرأي  لطلب  املصاحبة  الوثائق   ��� 
املالية بتحو�التھ  يتعلق  فيما  خاصة  ملنو�كم،   ��صية 
 بالعملة الصعبة وكشوفات بنكية وص�وك وتصار�ح ديوانية
... فإن ال��ص املثقوب   وتنقالتھ ع�� ا��دود وجواز سفره 
غ للسلطة السو�سر�ة، قد حصل ع�� جملة هذه الوثائق

ّ
 املبل

بوزارة واألجانب  ا��دود  إدارة  مثل  عمومية  إدارات   من 
 الداخلية ومن الديوانة التو�سية ومن بنوك... و�عد �ل هذه
 الهيا�ل العمومية وا��اصة مسؤول�ن عن املعا��ة ع�� مع��
الذكر. سالف   2004 لسنة   63 القانون  من   6  الفصل 
إحالة عدم  واجبا��م  أوكد  من  فإنھ  كذلك،   و�اعتبارهم 
الصر�حة بموافق��م  إال  لأل��اص  ��صية   معطيات 
 والكتابية، أو �� الصور ال�� حّددها القانون. و �عد �ل إحالة
للفصل خرقا  الوضعيات  هذه  غ��   �� ال��صية   للمعطيات 
ينص الذي   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   47 
 صراحة ع�� أنھ "ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��
بأي وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة   دون 
ضرور�ة املعطيات  هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك   وسيلة 
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 
 وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل" و ال يمكن اعتبار صورة ا��ال من

،

.

.
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ب�ن االست�ناءات ال�� عددها الفصل 47 آنف الذكر 
هذه مثل  سلموا  الذين  املعا��ة  عن  املسؤول�ن  أن   وحيث 
األسا��� القانون  من   18 الفصل  كذلك  خرقوا  قد   الوثائق 
أو بنفسھ  يقوم  ��ص  "�ل  أن  ع��  ينص  الذي   املذ�ور 
إزاء ملزم  ال��صية  املعطيات  بمعا��ة  الغ��   بواسطة 
الالزمة االحتياطات  جميع  يتخذ  بأن  املعنية   األطراف 
أو �عديلها  من  الغ��  ومنع  املعطيات  أمان  ع��   للمحافظة 
تحّوز و�ن  صاح��ا".  إذن  دون  عل��ا  االطالع  أو  ��ا   اإلضرار 
املعطيات تحتوي  ال��  بالوثائق  غ��ا،  �عّد  الذي  غ، 

ّ
 املبل

أن شك،  دون  يث�ت  أن  شأنھ  من  ملنو�كم،   ال��صية 
إ�شاء إل��م  �عود  الذين  املعطيات  معا��ة  عن   املسؤول�ن 
 ومسك هذه الوثائق، لم يتخذوا جميع االحتياطات الالزمة ملنع

الغ�� من االطالع عل��ا وا��صول ع�� ��� م��ا
الغ�� من ا��صول ع�� معطيات ��صية  وحيث أن تمك�ن 
ال�� والشروط  الصور  غ��   �� املعا��ة،  عن  مسؤول   لدى 
جر�مة �عد   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   حددها 
أنھ ينص  إذ  القانون  نفس  من   94 بالفصل  عل��ا   �عاقب 
 "�عاقب بال��ن مدة ثالثة أشهر و�خطية قدرها ألف دينار
هذا من   ... و19  و18   12 الفصول  أح�ام  يخالف  من   �ل 
إذ الغ��،  إ��  املعطيات  إحالة  القانون  يجّرم  كما   القانون". 
و�خطية عام  مدة  بال��ن  �عاقب   " أنھ   90 الفصل   ينص 
املعطيات يحيل  ـ...  من:  �ل  دينار  آالف  خمسة   قدرها 
�� الهيئة  موافقة  أو  باألمر  املع��  موافقة  دون   ال��صية 

الصور املنصوص عل��ا ��ذا القانون
ا��ال �� وضعية  غ 

ّ
املبل اعتبار  يمكن  بيانھ، ال  ملا سبق   وتبعا 

بمعاقبة املطالبة  ملنو�كم  يمكن  لكن  املعا��ة.  عن   مسؤوال 
�البنوك ال��صية  معطياتھ  معا��ة  عن   املسؤول�ن 
 والديوانة ووزارة الداخلية ... الذين لم يقوموا بتأمي��ا بما فيھ
للغ�� باالطالع عل��ا و�حال��ا لسلط بالتا��   الكفاية، وسمحوا 

أجن�ية

. 

. 

. 

."
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 االدالء بمعطيات إحصائية حول األطفال
املولودين خارج إطار الزواج

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معطيات م��ة،  أطفال،   مشروعية، 
إسم، املعلومة،  إ��  النفاذ   إحصائية، 
موافقة، الغ��،  إحالة،  طبي��،   ��ص 

مرفق عام، معطيات ��ة

م��ة الياسم�ن
��صية، معطيات  االحصائية  املعطيات  �عد   ال 
حماية قانون  إ��  تخضع  ال  املع��  ��ذا   و�� 

 املعطيات ال��صية

04

05

06

20/03-22001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أكتو�ر 2020

02

03

13

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة نونر�س م��ة
حول إحصائية  بمعطيات  االدالء  مشروعية  حول   الياسم�ن 

األطفال املولودين خارج إطار الزواج بامل��ة

للقانون املذ�ورة  للمقتضيات  وتطبيقا  بيانھ  سبق  ملا   تبعا 
22 عدد  األسا���  والقانون   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
لطلب باالستجابة  ملزمة  باستور  م��ة  ت�ون   2016  اسنة 
املعطيات وألن  لل��ة  عاما  مرفقا  �سّ��  أ��ا  إذ   العارض 
األ��اص ع��  بالتعرف  �سمح  ال  اإلحصائية   ال��صية 
 املعني�ن إذا فاقدة ألوصاف املعطى ال����� الذي ال يمكن

إحالتھ للغ��
مّدكم الهيئة،  من  أعاله  املذ�ورة  مراسلتكم   �� طلبتم   حيث 
 برأ��ا حول مشروعية االدالء بمعطيات إحصائية حول األطفال
 املولودين خارج إطار الزواج بامل��ة، فإن الهيئة تورد مجددا

رأ��ا �� املوضوع جوابا ع�� طلبكم والذي تضّمن ما ي��
 حيث أن املعطيات ال��صية ال�� ت�ون است�ناء ��ق النفاذ
القانون من  الرا�ع  الفصل  قبل  من  �عر�فها  تم  املعلومة   إ�� 
��صية معطيات  "�عت��  أنھ   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
 ع�� مع�� هذا القانون �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها
بطر�قة للتعر�ف  قابال  أو  معّرفا  طبيعيا  ��صا  تجعل   وال�� 

 مباشرة أو غ�� مباشرة
 تيعا ملا سبق بيانھ ال يمكن اعتبار املعطيات اإلحصائية ال�� ال
املعطيات نوع  من  املعني�ن  األ��اص  أسماء  ع��   تحتوي 
 ال��صية ال�� �ستوجب القانون حماي��ا وتبعا لذلك حسب
موافقة دون  للغ��  إحال��ا  املذ�ور  القانون  من   47  الفصل 

املع�� باألمر
 حيث أن هذا الطلب تقدم لكم �� إطار القانون األسا��� عدد
حدد ولقد  للمعلومة.  النفاذ  بحق  املتعلق   2016 لسنة   22 
بالفصل مقتضياتھ  بتطبيق  امللزمة  الهيا�ل  املذ�ور   القانون 
الهيا�ل ع��  القانون  هذا  "ينطبق  أنھ  يصرح  الذي   الثا�ي 
 التالية: ...أ��اص القانون ا��اص ال�� �سّ�� مرفقا عاما ...".

وت�ون مؤسستكم ملزمة باالستجابة لطلب النفاذ املذ�ورة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
،

47 ,4

.

:

."...

.

.
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 حيث تم �عر�ف املعطى ال����� صلب الفصل 4 من القانون
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ب�ونھ "... �ل البيانات مهما �ان
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال
 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وتبعا لذلك فإن
ب�ن من  �عّد  طبي��،  ل��ص  الوطنية  التعر�ف  بطاقة   رقم 
 املعطيات ال��صية ال�� �سمح بطر�قة غ�� مباشرة بالتعّرف

دون شّك ع�� هو�تھ
 وحيث أن القانون األسا��� املذ�ور يقّر �� فصلھ 47 صراحة
 أنھ ال يمكن إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��، دون موافقة
 ال��ص املع��. و�عد ال�شر للعموم طر�قة من طرق اإلحالة.
47 قد وضع است�ناءات ع��  إال أنھ تجدر اإلشارة أن الفصل 
 النحو التا�� «... إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة لتنفيذ املهام
 ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار األمن العام أو الدفاع
ضرور�ة �انت  إذا  أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو   الوط�� 
 لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

العمل
بالضرورة يفرض  دستوري،  حق  ألي  حّد  إقرار  أن   وحيث 
 التقّيد بالفلسفة ال�� أقّرها الفصل 49 من الدستور. إذا قّيد
هذه لوضع  شروط  اح��ام  بواجب  املشّرع  املذ�ور   الفصل 
 ا��دود. وأنھ من باب أو��، أن تتقّيد ��ا �ل هيا�ل الدولة من
 سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وهيئات عمومية مستقلة عند

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة نونر�س م��ة
أرقام تتضمن  إسمية  قائمة  �شر  مشروعية  حول   الياسم�ن 
بطاقات التعر�ف الوطنية أل��اص معني�ن بإجراءات إدار�ة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

تتضمن ال��اص  إسمية  قائمة   �شر 
أرقام بطاقات �عر�فهم الوطنية

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بأرقام القائمة اإلسمية لأل��اص، االكتفاء   يتع�ن عند �شر 
ب�ن بالتمي��  �سمح  مما  الوطنية،  التعر�ف  بطاقة  من   األخ��ة 
ملبدإ تكر�سا  واللقب،  اإلسم  لنفس  ا��امل�ن   األ��اص 

التناسب عمال بالفصل 49 من الدستور

�عر�ف بطاقة  اسمية،  قائمة  شفافية،   مشروعية، 
سلطة الغ��،  غاية،  إحالة،  �شر،  هو�ة،   وطنية، 
تنفيذ مهام، حق دستوري، هي�ل عمومي،  عمومية، 
التناسب، مبدأ  وحر�ات،  حقوق  قضائية،   سلطة 
 م����، انتحال هو�ة، تجميع، استعمال ألغراض غ��
 مشروعة، حياة خاصة، اسم، لقب، عنوان، م�شور
من  49 فصل   ،2018 لسنة   8 عدد  ا���ومة   رئ�س 

 الدستور

04

05

06

20/03-22101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
       أكتو�ر2020

02

03

17

والية امل�ست��

، 

حقوق  من  مّس  أو  تض�يق  ع��ا  ينجر  طاملا  قرارا��ا،   اتخاذ 
49 من الدستور، أنھ ال يمكن  األ��اص. ولقد أقّر الفصل 
 السماح با��ّد من ا��قوق وا��ر�ات إال إذا �ان ذلك ضرور�ا
 ملقتضيات دولة مدنية وديمقراطية، مع العمل ع�� " اح��ام

التناسب" ب�ن ا��دود املوضوعة وموجبا��ا
 وحيث أن ال�شر للعموم لقائمة إسمية بامل�����ن ل��صول
 ع�� رخص نقل عمومي، �ستوجبھ تكر�س الشفافية �� اتخاذ
لتحقيق هذه ضرور�ا  ال�شر  بذلك  و��ون  اإلدار�ة.   القرارات 
رقم مع  واللقب  االسم  �شر  فإن  املقابل،  و��  لكن   الغاية. 
يخرق أن  شأنھ  من  إجراء  هو  الوطنية،  التعر�ف   بطاقة 
بطاقات ألرقام  للعموم  ال�شر  أن  خاصة  التناسب".   "قاعدة 
من متحيل�ن  أ��اص  ذلك  �عد  ن 

ّ
يمك أن  يمكن   التعر�ف، 

بانتحال هو�ة األ��اص امل�شورة معطيا��م
25 فيفري  8 بتار�خ   وحيث قام م�شور رئ�س ا���ومة عدد 
استعمال إطار   �� ال��صية  املعطيات  حماية   2019، حول 
 بطاقة التعر�ف الوطنية، بإقرار صيغة قانونية، ذلك إذ نّص
 ع�� أنھ "تفاديا ل�ل استعمال للمعطيات ال��صية املضّمنة
 ببطاقات التعر�ف الوطنية �� غ�� األغراض ال�� جمعت من
 أجلها، أو استعمالها ألغراض غ�� مشروعة، بما من شأنھ أن
ل خطرا ع�� حيا��م ا��اصة وع��

ّ
 ��ّدد مصا�� األفراد و�ش�

الهيا�ل ع��  مستقبال  يتعّ�ن  فإنھ  األساسية،   حقوقهم 
��صية، معطيات  تتضّمن  قائمات  �شر  عند   ...  العمومية 
 ع�� غرار قائمة امل�����ن لالمتحانات واملناظرات والنا���ن
 ف��ا، االقتصار ع�� التنصيص ع�� األرقام الثالثة األخ��ة من
جانب إ��  باألمر،  للمعني�ن  الوطنية  التعر�ف  بطاقة   عدد 
 اإلسم واللقب دون إدراج أي معطى ����� آخر �العنوان أو

تار�خ الوالدة

.

47 ,4

.

." 

." 

. 
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اإلسمية القائمة  أن  الهيئة  ترى  بيانھ،  سبق  ما  ل�ل   وتبعا 
أن يمكن  ال  عمومي،  نقل  رخصة  ع��  ل��صول   للم�����ن 
 تحتوي ع�� رقم بطاقة التعر�ف الوطنية بال�امل عند �شرها.
�سمح مما  منھ،  األخ��ة  أرقام  بالثالثة  االكتفاء  يتعّ�ن   بل 
دون واللقب،  اإلسم  لنفس  ا��امل�ن  األ��اص  ب�ن   بالتمي�� 

.�شر هذا الرقم �امال للعموم، اعتبارا لألسباب املب�نة أعاله
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الوطنية املدرسة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
بال�سبة الطلبة  أعداد  �شر  مطابقة  مدى  حول   لإلدارة 
حماية لقانون  لإلدارة  الوطنية  باملدرسة  ا��راة   لالمتحانات 

املعطيات ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

طلبة وأعداد  اسمية  قائمات   �شر 
اجتازوا امتحانات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بأرقام االكتفاء  للطلبة،  اإلسمية  القائمة  �شر  عند   يتعّ�ن 
مما ال���يل،  رقم  أو  الوطنية  التعر�ف  بطاقة  من   األخ��ة 
 �سمح بالتمي�� بي��م، تكر�سا ملبدإ التناسب عمال بالفصل 49

 من الدستور

�عر�ف بطاقة  اسمية،  قائمة  شفافية،   مشروعية، 
سلطة الغ��،  غاية،  إحالة،  �شر،  هو�ة،   وطنية، 
تنفيذ مهام، حق دستوري، هي�ل عمومي،  عمومية، 
التناسب، مبدأ  وحر�ات،  حقوق  قضائية،   سلطة 
 م����، انتحال هو�ة، تجميع، استعمال ألغراض غ��
 مشروعة، حياة خاصة، اسم، لقب، عنوان، م�شور
من  49 فصل   ،2018 لسنة   8 عدد  ا���ومة   رئ�س 

الدستور
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تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
       أكتو�ر2020

02

03

30

املدرسة الوطنية لإلدارة

، 

 هذه ا��دود. وأنھ من باب أو��، أن تتقّيد ��ا �ل هيا�ل الدولة
 من سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وهيئات عمومية مستقلة
أو تض�يقا  ا��دود  هذه  عن  ينجّر  طاملا  قرارا��ا،  اتخاذ   عند 
 مّسا من حقوق األ��اص وحر���م. ولقد أقّر الفصل 49 من
 الدستور، أنھ ال يمكن السماح با��ّد من ا��قوق وا��ر�ات
 إال إذا �ان ذلك ضرور�ا ملقتضيات دولة مدنية وديمقراطية،
املوضوعة ا��دود  ب�ن  التناسب"  "اح��ام  ع��  العمل   مع 

وأسبا��ا
 وحيث أن �شر أعداد الطلبة املتحّصل عل��ا باالمتحانات ال��
تكر�س �ستوج��ا  عملية  لإلدارة،  العليا  املدرسة   تنجزها 
الّسماح قصد  للطلبة،  التعلي��  املسار  تقييم   ��  الشفافية 
من التّمكن  مستوى   �� زمال��م  ب�ن  موقعهم  بتحديد   لهم 
 التحصيل العل��. و��ون بذلك �شر األعداد ضرور�ا لتحقيق
 هذه الغاية. لكن و�� املقابل، فإن �شر اسم الطالب ولقبھ،
 هو إجراء من شأنھ أن يخرق "قاعدة التناسب" إذ يمكن بلوغ
رقم مع  عل��ا  املتحصل  األعداد  ب�شر  وذلك  امل�شود   الهدف 
من األخ��ة  الثالثة  األرقام  أو  باالمتحانات  الطالب   ���يل 
 بطاقة �عر�فھ الوطنية، ال�� عادة ال �عرفها إال الطالب املع��
 أو الطالبة املعنية ��ا. و�ذلك، فإن هذا االجراء �سمح للطالب
تقييم مردوده لھ، وكذلك   املع�� من معرفة األعداد املسندة 
 مقارنة ببا�� األعداد امل�شورة واملتحصل عل��ا من با�� الطلبة،

مع ضمان عدم السماح للغ�� بالتعّرف عليھ
25 8 الصادر بتار�خ   وحيث قام م�شور رئ�س ا���ومة عدد 
إطار  �� ال��صية  املعطيات  حماية  حول   ،2019  فيفري 
قانونية صيغة  بإقرار  الوطنية،  التعر�ف  بطاقة   استعمال 
للمعطيات استعمال  ل�ل  "تفاديا  أنھ  ع��  نّص  إذ   وا��ة. 

من  4 الفصل  صلب  ال��صية  املعطيات  �عر�ف  تم   حيث 
بحماية املتعلق   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
�ان مهما  البيانات  �ل   ..." ب�و��ا  ال��صية   املعطيات 
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال
 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وتبعا لذلك فإن
 رقم بطاقة التعر�ف الوطنية لل��ص الطبي��، �عّد من ب�ن
 املعطيات ال��صية ال�� �سمح بطر�قة غ�� مباشرة بالتعّرف

دون شّك ع�� هو�تھ
 وحيث أن القانون األسا��� املذ�ور يقّر صراحة �� فصلھ 47،
دون الغ��،  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  يمكن  ال   أنھ 
 موافقة ال��ص املع��. و�عّد ال�شر طر�قة من طرق اإلحالة.
 إال أنھ تجدر اإلشارة أّن الفصل 47 قد وضع است�ناءات ع��
 النحو التا�� «... إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة لتنفيذ املهام
 ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار األمن العام أو الدفاع
ضرور�ة �انت  إذا  أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو   الوط�� 
 لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

العمل
بالضرورة يفرض  دستوري،  حق  ألي  حّد  إقرار  أن   وحيث 
 التقّيد بالفلسفة ال�� أقّرها الفصل 49 من الدستور. إذا ألزم
 الفصل املذ�ور املشّرع باح��ام جملة من الشروط عند وضع

47 ,4

." 

.

. 

.
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غ��   �� الوطنية  التعر�ف  ببطاقات  املضّمنة   ال��صية 
غ�� ألغراض  استعمالها  أو  أجلها،  من  جمعت  ال��   األغراض 
ل خطرا

ّ
 مشروعة، بما من شأنھ أن ��ّدد مصا�� األفراد و�ش�

يتعّ�ن فإنھ  األساسية،  حقوقهم  وع��  ا��اصة  حيا��م   ع�� 
... عند �شر قائمات تتضّمن الهيا�ل العمومية   مستقبال ع�� 
لالمتحانات امل�����ن  قائمة  غرار  ع��  ��صية،   معطيات 
ع�� التنصيص  ع��  االقتصار  ف��ا،  والنا���ن   واملناظرات 
الوطنية التعر�ف  بطاقة  عدد  من  األخ��ة  الثالثة   األرقام 
 للمعني�ن باألمر، إ�� جانب اإلسم واللقب دون إدراج أي معطى

."����� آخر �العنوان أو تار�خ الوالدة
األعداد قائمة  أن  الهيئة  ترى  بيانھ،  سبق  ما  ل�ل   وتبعا 
أن يمكن  ال  باملدرسة،  الت�و�ن  مسارات   �� عل��ا   املتحصل 
بل �شرها.  عند  بال�امل  املع��  ال��ص  هو�ة  ع��   تحتوي 
التعر�ف بطاقة  من  األخ��ة  أرقام  بالثالثة  االكتفاء   يتعّ�ن 
 الوطنية أو رقم ال���يل باملدرسة أو أي رقم آخر مسند من
 قبل اإلدارة للطالب �عرفھ هو فقط. مما �سمح بإعالم الطلبة
هو���م �شر  دون  العل��،  التقييم  عمليات  مخرجات   حول 

�املة للعموم، اعتبارا لألسباب املب�نة أعاله

." 
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لبنك العام  املدير  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 األمان حول مدى مطابقة ت�ليف البنك ملناول�ن قصد القيام
لقانون ��رفائھ  ��صية  معطيات  معا��ة  ب 

ّ
تتطل  بأعمال 

حماية املعطيات ال��صية

باألمر املعني�ن  املناول إعالم األ��اص  إ��  ال��وء   �ستوجب 
 ،بذلك، وا��صول ع�� موافق��م ال�� يجب أن ت��ك أثرا كتابيا
لدى ذلك   �� تصر�ح  تقديم  املعا��ة  عن  املسؤول  ع��   يجب 
هذا إضافة  قصد  لد��ا  السابق  تصر�حھ  تحي�ن  أو   الهيئة، 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

معا��ة بأعمال  للقيام  مناول�ن   ت�ليف 
معطيات ��صية ��رفائھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 يّتجھ عند �عاقد مسؤول عن املعا��ة مع مناول إعالم حرفائھ
�عقد صراحة  والتنصيص  موافق��م  ع��  وا��صول   بذلك 
ع�� حفاظا  عليھ  ا��مولة  القانونية  االل��امات  ع��   املناولة 

املعطيات ال��صية ل��رفاء

مسؤول هو�ة،  بنكية،  معطيات  حرفاء،   مناول، 
ا��ماية، تداب��  بالتضامن،  مسؤولية   مد�ي، 
 موافقة، تصر�ح، ترخيص، تحي�ن، الغ��، اقتصار
ال��امات إحالة،  املعطيات،  سر�ة  الغاية،   ع�� 

،قانونية، إطالع، ف��

04

05

06

20/03-22301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
       نوفم�� 2020

02

03

18

بنك األمان

، 

، 

من  4 الفصل  صلب  ال��صية  املعطيات  �عر�ف  تم   حيث 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ب�و��ا "... �ل البيانات
طبيعيا ��صا  تجعل  وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان   مهما 
."... أو غ�� مباشرة  للتعر�ف بطر�قة مباشرة  قابال  أو   معّرفا 
ب�ن من  �عّد  ل��رفاء،  البنكية  املعطيات  فإن  لذلك   وتبعا 
ع�� شّك  دون  بالتعّرف  �سمح  ال��  ال��صية   املعطيات 

هو���م
 وحيث تبعا ملا تضمنتھ مقتضيات القانون األسا��� املذ�ور،
 فإن املسؤول عن املعا��ة يبقى ملزم باختيار املناول األ�سب،
يطال أن  يمكن  ما  �ل  ع��  قائمة  تظل  مسؤوليتھ  أن   إذ 
 املعطيات ال��صية خالل �امل أطوار معا����ا. ولقد نصت
 الفقرة األخ��ة من الفصل 20 للقانون األسا��� عدد 63 لسنة
... يبقى املسؤول عن املعا��ة واملناول مسؤوالن  "  2004 أنھ 

مدنيا عن �ل إخالل ملقتضيات هذا القانون
عن املسؤول  قبل  من  مناول  إ��  ال��وء  �ستوجب   وحيث 
املعا��ة أخذ التداب�� واالحتياطات واح��ام اإلجراءات التالية

املعطى 
 يجب ع�� املسؤول عن املعا��ة اختيار املناول �� إطار اح��ام
 ما نص عليھ الفصل 20 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
 2004، الذي ينص ع�� أنھ "يجب ع�� املسؤول عن معا��ة
أو املعا��ة  أعمال  ببعض  عهد  إذا  ال��صية   املعطيات 
 جميعها إ�� الغ�� �� إطار عقد مناولة أن يتحرى �� اختيار من

�عهد إليھ بذلك
هذا- مقتضيات  إ��  االمتثال  بدوره  املناول  ع��  يجب   كما 
 يتصّرف �� املعطيات ا��الة إليھ إال �� حدود ما

ّ
 القانون، وأال

الوسائل لھ  ت�ون  وأن  املعا��ة.  عن  املسؤول  بھ  لھ   يأذن 
 الفنية الالزمة واملالئمة أوال إلنجاز املهام املو�ولة إليھ، وثانيا

لضمان أمن وسالمة املعطيات ا��الة إليھ
البنك أّن  الهيئة،  من  ��ا  املتعّهد  امللفات  إ��  بالرجوع   و��بّ�ن 
لھ سبق  قد  مناوال  اختار  قد  املعا��ة،  عن  مسؤوال   بوصفھ 
الهيئة. قبل  من  املعا��ة   �� ترخيص  قرار  ع��  تحّصل   وأن 
املعطيات حماية  لقواعد  مبدئيا  مطابقا  عملھ  بذلك   و��ون 

ال��صية
باح��ام املناول  إلزام  املعا��ة  عن  املسؤول  ع��  يجب   كما 
فاق

ّ
ات إمضاء  ع��  عليھ،  ا��الة  ال��صية  املعطيات   سرّ�ة 

 للمحافظة ع�� سرّ�ة تلك املعطيات. وهو ما تضّمنھ املشروع
 املصاحب لطلب الرأي، مما يجعلھ مطابقا ملا يجب إبرامھ مع

 .املناول
قد ومناولھ  البنك  ب�ن  امل��م  العقد  أّن  الهيئة،  تالحظ   لكن 
 تضّمن بندا تم تخصيصھ ملبدإ ا��افظة ع�� سرّ�ة املعطيات
فاق املذ�ور،

ّ
 ا��الة، وعليھ، فإ��ا ال ترى فائدة �� إضافة االت

إذ أن مقتضياتھ تم ادراجها بالتفصيل بالفصل 11 من العقد

47 ,20 ,4

." 

. 

:
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فاق 
ّ
الهيئة بقراءة مشروع االت نت 

ّ
 ومن جهة أخرى، فقد تفط

الثالثة، فقرتھ  من  األو��  النقطة   �� تضّمن  أنھ   املذ�ور، 
إ�� بدوره  املتعاقد معھ  املناول  ي��أ  أن  إم�انية   تنصيصا ع�� 
غ�� مسألة  و��  إليھ.  عهدت  ال��  األعمال  إلتمام  آخر   مناول 

مقبولة �� منظومة القانونية ��ماية املعطيات ال��صية
الطرف�ن  ب�ن  العقد  يتضّمن  أن  يجب  أنھ  ع��  الهيئة  د 

ّ
 وتؤك

بحماية قة 
ّ
املتعل القانونية  االل��امات  �ل  ع��   التنصيص 

املعطيات ال��صية و��

 وتبعا ل�ل ما سبق بيانھ، ترى الهيئة أن اإلجراءات املّتبعة من
االل��ام املناول، ومحتوى مشرو��  البنك وحسن اختيار   قبل 
املنصوص القواعد  اح��ام  تكّرس  عوامل  �لها  ل 

ّ
�ش�  والعقد 

ع�� و�جب   .2004 لسنة   63 عدد  األسا���  بالقانون   عل��ا 
 البنك القيام بإدراج معلومة ال��وء إ�� املناولة �� االستمارات
ا�� يرجع  كما  ذلك.  موافق��م ع��  لطلب  ل��رفاء،  م 

ّ
�سل  ال�� 

 البنك تحي�ن التصر�ح �� معا��ة املعطيات ال��صية، الذي
سبق وأن قّدمھ للهيئة للتنصيص ع�� ت�ليف مناول

ال�� يقوم املسؤول عن باح��ام سر�ة املعطيات   االل��ام 
 املعا��ة عند إحال��ا للمناول، وال�� تحتوي بطبيع��ا ع��

 (املعطيات ال��صية ��رفائھ (اإلل��ام عدد 1
اإلل��ام �عدم إحالة هاتھ املعطيات إ�� الغ��

 �� إطار
ّ
 اإلل��ام بأن ال تتم معا��ة املعطيات ا��الة إال

(االل��ام املعا��ة  عن  املسؤول  بھ  قام  الذي   الت�ليف 
 (عدد 4

ع�� ا��افظة   �� ال��ام  ع��  ومنظور�ھ  املناول   إمضاء 
 (سّر�ة املعطيات (الفصل 11 الفقرة 5

عملية لتنظيم  الالزمة  االحتياطات  بأخذ   االل��ام 
املعطيات ع��  الغ��  إطالع  عدم  ضمان  مع   املعا��ة، 

 ((االل��ام عدد 2
املسند الت�ليف  حدود   �� املعطيات  باستعمال   االل��ام 

 (من املسؤول املعا��ة (االل��ام عدد 4
املعطيات إلحالة  تقنية  وسائل  بتخصيص   االل��ام 

 (بطر�قة مؤّمنة (االل��ام عدد 5
الت�ليف الغاية من  إتمام  املعطيات عند  بف��   االل��ام 

((االل��ام عدد 7

(5

(6
.

:
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،
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة حول
�عد عن  الطب  بممارسة  املتعلق  األمر  مشروع  مطابقة   مدى 

لقانون حماية املعطيات ال��صية

 ال��مجيات املتاحة اليوم وال�� ال تنطبق لتحديد من قبل نص 
إذا يق��ح  إللك��ونية.  خدمة  استعمال  لشروط   قانو�ي 
ممارسة شروط  خصوص   �� "العامة"  �عت  عن   االستغناء 

الطب عن �عد
 �� ما يتعلق الفصل الرا�ع ال يمكن لنص ذي صبغة ترتي�ية �
 التنصيص ع�� ما يخالف قانونا صر�ح. إن منصة الطب عن
ترك�� وت�ون  بال��ة.  تتعلق  ��صية  معطيات  �عا��   �عد 
عل��ا املنصوص  باإلجراءات  مشروطة  الصفحات   هذه 
ترخيص طلب  وهو   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   بالقانون 
إس�بدال األمر  مشروع   �� إذا  يمكن  فال  الهيئة.  قبل   من 
..." عليھ  التنصيص  تم  ملا  طبقا  الهيئة  رأي  بطلب   ال��خيص 
ال��صية". املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة  رأي  أخذ   �عد 
منصة إطار   ��  ..." ي��  كما  الفصل  صياغة  إعادة  إذا   يق��ح 
 يخضع إستعمالها إ�� ترخي��� وز�ر ال��ة والهيئة الوطنية

��ماية املعطيات ال��صية
 �� خصوص الفقرة الثالثة من الفصل الرا�ع الذي يؤطر قرار
ال��خيص ���ب  يتعلق  فيما  أنھ  فيالحظ  ال��خيص   ��ب 
 املسلم من قبل الهيئة فلقد قام األمر عدد 3004 لسنة 2007
 بالتنصيص الفصل 13 أنھ "إذا أخّل املسؤول عن املعا��ة أو
تقّرر أن  للهيئة  عليھ،  ا��مولة  القانونية  بالواجبات   املناول 

�عد سماعھ ��ب ال��خيص أو منع املعا��ة
بمنع أو  ال��خيص  ���ب  قرارها  اتخاذ  قبل  لها،  يمكن   كما 

املعا��ة، منحھ أجال لتدارك اإلخالالت
موضوع املعا��ة   �� التمادي  �ان  و�ذا  التأكد،  حالة   و�� 
 ال��خيص أو التصر�ح يمثل خرقا وا��ا للقانون، فإنھ يمكن
 للهيئة منع املعا��ة بصفة مؤقتة ألجل أقصاه شهر يتم خاللھ

اتخاذ القرار ال��ا�ي ���ب ال��خيص أو منع املعا��ة
باعھ محّدد �� اإلطار القانو�ي

ّ
 و��ون بذلك اإلجراء الواجب إت

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

العات يق��ح القيام باإلصالحات التالية
ّ
�� خصوص اإلط

واملتعلق القانونية  القواعد  هرم   �� قيمة  األع��   القانون 
القانون هو  الدستور  �عد  ال��صية  املعطيات   بحماية 
 األسا��� عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ �� 30 ماي 2017 املتعلق
 باملوافقة ع�� انضمام ا��مهور�ة التو�سية إ�� االتفاقية رقم
 108 ��لس أورو�ا املتعلقة بحماية األ��اص تجاه املعا��ة
 اآللية للمعطيات ذات الطا�ع ال����� و�روتو�ولها اإلضا��
 رقم 181 ا��اص �سلطات املراقبة وا�سياب وتدفق املعطيات
 ع�� ا��دود، يق��ح إدراجھ باالطالعات قبل القانون األسا���

عدد 63 لسنة 2004
2004 املتعلق بالسالمة املعلوماتية تم 5 لسنة   القانون عدد 
 تطبيقھ باألمر عدد 1250 لسنة 2004 بتار�خ 25 ماي 2004
 واملتعلق بضبط النظم املعلوماتية وشب�ات الهيا�ل ا��اضعة
 إ�� تدقيق إجباري دوري للسالمة املعلوماتية واملعاي�� املتعلقة
 بطبيعة التدقيق ودور�تھ و�جراءات متا�عة تطبيق التوصيات

العات
ّ
الواردة �� تقر�ر التدقيق، يق��ح إذا إدراجھ باالط

املتعلق القانون  باالطالعات  إلدراج  فائدة  الهيئة  ترى   ال 
الهيئة رأي  إضافة  يق��ح  إذ  االلك��ونية  والتجارة   باملبادالت 

��ماية املعطيات ال��صية �� ��اية اإلطالعات
عن االستغناء  يق��ح  املشروع  من  األول  الفصل  خصوص   �� 
 لفض "العامة" �� خصوص شروط ممارسة الطب عن �عد إذ
لإلستعمال العامة  "الشروط  من  ذلك                                              يتأ�ى 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مشروع األمر املتعلق بممارسة الطب عن �عد

سالمة عادي،  قانون  أسا���،  قانون  �عد،  عن   الطب 
خدمة برمجيات،  سالمة،  تدقيق  تقر�ر   معلوماتية، 
 إلك��ونية، منصة، ترخيص، ��ب، ال��امات قانونية، منع
 املعا��ة، تدارك االخالالت، حالة التأكد، ملف ط��، وثائق
 إلك��ونية، مر�ض، م�� ال��ة، معطيات ��ة، تجميع،

 إحالة، طب�ب، طا�ع/ ختم الك��و�ي، مصادقة غلك��ونية

04رئاسة ا���ومة

05
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الثالثة الفقرة  لكن  ال�����.  املعطيات  بحماية   املتعلق 
ال��خيص املسند الرا�ع لم تتعّرض إلجراءات ��ب   للفصل 
شروط يح��م  لم  الذي  املنصة  مللك  ال��ة  وز�ر  قبل   من 

.التصرف ف��ا
 و�ق��ح إذا ضبط ��ذه الفقرة إجراءات ال��ب �� خصوص

قرار وز�ر ال��ة
النصوص صياغة   �� يقبل  ال  السادس  الفصل  خصوص   �� 
القيمة نفس  من  نص  إ��  قانو�ي  نص  يرجع  أن   القانونية 
 القانونية لضبط طرق ممارسة إجراءات أو حقوق معلن عل��ا
 بالنص األول. لذلك يجب �� الفقرة الثانية �عو�ض االحالة إ��

األمر باإلحالة عن قرار وزاري
 �� خصوص الفصل الثامن إذا املطة األو�� نصت ع�� "تحديد
 هو�ة املر�ض" ملاذا املطة الثانية ال تنص بنفس الطر�قة ع��
�� ضمهم  ممكن  بذلك  و��ون  ال��ة"  م��  هو�ة   "تحديد 

نفس املطة ملطابقة موضوعهم
 �� خصوص الفصل العشر يتعرض املشروع إ�� امللف الط��
املتعلقة املعطيات  �ل  بتجميع  س�سمح  الذي   اإللك��و�ي 
�عد. عن  الطب  �عمليات  ي�تفع  الذي  للمر�ض   بال��ة 
 و�دخل هذا ا��ال فيما حدده الدستور من مجال مخصص
 للقانون �� فصلھ 65 عندما نص ع�� أنھ "تتخذ ش�ل قوان�ن
... لنظام  األساسية  املبادئ   ... بـ:  املتعلقة  النصوص   عادية 
الط�� امللف  تأط��  أن  ع��  التغافل  يمكن  وال   ."...  ال��ة 
 يدخل �� خانة املبادئ األساسية. وللتذك�� فإن النص امل�شأ

واملنظم لھ �� القوان�ن املقارنة أخذت ش�ل قوان�ن
 تبعا ملا سبق بيانھ تق��ح الهيئة اس�بدال لفظ "امللف الط��"
بال��ة" املتعلقة  ال��صية  "املعطيات  �عيارة  املشروع   �� 
 وال�� ي�ون إطارها القانو�ي محدد بالقانون األسا��� عدد 63

لسنة 2004
 �� خصوص الفصل ا��ادي عشر يتعرض ا�� "املوافقة ا��رة
 والرشيدة" للمر�ض ع�� عكس النعوت املتداولة �� النصوص
 املقارنة ال�� كرست لفظ "املوافقة املس�ن��ة" أي القائمة ع��
ضوء ع��  بالقبول  لھ  �سمح  املع��  لل��ص  �ا��   إعالم 
 معطيات �افية وضافية. يق��ح إذا اس�بدال لفظ "الرشيدة"

بلفظ "املس�ن��ة
للوثائق أثر  ترك  وجوب  إ��  الثانية  الفقرة  �عرضت   كما 
االش�ال إذ  املطلوب  املع��  يؤدي  ال  �عب��  وهو   االلك��ونية 
 يطرح �� اإلثبات لهتھ العمليات. يق��ح إذا استعمال األلفاظ
املماثلة. ونذكر ع�� �� الوضعيات  تم تكر�سها  ال��   العبارات 
 س�يل الذكر الفصل 14 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة
املعطيات معا��ة  يمكن   ...  " أنھ  ع��  ينص  الذي   2004 
تمت إذا  السابقة  بالفقرة  املذ�ور  النوع  من   ال��صية 
 بموافقة صر�حة للمع�� باألمر بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا ...".
 وت�ون العبارة املستحسن استعمالها �� " بأي وسيلة ت��ك أثرا

كتابيا
ع�� ال��ص  موافقة  إن  عشر  الثا�ي  الفصل  خصوص   �� 
إلحالة موافقتھ  ع��  تنطبق  ال  �عد  عن  الطب   عمليات 

 معطياتھ ا�� طب�ب آخر. فإن صياغة النص �سمح بتأو�ل أن
 املوافقة املتعلقة بقول الطب عن �عد تنطبق ع�� اإلحالة و��
 �� ا��قيقة عمليات مختلفة. يق��ح إذا إضافة التنصيص ع��
إلحالة للمر�ض  املس�ن��ة  املوافقة  ع��  ا��صول   واجب 

معطياتھ إ�� طب�ب آخر
 �� خصوص الفصل الثالث عشر يتم استعمال عبارة "طا�ع
االلك��ونية للمصادقة  الوطنية  الو�الة  أما  مر�ي"   إلك��و�ي 
 ف��ا �ستعمل عبارة "ا��تم اإللك��و�ي املر�ي". تق��ح الهيئة إذا
العبارات نفس  إ��  بال��وء  نفسها  املستعملة  التقنية   �انت 

املتداولة لتجنب ا��ل
املتعلقة االلك��ونية  للوثائق  القانونية  القيمة  خصوص   �� 
مقتضيات النص  لها  يخصص  لم  �عد  عن  الطب   �عمليات 
أن يجب  إلك��ونية  وثائق  ي�شأ  �عد  عن  الطب  إن   خاصة. 

تك���� نفس القيمة القانونية للوثائق الورقية التقليدية
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة بكستار تون��يا
منصة ال��ة  وزارة  ذمة  ع��  وضع  مطابقة  مدى   حول 

��ابية لقانون حماية املعطيات ال��صية

من  مالئما  مستوى  وفرت  إذا  إال  أخرى  بالد  إ��   للمعا��ة 
بطبيعة املتعلقة  العناصر  ع��  اعتمادا  يقدر   ا��ماية 
 املعطيات املطلوب نقلها والغرض من معا����ا ومدة املعا��ة
 والبالد ال�� ستحال إل��ا املعطيات وما توفره من االحتياطات
 الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات. و�� �ل ا��االت يجب
الواردة ��ذا  أن يتم نقل املعطيات ال��صية وفقا للشروط 
ا��االت �ل   �� "يجب  أنھ  ع��  ينص   52 والفصل   القانون". 
 ا��صول ع�� ترخيص من الهيئة �� نقل املعطيات ال��صية

إ�� ا��ارج
 حيث ي�ون جليا أنھ يرجع للهيئة تقدير إذا املعطيات ال�� يتم
 نقلها ت�ون محمية بما فيھ كفاية �� دولة توفر مستوى مالئم
املتعلقة املعطيات  أن  �� فقھ قضا��ا  تؤكد  والهيئة   ل��ماية. 
 بال��ة ال يمكن نقلها خارج ال��اب التو���� إال �� وضعيات
ال�افية االحتياطات  أخذ  و�عد  العل��  �البحث   خاصة 
التعرف ع�� ال��ص �عملية  ��ماي��ا ك��ع �ل ما من شأنھ 
 ال��م�� مثال. و�عت�� الهيئة أن معطيات ال��ة ال يمكن نقلها
حساسة معطيات  ع��  سيادتھ  للدولة  ذلك  يفقد  إذ   ل��ارج 

ملواطنيھ
د ع�� أهمية إيواء املعطيات

ّ
 ح�ن أن السيد رئ�س ا���ومة أك

ورؤساء والوالة  للوزراء  م�شوره   �� التو����  ال��اب   ع�� 
 املؤسسات وامل�شآت العمومية عدد24 بتار�خ 5 نوفم�� 2020
الواب ومواقع ا��دمات "إيواء مواقع   عندما أكّد ع�� واجب 

 االلك��ونية �� مراكز االيواء بالبالد التو�سية
 وتبعا ل�ل ما سبق بيانھ، ترى الهيئة أنھ ال يمكن السماح بنقل
�� ملعا����ا  وتخز���ا  املواطن�ن  ب��ة  املتعلقة   املعطيات 

 .منصة ��ابية تخرج عن سيادة الدولة التو�سية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث أن املعطيات ال�� س�تم معا����ا تتعلق بال��ة ال�� تم
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   14 بالفصل   تأط��ها 
 2004 و�عتبارها معطيات حّساسة ت��ر مبدئيا معا����ا إذ
 نص "ت��ر معا��ة املعطيات ال��صية ال�� تتعلق بصفة
أو ا��ي�ية  أو  العرقية  باألصول  مباشرة  غ��  أو   مباشرة 
أو الفلسفية  أو  السياسية  باألف�ار  أو  الدي�ية   باملعتقدات 

النقابية أو بال��ة
للسماح مشددة  شروط  بإرساء  املذ�ور  القانون  يقوم   حيث 
األمر من   11 الفصل  أيضا  و�نص  املعطيات  هذه   بمعا��ة 
2007 واملتعلق 27 نوفم��   �� 2007 املؤرخ  3004 لسنة   عدد 
ملعا��ة وال��خيص  التصر�ح  و�جراءات  شروط   بضبط 
 املعطيات ال��صية أنھ "يجب ا��صول ع�� ترخيص أيضا
املعطيات إحالة   ... التالية:  باألعمال  القيام  قبل  الهيئة   من 
 ال��صية املتعلقة بال��ة إ�� أ��اص أو مؤسسات تقوم
املعطيات ال��ة،معا��ة  مجال   �� العل��  البحث   ب�شاط 
 ال��صية ال�� تتعلق بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة باألصول
باألف�ار أو  الدي�ية  باملعتقدات  أو  ا��ي�ية  أو   العرقية 

السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بال��ة
 حيث من جهة أخرى معا��ة املعطيات عندما �ستوجب نقلها
 إ�� ا��ارج، واملعا��ة ال��ابية تدخل �� هذا الصنف، ت�ون
القانون من  و52   51 للفصول  طبقا  معينة   خاضعة لشروط 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004. الفصل 51 ينص أنھ "ال يمكن
ا��صصة أو  معا����ا  الواقع  ال��صية  املعطيات   نقل 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

وضع منصة ��ابية ع�� ذمة وزارة ال��ة

املتعلقة ال��صية  املعطيات  تحو�ل   ي�ّ�ر 
�سيادة تتعلق  مسألة  أل��ا  ا��ارج  إ��   بال��ة 

الدولة التو�سية

املعا��ة، ت����  حّساسة،  معطيات  ال��ة،   معطيات 
تحو�ل/ العل��،  البحث  الغ��،  إحالة،  تصر�ح،   ترخيص، 
مدة مالئم،  حماية  مستوى  ��ابية،  معا��ة   نقل، 
 االحتفاظ، تداب�� حماية، اختصاص الهيئة، ترم��، سيادة

الدولة، إيواء، م�شور رئ�س ا���ومة، تخز�ن

شركة بكستار تون��يا
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لللغات العا��  املعهد  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 بنابل حول مدى مشروعية االستجابة لطلب نفاذ إ�� محضر
املعطيات حماية  لقانون  املؤسسة  العل��  ا��لس   جلسة 

ال��صية

مّدكم الهيئة،  من  أعاله  املذ�ورة  مراسلتكم   �� طلبتم   حيث 
 برأ��ا حول مدى مشروعية االستجابة لطلب نفاذ إ�� محضر
الهيئة تد��  ذلك  ع��  وجوابا  املؤسسة،  عل��  مجلس   جلسة 

بالرأي التا��
النفاذ طالب  أن  بما  إعالمكم  يتوجھ  بدء  ذي  بادئ  أن   حيث 
�� املطلب  إدراج  يز�ح  مما  نصھ   �� ذكره  يتم  ال   للمحضر 
 ممارسة حقھ �� النفاذ للمعطيات ال��صية املنصوص عل��ا
64 لسنة 2004 �� فصولھ 32 إ��41.  بالقانون األسا��� عدد 
 و�دخل بذلك الطلب �� حق النفاذ للمعلومة الذي يتم تأط��
 ممارستھ بالقانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016 و��ون ال��اع

حول ممارسة هذا ا��ق من أنظار هيئة النفاذ للمعلومة
وضع  2016 لسنة   22 عدد  األسا���  القانون  أن   حيث 
 است�ناءات �� ممارسة حق النفاذ �� فصلھ 24 الذي نّص أنھ "
 ال يمكن للهي�ل املع�� أن يرفض طلب النفاذ إ�� املعلومة إال
... بحقوق الغ�� �� حماية إ�� إ��اق ضرر   إذا �ان ذلك يؤّدي 
هيئة إ��  و�رجع   ."... ال��صية  ومعطياتھ  ا��اصة   حياتھ 
 النفاذ للمعلومة تحديد ما إذا �انت إتاحة املعلومة ت��ق ضرر

باأل��اص املعني�ن ��ا
 حيث أنھ ج�� من نص محضر ا��لسة املظروف بطلب الرأي

أنھ يتضّمن صراحة أسماء مدرس�ن باملعهد
املعا��ة مطالب ي�ون �ل مسؤول عن   حيث من جهة أخرى 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 بحفظ سر�ة املعطيات ال��صية ال�� �عا��ها وعدم إم�انية
القانون من   47 الفصل  ذلك  ع��  نص  كما  الغ��  إ��   احال��ا 
املعطيات إحالة  "ت��ر   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
 ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو
هذه �انت  إذا  إال  كتابيا  أثرا  ت��ك  وسيلة  بأي  وليھ  أو   ورثتھ 
السلطة ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   املعطيات 

العمومية ..." وأن االست�ناء ال ينطبق ع�� وضع ا��ال
لسنة  22 عدد  األسا���  القانون  من   27 الفصل  نص   حيث 
 2016 أنھ "إذا �انت املعلومة املطلو�ة مشمولة جزئّيا باست�ناء
 منصوص عليھ بالفصل�ن 24 و25 من هذا القانون، فال يمكن
 �عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م�� �ان ذلك

ّ
 النفاذ إل��ا إال

�سليم من  النفاذ  لطلب  للمتقّبل  �سمح  ما  وهو   ممكنا"، 
 الوثيقة، لكن �عد ��ب املعطيات ال�� تتعلق باأل��اص و
 ال�� �سمح بالتعرف عل��م �االسم أو �ل ما من شأنھ التعّرف
عليھ من خالل مهنتھ أو اختصاصھ �� الهي�ل الذي ي�ت�� إليھ
 تبعا ملا تم بيانھ ترى الهيئة �� وضعية ا��ال أن املعهد األع��
العل�� للمجلس  ا��لسة  ب�سليم ���ة من محضر   مطالب 
مع الثالث  القسم   �� املذ�ورة  األسماء  �ل  ��ب   �عد 

االختصاص

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

حق النفاذ إ�� محضر جلسة مجلس عل��

ع�� النفاذ  حق  ب�ن  املوازنة  مراعاة  دوما   يجب 
املعلومة وحماية املعطيات ال��صية

املعلومة، إ��  نفاذ  جلسة،  محضر  عمومية،   هيئة 
عن مسؤول  إسم،  معلومة،  إتاحة  الهيئة،   اختصاص 
است�ناءات الغ��،  إحالة،  املعطيات،  سر�ة   املعا��ة، 

اإلحالة، ��ب املعطيات، إسم، مهنة، �سليم

04املعهد العا�� لللغات بنابل
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20/03-228
47 ,4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2020

02

03

26

، 

.

.

.

.

.

.

:

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                       2021-2009                          319



 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن مصرف شمال إفر�قيا
ع�� مكت�ية  تطبيقة  استعمال  مطابقة  مدى  حول   الدو�� 

اإليواء الّ��ا�ي لقانون حماية املعطيات ال��صية

املعطيات حماية  منظومة  بأن  إعالمكم،  أوال  يتّجھ   حيث 
،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  بالقانون  املؤطرة   ال��صية 
 تنطبق ع�� معا��ة املعطيات ال��صية ال�� تتم ع�� ال��اب
اعتبار دون  بھ،  املتواجدين  األ��اص  ب�ل  ق 

ّ
وتتعل  التو���� 

 ���سي��م أو لوضعي��م القانونية. وقد ورد الفصل األول من
 القانون األسا��� املذ�ور �� صيغة عامة، إذ نّص ع�� أنھ «ل�ل
 ��ص ا��ق �� حماية املعطيات ال��صية املتعلقة بحياتھ
املضمونة األساسية  ا��قوق  من  باعتبارها  ا��اصة 

 بالدستور 
املسؤول  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  عّرف   كما 
فصلھ  �� نص  عندما  العمومية  الصيغة  بنفس  املعا��ة   عن 
 السادس ع�� أنھ " �ل ��ص طبي�� أو معنوي يحّدد أهداف

  معا��ة املعطيات ال��صية وطرقها
طلب موضوع  ع��  األح�ام  لهذه  وت��يال  بيانھ،  سبق  ملا   وتبعا 
أو البنك  ��رفاء  ال��صية  املعطيات  معا��ة  فإن   الرأي، 
 ألعوانھ ال�� تتم ع�� ال��اب التو����، تبقى خاضعة ملقتضيات

القانون عدد 63 لسنة 2004
إ�� املعا��ة  عن  مسؤوال  بوصفھ  البنك  ��وء  أن   حيث 
إ�� بالضرورة  تؤدي  ال��ا�ي،  اإليواء  ع��  املرتكزة   املنظومة 
إ�� بمعا����ا  البنك  يقوم  ال��  ال��صية  املعطيات   نقل 

زة خارج ال��اب التو���� لدى دول أجن�ية
ّ

 خوادم مرك
نص قد   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أن   وحيث 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

نقل  يمكن  "ال  أنھ  ع��  منھ   50 الفصل   �� قطعية   بصفة 
 املعطيات ال��صية الواقع معا����ا أو ا��صصة للمعا��ة
 إ�� بالد أخرى إال إذا وفرت مستوى مالئما من ا��ماية يقدر
املطلوب املعطيات  بطبيعة  املتعلقة  العناصر  ع��   اعتمادا 
 نقلها والغرض من معا����ا ومدة املعا��ة والبالد ال�� ستحال
للمحافظة الالزمة  االحتياطات  من  توفره  وما  املعطيات   إل��ا 
نقل يتم  أن  يجب  ا��االت  �ل  و��  املعطيات.  أمان   ع�� 

املعطيات ال��صية وفقا للشروط الواردة ��ذا القانون
بتقييم مشروطة  ت�ون  التحو�ل  النقل/  عملية  فإن   و�ذلك 
ال�� الدولة   �� اآلوى  الطرف  ره 

ّ
سيوف الذي  ا��ماية   مستوى 

ز ف��ا خوادمھ. و�عود تقييم مستوى ا��ماية إن �ان �افيا
ّ

 يرك
 أم ال، حصر�ا إ�� الهيئة، طبق املهام ال�� أسندها لها القانون
الهيئة قامت  فقد  اإلطار  هذا  و��  الذكر.  آنف   األسا��� 
،2018 س�تم��   5 بتار�خ   3 عـــدد  ال��تي��  القــــرار   بإصدار 
�� ومالئمة  �افية  حماية  ر 

ّ
توف ال��  الدول  بتحديد   املتعلق 

تضّمن وقد  ال��صية.  املعطيات  بحماية  ق 
ّ
املتعل  ا��ال 

49 ع��  تحتوي  لقائمة  تحديدا  القرار،  من  الثا�ي   الفصل 
للمعطيات ومالئمة  �افية  حماية  ر 

ّ
توف أ��ا  اعتبار  تم   دولة، 

ال��صية
من التحّقق  و�عد  االعتبارات،  هذه  إ��  و�اإلضافة  أنھ   وحيث 
رة إلتمام عملية النقل، فإنھ يتعّ�ن ع��

ّ
 مستوى ا��ماية املتوف

 املسؤول عن املعا��ة طبقا للفصل 52 من القانون األسا���
 املذ�ور، أن يتحّصل ع�� ترخيص من الهيئة إذ نص ع�� أنھ
 "يجب �� �ل ا��االت ا��صول ع�� ترخيص من الهيئة �� نقل

املعطيات ال��صية إ�� ا��ارج
 و�جب أن يتضّمن مطلب ال��خيص بوضوح الغاية من ال��وء
 ا�� اإليواء ال��ا�ي، والبلد الذي س�تم فيھ االيواء، وتحديد

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

استعمال تطبيقة مكت�ية ع�� اإليواء الّ��ا�ي

 و�جب أن يتضّمن مطلب ال��خيص الغاية من ال��وء
اإليواء، فيھ  س�تم  الذي  والبلد  ��ا�ي،  إيواء   ا�� 
وصفة إيوا��ا  س�تم  ال��  للمعطيات   وتحديد 
الذي العقد  ب���ة من  ارفاقھ   أ��ا��ا، كما يجب 

س�تم إبرامھ مع املناول �� الغرض

ا��ماية، منظومة  ��ا�ي،  إيواء  مكت�ية،   تطبيقة 
عن مسؤول  أساسية،  حقوق  خاصة،  حياة   ج�سية، 
 املعا��ة، ��ص طبي��، ��ص معنوي، حرفاء، بنك،
ترتي��، قرار  الهيئة،  مهام  حماية،  مستوى   أعوان، 

ترخيص، الغاية، ايواء، مناول

04مصرف شمال إفر�قيا الدو��
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كما  أ��ا��ا،  وصفة  با��ارج  إيوا��ا  س�تم  ال��   للمعطيات 
 يجب ارفاقھ ب���ة من العقد الذي س�تم إبرامھ مع املناول

 �� الغرض
من ترخيص  طلب  تقديم  إذا  يتعّ�ن  فإنھ  بيانھ،  تم  ملا   وتبعا 
ق

ّ
وموث الذكر،  آنفة  البيانات  جميع  فيھ  ر 

ّ
تتوف  الهيئة، 

باملؤ�دات ال�� تم بيا��ا

...

.
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الوط�� املرصد  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
املعطيات إحالة  مطابقة  مدى  حول  ا��ديدة   لألمراض 
 املتعلقة بحاالت ال�وفيد والسماح باالطالع عل��ا ع�� منصات

ا��وكمة املفتوحة لقانون حماية املعطيات ال��صية

 و�ضبط تنظيمھ اإلداري واملا�� وكذلك طرق �سي��ه �� فصلھ
ا��ديدة لألمراض  الوط��  املرصد  مهمة  "تتمثل  أنھ   الثا�ي 
 واملستجدة �� دعم قدرة املنظومة الوطنية للمراقبة الو�ائية
أنجع وتحديد  واملستجدة  ا��ديدة  األمراض  رصد  مجال   �� 
هذه معا��ة  فإن  وعليھ،  خطور��ا".  من  ل��ّد   السبل 
لة �� محار�ة

ّ
 املعطيات تدخل �� إطار مهمتھ األساسية، املتمث

قانونية املعا��ة  من  الغاية  بذلك  وت�ون  ا��ائحة   هذه 
ومشروعة

 حيث يخضع القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 املسؤول
تأم�ن  �� تتمثل  هامة  قانونية  واجبات  إ��  املعا��ة   عن 
من  18 الفصل  ينص  إذ  الغ��.  إ��  إحال��ا  وعدم   املعطيات 
��ص "�ل  أنھ  ع��  ينص  الذي  املذ�ور  األسا���   القانون 
 يقوم بنفسھ أو بواسطة الغ�� بمعا��ة املعطيات ال��صية
 ملزم إزاء األطراف املعنية بأن يتخذ جميع االحتياطات الالزمة
أو �عديلها  من  الغ��  ومنع  املعطيات  أمان  ع��   للمحافظة 
 اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن صاح��ا". و��ون املرصد
دون وخاصة  للمعطيات  مشروع  غ��  إطالع  �ل  ع��   مسؤول 

موافقة املعني�ن باألمر
ع��  47 فصلھ   �� القانون  نفس  أخرى  جهة  من  �ّ�ر   حيث 
 املرصد "... إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة
أثرا ت��ك  أو وليھ بأي وسيلة  أو ورثتھ  باألمر  للمع��   الصر�حة 
ال�� املهام  لتنفيذ  املعطيات ضرور�ة  �انت هذه  إذا  إال   كتابيا 
 تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار األمن العام أو الدفاع الوط��
 أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو إذا �انت ضرور�ة لتنفيذ املهام

ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

للقانون طبقا  قام  املرصد  بأن  تذك��كم،  أوال  يتّجھ   حيث 
ال��صية بطلب رخصة املعطيات  املتعلق بحماية   األسا��� 
بالتواصل عند ترك��ها  من الهيئة ملعا��ة املعطيات املتعلقة 
 لتطبيقة الهاتف ا��وال امللقبة "بأح��" وال�� �سمح بالتعّرف
 ع�� هو�ة أ��اب الهواتف الذي إق��بوا من ��ص أص�ب
16  بالل�وفيد. وأصدرت الهيئة �� هذا الشأن ترخيصا بتار�خ 
ال��خيص طلب  أما   .5077-02/20 عدد  تحت   2020  ماي 
إستمارة بإدراج  نفسها  التطبيقة  بتطو�ر  يتعلق  ف�ان   الثا�ي 
 �سمح بالتعّرف عما إذا �ان ��ص قادم إ�� ال��اب التو����
ترخيصا الهيئة  أصدرت  ولقد  بالف��وس.  ال  أم  أص�ب   قد 
 ملعا��ة معطيات ال��ة بتار�خ 28 جو�لية 2020 تحت عدد

5200-02/20
املعطيات ملعا��ة  مخول  املرصد  أن  الهيئة  ذكرت   حيث 
عدد ا���ومي  األمر  ينص  إذ  بال��ة  املتعلقة   ال��صية 
 3294 لسنة 2004، املتعلق بإحداث املرصد الوط�� لألمراض
وكذلك واملا��  اإلداري  تنظيمھ  و�ضبط  واملستجدة   ا��ديدة 
 طرق �سي��ه �� فصلھ الثا�ي أنھ "تتمثل مهمة املرصد الوط��
 لألمراض ا��ديدة واملستجدة �� دعم قدرة املنظومة الوطنية
 للمراقبة الو�ائية �� مجال رصد األمراض ا��ديدة واملستجدة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بحاالت املتعلقة  ال��ية  املعطيات   إحالة 
الع عل��ا ع�� منصات

ّ
 ال�وفيد والّسماح باالط

ا��وكمة املفتوحة

 ال يمكن للمرصد إتاحة قاعدة البيانات املتعلقة
 باملر��� �� إطار ا��وكمة املفتوحة. وت�ون إدارة
هذا من  تجاوز  �ل  ع��  جزائيا  مسؤولة   املرصد 

القبيل

ا��ديدة لألمراض  الوط��  املرصد  عمومي،   هي�ل 
ال�وفيد، معطيات ��ة، منصةن حوكمة  واملستجدة، 
معطيات ترخيص،  إطالع،  الغ��،  إحالة،   مفتوحة، 
مشروعية، غاية،  هو�ة،  تطبيقة"أح��"،   تواصل، 
موافقة، املعطيات،  تام�ن  املعا��ةن  عن   املسؤول 
ا��ماية، منظومة  الهو�ة،  إخفاء  اإلحالة،   است�ناءات 
تنظيمية، تداب��  ال��م��،  إحصائية،  معطيات   �شر، 

،التموقع ا��غرا��

لألمراض الوط��   املرصد 
04ا��ديدة واملستجدة
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 تبعا ملا سبق ذكره ي�ون غ�� قانو�ي إتاحة املعطيات املتعلقة
 بال��ة وخاصة ال�� تتعلق باملر��� بالف��وس إ�� الغ�� دون
 موافقة األ��اص املعني�ن. وال يمكن للمرصد إتاحة قاعدة
 البيانات املتعلقة باملر��� �� إطار ا��وكمة املفتوحة. وت�ون

إدارة املرصد مسؤولة جزائيا ع�� �ل تجاوز من هذا القبيل
63 عدد  األسا���  القانون  عّرف  لقد  أخرى  جهة  من   حيث 
 لسنة 2004 املعطيات ال��صية �� فصلھ الرا�ع بأ��ا "... �ل
��صا تجعل  وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما   البيانات 
غ�� أو  مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال  أو  معّرفا   طبيعيا 
البيانات هذه الصفة عندما ال �سمح ...". وتفقد إذا   مباشرة 
 بالتعرف ع�� ال��ص بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة. وت�ون
 تبعا لذلك املعطيات ا��فية الهو�ة أي تلك ال�� �عا�� بطر�قة
غ�� باملعا��ة  املع��  ال��ص  ع��  بالتعرف  قطعا  �سمح   ال 
أو �شرها. وهو إحال��ا  إذا  ا��ماية و�مكن   متمتعة بمنظومة 
للمرصد إذا  ا�� املعطيات اإلحصائية. و�مكن  بال�سبة   ا��ال 
التعّرف يمكن  ال  ال��  اإلحصائية  املعطيات  �ل  ب�شر   القيام 

من خاللها ع�� ��ص معينا
 حيث أن املشّرع أتاح للمسؤول عن املعا��ة إم�انية إحالة أو
ع�� بالتعّرف  الّسماح  دون  للغ��  ال��صية  املعطيات   �شر 
القانون 67 من  الفصل  املعني�ن ولقد نص   هو�ة األ��اص 
 األسا��� ع�� أنھ "يجب أن تجّرد املعطيات ال��صية مما من
 شأنھ الداللة ع�� هو�ة املع�� باألمر �لما سمحت مقتضيات
 البحث العل�� بذلك. و�جب ���يل املعطيات ال�� تدل ع��
بصفة للتعر�ف  قابل  أو  معّرف  طبي��  ��ص   وضعية 
 منفصلة وال يقع تجميعها مع املعطيات ا��اصة بال��ص إال
إ�� املذ�ور  الفصل  إذا  و�تعّرض  للبحث".  ضرور�ة  �انت   إذا 
 عملية ال��م�� ال�� �سمح معا��ة املعطيات ال��صية �ش�ل
باملعا��ة املع��  ال��ص  ع��  مباشرة  بالتعرف  �سمح   ال 
إ�� بھ ع�� حدة و�خضع  إ�� رمز يحتفظ   وذلك ع�� االلتجاء 
ع�� التعّرف  عدم  ضمان  �غاية  وتنظيمية  فنية   تداب�� 

ال��ص املع�� باملعا��ة من خالل معطياتھ ال��صية
دون للغ��  املعطيات  إتاحة  من  التقنية  هذه  �سمح   حيث 
 السماح لهم بالتعّرف ع�� األ��اص املعني�ن ��ا لكن يمكن
 .للمرصد إذا �ان ذلك ضروري إعادة الهو�ة للمعطيات املرمزة
املعطيات حماية  أهمية  ع��  الهيئة  تؤكد  بيانھ  سبق  ملا   تبعا 
 املتعلقة بال��ة وال�� يتم معا����ا من قبل املرصد الوط��
املسؤول الوحيد  يبقى  الذي  واملستجدة  ا��ديدة   لألمراض 
للغ�� من السماح  املعطيات وعدم   مدنيا وجزائيا عن حماية 
االحصائيات �ل  بتقديم  مطالب  املرصد  لكن  عل��ا.   االطالع 
 ال�� ال �سمح ��ائيا بالتعّرف ع�� ال��ص املع�� وال�� يمكن
والّتموقع وعمر  ج�س  ع��  بالتعّرف  �سمح  قة 

ّ
مدق ت�ون   أن 

 ا��غرا�� لأل��اص املعني�ن. كما يمكن للمرصد إحالة نفس
 املعطيات دون ترم��ها إما لفرق بحث �� هذا امليدان أو هيا�ل
 أخرى عمومية �� إطار املهام ال�� حددها القانون مما س�سمح
الزمن بمرور  لتحي�ن  املرصد  ا��  بالرجوع  ا��اجة   عند 

املعطيات ا��الة

.

.

.

.
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن املرصد الوط�� لل��رة
 بتار�خ حول اإلجراءات الواجب اح��امها �� خصوص معا��ة

املعطيات ال��صية للمهاجر�ن

تحيي��ا ع��  والعمل  ودوليا  وطنيا  ��ا  املتعلقة   واملعطيات 
 وتحليلها وتوثيقها و�رساء بنوك وقواعد معلومات �� الغرض ...
 والت�سيق مع مختلف األطراف واملؤسسات الوطنية املتدخلة
البحوث ومراكز  وا����اء  الدولية  املنظمات  مع  والتعاون   ... 
قانونا مؤهال  املرصد  بذلك  و��ون  ال��رة".   ��  ا��تصة 

بمعا��ة املعطيات املتعلقة بال��رة واملهاجر�ن
... بيانات   ...  " إ��  تتعرض  املعطيات  لهذه  املعا��ة  أن   حيث 
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة
ال��صية للمعطيات  التعر�ف  وهو   "... مباشرة  غ��   أو 
لسنة  63 عدد  األسا���  للقانون   4 بالفصل  عليھ   املنصوص 

2004
باإلجراءات القيام   �� يتمثل  قانو�ي  إلزام  أول  ي�ون   حيث 
 املسبقة لدي الهيئة طبقا ملا نص عليھ الفصل 7 من القانون
 األسا��� السابق الذكر الذي ينص ع�� أنھ "تخضع �ل عملية
 معا��ة معطيات ��صية لتصر�ح مسبق يودع بمقر الهيئة
املرصد أن  كما   ."... ال��صية  املعطيات  ��ماية   الوطنية 
 مطالب أيضا إذا ما إحتوت املعطيات ال�� يتم معا����ا ع�� ما
مع يقوم  أن  القانون  من   14 بالفصل  عليھ  منصوص   هو 
...  " املعطيات  وتتعلق هذه  ترخيص.  بإيداع مطلب   ال��خيص 
 بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة باألصول العرقية أو ا��ي�ية أو
أو الفلسفية  أو  السياسية  باألف�ار  أو  الدي�ية   باملعتقدات 

النقابية أو بال��ة
بصفتھ املرصد  خضوع  ع��  الهيئة  تؤكد  بيانھ  سبق  ملا   تبعا 
63 لسنة القانون األسا��� عدد  ا�� مقتضيات   هي�ل عمومي 
لرئ�س  17 عدد  بامل�شور  توج��ات  من  صدر  ما  و���   2004 
"يتع�ن أنھ  الذي يؤكد ع��   2017 أكتو�ر   12 بتار�خ   ا���ومة 
63 عدد  القانون  بأح�ام  التقيد  العمومية  الهيا�ل  �ّل   ع�� 

 لسنة 2004

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

املعطيات ��ماية  القانو�ي  اإلطار  بأن  تذك��كم  يتّجھ   حيث 
ال��صية م�ون اليوم من النصوص التالية

�� رأيكم  طلب   �� املذ�ورة  و54   53 الفصول  فإن  لذلك   تبعا 
ال ال��  أورو�ا  ��لس   108 عدد  لالتفاقية  صراحة   مخالفة 
 �سمح بإعفاء الهيا�ل العمومية من االلزامات املتأتية من نظام
لنص طبقا  الغية  بذلك  وت�ون  ال��صية  املعطيات   حماية 
املوافق "املعاهدات  أن  ينص  الذي  الدستور  من   20  الفصل 
من أع��  عل��ا،  واملصادق  النيا�ي  ا��لس  قبل  من   عل��ا 

."القوان�ن وأد�ى من الدستور
30  �� املؤرخ   2014 لسنة   1930 عدد  األمر  املرصد  أن   حيث 
�لفھ لل��رة  وط��  مرصد  بإحداث  املتعلق   2014  أفر�ل 
املعلومات ال��رة وجمع  "... رصد واقع  الثا�ي بمهمة   بالفصل 

 الفصل 24 من الدستور
بحماية املتعلقة  أورو�ا  ��لس   108 رقم   االتفاقية 
الطا�ع ذات  للمعطيات  اآللية  املعا��ة  تجاه   األ��اص 
 ال����� و�روتو�ولها اإلضا�� رقم 181 ا��اص �سلطات
 املراقبة وا�سياب وتدفق املعطيات ع�� ا��دود ال�� تمت
بالقانون التو�سية  ا��مهور�ة  قبل  من  عليھ   املصادقة 

 األسا��� عدد 42 لسنة 2017 املؤرخ �� 30 ماي 2017
2016 أكتو�ر   12 بتار�خ   17 ا���ومة عدد   م�شور رئ�س 

املتعلق بحماية املعطيات ال��صية

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معا��ة املعطيات ال��صية للمهاجر�ن

 إن جميع عمليات املعا��ة ال�� تتم ع�� املعطيات
يجب غاي��ا،  اختلفت  مهمھ  باملهاجر�ن   املتعلقة 
املعطيات حماية  قانون  ملقتضات  تخضع   ان 

ال��صية

م�شور  ،181 بروتو�ول   ،108 إتفاقية   مهاجر�ن، 
 رئ�س ا���ومة، هي�ل عمومي، إعفاء من ا��ماية،
دولية، منظمة  معلومات،  بنوك  درجة،  أع��   قانون 

تصر�ح، ترخيص، معطيات حساسة

املرصد الوط�� لل��رة
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 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن املرصد الوط�� لل��رة
 حول مشروعية إحالة معطيات إ�� هي�ل عمومي �� إطار آداء

مهامھ

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث يتّجھ تذك��كم بأن عنوان ال��ص �عت�� من املعطيات
باح��ام االل��ام  مع  معا��تھ  القانون  يلزم  الذي   ال��صية، 
و�عّرف  ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   مقتضيات 
البيانات �ل   ...  " بأنھ   4 فصلھ   �� ال�����  املعطى   القانون 
 مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا
و��ذا  ."... مباشرة  غ��  أو  مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال   أو 
 املع��، فإن العنوان من شأنھ أن يحّدد هو�ة ال��ص املقيم

بھ، مما يضفي عليھ صفة املعطى ال�����
 وحيث من جهة أخرى، لقد أقّر القانون األسا��� آنف الذكر،
بتمك�ن املعا��ة  عن  للمسؤول  للسماح  القانونية   الشروط 
هذا  ��  47 الفصل  وضع  ولقد  املعا��ة.  املعطيات  من   الغ�� 
 ا��ال ت����ا مبدئيا لإلحالة، وأورد عليھ �عض االست�ناءات.
 فقد نص ع�� أنھ " ت�ّ�ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ��
بأي وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة  املوافقة   دون 
قا با��صول

ّ
 وسيلة ت��ك أثرا كتابيا ...". و��ون االست�ناء متعل

ال��صية. معطياتھ  بمعا��ة  املع��  ال��ص  موافقة   ع�� 
ينص إذ  للت����،  عامة  است�ناءات  املذ�ور  الفصل   و�عّدد 
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال   ..." ممكنة  غ��  اإلحالة  أن   ع�� 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت   إذا 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل

 وحيث �� وضعية ا��ال، ال يمكن اعتبار ديوان مساكن أعوان
 وزارة ال��بية سلطة عمومية، بل أنھ مؤسسة عمومية حسب
18  �� 1981 املؤرخ  50 لسنة  القانون عدد   الفصل األول من 
بإحداث ديوان مساكن لألعوان وزارة ق 

ّ
1981، واملتعل  جوان 

حسب ال��بية،  وز�ر  إلشراف  يخضع  أنھ  بما  لكن   ال��بية. 
للسلطة تا�عا  �عت��  الديوان  فإن  الفصل،  نفس   منطوق 
�� عليھ  املنصوص  باالست�ناء  لذلك  تبعا  و��تفع   العامة، 
2004. وتتّم 63 لسنة  القانون األسا��� عدد  47 من   الفصل 
 مبدئيا إحالة املعطيات إليھ، �� إطار "... تنفيذ املهام ال�� تقوم
نّصت مثلما  العمل"،  ��ا  ا��اري  وال��ات�ب  للقوان�ن  طبقا   ��ا 

عليھ الفقرة األخ��ة من الفصل املذ�ور
تتم أن  يمكن  ال  ھ 

ّ
بأن التنو�ھ  يجدر  أخرى،  جهة  ومن   وحيث 

ر
ّ
 إحالة معطيات ��صية إال لفائدة مسؤول عن املعا��ة يوف

يّوفرها ال��  ا��ماية  مستوى  يوازي  ا��ماية  من  مستوى   لها 
املسؤول عن املعا��ة الذي يقوم باإلحالة

مساكن ديوان  أن  الهيئة،  ملفات  إ��  بالرجوع  ي�بّ�ن   وحيث 
�� ترخيص  طلب  أو  تصر�ح  بأي  يقم  لم  ال��بية،  وزارة   أعوان 
بتقديم اكتفى  و�نما  ملنظور�ھ.  ال��صية  املعطيات   معا��ة 

مطلب ترك�� �ام��ا مراقبة بصر�ة بمقره سنة 2017
ب�سو�ة مطالب  الديوان  فإّن  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
 وضعيتھ القانونية، باح��ام مقتضيات القانون األسا��� عدد
 63 لسنة 2004، و�تمام اإلجراءات املستوجبة، ح�� �سمح لھ
�� ت�ون  ملفات   �� املوجودة  ال��صية  املعطيات  إ��   بالنفاذ 
حماية رون 

ّ
يوف آخر�ن،  خواص  أو  عمومي�ن  أ��اص   حوزة 

�افية لتلك املعطيات
أّن ديوان مساكن الهيئة  بناء ع�� ما سبق ذكره، ترى   وحيث 
بحقھ القانون  بنص  ي�تفع  أنھ  ورغم  ال��بية،  وزارة   أعوان 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إطار  �� عمومي  هي�ل  إ��  معطيات   إحالة 
آداء مهامھ

العمومية الهيا�ل  ب�ن  ال��صية  املعطيات  إحالة   إن 
 يجب ان يتم تنفيذا للمهام املو�ولة إل��ا وطبقا لإلجراءات

الواردة بقانون حماية املعطيات ال��صية

ملفات، الغ��،  إحالة،  هو�ة،   عنوان، 
عمومية، سلطة  أعوان،  اإلحالة،   است�ناءات 
تصر�ح، ا��ماية،  ضمان  عمومي،   هي�ل 

،ترخيص، �ام��ا مراقبة، نفاذ إ�� املعطيات

 الصندوق الوط�� للتقاعد
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20/03-23201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
    د�سم�� 2020

02

03

02

47,14,8,7,4

،

.
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. 

. 

. 
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 ل��صول ع�� معطيات ��صية يتم معا����ا من قبل هي�ل
 عمومي آخر إال أنھ لم يب�ن للهيئة ع�� اإلجراءات الوجو�ية أنھ
 حامي بما فيھ الكفاية للمعطيات ال��صية، طبقا ملقتضيات
مّما ال��صية،  املعطيات  بحماية  ق 

ّ
املتعل األسا���   القانون 

يجعلھ غ�� مؤهل حاليا ل��صول ع�� املعطيات ال�� يطل��ا

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن البنك الوط�� الفال��
 حول مشروعية إحالة عناو�ن ال��يد االلك��و�ي ألعوان البنك

الع ع�� ��ف الك��ونية
ّ
ملزّود لغاية السماح لهم االط

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 وتبعا ملا سبق بيانھ فإن عنوان ال��يد االلك��و�ي للعون بالبنك
 الوط�� الفال�� و�ن يمثل معطى ����� �سمح بالتعّرف ع��
 هو�ة مستعملھ إال أنھ �سمح البنك بإحالتھ ا�� الغ�� لتوف��
املوافقة ع��  با��صول  القانون  يلزمھ  وال  لألعوان   خدمات 

املسبقة للعون لكنھ ي�ون ملزما فقط بإعالمھ بذلك  ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

التا�ع االلك��و�ي  ال��يد  عناو�ن   إحالة 
ألعوان البنك ملزود

يمثل و�ن  للعون  امل��  االلك��و�ي  ال��يد  عنوان   إن 
 معطى ����� �سمح بالتعّرف ع�� هو�ة مستعملھ إال
 أنھ �سمح ملؤجره بإحالتھ ا�� الغ�� لتوف�� خدمات لھ وال
للعون املسبقة  املوافقة  ع��  با��صول  القانون   يلزمھ 

.لكنھ ي�ون ملزما فقط بإعالمھ بذلك

أعوان، غلك��و�ي،  بر�د  بنك،   مشروعية، 
��يفة الع، 

ّ
إط خدمات،  مزود   مناول، 

إلك��ونية، عنوان م��، �شاط م��، هو�ة

 البنك الوط��
04الفال��

05

06

20/03-23547 ,4
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
    د�سم�� 2020

02

03

30

،

.

�� ينص   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أن   حيث 
هذا مع��  ع��  ��صية  معطيات  �عت��   " أنھ   4  الفصل 
 القانون �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��
 مباشرة ..." وت�ون بذلك العناو�ن االلك��ونية معطى �����
عن املسؤول  قبل  من  معا��تھ  إطار   �� حمايتھ   �ستوجب 

املعا��ة
 وحيث أن ال��يد االلك��و�ي موضوع االس�شارة هو عنوان م��
 ول�س ����� بل متاح من قبل البنك لضرورة ال�شاط امل��
حصر�ا مرتبط  الوسيلة  هذه  استعمال  و��ون   ألعوانھ. 
بذلك العون  اعالم  �عد  للمشغل  �سمح  مما  امل��   بال�شاط 

االطالع ع�� محتو�ات املراسالت
الت���� تطبيق  يمكن  ال  الوضعية  هذه   �� أنھ   وحيث 
الذي يقر القانون األسا���  47 من  بالفصل   املنصوص عليھ 
 بأنھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة

 الصر�حة للمع�� باألمر

.

.

."...

.
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ا��واد عبد  األستاذ  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 ا��رازي، ا��امي حول مشروعية بث هيئة االذاعة ال��يطانية
ز�ن املرحوم  السابق  الرئ�س  ب�ن  هاتفية  مل�املات   ل���يالت 

العابدين بن ع�� و�عض ال��صيات العمومية التو�سية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 حيث يتّجھ التذك�� بأن ال���يل الصو�ي �عت�� من املعطيات
باح��ام القانون معا��تھ مع االل��ام  يلزم  الذي   ال��صية، 
و�عّرف  .2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   مقتضيات 
البيانات ... �ل   " بأنھ   4 �� فصلھ  ال�����  املعطى   القانون 
طبيعيا ��صا  تجعل  وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان   مهما 
."... أو غ�� مباشرة  للتعر�ف بطر�قة مباشرة  أو قابال   معّرفا 
أن شأ��ا  من  هاتفية  ��ادثات  ال���يل  فإن  املع��،   و��ذا 
املعطى صفة  عليھ  يضفي  مما  املع��،  ال��ص  هو�ة   تحّدد 

ال�����
املعطيات بحماية  مطالب  املعا��ة  عن  املسؤول  أن   وحيث 
هاتھ مصدر  بأن   

ّ
شذ أي  هنالك  ول�س  بمعا����ا.  يقوم   ال�� 

لدوا�� تقوم  ال��  ا��مهور�ة  رئاسة  مصا��  هو   ال���يالت 
بذلك ت�ون  ا��مهور�ة.  رئ�س  م�املات  �ل  ب���يل   أمنية 
بحماية ومطالبة  املعا��ة  عن  املسؤولة  ا��مهور�ة   رئاسة 
 املعطيات وت�ون إتاحة هذه املعطيات م�ّونة ��رق ملقتضيات
الذي منھ   47 الفصل  وخاصة  للمعطيات  ا��امي   القانون 
موافقة دون  للغ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   ي�ّ�ر 

األ��اص املعنية بھ
و�عالم ا��قيقة  عن  البحث   �� ال��افة  مهام  أن   وحيث 

واآلراء األخبار  وتحليل  "جمع  ع��  األشياء  بخفايا   العموم 
 والتحقق من مصداقي��ا" و��ون من جوهر مهّم��ا إذا تحصلت
 ع�� معطيات تتعلق بأ��اص أن ت�شرها للعموم خاصة إذا
قت املعطيات بأ��اص لها �شاط �� ا��ياة العامة، و��

ّ
 �عل

وضعية ا��ال
عن املسؤول  واجبات  من  ت�ون  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
منع يمكن  ال  لكنھ  بحوزتھ  ال��  املعطيات  حماية   املعا��ة 
 ال��افة �� أداء مهامها من �شرها للعموم إذا تحصلت عل��ا
لھ ���ص  تتعلق  االس�شارة  موضوع  املعطيات  وأن   خاصة 

�شاط وتواجد �� ا��ياة العامة

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ب�ن هاتفية  مل�املات  ���يالت  بث   مشروعية 
الرئ�س السابق و�عض ال��صيات العمومية

ب�شر مهامھ  أداء  إطار   �� ال��في  قيام   إن 
أو مكتو�ة  �انت  سواء  أخبار  بث  أو   للعموم 
�شاط لھ  ���ص  تتعلق  مسموعة  أو   مرئية 
 وتواجد �� ا��ياة العامة، ال �عد �� ذلك مساس

بمعطياتھ ال��صية

جمهور�ة، رئ�س  هاتفية،  م�املة  ���يل،   مشروعية، 
عامة، حياة  هو�ة،  صو�ي،  ���يل  عامة،   ��صية 
 ��افة، إحالة، الغ��، موافقة، ت����، إتاحة، أمن

عام، حماية املعطيات

األستاذ عبد ا��واد ا��رازي
ا��امي لدى التعقيب 

04

05

06

20/03-23647 ,4
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
    د�سم�� 2020
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03
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رئ�س لدى  الوزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
مطابقة مدى  حول  العمومية  بالوظيفة  امل�لفة   ا���ومة 
القطاع  �� االست�نائية  باالنتدابات  املتعلق  األمر   مشروع 
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   العمومي 

ال��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

بضبط يتعلق  ح�ومي  "أمر  عنونتھ  تمت  املشروع  أن   حيث 
2020 املؤرخ �� 38 لسنة   كيفية تطبيق أح�ام القانون عدد 
 13 أوت 2020 املتعلق بأح�ام است�نائية لالنتداب �� القطاع
 العمومي" وهو تم��� غ�� معتاد ي�ون فيھ إدراج �� عنون أمر
و�� القانون"  أح�ام  تطبيق  كيفية  "ضبط  عبارات   ترتي�� 
التنفيذية السلطة  عن  صادر  أمر  ل�ل  الطبيعية   الوظيفة 
أساسھ. ع��  أتخذ  الذي  القانون  تطبيق  كيفية  يحّدد   الذي 
"أمر  : ي��  ما  ع��  املشروع  عنونة   �� االكتفاء  يق��ح   لذلك 
ح�ومي يتعلق بأح�ام است�نائية لالنتداب �� القطاع العمومي
مسؤولية من  ت�ون  ال��صية  املعطيات  معا��ة  أن   حيث 
 الوزارة امل�لفة بالوظيفة العمومية وتبعا لذلك ي�ون املسؤول
63 عدد  األسا���  القانون  من   6 للفصل  طبقا  املعا��ة   عن 

لسنة 2004 �� رئاسة ا���ومة
ع�� االست�نائية  باالنتدابات  لالنتفاع  �ش��ط  أنھ   حيث 
الك��ونية مخصصة بال���يل ع�� منصة   امل���� أن يقوم 
والتث�ت البيانات  بقاعدة  الطلب  بإدراج  �سمح  ال��   للغرض 
يمك��م الذين  امل�����ن  وترت�ب  املعا��ة  املعطيات   من 

االنتفاع بتلك االنتدابات
�� تدخل  ومعا����ا  تجميعها  س�تم  ال��  املعطيات  أن   حيث 

 صنف املعطيات ال��صية ال�� يتم �عر�فها �� الفصل 4 من
 القانون األسا��� املذ�ور وال�� �سمح من خاللها بالتعرف ع��

هو�ة ال��ص املع��
بع �� معا��ة هذه

ّ
 حيث ي�ون ع�� املسؤول عن املعا��ة أن ي�

 املعطيات ال��صية، ال�� ال تدخل �� االست�ناءات القانونية
 املتعلقة بالدفاع الوط�� واألمن العام، الضوابط ال�� وضعها
املعطيات ��ماية  العام  النظام   �� األسا���   القانون 

ال��صية
إدراجھ ع��  العاتھ 

ّ
إط  �� بذلك  أقّر  األمر  مشروع  أن   حيث 

 للقانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 والقانون األسا��� عدد
د �� الفقرة الثانية من الفصل السادس

ّ
 42 لسنة 2017 كما أك

ال�شر�عية "النصوص  إ��  تخضع  املعا��ة  عمليات  أن   ع�� 
املعطيات حماية  مجال   �� العمل  ��ا  ا��اري   وال��تي�ية 

ال��صية
تجميعها س�تم  ال��  املعطيات  إ��  املشروع  يتعّرض  لم   حيث 
 ولكن قامت بذلك املذكرة التفس��ية للمنصة االلك��ونية عند
بطاقة ورقم  واللقب  االسم  و��:  ال���يل  إجراءات   تقديم 
 التعر�ف الوطنية �� مرحلة أو�� ثم الوضعية املهنية والشهائد
 املتحصل عل��ا وعدد سنوات البطالة واالعاقات وأفراد العائلة
 العاطل�ن ع�� العمل. و�ست�تج من ذلك أن املعطيات ا��ّمعة

ل�ست حّساسة ما عدى املتعلقة باإلعاقات
 حيث املسؤول عن املعا��ة سيقوم بإيواء املنصة ع�� ال��اب
وتذكر لإلعالمية.  الوط��  املركز  وهو  مناول  لدى   التو���� 
 الهيئة أن املناول �عرف بالفصل 6 للقانون األسا��� عدد 63
بمعا��ة يقوم  معنوي  أو  طبي��  ��ص  "�ل   2004  لسنة 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 مشروع األمر املتعلق باالنتدابات
االست�نائية �� القطاع العمومي

 إن تمك�ن امل�����ن لالنتدابات االست�نائية من
إعدادها تم  منصة  ع��  معطيا��م   ���يل 
 للغرض �عد معا��ة ملعطيا��م و�جب أن تتم ��
 غطار اح��ام مقتضيات قانون حماية املعطيات

ال��صية

���يل، م����،  عمومي،  هي�ل  ترتي��،  أمر   انتداب، 
است�ناء هو�ة،  تجميع،  بيانات،  قاعدة  إلك��ونية،   منصة 
وطنية، �عر�ف  بطاقة  لقب،  اسم،  اإلحالة،   ت���� 
املركز إيواء،  مهنية،  وضعية  إعاقة،  حساسة،   معطيات 
اقتصار املناول،  االختيار،   �� التحري  لإلعالمية،   الوط�� 
تحو�ل، مدنية،  مسؤولية  فنية،  وسائل  الغاية،   ع�� 
إعالم، �عديل،  املعطيات،  تأم�ن  الغ��،  إحالة،   تجميع، 
النفاذ حق  االحتفاظ،  مدة  إالزامي،  طا�ع   مستفيد، 

للمعطيات، موافقة، إع��اض، ت��يح، ف��
 الوزارة لدى رئ�س ا���ومة
04امل�لفة بالوظيفة العمومية

05

06

20/03-23801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
    جانفي 2021

02

03

18

47,45,20,18,11,6,4
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.

.

.

كما  املعا��ة".  عن  املسؤول  ��ساب  ال��صية   املعطيات 
القانون إطار   �� باملناولة  املتعلقة  باملقتضيات  الهيئة   تذكر 
 املذ�ور الذي ينص �� فصلھ 20 ع�� أنھ "يجب ع�� املسؤول
أعمال ببعض  عهد  إذا  ال��صية  املعطيات  معا��ة   عن 
 املعا��ة أو جميعها إ�� الغ�� �� إطار عقد مناولة أن يتحرى ��

اختيار من �عهد إليھ بذلك
وأال القانون  هذا  مقتضيات  يح��م  أن  املناول  ع��   و�جب 
 يتصّرف إال �� حدود ما يأذن لھ بھ املسؤول عن املعا��ة، وأن
 ت�ون لھ الوسائل الفنية الالزمة واملالئمة إلنجاز املهام املو�ولة

إليھ
 و��ون املسؤول عن املعا��ة واملناول مسؤول�ن مدنيا عن �ل

إخالل بمقتضيات هذا القانون
 حيث من جهة أخرى لن يقوم املسؤول عن املعا��ة بتحو�ل
إحالة نفت  االستمارة  لكن  ا��ارج.  إ��  ا��معة   املعطيات 
 املعطيات إ�� الغ�� رغم أن املذكرة التفس��ية تقّر بأن املنصة
للمنتدب مخّصص  فضاء  م��ا  فضاءات  أر�عة  من   تت�ّون 
 العمومي الذي هو ال ينحصر �� رئاسة ا���ومة، إذ باعتباره
 مسؤوال عن املعا��ة يمكن أن ي�ون إدارة عمومية أو مؤسسة
ا���ومة رئاسة  بذلك  وت�ون   ... عمومية  م�شأة  أو   عمومية 
 ستحيل معطيات األ��اص املعني�ن إ�� الغ�� وهو ما يدخل
من  47 بالفصل  املب�نة  اإلحالة  ت����  است�ناءات  إطار   �� 
أنھ ع��  ينص  الذي   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
املوافقة دون  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   "ت��ر 
 الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا
ال�� املهام  لتنفيذ  إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة   كتابيا إال 
الدفاع أو  العام  األمن  إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا   تقوم 
ضرور�ة �انت  إذا  أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو   الوط�� 
 لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا

العمل
 حيث نص الفصل 11 ع�� أنھ "يجب أن تتم معا��ة املعطيات
 ال��صية ب�امل األمانة و�� حدود ما �ان م��ا ضرور�ا للغرض
"يجب أنھ  45 ع��  الفصل  أجلھ" كما نص   الذي جمعت من 
ا��دد األجل  ان��اء  بمجرد  ال��صية  املعطيات   إعدام 
�� أو  ا��اصة  بالقوان�ن  أو  بال��خيص  أو  بالتصر�ح   ��فظها 
�عد لم  إذا  أو  أجلھ  من  جمعت  الذي  الغرض  تحقق   صورة 
 ضرور�ة ل�شاط املسؤول عن املعا��ة". وت�ون املعا��ة املزمع
 القيام ��ا أن املعطيات املعا��ة س�تم من تخز���ا ملدة قصوى
من الغاية  لبلوغ  ال�افية  املدة  و��  سنوات  أر�عة   �ساوى 
وت�ون القانون  حّددها  كما  االست�نائية  االنتدابات   مشروع 

بذلك مطابقة ملنظومة وقواعد حماية املعطيات ال��صية
 وحيث ي�ون املسؤول عن املعا��ة ملزم طبقا للفصل 18 من
أن ع��  ينص  إذ  املعا��ة  املعطيات  بتأم�ن  األسا���   القانون 
 "�ل ��ص يقوم بنفسھ أو بواسطة الغ�� بمعا��ة املعطيات
جميع يتخذ  بأن  املعنية  األطراف  إزاء  ملزم   ال��صية 
 االحتياطات الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات ومنع الغ��
 من �عديلها أو اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن صاح��ا"

 و�جب تبعا لذلك ع�� املسؤول عن املعا��ة أخذ رأي الو�الة
الوطنية للسالمة املعلوماتية حول تأم�ن املنصة

��ا القيام  املزمع  املعا��ة  ت�ون  بيانھ  سبق  ما  ل�ل   وتبعا 
من و��ون  ال��صية  املعطيات  حماية  ملقتضيات   مطابقة 
باملعطيات املنصة  ع��  املعني�ن  األ��اص  إعالم   الضروري 
وهو�ة املعا��ة  عن  املسؤول  هو�ة  و��   31 بالفصل   املب�نة 
املعا��ة من  والغاية  ا��معة  املعطيات  وطبيعة   املناول 
األ��اص وتحديد  لألجو�ة  االختياري  أو  اإللزامي   والطا�ع 
كما باملعطيات  االحتفاظ  ومدة  املعطيات  من   املستفيدين 
معطيا��م إ��  النفاذ   �� املتمثلة  بحقوقهم  إعالمهم   يجب 
 والرجوع �� املوافقة ع�� املعا��ة �� �ل وقت واالع��اض ع��
 معا��ة معطيا��م ال��صية وحقهم �� ت��يحها أم ف��ها
املتخذة لالحتياطات  موجز  ووصف  معا����ا  إ��اء  طلب   أو 

لضمان أمان املعطيات ال��صية
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التو�سية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
الغ�� إ��  إحالة  مشروعية  حول  والغاز  الكهر�اء   الستغالل 
 معطيات ��صية تتعلق بمنظور��ا ومطابقة ذلك ملقتضيات

ال�شر�ع الوط�� ا��امي للمعطيات ال��صية

 لهيا�ل التفقد أو القضاء نظرا لطبيعة مهامهم لكنھ ال يمكن 
السماح للغ�� من االطالع عل��ا

 تبعا ملا سبق بيانھ ت�ون الشركة محّقة �� رفض �سليم هذه
الوثائق للطالب ع�� أساس الفصل 47 املذ�ور

الواجب اإلجراءات  بيان  أيضا  كذلك  الطلب  تضّمن   حيث 
إ�� املذ�ورة  ال��صية  للمعطيات  القانونية  لإلحالة  باعها 

ّ
 إت

موافقة ع��  ا��صول  اش��ط   47 الفصل  فإن   الغ��، 
بتلك القيام  يمكن  كما  امللف.  صاحب  أي  املع��   ال��ص 
22 عدد  األسا���  القانون  من   27 الفصل  بتطبيق   اإلحالة 
�� با��ق  واملتعلق   2016 مارس   24  �� املؤرخ   2016  لسنة 
املعلومة �انت  "إذا  أنھ  ع��  ينص  الذي  املعلومة  إ��   النفاذ 
بالفصل�ن عليھ  منصوص  باست�ناء  جزئّيا  مشمولة   املطلو�ة 
يمكن القانون، فال  ال��صية) و25 من هذا  (املعطيات   24 
 �عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م�� �ان ذلك

ّ
 النفاذ إل��ا إال

ممكنا

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

من  4 بالفصل  �عر�فها  تم  ال��صية  املعطيات  أن   حيث 
بحماية املتعلق   2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
�ان مهما  البيانات  �ل   ...» أ��ا  ع��  ال��صية   املعطيات 
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال

 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
أنھ صراحة  ينص  القانون  نفس  من   47 الفصل  أن   وحيث 
املوافقة دون  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة   "ت�ّ�ر 
 الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا
ال�� املهام  لتنفيذ  إذا �انت هذه املعطيات ضرور�ة   كتابيا إال 
الدفاع أو  العام  األمن  إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا   تقوم 

الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية
مطلب تقّبلت  قد  الطالبة  أن  الرأي،  طلب  من  يّت��   وحيث 
ألعوان ال�����  التقييم  ملفات  من  ���ة  ع��   حصول 
 مؤسستكم �� إطار مناظرة داخلية لالرتقاء من قبل مشارك ��
املذ�ور للقانون   6 الفصل  لتعر�ف  طبقا  الغ��  إذا   املناظر، 
أو معنوي  أو  طبي��  ��ص  "�ل  أنھ  ع��  ينص  الذي   أعاله 
املع�� ال��ص  باست�ناء  لهم  والتا�ع�ن  العمومية   السلطة 
والتا�ع�ن واملناول  املعا��ة  عن  واملسؤول  واملستفيد  باألمر 

لهم 
 حيث أن املعطيات املطلو�ة تدخل �� نطاق التعر�ف السابق
متاحة بذلك  وت�ون  ال��صية  املعطيات  صنف   ��  الذكر 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية
تتعلق بأعوان الشركة 

إ�� نفاذ  مطلب  تنفيذ  عند  العمومي  الهي�ل   ع�� 
املضمنة ال��صية  املعطيات  ي��ب  أن   املعلومة 

بالوثائق الواقع �سليمها

���ة، اإلحالة،  ت����  است�ناء  الغ��،   إحالة، 
هي�ل داخلية،  مناظرة  أعوان،   ،�����  ملف 
الع، �سليم، موافقة، النفاذ إ��

ّ
 تفقد، القضاء، إط

املعلومة، ��ب

الستغالل التو�سية   الشركة 
 الكهر�اء والغاز

04

05

06

20/03-24147 ,6 ,4
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
فيفري 2021

02

03
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حول ا��ارجية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
بالوزارة  مشروعية إحالة معطيات ��صية تتعلق باملوظف�ن 
ا��امي الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات  ذلك  ومطابقة  الغ��   إ�� 

للمعطيات ال��صية

ال الذي  الدستور،  من   49 بالفصل  عليھ  املنصوص   املبدأ 
للضرورة إال  ا��قوق وا��ر�ات لأل��اص  با��ّد من   �سمح 

.املشروعة و�اح��ام التناسب ب�ن الغاية وا��دود املفروضة
ال غ��ا  الديبلوما���  السلك  نقابة  �عّد  بيانھ،  سبق  ملا   تبعا 
ع�� بالتعّرف  �سمح  ال��  املعطيات  بإحالة  االنتفاع   يمكنھ 
لھ �سمية  آخر  وتار�خ  ميالده  كتار�خ  موافقتھ  دون   ��ص 
مشروع هو  كما  للنقابة  يحق  لكنھ  بالوزارة.  إ��اقھ   وتار�خ 
السلك أعوان  ورتب  اإلسمية  القائمة  ع��  ا��صول   للعموم 
املدمج�ن امل��ق�ن  وا��اسب�ن  واملوظف�ن   الديبلوما��� 

بالسلك الديبلوما���
�ّل إحالة  ترفض  أن  للوزارة  أخرى،  جهة  من  يمكن،  ال   كما 
الهيئة أو  القضاء  إ��  النقابة  قبل  من  املطلو�ة   املعطيات 
 الوطنية مل�افحة الفساد رغم صفة الغ�� ال�� تتمتع ��ا هذه
القوان�ن  �� عل��ا  املنصوص  العامة  لوالي��م  وذلك   الهيا�ل 

النافذة

من  4 بالفصل  �عر�فها  تم  ال��صية  املعطيات  أن   حيث 
التا�� النحو  ع��   ،2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
 «�عت�� معطيات ��صية ع�� مع�� هذا القانون �ل البيانات
 مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا

أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
 حيث أن الفصل 47 من نفس القانون أكّد �� هذا ا��صوص
دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  "ت�ّ�ر  أنھ   ع�� 
وسيلة بأي  وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة   املوافقة 
�عض بتخصيص  الفصل  و�قوم   ."... كتابيا  أثرا   ت��ك 

االست�ناءات ال�� ال تطبق �� وضعية ا��ال
بأنھ "�ل الغ��  القانون بتعر�ف  6من نفس   حيث قام الفصل 
 ��ص طبي�� أو معنوي أو السلطة العمومية والتا�ع�ن لهم
عن واملسؤول  واملستفيد  باألمر  املع��  ال��ص   باست�ناء 

املعا��ة واملناول والتا�ع�ن لهم
و�عت�� ��صية  معطيات   �� املطلو�ة  املعطيات  ت�ون   حيث 
��صية معطيات  بإحالة  انتفاعھ  مبدئيا  ي��ر  غ��ا   النقابة 

ملوظفي الطالبة
ل العمومي ملزم بإشهار �عض

ّ
 حيث من جهة أخرى ي�ون املشغ

 املعطيات ال��صية املتعلقة باأل��اص املمارس�ن للوظائف
واح��ام العام  املرفق   �� التصّرف  شفافية  تفرضھ  ما  إطار   �� 

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

تتعلق ��صية  معطيات   إحالة 
بموظفي الوزارة إ�� الغ��

معطيات إحالة  عند  العمومي  الهي�ل  ع��   يتعّ�ن 
االقتصار ف��ا  منخرطون  هم  ال��  للنقابة   منظور�ھ 

ع�� املعطيات الالزمة ملمارسة ا��ق النقا�ي

 مشروعية، موظف، إحالة، الغ��، نقابة، ت����،
ا��قوق عام،  مرفق  العمومي،  املشغل   است�ناء، 
مبدأ الدستور،  من   49 فصل   وا��ر�ات، 
مهنية، �سمية  امليالد،  تار�خ  موافقة،   التناسب، 

قائمة اسمية، القضاء، هيئة عمومية

وزارة ا��ارجية
04

05

06

20/03-24347 ,6 ,4
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
مارس 2021
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حول ا��ارجية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
املنظومة باستعمال  يتعلق  م�شور  مشروع  مطابقة   مدى 
 الوطنية للتصّرف االلك��و�ي �� املراسالت ملقتضيات ال�شر�ع

الوط�� ا��امي للمعطيات ال��صية

ع�� كّم هائال من املعطيات ال��صية
"قواعد �عنوان  قسم  بالدليل  إدراج  يق��ح  األسباب   لهذه 
 حماية املعطيات ال��صية" يحتوي فصال إضا�� ي�ون نصھ
 �اآل�ي: "يقت��� استغالل املنظومة اح��ام القواعد التنظيمية

واالجرائية واملبادئ التالية

بمعا��ة اإلدار�ة  الهيا�ل  مع  للمتعامل�ن  املسبق   اإلعالم 
 ،معطيا��م ال��صية و�حال��ا للمستعمل�ن للمنظومة

بواج��م اإلدار�ة  الهيا�ل   �� للمنظومة  املستعمل�ن   إعالم 
�� عل��ا  لعون 

ّ
يط ال��  املعطيات  ا��افظة ع�� سر�ة   ع�� 

 إطار معا����م للمراسالت
ع�� واإلمضاء  الع 

ّ
االط ع��  للمنظومة  املستعمل�ن   إلزام 

اح��امها املستوجب  بالواجبات  �علم  سلوك   مدّونة 
 والتأكيد ع�� أن معا��ة املعطيات ال��صية تتم �� إطار
وا��ر�ات ا��اصة  وا��ياة  ال�شر�ة  الذات  اح��ام 

العامة 
يتخذ بأن  وخاصة  املعا��ة  املعطيات  سالمة  ع��   السهر 
 جميع االحتياطات الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات
 ومنع الغ�� من �عديلها أو اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون

إذن صاح��ا
 عدم وضع املعدات والتجه��ات املتاحة �� الهيا�ل اإلدار�ة
 ملعا��ة املعطيات ال��صية �� ظروف أو أماكن تمكن من

الوصول إل��ا من قبل أ��اص غ�� مأذون لهم بذلك
الذين األ��اص  هو�ة  من  الالحق  التث�ت  إم�انية   توف�� 
 نفذوا إ�� نظام املعلومات واملعطيات ال�� تم إقحامها وزمن

 ذلك وال��ص الذي تو�� ذلك
 أخذ االحتياطات للتحقق من عدم إم�انية قراءة املعطيات

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 

عات
ّ

�� خصوص االطال
للنصوص التفاض��  ال��ت�ب  يح��م  لم  العات 

ّ
االط سرد   إن 

 القانونية إذ القوان�ن األساسية ت�ون �� طالع القائمة املتعلقة
 بالقوان�ن كما نص ع�� ذلك امل�شور عدد 8 بتار�خ 17 مارس
القانونية النصوص  مشار�ع  إعداد  بقواعد  املتعلق   2017 
�� وجب  لذلك  وتبعا  ��يئ��ا،  واستكمال  عرضها   و�جراءات 

املشروع البداية بالقانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004
خاتم  �� الهيئة  رأي  ع��  التنصيص  أيضا  �ستوجب  أنھ   كما 

العات
ّ
اإلط

�� خصوص امل�شور والدليل املصاحب لھ
مشروع يكتفي  ال��صية  املعطيات  بحماية  يتعلق   فيما 
املنظومة مستعم��  ع��  يتعّ�ن  أنھ“  ع��  بالتنصيص   امل�شور 
خاذ اإلجراءات الالزمة ��ماية

ّ
 الوطنية للتصّرف االلك��و�ي ات

 املعطيات ال��صية وفقا لدليل ال��اسل االلك��و�ي
يقوم أن  ع 

ّ
املتوق من  �ان  املذ�ور  املبد�ي  اإلعالن  لهذا   طبقا 

استخدام  �� اح��امها  الواجب  القواعد  بتحديد   الدليل 
 منظومة التصّرف االلك��و�ي ع�� غرار الفصل 11 من الدليل
ب�ن من  رصد  تّم  وأنھ  خاصة  املعلوماتية  بالسالمة  ق 

ّ
 املتعل

ل�ل بال�سبة  موّحدة  بيانات  قاعدة  "توف��  املنظومة   أهداف 
وال�� ستحتوي الوزارات"  معها مختلف  تتعامل  ال��   األطراف 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 استعمال املنظومة الوطنية للتصرف
االلك��و�ي �� املراسالت

االلك��و�ي للتصّرف  منظومة  استغالل   يقت��� 
واالجرائية التنظيمية  القواعد  اح��ام   للمراسالت 

واملبادئ املتعلقة بحماية املعطيات ال��صية

 منظومة التصرف اإللك��و�ي، مراسلة، ترت�ب تفاض��
اإللك��و�ي، ال��اسل  دليل  م�شور،   للقوان�ن، 
 مستعمل، السالمة املعلوماتية، قاعدة بيانات، إعالم،
السلوك، مدونة  املعطيات،  سر�ة  الغ��،   إحالة، 
عامة، حياة  خاصة،  حياة  ال�شر�ة،  الذات   اح��ام 
 سالمة املعلومات، اإلضرار باملعطيات، �عديل، هو�ة،
 النفاذ إ�� نظام املعلومات، ���ة، إعدام، �شطيب،

نقل سند، تحي�ن، موافقة

(مس�شار ا���ومة   رئاسة 
القانون وال�شر�ع ل���ومة

04

05

06

20/03-24447، 20، 18
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
مارس 2020

02

03

15

)
،

.

."

.

:

:

:

.

-

-

-

-

-

-

-
،

،

،

،
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أثناء  عل��ا  ال�شطيب  أو  محوها  أو  �عديلها  أو  ���ها   أو 
إحال��ا أو نقل سندها

 السهر ع�� ا��فاظ ع�� املعطيات ع�� إحداث ��� م��ا
احتياطية وآمنة

املعطيات جميع  ع��  الع 
ّ
االط  �� باألمر  املع��  حق   ضمان 

أو إتمامها  أو  إصالحها  وطلب  بھ  ا��اصة   ال��صية 
ال�شطيب أو  توضيحها  أو  �غي��ها  أو  تحيي��ا  أو   �عديلها 
 عل��ا إذا �انت غ�� ��يحة أو غامضة أو �انت معا����ا

ممنوعة
 ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة

الصر�حة للمع�� باألمر بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

-

-

-

، 

، 

، 

، 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بنظام متعلق  ح�ومي  أمر   مشروع 
 جرايات الشيخوخة وال��ز والباق�ن

�عد وفاة املنتفع بجراية

ا��قوق من  ال��صية  املعطيات  ع��  النفاذ  حق   �عد 
 لل��ص املع�� باألمر، وع�� املسؤول عن املعا��ة توف��

اإلم�انيات الالزمة ل�سهيل ممارسة هذا ا��كم

حق ا��راية،  من  املنتفع  وفاة،  ح�ومي،  امر   مشروع 
الع،

ّ
إط باالمر،  املع��  حق  املعطيات،  إ��   النفاذ 

املضمون �شطيب،  �عديل،  إتمام،  إصالح،   ���ة، 
اجتماعيا

ر مس�شا ) مة ���و ا سة ئا  ر
04القانون وال�شر�ع ل���ومة

05

06

21/03-26501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2021 

02

03

22

32 

) 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 حيث أن املشروع لم يتعرض ��ماية املعطيات ال��صية إال
املضمون بحق  املتعلق�ن  ثالثا  و63  مكرر   63 عدد  فصليھ   �� 

االجتما�� �� النفاذ إ�� البيانات ال��صية املتعلقة بالتقاعد
 حيث أن حق النفاذ ال��ص املع�� ملعطياتھ ال��صية قد تم
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   32 الفصل   ��  تكر�سھ 
 2004 الذي ينص ع�� أنھ "يقصد بحق النفاذ، ع�� مع�� هذا
 القانون، حق املع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ �� االطالع ع�� جميع
 املعطيات ال��صية ا��اصة بھ وطلب إصالحها أو إتمامها أو
ال�شطيب عل��ا أو  أو توضيحها  �غي��ها  أو  أو تحيي��ا   �عديلها 

إذا �انت غ�� ��يحة أو غامضة أو �انت معا����ا ممنوعة
من ���ة  ع��  ا��صول   �� ا��ق  النفاذ  حق  �شمل   كما 
 املعطيات بلغة وا��ة ومطابقة ملضمون ال���يالت و�طر�قة

م�سطة إذا تمت معا����ا آليا
ا��ق من  للقانون  طبقا  إذا  يت�ون  النفاذ  حق  أن   حيث 
الع

ّ
االط  �� ا��ياة  قيد  دام ع��  ما  املع�� دون سواه   لل��ص 

وتبعا م��ا  ���ة  ع��  وا��صول  ال��صية  معطياتھ   ع�� 
لذلك طلب إصالحها أو �عديلها أو ال�شطيب عل��ا

ا���ومة رئاسة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
مطابقة مدى  حول  ل���ومة)  وال�شر�ع  القانون   (مس�شار 
 مشروع أمر ح�ومي متعلق بنظام جرايات الشيخوخة وال��ز
الفال�� غ��  امليدان   �� بجراية  املنتفع  وفاة  �عد   والباق�ن 

ملقتضيات ال�شر�ع الوط�� ا��امي للمعطيات ال��صية

مع الت�سيق  أسلوب  لتطو�ر  الثانية  والفقرة   املعلوماتية 
 الهيا�ل العمومية األخرى و�ت�� أن موضوعهما ال عالقة لهم

بحق املضمون االجتما�� �� النفاذ ا�� معطياتھ ال��صية
 حيث أن الفصل اكتفى بتخصيص الفقرة الثالثة ��ق النفاذ
عل��ا املنصوص  ا��قوق  �ل  ع��  صراحة  يف��  لم   لكنھ 
ولم  2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  من   32  بالفصل 

يتالف املشروع أيضا هذا السهو �� الفصل املوا��
 تبعا ملا سبق بيانھ تق��ح الهيئة إعادة صياغة الفصل 63 مكرر
القسم  �� ودمجهم  والثانية  األو��  الفقرت�ن  عن   باالستغناء 
�� أما  ا���ومي،  األمر   �� املعلوماتية  باملنظومة   املتعلق 
حق ع��  بالتنصيص  االكتفاء  إما  الثانية  الفقرة   خصوص 
املعطيات بحماية  املتعلق  األسا���  القانون   �� املكّرس   النفاذ 
ع�� "يتع�ن  نصها  �اال�ي  مق��حة  صياغة   ��  ال��صية 
 الصندوق الوط�� للضمان االجتما�� ضمان حق �ل مضمون
 اجتما�� �� النفاذ إ�� معطياتھ ال��صية طبقا لإلطار الوط��
اق��اح يمكن  كما  ال��صية".  املعطيات  بحماية   املتعلق 
 صياغة تدرج نص الفصل 32 من القانون األسا��� املذ�ور ��
ع�� "يتع�ن  �اال�ي  املق��حة  الصياغة  وت�ون  األمر   مشروع 
 الصندوق الوط�� للضمان االجتما�� ضمان حق �ل مضمون
أو عل��ا  باالطالع  ال��صية  معطياتھ  إ��  النفاذ   ��  اجتما�� 
ال���يالت بلغة وا��ة ومطابقة ملضمون  م��ا   طلب ���ة 
أو إتمامها  أو  إصالحها  طلب  لذلك  وتبعا  م�سطة   و�طر�قة 
ال�شطيب عل��ا أو  أو توضيحها  �غي��ها  أو  أو تحيي��ا   �عديلها 

إذا �انت غ�� ��يحة أو غامضة أو �انت معا����ا ممنوعة

  حيث أن الفصل 63 مكرر خصص الفقرة األو�� ا�� املنظومة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

املنتفع�ن املقاوم�ن  بقائمة  جمعية   مّد 
بجراية مقاوم

لفائدة ال��صية  للمعطيات  اإلحالة  ت�ون  أن   يجب 
 الغ�� متناسبة مع الغاية املرجوة و�� تكر�س الشفافية

�� �شاط الهيا�ل العمومية

 هي�ل عمومي، مشروعية، شفافية، جمعية، نفاذ إ��
الفصل املعطيات،  حماية  حقوق،  وثيقة،   املعلومة، 
49 من الدستور، التناسب، إحالة، الغ��، إحصائيات

للتقاعد الوط��   الصندوق 
04وا��يطة االجتماعية

05

06

21/03-26801

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2021 

02

03

16

47، 4

. 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
الصندوق من  طلبت  التو�سي�ن  املقاوم�ن  جمعية  أن   حيث 
 مّدها بقائمة املقاوم�ن املنتفع�ن بجراية مقاوم �� إطار ممارسة
 ا��ق �� النفاذ للمعلومة الذي يتم تأط��ه بمقتضيات القانون

األسا��� عدد 22 لسنة 2016
ال�� بيانات ��صية  تحتوي ع��  املطلو�ة  الوثيقة  أن   وحيث 
 عرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 �� فصلھ 4 بأ��ا
تجعل وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل   ..." 
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��

 مباشرة
املعطيات إحالة  مجال   �� تدخل  املطلو�ة  ا��دمة  أن   وحيث 
 ال��صية إ�� الغ�� وال�� تقوم ع�� قرار مبد�ي يقر بھ الفصل
إحالة "ت��ر  أنھ  ع��  ينص  الذي  القانون  نفس  من   47 
 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��

باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا
معطيا��م حماية   �� األ��اص  حقوق  من  ا��ّد  أن   وحيث 
ي�ون ألن  يجب  الفصل  صلب  تكر�سھ  تم  الذي   ال��صية 
نص الذي  الدستور  من   49 الفصل  منطوق  حسب   ضروري 
 ع�� أن ا��دود أو الضوابط ال توضع "... إال لضرورة تقتض��ا
أو الغ��،  حقوق  حماية  و��دف  ديمقراطية  مدنية   دولة 

   ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة العامة

الوط�� الصندوق  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 للتقاعد وا��يطة االجتماعية حول مدى مشروعية مّد جمعية
 بقائمة املقاوم�ن املنتفع�ن بجراية مقاوم �� إطار ممارسة ا��ق

�� النفاذ للمعلومة

ل��ّد من ثا�ي  الدستور وضع قيدا  ...". لكن  العامة   أو اآلداب 
الضوابط ب��ك��  �سمح  أنھ  اش��ط  عندما  وا��ر�ات   ا��قوق 
وتبعا وموجبا��ا".  الضوابط  هذه  ب�ن  التناسب  اح��ام  مع   ..." 
لفائدة ال��صية  للمعطيات  اإلحالة  ت�ون  أن  يجب   لذلك 
�شاط  �� الشفافية  و��  املرجوة  الغاية  مع  متناسبة   الغ�� 

 الهيا�ل العمومية
إ�� هذا الطلب �� وضعية ا��ال مخالف  حيث أن االستجابة 
الطلب موضوع  �ان  إذا  لذلك  مخالف  و��ون  التناسب.   ملبدأ 
باألمر باملعني�ن  املتعلقة  اإلحصائيات  ع��  ا��صول  إ��   يرمي 
 كعددهم ا��م�� أو توز�عهم العمري أو املدينة ال�� يقتنون ��ا.
خدمة بإسداء  القيام  للصندوق  يمكن  للقانون  ا��رق   لتال�� 
اتصالهم عند  باألمر  للمعني�ن  مكتوب  �سليم  ع��   ل��معية 
املعني�ن إ��  ال��يد  ع��  بإرسال  القيام  أو  الصندوق   بمصا�� 

باألمر وثيقة تدخل �� �شاط ا��معية
 تبعا ملا تم بيانھ فإن الصندوق غ�� محق طبقا لل�شر�ع الوط��

املب�ن أعاله �� السماح ل��معية املعنية النفاذ لهذه القائمة

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

طلب نفاذ للمعلومة

 يتع�ن دائما إعمال مبدإ التناسب ب�ن ا��ق �� النفاذ إ��
 املعلومة وحماية املعطيات ال��صية

ت���� الغ��،  إحالة،  وثيقة،  املعلومة،  إ��   النفاذ 
ت���� است�ناء  الدستور،  من   49 الفصل   اإلحالة، 

اإلحالة، التناسب، عالقة زوجية

وزارة الشؤون الثقافية

04

05

06

21/03-26901

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2021 

02

03

16

47، 4

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 حيث أن طليق فنانة طلب من الوزارة مّده �شهادة اح��افها ��
تأط��ه يتم  الذي  املعلومة  إ��  النفاذ   �� حقھ  ممارسة   إطار 

بمقتضيات القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016
ال�� بيانات ��صية  تحتوي ع��  املطلو�ة  الوثيقة  أن   وحيث 
 عّرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 �� فصلھ 4 بأ��ا
تجعل وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل   ..." 
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��

 مباشرة
املعطيات إحالة  مجال   �� تدخل  املطلو�ة  ا��دمة  أن   وحيث 
 ال��صية إ�� الغ�� وال�� تقوم ع�� قرار مبد�ي يقر بھ الفصل
إحالة "ت��ر  أنھ  ع��  ينص  الذي  القانون  نفس  من   47 
 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��

باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا
معطيا��م حماية   �� األ��اص  حقوق  من  ا��ّد  أن   وحيث 
حسب ضروري  ي�ون  أن  يجب  تكر�سھ  تم  الذي   ال��صية 
 منطوق الفصل 49 من الدستور الذي نص ع�� أن ا��دود أو
مدنية دولة  تقتض��ا  لضرورة  إال   ..." توضع  ال   الضوابط 
األمن ملقتضيات  أو  الغ��،  حقوق  حماية  و��دف   ديمقراطية 
  العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة العامة، أو اآلداب العامة

   لكن الدستور وضع قيدا ثا�ي ل��ّد من ا��قوق وا��ر�ات

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية
بمعطيات تتعلق  للمعلومة  نفاذ  طلب  مطابقة  مدى   حول 
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   ��صية 

ال��صية

اح��ام مع   ..." الضوابط  ب��ك��  �سمح  أنھ  اش��ط   عندما 
 التناسب ب�ن هذه الضوابط وموجبا��ا". وتبعا لذلك يجب أن
 ت�ون اإلحالة للمعطيات ال��صية لفائدة الغ�� متناسبة مع

الغاية املرجوة و�� الشفافية �� �شاط الهيا�ل العمومية
22 عدد  األسا���  القانون  قام  لقد  اإلطار  نفس   �� أنھ   حيث 
 لسنة 2016 بتفعيل التناسب ب�ن حماية املعطيات ال��صية
 والنفاذ للمعلومة عندما نص صراحة �� فصلھ 27 ع�� أنھ "إذا
 �انت املعلومة املطلو�ة مشمولة جزئّيا باست�ناء منصوص عليھ
ّ
24 و25 من هذا القانون، فال يمكن النفاذ إل��ا إال  بالفصل�ن 

�عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م�� �ان ذلك ممكنا
 تبعا ملا تم بيانھ، فإن الوزارة ت�ون محقة طبقا لل�شر�ع الوط��
 املب�ن أعاله �� رفض النفاذ لهذه الوثيقة لطليق املعنية باألمر
 الذي �عت�� غ��ا ال يمكنھ الولوج إ�� معطيات املعنية باألمر ح��
 ولو �انت العالقة الزوجية متواصلة إال أذا تحّصل ع�� موافقة

صر�حة �� ذلك

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ
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 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

للعر�ات الفنية  املعطيات   �سليم 
امل��لة إ�� الغ��

��صية معطيات  ل�ست  ا��الة  املعطيات  �انت   طاملا 
املعطيات حماية  ملنظومة  إخضاعها  �ش��ط  ال   فإنھ 

ال��صية

هو�ة، مسك،  الغ��،  إحالة،  �سليم،  عمومي،   هي�ل 
مال�ي العر�ات، إل��ام قانو�ي، التعّرف ع�� ال��ص

04الو�الة الفنية للنقل ال��ي

05

06

21/03-27001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جو�لية 2021 

02

03

26

47، 4

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
الو�الة إ��  أسند   1998 لسنة   108 عدد  القانون  أن   حيث 
املتعلقة باملعطيات ال��ي مهمة مسك املعطيات  للنقل   الفنية 
 الفنية وهو�ة مال�ي العر�ات امل��لة لد��ا. كما نص األمر عدد
 1184 لسنة 2016 ع�� املعاليم املستوجبة ل��دمات املسداة
 من قبل الو�الة �� فصلھ األول ع�� أنھ تّم تحديد "... املعاليم ...
الّ�� ا��دمات  مقابل  ال�ّ�ي  للّنقل  الفنّية  للو�الة   الراجعة 
باإلجراءات قة 

ّ
املتعل ا��دمات  معاليم   (1 ي��:  كما   �سد��ا 

ا��دمات معاليم  و)   ... بالعر�ات:  ا��اّصة  الفنّية   والعمليات 
قة ب�سليم معطيات من ال��ل الوط�� للعر�ات ورخص

ّ
 املتعل

 السياقة (املصا�� العمومّية وطلبة التعليم العا�� معفون من
ب��خيص تتمتع  بذلك  الو�الة  وت�ون   ."... املعاليم)  هذه   دفع 
إ�� تمسكها  ال��  بالعر�ات  املتعلقة  املعطيات  إحالة   ��  قانو�ي 

الغ�� مهما �انت صفتھ وذلك بمقابل
ا��دول الرأي  طلب  إطار   �� للهيئة  قدمت  الو�الة  أن   حيث 
 املتضمن للمعطيات الفنية للعر�ات امل��لة لد��ا وال�� تقوم
 ب�سليمها بمقابل لطال�� ا��دمة. و�ت�� أ��ا تحتوي فقط ع��

ا��اصيات الفنية للعر�ات دون االفصاح ع�� هو�ة مالكها

للنقل الفنية  الو�الة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 ال��ي حول مطابقة �سليم املعطيات الفنية للعر�ات امل��لة
للمعطيات ا��امي  األسا���  القانون  ملقتضيات  الغ��   إ�� 

ال��صية

 أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف
بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة

 حيث أن البيانات املذ�ورة من قبل الو�الة وال�� تقوم ب�سليمها
ع�� بالتعرف  �سمح  معلومة  أي  ع��  تحتوي  ال  بمقابل   للغ�� 
غ�� بطر�قة  أو  مباشرة  بطر�قة  ال  العر�ة  مالك   ال��ص 
 مباشرة ومن ثمة ال يمكن اعتبارها قانونا من صنف املعطيات

ال��صية
 تبعا لذلك ت�ون املعطيات ا��الة ل�ست معطيات ��صية وال
 يمكن إخضاعها ملنظومة حماية املعطيات ال��صية املب�نة ��
عملية ت�ون  لذلك   .2004 لسنة   63 عدد  األسا���   القانون 
 �سليم املعطيات املتعلقة با��اصيات الفنية للعرابات امل��لة
 للغ�� قانونية وغ�� مخالفة للقانون املذ�ور. ولقد قامت الهيئة
باملعطيات املنتفعة  املذ�ورة  الشركة  منح  األساس  هذا   ع�� 

ا��الة ترخيصا �� معا����ا

�� قام  قد   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أن   حيث 
 فصلھ 4 بتعر�ف املعطيات ال��صية ال�� ي��ر �� فصلھ 47
 صراحة إحال��ا إ�� الغ�� بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إطار  �� بوثائق  مّدها  جمعية   طلب 
ممارسة ا��ق �� النفاذ للمعلومة

النفاذ  �� ب�ن ا��ق  التناسب   يتع�ن دائما اعمال اختبار 
 إ�� املعلومة وحماية املعطيات ال��صية

 النفاذ إ�� املعلومة، وثيقة، إحالة، الغ��، الفصل 49
 من الدستور، الغاية، الشفتفية، املشروعية، مقررات
 التعي�ن، �شر، العموم، إسم، هي�ل عمومي، ���ة،
األسماء، ��ب  منتفع،  ���ة،  عمومية،   معطيات 

مهمة تفقد، قا���، السر امل��

04شركة تو�س للطرقات السيارة

05

06

21/03-27201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2021 

02

03

16

47

، 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 حيث أن مرصد رقابة طلب من الشركة املعنية مّدها بوثائق ��
تأط��ه يتم  الذي  للمعلومة  النفاذ   �� ا��ق  ممارسة   إطار 

بمقتضيات القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016
ال�� ��صية  بيانات  ع��  تحتوي  املطلو�ة  الوثائق  أن   وحيث 
2004 �� فصلھ الرا�ع 63 لسنة   عرفها القانون األسا��� عدد 
 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��

 مباشرة
املعطيات إحالة  مجال   �� تدخل  املطلو�ة  ا��دمة  أن   وحيث 
 ال��صية إ�� الغ�� وال�� تقوم ع�� قرار مبد�ي يقر بھ الفصل
إحالة "ت��ر  أنھ  ع��  ينص  الذي  القانون  نفس  من   47 
 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��

باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة تو�س للطرقات
 السيارة حول مدى مطابقة طلب جمعية مّدها بوثائق �� إطار
الوط�� ال�شر�ع  للمعلومة ملقتضيات  النفاذ   �� ا��ق   ممارسة 

ا��امي للمعطيات ال��صية

مع  ..." الضوابط  ب��ك��  �سمح  أنھ  اش��ط  عندما   وا��ر�ات 
لذلك وتبعا  وموجبا��ا".  الضوابط  هذه  ب�ن  التناسب   اح��ام 
الغ�� لفائدة  ال��صية  للمعطيات  اإلحالة  ت�ون  أن   يجب 
الهيا�ل �شاط   �� الشفافية  و��  املرجوة  الغاية  مع   متناسبة 

العمومية
22 عدد  األسا���  القانون  قام  لقد  اإلطار  نفس   �� أنھ   حيث 
 لسنة 2016 بتفعيل التناسب ب�ن حماية املعطيات ال��صية
 والنفاذ للمعلومة عندما نص صراحة �� فصلھ 27 ع�� أنھ "إذا
 �انت املعلومة املطلو�ة مشمولة جزئّيا باست�ناء منصوص عليھ
ّ
24 و25 من هذا القانون، فال يمكن النفاذ إل��ا إال  بالفصل�ن 
 �عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م�� �ان ذلك ممكنا". وهو

وضعية ا��ال
إ�� بالنفاذ  السماح   �� محّقة  الشركة  فإن  بيانھ  تم  ملا   تبعا 
النحو ع��  وذلك  الوط��  لل�شر�ع  طبقا  املطلو�ة   املعلومات 

التا��
 �� خصوص املقرارت املتعلقة بتعي�ن أعضاء ��نة التصّرف ��
للعموم ت�شر  الوثائق  هذه  فإن  للشركة  االجتما��   الصندوق 
صنف من  عمومي  لهي�ل  امل�ونة  األ��اص  أسماء  �عت��   وال 
 املعطيات ال�� يمكن ����ا. و��ون املرصد محق قانونا �� طلب

���ة من املقرارات وا��صول عل��ا
فالوضعية املعنية  ال��نة  جلسات  محاضر  خصوص   �� 
 تختلف إذ يجب التفر�ق ب�ن من جهة معطيات ��صية ت�ون
التقر�ر�ة با��لسة  ا��اضر�ن  األعضاء  أسماء  مثل   عمومية 
��صية معطيات  أخرى  جهة  ومن  ا��اضر  ع��   واملمض�ن 
ا��الة �� هذه  إ�� الشركة  بالقرارات. و�رجع  باملنتفع�ن   تتعلق 

 ��ب أسما��م مع اإلبقاء ع�� محتوى القرار الذي اتخذ

معطيا��م حماية   �� األ��اص  حقوق  من  ا��ّد  أن   وحيث 
ي�ون ألن  يجب  الفصل  صلب  تكر�سھ  تم  الذي   ال��صية 
 ضروري حسب منطوق الفصل 49 من الدستور الذي نص ع��
 أن  ا��دود أو الضوابط ال توضع "... إال لضرورة تقتض��ا دولة
ملقتضيات أو  الغ��،  حقوق  حماية  و��دف  ديمقراطية   مدنية 
 األمن العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة العامة، أو اآلداب

 العامة ...". لكن الدستور وضع قيدا ثا�ي ل��ّد من ا��قوق

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ
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 لفائد��م. وال يمكن ا��صول ع�� هذه املعطيات ال��صية اال
 من قبل مهمة تفقد أو قا��� �� إطار ش�اية. إذ هذه الهيا�ل
من التحقق  من  لهم  �سمح  ومهامهم  امل��  بالسّر   ملزمة 

مشروعية القرارات املتخذة
القروض إسناد  أساسها  ع��  تم  ال��  امللفات  خصوص   �� 
يمكن ال  فإنھ  الغرض  هذا   �� املسلمة  البنكية   والص�وك 
 السماح بالنفاذ إل��ا إال �عد ��ب أسماء األ��اص املعني�ن
 طبق للفصل 27 من القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016. مع
للقضاء تخّول  وال��  سابقا  املذ�ورة  القاعدة  نفس   تطبيق 

ومهام التفّقد الولوج ا�� هذه الوثائق
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ع�� ا��صول  املركزي  البنك   طلب 
معطيات ��صية

 تخضع معا��ة السلط العمومية للمعطيات ال��صية للشروط
 واإلجراءات الواردة بقانون حماية املعطيات ال��صية ومن بي��ا

 إال تتم إحالة تلك املعطيات إال �� حدود الغاية ا��ّددة للذلك

الوطنية، التعر�ف  بطاقة  ��ل،  عمومي،   هي�ل 
عمومية، سلط  مهام،  تنفيذ  الغ��،  إحالة،   هو�ة، 
الدفاع العام،  األمن  بنك،  املستفيد،   موافقة، 
عن املسؤول  تجميع،  ا��زائية،  الت�بعات   الوط��، 
من  24 فصل  املصداقية،  من  التحقق   املعا��ة، 
الغاية، ع��  اقتصار  مشروعية،  الغاية،   الدستور، 
اإلضرار �عديل،  املعطيات،  أمن  العنوان،   االسم، 
 باملعطيات، إتفاقية 108، بروتو�ول 181، الفصل 20

 من الدستور، الشفافية، أمانة

04وزارة الداخلية

05

06

21/03-27401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أوت 2021 

02

03

7

54,49,47,28,27,18,13,11,8,7,1

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 حيث أن البنك املركزي طلب من وزارة الداخلية مّدها ���ل
 هو�ة األ��اص وهو ما يتطابق مع ال��ل ال�� �عا��ھ الوزارة

�� إطار بطاقة التعر�ف الوطنية
 وحيث أن املعطيات املطلو�ة �� من صنف البيانات ال��صية
فصلھ  ��  2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  عرفها   ال�� 
 الرا�ع بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال��
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة

أو غ�� مباشرة
املعطيات إحالة  مجال   �� تدخل  املطلو�ة  ا��دمة  أن   وحيث 
 ال��صية إ�� الغ�� وال�� تقوم ع�� قرار مبد�ي يقر بھ الفصل
إحالة "ت��ر  أنھ  ع��  ينص  الذي  القانون  نفس  من   47 
 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��

باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا
 وحيث أن الفصل نفسھ أقر باست�ناء لهذا الت���� املبد�ي إذ
ضرور�ة املعطيات  هذه  �انت  إذا   ..." االحالة  �سماح   نص 
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 
 وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل". و�ست�تج من صياغة الفصل أن

 إحالة املعطيات ال��صية ت�ون ممكنة دون الوقوف ع��

حول الداخلية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
معطيات ع��  ا��صول  املركزي  البنك  طلب  مطابقة   مدى 
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   ��صية 

ال��صية

 موافقة املع�� باألمر ولكن �شروط. و�� أن ي�ون أوال املستفيد
 من اإلحالة سلطة عمومية وهو وضع ا��ال إذ البنك املركزي
 هي�ل عمومي ول�س بنك من القطاع خاص. أما الشرط الثا�ي
 فهو مجال ال�شاط الذي ضبط �� ثالث وضعيات تتعلق باألمن
ا��زائية و�� مجاالت ال الت�بعات  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
أخر  �� وّسع  الفصل  لكن  املركزي.  البنك  اطارهم   ��  ي�شط 
 نصھ من االست�ناءات إذ سمح بإحالة املعطيات إذا �ان ذلك
عامة العمومية  الهيا�ل  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ   ضروري 

طبقا للقوان�ن وال��ات�ب املنظمة لعملها

 وحيث �ست�تج من هذا الفصل أن البنك املركزي بصفتھ هي�ل
  عمومي أسندت لھ مهمة جمع ومعا��ة املعطيات حول

أفر�ل  25  �� املؤرخ   2016 لسنة   35 عدد  القانون  أن   وحيث 
 2016 واملتعلق بضبط النظام األسا��� للبنك املركزي التو����
هو  ... التو����  املركزي  البنك   ... أن"  الثا�ي  فصلھ   ��  أقر 
واالستقالل املعنو�ة  بال��صية  تتمتع  عمومية   مؤسسة 
ذات الهيا�ل  ب�ن  من  البنك  هذا  يصنف  ما  وذلك   املا��". 
 الصبغة العمومية ال غ�� وال مجال إلدراجھ قانونا �� التص�يف
 املتداول للسلطة العمومية ال�� تنحصر �� السلط السياسية
وا���ومة ا��مهور�ة  ورئاسة  الشعب  النواب   كمجلس 

وا��لس األع�� للقضاء
 وحيث أن نفس القانون نص بفصلھ 38 ع�� أنھ "يتو�� البنك
 املركزي، �� نطاق مباشرة مهامھ ومتا�عة الظرف اإلقتصادي،
بالقروض العالقة  ذات  املعطيات  فيھ  تجمع  ��ل   مسك 
 والتمو�الت املهنية وغ�� املهنية وال�سهيالت �� الدفع املمنوحة
شر�ات لفائدة  ا��الة  واملالية  البنكية  والديون  التجار   من 

استخالص الديون

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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 التعامالت �� السوق املالية ل�ل املتدخل�ن ف��ا. وهو ما أكدت
 عليھ الفقرة الثانية من نفس الفصل عندما نصت أنھ " ولهذا
وشر�ات القروض  منح  لها  ا��ول  املؤسسات  ع��   الغرض 
البيوعات يتعاطون  الذين  والتجار  الديون   إستخالص 
التصر�ح العمل،  بھ  ا��اري  ال�شر�ع  مع��  ع��   بالتقسيط، 
ال�� يحددها بموجب باملعطيات، ذات الصلة،   للبنك املركزي 
 م�شور". و��ون للبنك املركزي ا��ق قانونا إذا �� ا��صول ع��
منح لها  ا��ول  "املؤسسات  قبل  من  ولكن  املعطيات   هذه 
تحديد وهو  والتجار".  الديون  إستخالص  وشر�ات   القروض 

حصري للمصادر املمكنة ال��وء ال��ا من قبل البنك املركزي
نفس من  الثامن  الفصل  نص  لقد  أخرى  جهة  من   وحيث 
 القانون ع�� املهام ال�� يضطلع ��ا واملتمثلة بما ي�� "... العمل
 ع�� ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاع��ا وسالم��ا مع مراعاة
البنوك ع��  الرقابة   ... اإلسالمية  الص��فة   خصوصيات 
املهام وهذه   ."... البن�ي  ال�شاط  و�عديل  املالية   واملؤسسات 
 تفرض ع�� البنك املركزي تجميع املعطيات ال��صية املتعلقة
من التحقق  وخاصة  املالية  للسوق  تلتجأ  ال��   باأل��اص 
 مصداقي��ا. وهو ما ي��ر قانونا طلب البنك ا��صول من قبل
ببطاقة املتعلقة  ال��صية  املعطيات  ع��  الداخلية   وزارة 

التعر�ف الوطنية لأل��اص

 ا��الة تحديد املعطيات �� ما ي�� : االسم الثال�ي ورقم البطاقة
 وال فائدة �� إحالة مثال العنوان أو املهنة أو تار�خ الوالدة ال��

�ستحسن االقتصار فيھ ع�� السنة فقط
 حيث أن البنك املركزي عند ا��صول ع�� هذه املعطيات من
 جهة أخرى مطالب باح��ام القواعد املب�نة �� القانون األسا���
باستعمال االل��ام  املعطيات ال��صية، و��   املتعلق بحماية 
استوجبت ال��  الغاية  حدود   �� املعنية  ال��صية   املعطيات 
 احال��ا لفائدتھ طبقا للفصل 11 الذي ينص ع�� أنھ "يجب أن
ما و�� حدود  األمانة  ب�امل  ال��صية  املعطيات   تتم معا��ة 
ي�ون كما  أجلھ".  من  جمعت  الذي  للغرض  ضرور�ا  م��ا   �ان 
إقتضاه ملا  طبقا  إليھ  ا��الة  املعطيات  بتأم�ن  مطالب   البنك 
 الفصل 18 من القانون السالف الذكر الذي ينص ع�� أن "�ل
املعطيات بمعا��ة  الغ��  بواسطة  أو  بنفسھ  يقوم   ��ص 
جميع يتخذ  بأن  املعنية  األطراف  إزاء  ملزم   ال��صية 
 االحتياطات الالزمة للمحافظة ع�� أمان املعطيات ومنع الغ��

من �عديلها أو اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن صاح��ا
 حيث أنھ من جهة أخرى قام البنك املركزي �� طلبھ بالتعّرض
 إ�� مسألة قانونية ال عالقة لها بمشروعية اإلحالة أو شروطها
 لكن الهيئة استدرجت لإلجابة عل��ا وتوضيح املسألة القانونية

املطروحة

غ�� عمومية  سلطة  بصفتھ  أنھ  د 
ّ

أك املركزي  البنك  أن   حيث 
الوجو�ية باإلجراءات  ال��صية  الهيئة  لدى  بالقيام   مطالب 
التصر�ح م��ا  وخاصة  ال��صية  املعطيات  معا��ة   عند 
 املنصوص عليھ بالفصل السا�ع من القانون األسا��� عدد 63
الدستوري ا��لس  برأي  بالت���  البنك  وقام   .2004  لسنة 
التجار�ة ا��لة  �عديل  بمشروع  املتعلق   2006 لسنة   35  عدد 
هذا و��  املركزي.  بالبنك  الشي�ات  ��ل  بإرساء  يقّر   والذي 
إل��ا املوّجھ  الرأي  طلب  إطار   �� الهيئة  ع��  �ستوجب   اإلطار 
أساس ع��  رأيھ  أصدر  الدستوري  ا��لس  أن  ع��   التأكيد 
منھ وخاصة   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  للقانون   تأو�ل 
 الفصل 54. و�نص الفصل املذ�ور ع�� أنھ "ال تخضع املعا��ة
املتقدم بالفصل  عل��م  املنصوص  األ��اص  ��ا  يقوم   ال�� 
(الهيا�ل العمومية) إ�� أح�ام الفصول 7 و8 و13 و27 و28 و
7 و8 بواجب  37 و44 و49 من هذا القانون". و�تعلق الفصل 

إجراء التصر�ح وطلب ال��خيص لدي الهيئة

2006  �� الرأي  اسداء  سنة  منذ  تطور  الوط��  ال�شر�ع   لكن 
القانون ع��  بناء  قامت  قد  التو�سية  ا��مهور�ة  أن   حيث 
2017 ماي   30  �� املؤرخ   2017 لسنة   42 عدد   األسا��� 
 باملوافقة ع��  انضمام ا��مهور�ة التو�سية إ�� االتفاقية رقم
املعا��ة املتعلقة بحماية األ��اص تجاه  أورو�ا   108 ��لس 
اإلضا�� و�روتو�ولها  ال�����  الطا�ع  ذات  للمعطيات   اآللية 
 رقم 181 ا��اص �سلطات املراقبة وا�سياب وتدفق املعطيات

ع�� ا��دود
أن  20 فصلھ   �� نص  قد  التو����  الدستور  أن   وحيث 
واملصادق النيا�ي  ا��لس  قبل  من  عل��ا  املوافق   "املعاهدات 

 عل��ا، أع�� من القوان�ن وأد�ى من الدستور". وترتقي طبقا

�� األ��اص  حقوق  من  يحّد  الذي  االست�ناء  هذا  أن   وحيث 
منطوق حسب  ضروري  ي�ون  ال��صية  معطيا��م   حماية 
أو ا��دود  أن  ع��  نص  الذي  الدستور  من   49  الفصل 
مدنية دولة  تقتض��ا  لضرورة  إال   ..." توضع  ال   الضوابط 
األمن ملقتضيات  أو  الغ��،  حقوق  حماية  و��دف   ديمقراطية 
 العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة العامة، أو اآلداب العامة
 ...". لكن الدستور وضع قيدا ثا�ي ل��ّد من ا��قوق وا��ر�ات
 املنصوص عل��ا �� الدستور ومن بي��ا ما جاء �� الفصل 24 ��
ب��ك�� �سمح  أنھ  اش��ط  عندما  ال��صية  املعطيات   حماية 
الضوابط هذه  ب�ن  التناسب  اح��ام  مع   ..."  الضوابط 
للمعطيات اإلحالة  ت�ون  أن  يجب  لذلك  وتبعا   وموجبا��ا". 
 ال��صية لفائدة البنك املركزي متناسبة مع املهام ال�� يقوم

��ا وغاي��ا
 تبعا ملا تم بيانھ يحق للبنك املركزي بصفتھ هي�ل عمومي و��
املعطيات و�عا��  يجمع  أن  �عهدتھ  املناطة  املهام   إطار 
املا��. ال�شاط   �� املتدخلة  باأل��اص  املتعلقة   ال��صية 
لكن املالية  املؤسسات  أساسا  املعطيات  هذه  مصدر   و��ون 
 يمكن السماح لھ بأن يتحصل ع�� معطيات ��صية �� حوزة
ما حدود   �� ذلك  ي�ون  أن  شر�طة  الدولة  من  أخرى   هيا�ل 
مع متناسبا  و�ا��صوص  مهامھ  أداء  حاجيات  إ��   �ستجيب 

 الغاية املرجوة واملشروعة

للمعطيات �� ا��صول ع�� ال��ل �امال  البنك   و��ون طلب 
ت��يره. يمكن  وال  قانونا  �ستقيم  ال  الداخلية  وزارة   لدى 
مّدها املركزي  البنك  من  طلب  املعنية  الوزارة  ع��   و�ستوجب 
 بقائمة األ��اص املعني�ن بالتدقيق فقط واحالة املعطيات ��

  حدود املطلوب كميا وع�� مستوى ا��توى. يمكن �� هذه
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 لذلك املعاهدة املذ�ورة ا�� مرتبة تفوق القانون األسا��� عدد
تنص ملا  ا��الفة  البنود  لذلك  تبعا  وت�ون   .2004 لسنة   63 

عليھ املعاهدة ملغات آليا
رأ��ا االس�شار�ة  ال��نة   2015 أكتو�ر   15 يوم  أصدرت   لقد 
تقييم  �� للمعاهدة  التو�سية  ا��مهور�ة  انضمام  طلب   حول 
 مطابقة القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 للمعاهدة وذلك
قرار أخذ   �� إلنارتھ  أورو�ا  مجلس  وزراء  مجلس  من   بطلب 
و�نص عدمھ.  من  لالنضمام  التو�سية  ا��مهور�ة   استدعاء 

التقر�ر ع�� ما ي��

 أن تقع معا����ا إال �� إطار الشفافية واألمانة واح��ام كرامة
اإل�سان

 وتل��م الدولة التو�سية عند انضمامها لالتفاقية، و�ان ذلك ��
 جو�لية 2017، بتحي�ن قانو��ا الوط�� طبقا للمالحظات املب�نة
 بالتقر�ر. ولقد قدمت ا��مهور�ة التو�سية ت��يرا ��لس أورو�ا
 �علمھ بأنھ طبقا للفصل 20 من دستورها ال فائدة �� التعديل
 الشك�� للقانون األسا��� إذ أن املصادقة ع�� االتفاقية يقوم

نظرا لعلو���ا بإلغاء �ل البنود ا��الفة لها
لم �عد التطبيقي فإن هذا االست�ناء  أنھ ع�� املستوى   وحيث 
العدد هو  ذلك  ع��  والدليل  الدولة.  هيا�ل  قبل  من   يطبق 
 امل��ايد من مطالب ال��خيص والتصار�ح ال�� تتوصل ��ا الهيئة
أو ال��ة  أو  العدل  وزارة  غرار  ع��  عمومية  سلط  قبل   من 
 الشؤون االجتماعية أو الوزارة امل�لفة بالوظيفة العمومية. و�ذا
للبنك القانونية  املصا��  عليھ  تؤكد  كما  قائما  االست�ناء   �ان 
القانونية. باإلجراءات  تقوم  املذ�ورة  السلط  �انت  ملا   املركزي 
 و��ون تبعا لذلك ادعاء البنك مب�� ع�� خرق وا�� للقواعد
ملبدأ واح��ام  القانونية  القواعد  وتحي�ن  لتأو�ل   األساسية 
 ال�سلسل الهرمي للقواعد القانونية. كما أن ا��رص من قبل
املعطيات معا��ة  عملية  مطابقة  ع��  املركزي   البنك 
لتعز�ز بالفائدة  يرجع  اس�ثمار  هو  لأل��اص   ال��صية 
 مركزها �� الدولة ع�� تنمية م�سوب ثقة األ��اص فيما تقوم
القانون من   1 الفصل   �� جاء  ما  اح��ام  ع��  مهام  من   بھ 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 الذي ينص ع�� أنھ "... ال يمكن

كما بي�ت �� نفس الرأي ع�� أنھ

Le Chapitre V de la loi sur la protection des données 
établit un régime dérogatoire pour les traitements 
effectués par des personnes publiques … Ce régime 
dérogatoire semble trop large dans la mesure où 
aucune nuance n’est apportée en fonction de la finalité 
concernée et en raison de l’absence de garanties 
complémentaires pour le traitement des données 
sensibles. 

Eu égard à la Convention, il serait souhaitable que la 
législation tunisienne, dont le champ paraît nettement 
plus restreint, précise et détermine le champ d’applica-
tion de la loi sur la protection des données, qui soit un 
champ d’application uniforme pour les traitements 
effectués par le secteur privé et par le secteur public.

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                      2021-2009                          363

.

: 

:

. 

".



عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مطلب نفاذ للمعلومة

وا��ماية املعلومة  إ��  النفاذ  حق  ب�ن  املوازنة   يتع�ن 
 املستوجبة للمعطيات ال��صية عند معا����ا

إحالة، وثائق،  املعلومة،  إ��  النفاذ  عمومي،   هي�ل 
اإلحالة، ت����  است�ناء  اإلحالة،  ت����   الغ��، 
اقتصار ا��قوق،  حدود  الدستور،  من   49  الفصل 
ع�� الغاية، التناسب، شفافية، قائمة اسمية، منتفع

 الشركة الوطنية العقار�ة للبالد
04 التو�سية

05

06

21/03-27501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2021 

02

03

9

47، 4 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
إطار  �� بوثائق  مّدها  املركز  من  طلب  رقابة  مرصد  أن   حيث 
 ممارسة ا��ق �� النفاذ للمعلومة الذي يتم تأط��ه بمقتضيات

القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016
ال�� ��صية  بيانات  ع��  تحتوي  املطلو�ة  الوثائق  أن   وحيث 
 عّرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 �� فصلھ 4 بأ��ا
تجعل وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل   ..." 
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��

 مباشرة
املعطيات إحالة  مجال   �� تدخل  املطلو�ة  ا��دمة  أن   وحيث 
 ال��صية إ�� الغ�� وال�� تقوم ع�� قرار مبد�ي يقر بھ الفصل
إحالة "ت��ر  أنھ  ع��  ينص  الذي  القانون  نفس  من   47 
 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��

باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

الوطنية الشركة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
نفاذ مطلب  مطابقة  مدى  حول  التو�سية  للبالد   العقار�ة 
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   للمعلومة 

ال��صية

لذلك وتبعا  وموجبا��ا".  الضوابط  هذه  ب�ن  التناسب   اح��ام 
الغ�� لفائدة  ال��صية  للمعطيات  اإلحالة  ت�ون  أن   يجب 
الهيا�ل �شاط   �� الشفافية  و��  املرجوة  الغاية  مع   متناسبة 

العمومية

22 عدد  األسا���  القانون  قام  قد  اإلطار  نفس   �� أنھ   حيث 
 لسنة 2016 بتفعيل التناسب ب�ن حماية املعطيات ال��صية
 والنفاذ للمعلومة عندما نص صراحة �� فصلھ 27 ع�� أنھ "إذا
 �انت املعلومة املطلو�ة مشمولة جزئّيا باست�ناء منصوص عليھ
ّ
24 و25 من هذا القانون، فال يمكن النفاذ إل��ا إال  بالفصل�ن 
 �عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م�� �ان ذلك ممكنا". وهو

وضعية ا��ال
القانون بھ  �سمح  ما  إطار   �� للشركة  يمكن  بيانھ  تم  ملا   تبعا 
للمرصد التالية  املعطيات  مّد  ال��صية  للمعطيات   ا��امي 
املراجع للمعلومة:  النفاذ  قانون  ع��  القائم  ملطلبھ   إستجابة 
 القانونية ال�� إعتمدت عليھ عملية التفو�ت املذ�ورة، القائمة
البيع وأثمان  التقسيم  بنفس  أرض  بمقاسم   للمنتفع�ن 
اسمية غ��  قائمة  املنتفع�ن،  أسماء  دون  القانو�ي   واألساس 
 لأل��اص الذين تم رفض مطل��م ل��صول ع�� أرض بنفس

التقسيم وأسباب ذلك
معطيا��م حماية   �� األ��اص  حقوق  من  ا��ّد  أن   وحيث 
ي�ون ألن  يجب  الفصل  صلب  تكر�سھ  تم  الذي   ال��صية 
 ضروري حسب منطوق الفصل 49 من الدستور الذي نص ع��
 أن ا��دود أو الضوابط ال توضع "... إال لضرورة تقتض��ا دولة
ملقتضيات أو  الغ��،  حقوق  حماية  و��دف  ديمقراطية   مدنية 
 األمن العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة العامة، أو اآلداب
ا��قوق من  ل��ّد  ثا�ي  قيدا  وضع  الدستور  لكن   ."...  العامة 

 وا��ر�ات عندما اش��ط أنھ �سمح ب��ك�� الضوابط "... مع
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معطيات بإحالة  عر�ضة  ع��   إذن 
��صية ل��رفاء للغ��

ال��ت�ب إحالة،  الغ��،  حر�ف،  عر�ضة،  ع��   إذن 
حق املعطيات،  إ��  النفاذ  حق  للقوان�ن،   التفاض�� 
محكمة، للهيئة،  حصري  اختصاص   االعتلراض، 
قص��ة، إرسالية  هاتفية،  م�املات  قضاة،   قضاء، 
 مشغل هاتف، مسؤول عن املعا��ة، ت���� اإلحالة،
 تنفيذ مهام، است�ناء ت���� اإلحالة، موافقة، سلط
�سليم، إطالع،  وثائق،  جزائية،  ت�بعات   عمومية، 
اختصاص استغالل،  القضاء،  فقھ  تحض��ي،   حكم 
وال�ي، غاية غ�� قانونية، حق الدفاع، مبدأ املواجهة

 شركة أورنج تون��ي

04

05

06

21/03-27601

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2021 

02

03

9

82,76,47,43,41,6,4

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 حيث بادئ ذي بدء، تجدر اإلشارة إ�� أنھ ال يمكن �� النظر�ة
 العامة للقانون وتطبيقا لل��ت�ب التفاض�� للقواعد القانونية،

 تقديم مقتضيات قانون عادي ع�� قانون أسا���
��ماية القانو�ي  اإلطار  بأن  الهيئة  ر 

ّ
تذك لذلك،  تبعا   وحيث 

 املعطيات ال��صية قد تم وضعھ ع�� القانون األسا��� عدد
ا��بائية مثال ا��قوق واإلجراءات  أما مجلة   .2004  63 لسنة 
9 2000 مؤرخ ��  82 لسنة   ال�� صدرت بموجب القانون عدد 
 أوت 2000، وهو قانون عادي. وكذلك الشأن بال�سبة للقانون
 عدد 130 لسنة 1959، املؤرخ �� 5 أكتو�ر 1959املتعلق بمجلة
من بجملة  تنقيحها  تم  والذي  والتجار�ة،  املدنية   املرافعات 

النصوص وآخرها القانون عدد 82 لسنة 2002

القوان�ن تقديم  يمكن  فإنھ ال  بيانھ،  ما سبق  بناء ع��   وحيث 
بحماية املتعلق  األسا���  القانون  مقتضيات  ع��   العادية 
 املعطيات ال��صية، للعلو�ة ال�� يتمتع ��ا �� الهرم القانو�ي،

وأيضا لصبغتھ ا��اصة بال�سبة للقوان�ن العامة

املعطيات بحماية  املتعلق  األسا���  القانون  ينص   وحيث 
"تحديد بمهام  تقوم  الهيئة  أن   ،76 فصلھ   ��  ال��صية 
املعطيات ��ماية  املالئمة  والتداب��  الضرور�ة   الضمانات 
العالقة ذات  املسائل  جميع   �� الرأي  و"إبداء   ال��صية" 
  بأح�ام هذا القانون" و" إعداد قواعد سلوكية �� ا��ال". كما

ال��صية املعطيات  إحالة  فإن  ذلك،  ع��  وتأس�سا   وحيث 
لكن ممنوعة.  مبدئيا  �عد  املع��  ال��ص  موافقة  دون   للغ�� 
 حّدد القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، است�ناءين خّص

  ��ما السلط العمومية �� إطار مهامها أو عندما ت�ون اإلحالة

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة أورنج تون��ي حول
بإحالة معطيات ��صية اآلمرة  االذون ع�� عر�ضة   مطابقة 
املعطيات حماية  قانون  مقتضيات  مع  للغ��،   ��ر�فكم 

ال��صية

ماهية بتحديد  املتعلقة  ال��اعات   �� بالبّت  القانون  فها 
ّ
 �ل

ا��قوق وممارسة  حماي��ا  وكيفية  ال��صية،   املعطيات 
 امل��تبة عن ا��ماية، �ا��ق �� النفاذ إ�� املعطيات ال��صية
(الفصل 41) أو ا��ق ع�� االع��اض عن معا����ا (الفصل 43
بتأو�ل حصر�ا  الهيئة  تختص  بيانھ،  سبق  ملا  تبعا   وحيث 
املعطيات بحماية  املتعلق  األسا���  القانون   مقتضيات 
 ال��صية، وذلك تحت رقابة محكمة االست�ناف بتو�س ال��

أقّرت �� قض�ت�ن است�نافيت�ن فقھ قضا��ا
الهاتفية يامل�املات  املتعلقة  الوثائق  أن  جدال  ال   وحيث 
عّرفها كيفما  ��صية  معطيات  �عت��  القص��ة   واالرساليات 
 الفصل 4 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004، إذ �سمح
مشغل �عّد  كما  ��ا.  املع��  ال��ص  ع��  مباشرة   بالتعّرف 
 الهاتف ا��وال مسؤوال ع�� املعا��ة ع�� مع�� الفصل 6 من

القانون املذ�ور
63 لسنة القانون األسا��� عدد  47 من   وحيث ينص الفصل 
 2004، صراحة ع�� أنھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ��
 الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي
ضرور�ة املعطيات  هذه  �انت  إذا  إال  كتابيا،  أثرا  ت��ك   وسيلة 
األمن إطار   �� العمومية  السلطة  ��ا  تقوم  ال��  املهام   لتنفيذ 
إذا أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو  الوط��  الدفاع  أو   العام 
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة   �انت 

وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
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 أولهما ضمان ممارسة األ��اص ��ق التقا��� باعتباره حقاضرور�ة للقيام بالت�بعات ا��زائية
حماية من  �اف  حدا  ر 

ّ
يوف أنھ  كما  فيھ.  نقاش  ال   دستور�ا 

�سليمها، املطلوب  بالوثائق  املضّمنة  ال��صية   املعطيات 
 والذي تتعهد ا��كمة ا��تصة بتوف��ه باعتبار أن إحالة مثل
ا��فاظ مسؤولية  يحّملها  مباشرة،  أنظارها  ع��  الوثائق   هذه 

عل��ا وعدم استغاللها إال �� الغاية ال�� أحيلت من أجلها

 وتبعا ل�ل ما سبق بيانھ ترى الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
ال��صية �� طار اختصاصها القانو�ي ا��صري ما ي��

 إن القانون الذي يتم تطبيقھ �� وضعية ا��ال هو األع�� مرتبة
األسا��� القانون  بذلك  و��ون  القانونية،  القواعد  هرم   �� 
 ��ماية املعطيات ال��صية عدد 63 لسنة 2004 بدرجة أو��،
واإلجراءات ا��قوق  مجلة  من  �ل  املستوى  نفس  و��   ثم 
 ا��بائية ومجلة اإلجراءات املدنية والتجار�ة ومجلة اإلجراءات

ا��زائية
 إن الهي�ل ا��تص حصر�ا، تحت رقابة القضاء، لإلدالء برأيھ
واح��ام تطبيقھ  وكيفية  املذ�ور،  القانون  ملقتضيات   وتأو�لھ 
الهيئة  �� ال��صية،  املعطيات  ��ماية  القانونية   املنظومة 

الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
 إن املبدأ العام يقت��� بأن مشغ�� الهواتف ا��والة بصف��م
لأل��اص ال��صية  املعطيات  معا��ة  ع��   مسؤول�ن 
 م�لف�ن بضمان سر�ة هذه املعطيات وعدم احال��ا للغ�� دون

 علم وموافقة األ��اص املعني�ن
 تبقى مصا�� املشغل�ن ملزم�ن بتطبيق األح�ام التحض��ية ال��
�� حوز��ا تتضمن معطيات ��صية  وثائق  إحالة  م��ا   تطلب 
 يتم ذلك ب�سليمها مباشرة للمحكمة املتعهدة بالبّت  �� قضية
 مطروحة ع�� انظارها. و��ون القا��� ومرفق القضاء عموما،
 ،مسؤوال ع�� حماية املعطيات ا��الة إليھ كيفما تم بيانھ آنفا
من بيانھ  تم  ما  يخرق  الذي  ا��وال  للهاتف  املشغل   ي�ون 
عرضة قانو�ي،  سند  دون  املعطيات  إحالة  عند   مقتضيات 
 لتطبيق الفصل 90 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004،
 الذي ينص ع�� أنھ "�عاقب بال��ن مدة عام و�خطية قدرها
 خمسة آالف دينار �ل من: ... يحيل املعطيات ال��صية دون

 موافقة املع�� باألمر

 وحيث أن االست�ناء الثا�ي واملتعلق بالت�بعات ا��زائية يؤخذ ��
 نصھ حصر�ا، وال ي�تفع بھ إال القضاء طاملا أنھ يت�ّ�ل �� إطار ما
أبحاث من  العدلية  الضابطة  ومأموري  القضاة  بھ   يقوم 
 جزائية. وال يمكن ��ذا املع�� و�أي حال، توسيع هذا االست�ناء
 ل�شمل األ��اص أو ا��ام�ن و�� امليدان املد�ي أو التجاري أو

 ا��الة املدنية
فإن االس�شارة،  هذه  موضوع  الرأي  لطلب  و�ال�سبة   وحيث 
أذون بإصدار  النوا��  وقضاة  ووكال��م  ا��اكم  رؤساء   قيام 
األذون طال��  إ��  املطلو�ة  وثائق  "�سليم   �� عرائض   ع�� 
األسا��� القانون  ملقتضيات  وا��ا  خرقا  ل 

ّ
�ش�  مباشرة" 

 املتعلق بحماية املعطيات ال��صية. ضرورة أن هذا ال�سليم
��صية معطيات  ع��  الع 

ّ
االط للغ��  يخّول   (اإلحالة) 

أل��اص، دون ا��صول ع�� موافق��م املسبقة
 وحيث أن هذا ال�سليم ي�ون متاحا فقط عندما يتم �� إطار 
 تنفيذ حكم تحض��ي أو إذن قضا�ي بمناسبة قضية م�شورة
التحض��ي ا��كم  ب�نفيذ  املعنية  القضاء. وتتو�� اإلدارة   أمام 
 أو اإلذن القضا�ي، بتوجيھ الوثيقة املطلو�ة مباشرة للمحكمة
 املتعهدة بالقضية ومدها ��ا. إذ تتحّقق ��ذه الكيفية الغاية من
للمعطيات املستوجبة  ا��ماية  ع��  ا��فاظ  و��   االست�ناء، 
عهدة  �� رأسا  بوضعها  الوثائق،  بتلك  املضّمنة   ال��صية 
ا��كمة أي  ا��تصة،  القضائية  السلطة  تصّرف   وتحت 

املتعهدة بال��اع

 وحيث ينص الفصل 12 من مجلة املرافعات املدنية والتجار�ة
3  �� املؤرخ   1980 لسنة   14 عدد  بالقانون  تنقيحھ  تم   الذي 
 أفر�ل1980، أنھ "ل�س ع�� ا��كمة ت�و�ن أو إتمام أو إحضار
رأت إن  ا��كمة  فإن  بيانھ،  سبق  ملا  وتبعا  ا��صوم".   ��� 
أو تجار�ة  أو  مدنية  قضية   �� بالنظر  �عهدها  أثناء   موجبا 
 ��صية ... �� اصدار حكم تحض��ي قصد م�اتبة مسؤول عن
بأحد تتعلق  وثيقة  ل��صول ع��   املعا��ة ملعطيات ��صية 
 طر�� التقا���، فإّن لها ذلك، طاملا استقر فقھ القضاء فيما
 يخص تأو�ل الفصل 12 من مجلة املرافعات املدنية والتجار�ة
جاه. وعليھ فإن املسؤول عن املعا��ة ملزم بتمك�ن

ّ
 �� هذا االت

ا��كمة وع��  املطلو�ة.  الوثيقة  من  رأسا  املتعهدة   ا��كمة 
 املتعّهدة العمل ع�� اعتماد تلك الوثيقة واطالع طر�� الدعوى
 عل��ا �� إطار مبدإ  املواجهة وحق الدفاع، لكن مع ضمان عدم
و�� أجلها.  من  لها  أحيلت  ال��  الغاية  نطاق   �� إال   استغاللها 
الذي عر�ضة  ع��  إذن  تنفيذ  عند  تتوفر  ال  ال��   الضمانات 
من يتم  إذ  للمحكمة،  الوال�ي  االختصاص  مجال   ��  يدخل 
 خاللھ تمك�ن الغ�� من وثيقة تتضمن معطيات ��صية دون
سابق نزاع  وجود  ثبوت  ودون  املعطيات،  لتلك  حماية   أد�ى 
ظاهرة تنامي  يوميا  �عاين  وأننا  خاصة  القضاء.  لدى   م�شور 
التواصل صفحات  ع��  وغ��ها  الوثائق  هذه  مثل   �شر 
ل خرقا

ّ
 االجتما�� أو استغاللها �� غايات غ�� قانونية، مما �ش�

صر�حا لقانون حماية املعطيات ال��صية

وحيث أن اعتماد هذا التم��� من شأنھ أن يحّقق غايت�ن
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

االتجار ب��ايا  تتعلق  ��صية  معطيات   إحالة 
من ولهيا�ل  ال��ة  بوزارة  الوطنية  ال��نة   بال�شر 
 ا��تمع املد�ي الوط�� والدو�� لتنظيم عملية التلقيح

ضد الف��وس �ورونا

املعطيات حماية  موجبات  اح��ام   يتعّ�ن 
ال��ة معطيات  إلحالة  بال�سبة   ال��صية 

 بال�سبة لل��ايا التجار من األجانب

��ية، الغ��،  إحالة،  ال�شر،  تجارة  عمومية،   هيئة 
 مواطن�ن، أجانب، منظمة دولية، معطيات ��صية،
 معطيات ��ية، معطيات إحصائية، مجتمع مد�ي،
 ف��وس �ورونا، هي�ل عمومي، مسؤول عن املعا��ة،
اإلحالة، ت����  است�ناء  اإلحالة،  ت����   موافقة، 
التموقع هو�ة،  تلقيح،  أجانب،  حيو�ة،   مص��ة 

 ا��غرا��، منظومة

 الهيئة الوطنية مل�افحة االتجار
04 بال�شر

05

06

21/03-27701

األراء

07
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03

9
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 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
63 لسنة التو���� والقانون األسا��� عدد   حيث أن الدستور 
للمواطن�ن فقط  ال  ال��صية  املعطيات  بحماية  أقرا   2004 
القانون من   1 الفصل  نص   �� وخاصة  لألجانب  أيضا   لكن 
 املذ�ور الذي �علن أن " ل�ل ��ص ا��ق �� حماية املعطيات
ا��قوق من  باعتبارها  ا��اصة  بحياتھ  املتعلقة   ال��صية 
 األساسية املضمونة بالدستور. وال يمكن أن تقع معا����ا إال ��
ووفقا اإل�سان  كرامة  واح��ام  واألمانة  الشفافية   إطار 

 ملقتضيات هذا القانون
بيانات ع��  تحتوي  معا����ا  س�تم  ال��  املعطيات  أن   حيث 
 ��صية ال�� عّرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ��
 فصلھ 4 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال��
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة

 أو غ�� مباشرة

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن الهيئة الوطنية مل�افحة
ملعطيات للغ��  إحالة  مطابقة  مدى  حول  بال�شر   االتجار 
ال�شر�ع ملقتضيات  بال�شر  االتجار  ب��ايا  تتعلق   ��صية 

الوط�� ا��امي للمعطيات ال��صية

ا��ال وضعية  و��  ال��صية  للمعطيات  ا��امي   األسا��� 
"ت��ر أنھ  ع��  صراحة  ينص  الذي  منھ   47 الفصل   خاصة 
الصر�حة املوافقة  دون  الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات   إحالة 
 للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا إال إذا
��ا تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  املعطيات  هذه   �انت 
أو الوط��  الدفاع  أو  العام  األمن  إطار   �� العمومية   السلطة 
املهام لتنفيذ  ضرور�ة  �انت  إذا  أو  ا��زائية  بالت�بعات   للقيام 

ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
الغ�� إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  القانون  اش��ط   حيث 
 ا��صول ع�� املوافقة الصر�ح لل��ص املع��. وهو �� وضع
الهيا�ل بمد  القيام  لذلك  تبعا  يمكن  وال  متوفر  غ��   ا��ال 

املنصوص عل��ا بالقائمة
املعا��ة عن  املوافقة  من  ا��ماية  منظومة  جعلت   حيث 
من  12 الفصل  نص  إذ  العملية  ملشروعية  األسا���   الشرط 
2004 أنھ " ال تجوز معا��ة 63 لسنة   القانون األسا��� عدد 
 املعطيات ال��صية �� غ�� األغراض ال�� جمعت من أجلها إال

�� ا��االت التالية
ـ إذا وافق املع�� باألمر ع�� ذلك

 ـ إذا �ان �� ذلك تحقيق ملص��ة حيو�ة للمع�� باألمر ...". و��
 وضعية ا��ال إحالة املعطيات لهذه األ��اص لتلقيحهم ضد
 الف��وس �� غاية ثانية مختلفة عن األصلية ال�� تم �� إطارها
 تجميع هذه املعطيات. وت�ون املوافقة لل��ص املع�� الشرط
الفصل لكن  توفره.  ا��ال  وضعية   �� يصعب  الذي   األول 
املعا��ة عن  املسؤول  �عفي  أن  يمكن  أخرى  لوضعية   �عّرض 
من ا��صول عن املعا��ة وهو عندما ت�ون الغاية �� تحقيق

 حيث أن املعطيات تتعلق باألجانب املتواجدين بتو�س وس�تم
ا��تمع من  ولهيا�ل  ال��ة  بوزارة  وطنية  ��نة  إ��   إحال��ا 
الف��وس ضد  التلقيح  عملية  لتنظيم  والدو��  الوط��   املد�ي 

�ورونا
�� �عت��  بال�شر  االتجار  مل�افحة  الوطنية  الهيئة  أن   حيث 
  املسؤول عن املعا��ة وهو مطالبة باح��ام مقتضيات القانون

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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مص��ة حيو�ة لل��ص املع�� باألمر، وهو وضع ا��ال

الوطنية الهيئة  إ��  قانونا  يحق  أنھ  اعتبار  يمكن  لذلك   تبعا 
ع�� املقيم�ن  األجانب   �� القائمة  مّد  بال�شر  االتجار   مل�افحة 
ضد تلقيحهم  �غاية  بال�شر  االتجار  ��ايا  التو����   ال��اب 
 ال�ورونا وهو ما يمكن اعتباره مص��ة حيو�ة لهم لكن يرجع
االحتياطات أخذ  بال�شر  االتجار  مل�افحة  الوطنية  الهيئة   إ�� 
 الالزمة ملنع التعرف ع�� هو�ة أو تموقع األ��اص املعني�ن من
 قبل هيا�ل وطنية أو دولية ترجع عل��م باملضرة و�مكن �� هذه

 ا��الة إعانة األ��اص املعني�ن ع�� ال���يل ع��
بإعطاء واالكتفاء  ال��ة  وزارة  مع  بالتوافق   منظومة        
 احصائيات مدققة حول األ��اص املعني�ن للهيا�ل الوطنية

والدولية األخرى
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

بال��ة متعلقة  ��صية  معطيات   معا��ة 
وتحو�لها ل��ارج

 إن تحو�ل املعطيات ال��صية إ�� ا��ارج يخضع
 إ�� مقتضيات قانون حماية املعطيات ال��صية

طاملا لم يتم إخفاء هو�ة األ��اص املعني�ن ��ا

بطاقة ترخيص،  تصر�ح،  تحو�ل،  ��ة،   معطيات 
 �عر�ف، تار�خ والدة، منظومة الك��ونية، بحث عل��،
متو��، طبي��،  ��ص  ���يل،  هو�ة،   ترم��، 
منظمة �شر،  عنوان،  السن،  هو�ة،  إخفاء   تجميع، 

دولية

 وزارة ال��ة
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 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
بيانات ع��  تحتوي  معا����ا  س�تم  ال��  املعطيات  أن   وحيث 
 ��صية ال�� عّرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ��
 فصلھ 4 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال��
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة
رقم من  األخ��ة  الثالثة  األرقام  بي��ا  ومن   "... مباشرة  غ��   أو 
التقاطعات �عض  ع��  �سمح  ال��  الوطنية  التعر�ف   بطاقة 

كتار�خ الوالدة التعرف ع�� ال��ص املع��
ب��ة عالقة  لها  ل�ست  املذ�ورة  املعطيات  أن   وحيث 
 األ��اص املعني�ن و�عت�� إذا معطيات عادية �ستلزم معا����ا

فقط تصر�حا لدى الهيئة
 وحيث أن املنظومة ال�� �ع��مون إ�شاءها تقوم ع�� "اسناد رمز
 ل�ل متو�� " و�� عملية تلقب من قبل الهيئة بال��م�� ولقد قام
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 �� فصلھ 67 بالتعّرض
 لها �� عالقة بالبحث العل�� حيث نص ع�� أنھ "يجب أن تجرد
املع�� هو�ة  ع��  الداللة  شأنھ  من  مما  ال��صية   املعطيات 
و�جب بذلك.  العل��  البحث  مقتضيات  سمحت  �لما   باألمر 
 ���يل املعطيات ال�� تدل ع�� وضعية ��ص طبي�� معّرف
 أو قابل للتعر�ف بصفة منفصلة وال يقع تجميعها مع املعطيات

 ا��اصة بال��ص إال إذا �انت ضرور�ة للبحث

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة ال��ة حول مدى
 مطابقة معا��ة معطيات ��صية متعلقة بال��ة وتحو�لها
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   ل��ارج 

ال��صية

املعطيات حماية  قواعد  بتطبيق  املعا��ة  عن  املسؤول   تلزم 
ن من تجميع املعطيات الدالة ع�� الهو�ة

ّ
 ال��صية. إذ أنھ يمك

معطيات ع��  ا��صول  ترم��ها  الواقعة  املعطيات  با��   مع 
 ��صية �سمح بالتعّرف ع�� ال��ص

تطبيق من  معفية  ت�ون  ال��  الوحيدة  املعطيات  أن   حيث 
 قواعد حماية املعطيات ال��صية �� ال�� يتم إخفاء الهو�ة ال
و�� باملعا��ة  املع��  ال��ص  ع��  بالتعرف  قطعا   �سمح 

ل�ست وضعية ا��ال �� إطار املنظومة املزمع ترك��ها
ومعا��ة تجميع  مجال  تض�يق  لواجب  وتطبيقا  لذلك   تبعا 
 املعطيات ال��صية ل�ستجيب ب�ل دقة للغاية املرجوة ال ترى
 الهيئة فائدة مثال �� معا��ة تار�خ والدة ��ص متو�� و�مكن
 االكتفاء بالسن، كما ال فائدة �� ت�يان أرقام بطاقة التعر�ف إذ
 املعطيات تتعلق ���ص متو��، و�مكن االكتفاء بالبلدية أين
 محل السك��، عوضا عن العنوان ال�امل لل��ص املع��. و��
 هذه ا��الة تصبح املعطيات ا��ّمعة غ�� ��صية بدون هو�ة
هذه  �� و�مكن  ��ماي��ا  لل��م��  ال��وء  من  فائدة  وال   تامة 
اح��ام كنف   �� ا��ارج  إ��  تحو�لها  أو  �شرها   الوضعية 

النصوص ا��امية للمعطيات ال��صية
س�تم املعطيات  أن  اإلس�شارة  نص  من  �س�شف  أنھ   حيث 
 تحو�لها ملنظمة دولية أي إ�� ا��ارج و�� هذه ا��الة و�ذا بقيت
 املعطيات �سمح بالتعّرف ع�� أ��ا��ا، ت�ون الوزارة مطالبة
إ�� ��صية  معطيات  تحو�ل  ترخيص  مطلب  للهيئة   بتقديم 

 ا��ارج

  حيث أن املعطيات الواقع ترم��ها تبقى إذا معطيات ��صية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مطلب نفاذ للمعلومة

 يتع�ن ع�� املسؤول ع�� املعا��ة املوازنة ب�ن حق النفاذ إ��
بالوثائق املضمنة  ال��صية  املعطيات  وحماية   املعلومة 

 ا��الة

وثائق، جمعية،  املعلومة،  إ��  النفاذ  عمومي،   هي�ل 
ضوابط موافقة،  اإلحالة،  ت����  الغ��،   إحالة، 
التناسب، الدستور،  من   49 الفضل   ا��قوق، 
معّرف األسماء،  ��ب  أعوان،  الغاية،  ع��   اقتصار 

 وحيد

للتكنولوجيات الوط��   املركز 
04 �� ال��بية
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 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
إطار  �� بوثائق  مّدها  املركز  من  طلب  رقابة  مرصد  أن   حيث 
 ممارسة ا��ق �� النفاذ للمعلومة الذي يتم تأط��ه بمقتضيات

القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016
ال�� ��صية  بيانات  ع��  تحتوي  املطلو�ة  الوثائق  أن   وحيث 
 عرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 �� فصلھ 4 بأ��ا
تجعل وال��  ش�لها  أو  مصدرها  �ان  مهما  البيانات  �ل   ..." 
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��

 مباشرة
املعطيات إحالة  مجال   �� تدخل  املطلو�ة  ا��دمة  أن   وحيث 
 ال��صية إ�� الغ�� وال�� تقوم ع�� قرار مبد�ي يقر بھ الفصل
إحالة "ت��ر  أنھ  ع��  ينص  الذي  القانون  نفس  من   47 
 املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع��

باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا كتابيا
معطيا��م حماية   �� األ��اص  حقوق  من  ا��ّد  أن   وحيث 
ي�ون ألن  يجب  الفصل  صلب  تكر�سھ  تم  الذي   ال��صية 
نص الذي  الدستور  من   49 الفصل  منطوق  حسب   ضروري 
 ع�� أن ا��دود أو الضوابط ال توضع "... إال لضرورة تقتض��ا
أو الغ��،  حقوق  حماية  و��دف  ديمقراطية  مدنية   دولة 
 ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة العامة،
ل��ّد من ثا�ي  الدستور وضع قيدا  ...". لكن  العامة   أو اآلداب 

   ا��قوق وا��ر�ات عندما اش��ط أنھ �سمح ب��ك�� الضوابط

الوط�� املركز  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
نفاذ مطلب  مطابقة  مدى  حول  ال��بية   ��  للتكنولوجيات 
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   للمعلومة 

ال��صية

 مع اح��ام التناسب ب�ن هذه الضوابط وموجبا��ا". وتبعا لذلك
الغ�� لفائدة  ال��صية  للمعطيات  اإلحالة  ت�ون  أن   يجب 
الهيا�ل �شاط   �� الشفافية  و��  املرجوة  الغاية  مع   متناسبة 

 العمومية
22 عدد  األسا���  القانون  قام  قد  اإلطار  نفس   �� أنھ   حيث 
 لسنة 2016 بتفعيل التناسب ب�ن حماية املعطيات ال��صية
 والنفاذ للمعلومة عندما نص صراحة �� فصلھ 27 ع�� أنھ "إذا
منصوص باست�ناء  جزئّيا  مشمولة  املطلو�ة  املعلومة   �انت 
 عليھ بالفصل�ن 24 و25 من هذا القانون، فال يمكن النفاذ إل��ا
ممكنا". ذلك  �ان  م��  باالست�ناء  املع��  ا��زء  ��ب  �عد   

ّ
 إال

وهو وضعية ا��ال
�عض حول  رقابة  مرصد  ع��  باإلجابة  قام  املركز  أن   حيث 
 الطلبات لكن فيما تبقى من معلومات ال�� تحتوي ع�� قائمة
إ�� ف��جع  معّينة  معاي��  حسب  تأج��هم  تم  الذين   األعوان 
 املركز صياغة القائمة حسب ما طلب املرصد لكن يجب عليھ
القيام يمكن  كما  للطالب.  إتاح��ا  قبل  األعوان  أسماء   ��ب 
6 عدد  واملطلب   5 عدد  املطلب  ع��  الطر�قة  بنفس   باإلجابة 
 حيث ي�ون من املستحسن ��ب أسماء ومعرفات األ��اص
 املعني�ن ��ا قبل �سليمها للمرصد طبقا ملقتضيات الفصل 27

من القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

 ترك�� منظومة

املص��ة و�غاية  ال��صية  املعطيات  معا��ة  �انت   ل�ن 
 ا��يو�ة لأل��اص ال تف��ض ا��صول ع�� موافق��م، إال أن

 حقهم �� االع��اض ع�� املعا��ة يظل قائما

 منظومة معلوماتية، مشغل هواتف، وزارة الداخلية،
موافقة، الغاية،  هاتف،  رقم  قص��ة،   ارسالية 
االع��اض، حق  تجميع،  است�ناء،  حياتية،   مص��ة 
قائمة مشروعية،  أورو�ا،  ��لس   108  معاهدة 
خدمة الغ��،  إحالة،  ا��غرا��،  التموقع   اسمية، 

مسداة، االنتفاع

04 وزارة تكنولوجيا االتصال

05

06

21/03-28001

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
س�تم�� 2021 

02

03

9

42، 12، 4

we care

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
من  4 بالفصل  �عر�فها  تم  ال��صية  املعطيات  أن   حيث 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ع�� أ��ا "... �ل البيانات
 مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا

 أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
 حيث أن املشروع س�سمح ملشغ�� الهواتف ا��والة و�طلب من
األ��اص لتحذير  قص��ة  إرسالية  بإرسال  الداخلية   وزارة 
حدوث إم�انية  حول  محددة  جغرافية  منطقة   ��  املتواجدين 

�ارثة طبيعية ��دد سالم��م وأم��م
رقم ع��  إليھ  املرسل  بتحديد  تقوم  ال  العملية  هذه  أن   حيث 
ال��صية املعطيات  مجموعة   �� يدخل  الذي  ا��وال   هاتفھ 
 وال�� يفرض القانون ا��امي للمعطيات ال��صية حمايتھ بل

 يكتفي بتحديد املوقع ا��غرا�� ملستعمل الهاتف ا��وال
 وحيث من جهة أخرى ت�ون هذه العملية مشروعة إذ تدخل ��
الهاتف رقم  معا��ة  إ��  ل��وء  أخرى  غاية  تحديد   وضعية 
 ا��وال مختلفة عن الغاية ال�� ع�� أساسها تم ا��صول ع��
الهاتف ل 

ّ
مشغ قبل  من  املع��  لل��ص  املس�ن��ة   املوافقة 

تحقيق �غاية  االست�ناء  هذا  و���ر  معھ.  التعاقد  عند   ا��وال 
 مص��ة حيو�ة لل��ص املع��. وهو ما نص عليھ الفصل 12
 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 الذي �عت�� أنھ " ال
ال�� األغراض  غ��   �� ال��صية  املعطيات  معا��ة   تجوز 
ذلك  �� �ان  ..إذا  ـ  التالية:  ا��االت   �� إال  أجلها  من   جمعت 

 تحقيق ملص��ة حيو�ة للمع�� باألمر..."، و�� وضعية ا��ال

تكنولوجيا وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
صال حول مدى مطابقة ترك�� منظومة              ملقتضيات

ّ
 االت

 ال�شر�ع الوط�� ا��امي للمعطيات ال��صية

 و��ون تبعا لذلك ال��وء إ�� املنظومة مشروعا وقانونيا مطابقا
ال��صية للمعطيات  ا��امي  األسا���  القانون   ملقتضيات 
 واملعاهدة 108 ��لس أورو�ا وال �ش��ط �� اطاره ا��صول ع��
 موافقة األ��اص املعني�ن إذ ال يتم إحالة املعطيات املعا��ة

إ�� الغ��
أن ا��ماية  �� منظومة  املشرع  أقر  لقد   حيث من جهة أخرى 
إذ نص املعا��ة  يتمتع بحقھ فاالع��اض عن  املع��   ال��ص 
يقتض��ا ال��  املعا��ة  حاالت  عدا  فيما   " أنھ   42  الفصل 
 القانون أو طبيعة االل��ام، يحق للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ
وقت �ل   �� ال��صية  معطياتھ  معا��ة  ع��   االع��اض 
و�وقف  ... بھ  تتعلق  وجدية  ومشروعة  وج��ة   وألسباب 
املع�� ال��ص  حق  من  إذا  و��ون  فورا".  املعا��ة   االع��اض 
 رغم مشروعية تلقي ارسالية تحذير أن �ع��ض ع�� ذلك و��ون
 مشغل الهاتف ا��وال مج��ا قانونا بإدراجھ �� قائمة الهواتف
 ا��والة الرافضة ل��دمة وعدم القيام مجددا بإرسال إرسالية

قص��ة لھ �� هذا إطار
 تبعا ملا سبق بيانھ ت�ون منظومة                مشروعة وشرعية
لإلرسالية املتلقية  ا��والة  الهواتف  أرقام  �عا��  ال   ل�و��ا 
�� املسداة  ا��دمة  الغاية من  فإن  ا��االت  �ل  و��   القص��ة 
أن يمكن  ال  ذلك  ولكن  باألمر  للمع��  حيو�ة  مص��ة   تحقيق 
االنتفاع عن  االع��اض   �� حقھ  من  املع��  ال��ص   يحرم 
 مجددا ��ذه ا��دمة و��ون مشغ�� الهواتف ا��والة مطالب�ن
قص��ة إرسالية  ع��  باالع��اض  ذلك   �� يرغب  للذي   بالسماح 

مجانية يوفرها لھ مشغل الهاتف ا��وال

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

جوال هاتف  أرقام   إحالة 
إ�� الغ��

لتنفيذ ضرور�ة  ال��صية  املعطيات  إحالة  �انت  و�ن   ح�� 
 مهام هي�ل عمومي، فإنھ يتجھ اح��ام موجبات قانون حماية

املعطيات ال��صية عند اختيار مناول

إعالم، تجميع،  جوال،  هاتف  رقم  الغ��،   إحالة، 
 الغاية، اقتصار ع�� الغاية، ���يل، تالميذ، مص��ة
است�ناء اإلحالة،  ت����  عمومي،  هي�ل   حيو�ة، 
 ت���� اإلحالة، تنفيذ املهام، مناول، مستفيد، تأم�ن
هو�ة، ج�س،  دراسات،  مكتب  آراء،  س��   املعطيات، 

ف��، ���يل م�املة

04 وزارة ال��بية

05

06

21/03-28101

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أكتو�ر 2021 

02

03

2

47، 12، 11

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
بيانات ع��  تحتوي  معا����ا  س�تم  ال��  املعطيات  أن   حيث 
 ��صية ال�� عرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ��
 فصلھ 4 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال��
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة
الهاتف ا��وال الذي �سمح بي��ا رقم  ..." ومن   أو غ�� مباشرة 

بالتعرف ع�� ال��ص املع��
 وحيث أن املعطيات ال��صية ال�� يتم تجميعها ومعا����ا من
إعالم األسا���  القانون  �ش��ط  املعا��ة  عن  املسؤول   قبل 
واالل��ام للمعا��ة  حددت  ال��  بالغاية  املع��   ال��ص 
تم لقد  ا��ال  وضعية  و��  املعطيات.  معا��ة  طيلة   باح��امها 
ال��بية وزارة  قبل  من  ا��والة  الهواتف  أرقام  ع��   ا��صول 
عن اعالمهم  يتم  ولم  �عليمهم  ملزاولة  التالميذ  ���يل   لغاية 
 الغاية املنصوص عل��ا كما لم يتم إعالمهم بإم�انية إحالة هذه

املعطيات إ�� الغ��
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   11 الفصل  أن   وحيث 
 2004 ينص صراحة ع�� أنھ "يجب أن تتم معا��ة املعطيات
 ال��صية ب�امل األمانة و�� حدود ما �ان م��ا ضرور�ا للغرض

 الذي جمعت من أجلھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة ال��بية حول مدى
 مطابقة إحالة أرقام هاتف جوال إ�� الغ�� ملقتضيات ال�شر�ع

الوط�� ا��امي للمعطيات ال��صية

 ـ إذا وافق املع�� باألمر ع�� ذلك
 ـ إذا �ان �� ذلك تحقيق ملص��ة حيو�ة للمع�� باألمر

ـ إذا �انت ألغراض علمية ثابتة
ال�� األصلية  األغراض   �� تدخل  ال  املعا��ة  هذه  أن   وحيث 
الوزارة مسبقا ع�� تتحصل  ولم  ومعا����ا  بتجميعها   سمحت 
ثابت لغاية أخرى ول�س  املعني�ن ملعا����ا   موافقة األ��اص 
 من أ��ا تحقق مص��ة حيو�ة للمعني�ن باألمر فت�ون املعا��ة

امل��مجة خارقة ملقتضيات القانون األسا��� املذ�ور
 وحيث من جهة أخرى فإنھ س�تم إحالة هذه املعطيات إ�� الغ��
والدراسات لإلصالحات  العامة  اإلدارة  ا��ال  وضعية   ��  وهو 
مبدئيا ي�ّ�ره  ما  وهو  ا���ومة،  برئاسة  اإلدار�ة   املستقبلية 
بطالعھ ينص  الذي  املذ�ور  األسا���  القانون  47 من   الفصل 
دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  "ت�ّ�ر  أنھ   ع�� 
وسيلة بأي  وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة   املوافقة 

 ت��ك أثرا كتابيا

 حيث أن نفس الفصل ينص �� جزئھ الثا�ي ع�� است�ناء لهذا
املعطيات هذه  �انت  إذا  إال   ..." نصھ   �� املبد�ي   الت���� 
 ضرور�ة لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار
 األمن العام أو الدفاع الوط�� أو للقيام بالت�بعات ا��زائية أو
للقوان�ن طبقا  ��ا  تقوم  ال��  املهام  لتنفيذ  ضرور�ة  �انت   إذا 
 وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل". وهو وضع ا��ال إذ يمكن اعتبار
 أن اإلحالة إ�� رئاسة ا���ومة "ضروري لتنفيذ املهام ال�� تقوم

��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا العمل
للمعطيات اإلحالة  هذه  أن  الهيئة  �عت��  بيانھ  سبق  ملا   تبعا 
 ال��صية املتمثلة �� رقم الهاتف ا��وال من قبل وزارة ال��بية

 إ�� رئاسة ا���ومة مطابق للقانون األسا��� املذ�ور رغم أن

 وحيث أن الفصل 12 من القانون األسا��� املذ�ور ينص ع��
األغراض غ��   �� ال��صية  املعطيات  معا��ة  تجوز  ال   "  أنھ 

ال�� جمعت من أجلها إال �� ا��االت التالية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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 الغاية من ذلك لم يتم إعالم األ��اص املعني�ن ��ا وا��صول
ع�� موافق��م عل��ا عند تجميع معطيا��م ال��صية

 حيث من جهة أخرى أن اإلدارة املستفيدة من اإلحالة لن �عا��
إ�� ذلك   �� ستلتجأ  بل  إل��ا،  ستحال  ال��  املعطيات   بنفسها 
�عقد ما  وهو  االس�شارة  نص  من  ذلك  �س�شف  كما   مناول 
من املستفيد  من  تطلب  أن  الوزارة  و�لزم  القانونية   الوضعية 
املعطيات حماية  لضمان  الالزمة  االحتياطات  أخذ   اإلحالة 

ال��صية لأل��اص املعني�ن
التوصيات باع 

ّ
إت �ستحسن  ي�ون  أنھ  الهيئة  ترى  لذلك   تبعا 

التالية
 ال فائدة لوزارة ال��بية �� إحالة أرقام الهاتف ا��وال م��و��ن
ومكتب األراء  س��  مكتب  أن  إذ  باألمر  املعني�ن   بأسماء 
باأل��اص  الدراسات يطلبون مدهم فقط بوسيلة لالتصال 
 املعني�ن وال فائدة لهم �� معرفة هو���م. كما يمكن للمناول�ن أن
أرقام من  منفصلة  بمجموعات  مّدهم  الوزارة  من   يطلبوا 
أو الدرا���  املستوى  أو  املستجو��ن  سن  حسب   الهواتف 

ا���س مثال
املناولة �عقد  ادراج  ا���ومة  رئاسة  مصا��  ع��   �ستوجب 
 الفصول ال�� تنص ع�� واجب اح��ام قواعد حماية املعطيات
هذه ف��  بواجب  و�لزامهم  املناول  قبل  من   ال��صية 

املعطيات �عد �سليم نتائج االست�يان إ�� الوزارة
صال

ّ
االت عند  اال�ي  اإلجراء  باع 

ّ
بات املناول�ن  إلزام  يجب   كما 

ف��م
ّ
�ل ال��  و�الوزارة  بصف��م  إعالمهم  املعني�ن:   باأل��اص 

يطلبون ذلك  و�عد  هو���م  �عرفون  ال  و�أ��م  املهمة   ��ذه 
ستطرح ال��  األسئلة  ع��  اإلجابة  ع��  الصر�حة   موافق��م 
امل�املة ���يل  إ��  ال��وء  تم  إذا  عل��م  يجب  كما   عل��م 
املع�� ال��ص  رفض  إذا  موافقتھ.  وطلب  بذلك   إعالمهم 
وعدم ذلك  ع��  التنصيص  فورا  يجب  االست�يان  ع��   اإلجابة 

صال بھ مجددا
ّ
مواصلة العملية وخاصة عدم إعادة االت

 

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                      2021-2009                          373

.

.

:
.1

.2

.3

.

.

.



عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مراقبة منظومة   ترك�� 
سيارات الو�الة

ا��غرا�� التموقع  تحديد  منظومة  استعمال  للمؤجر   يحق 
قانون موجبات  اح��ام  �شرط  لھ،  التا�عة  اإلدار�ة   للسيارات 
 حماية املعطيات ال��صية وم��ا ع�� وجھ االخصوص إعالم

 املستعمل�ن والقيام باالجراءات السابقة

 منظومة مراقبة، تجميع، إعالم، مشروعية، شفافية،
موافقة، وظيفية،  سيارة  إدار�ة،  سيارة   أمانة، 
استعمال، منتفع،  جغرا��،  تموقع  عامة،   مص��ة 
ترخيص، تصر�ح،  مراقبة،  ��صية،   أغراض 

 استمارة، معطيات التواصل

والتجديد ال��ذيب   و�الة 
04 العمرا�ي

05

06

21/03-28201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
أكتو�ر 2021 

02

03

16

8، 7، 4 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
بيانات ع��  تحتوي  معا����ا  س�تم  ال��  املعطيات  أن   حيث 
 ��صية ال�� عرفها القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ��
 فصلھ 4 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال��
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة
 أو غ�� مباشرة ..." وتدرج إذا من بي��ا معطيات حساسة �سمح

بالتعرف ع�� التموقع ا��غرا�� ل��ص طبي��
 وحيث أن املعطيات ال��صية ال�� يتم تجميعها ومعا����ا من
إعالم األسا���  القانون  �ش��ط  املعا��ة  عن  املسؤول   قبل 
واالل��ام للمعا��ة  حددت  ال��  بالغاية  املع��   ال��ص 

باح��امها طيلة معا��ة املعطيات
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   11 الفصل  أن   وحيث 
 2004 ينص صراحة ع�� أنھ "يجب أن تتم معا��ة املعطيات
 ال��صية ب�امل األمانة و�� حدود ما �ان م��ا ضرور�ا للغرض

 الذي جمعت من أجلھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن و�الة ال��ذيب والتجديد
سيارات مراقبة  منظومة  ترك��  مطابقة  مدى  حول   العمرا�ي 
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   الو�الة 

ال��صية

دون املص��ة  ��اجيات  مستعملة  السيارة  �انت  إذا   للسيارة 
مصا��ھ لقضاء  ��ا  االنتفاع  للسائق  يمكن  ال  إذ   سواها 
��ا للمنتفع  تمنح  فهيا  الوظيفية  السيارات  أما   ا��اصة. 
يمنع ما  وهو  ا��اصة  ملصا��ھ  أيضا  لكن  للعمل   الستعمالها 
املنتفع �ان  إذا  إال  مت��ا  ع��  جغرا��  تموقع  وسيلة   ترك�� 
التطبيقة.  �� التحكم  يمكنھ  الذي  الوحيد  ال��ص   بالسيارة 
 وهو ما �سمح لھ بمعرفة م�ان تواجد السيارة من قبلھ بصفة
تم إذا  أو  للصيانة  املؤسسة  لسائق  مثال  مها 

ّ
سل إذا   حصر�ة 

سرق��ا
 إذا �انت اإلجابة وا��ة �� ا��االت السابقة، املسألة م�شعّبة
باستعمالها الو�الة  �سمح  ال��  املص��ة  سيارات  خصوص   �� 
تحر�ا��ا ت�ّبع  للمؤسسة  يحق  وسيلة  ف��  ��صية.   ألغراض 
 عند استعمالها للمص��ة لك��ا ال يمكن أو تواصل هذه املراقبة
 عند استعمالها ألغراض ��صية. وال يمكن �� هذه ا��الة إال
عندما �شغيلها  إيقاف  السيارة  لسائق  يمكن  منظومة   ترك�� 

ي�ت�� من استعمال السيارة لغرض املص��ة
 و�� �ّل ا��االت، وحيث �عت�� هذه التجه��ات وسائل لتجميع
بالقيام مطالبة  الو�الة  فت�ون  ��صية  معطيات   ومعا��ة 
و8  7 للفصول  طبقا  الهيئة  لدي  القانونية  باإلجراءات   �شأ��ا 
بالتصر�ح وذلك   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون   من 
املتعلقة االستمارة  ع��  ذلك   �� ال��خيص  وطلب   باملعا��ة 

 بمعا��ة معطيات التواصل ال�� يمكن تحميلها ع�� الرابط

 تبعا ملا سبق بيانھ ال �عت�� ترك�� آليات ت�بع السارات مهما �ان
ملقتضيات ومطابقا  شرعيا  استعمالها  من  والغاية   نوعها 
 القانون األسا��� املتعلق بحماية املعطيات ال��صية إال إذا
 تّم إعالم بذلك و��ل وسيلة ت��ك أثرا كتابيا مستعمل السيارة
مبدأ يفرضھ  الوجو�ي  االجراء  هذا  وظيفية.  أو  �انت   إدار�ة 

الشفافية واألمانة

  وال �ستوجب ع�� الو�الة ا��صول ع�� موافقة السائق

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إطار  �� عموممي�ن  موظف�ن  معطيات   إحالة 
 ممارسة حق النفاذ إ�� املعلومة

ب�ن التناسب  مبدأ  إعمال  املعا��ة  عن  املسؤول  ع��   يتع�ن 
 ممارسة حق النفاذ ع�� املعلومة وحماية املعطيات ال��صية

اإلحالة، ت����  املعلومة،  إ��  النفاذ  عمومي،   هي�ل 
عام، مرفق  موظف،  إشهار،  عمومي،   مشغل 
49 من الدستور، حقوق وحر�ات،  شفافية، الفصل 
تار�خ إحالة،  الغاية،  التناسب،  مشروعة،   ضرورة 
تار�خ �سمية، قائمة اسمية، خطط وظيفية،  ميالد، 

 عمادة مهنية، محام، طب�ب، خب�� محاسب، �شر

واإلس�ان التجه��   وزارة 
04 والب�ئة التحتية

05

06

21/03-28301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2021 

02

03

11

47، 6، 4 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
من  4 بالفصل  �عر�فها  تم  ال��صية  املعطيات  أن   حيث 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ع�� النحو التا�� «�عت��
مهما البيانات  �ل  القانون  هذا  مع��  ع��  ��صية   معطيات 
أو معّرفا  طبيعيا  ��صا  تجعل  وال��  ش�لها  أو  مصدرها   �ان 

 قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
 حيث أن الفصل 47 من نفس القانون أكّد �� هذا ا��صوص
دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  "ت��ر  أنھ   ع�� 
وسيلة بأي  وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة   املوافقة 
�عض بتخصيص  الفصل  و�قوم   ."... كتابيا  أثرا   ت��ك 

االست�ناءات ال�� ال تطبق �� وضعية ا��ال
 حيث قام الفصل 6 من نفس القانون بتعر�ف الغ�� بأنھ "�ل
 ��ص طبي�� أو معنوي أو السلطة العمومية والتا�ع�ن لهم
عن واملسؤول  واملستفيد  باألمر  املع��  ال��ص   باست�ناء 

املعا��ة واملناول والتا�ع�ن لهم
وطال�� ��صية  معطيات   �� املطلو�ة  املعطيات  ت�ون   حيث 
معطيات بإحالة  انتفاعھ  مبدئيا  ي��ر  غ��  �عت��   النفاذ 

��صية ملوظفيكم
بإشهار ملزما  العمومي  ل 

ّ
املشغ ي�ون  أخرى  جهة  من   حيث 

املمارس�ن باأل��اص  املتعلقة  ال��صية  املعطيات   �عض 
 للوظائف �� إطار ما تفرضھ شفافية التصرف �� املرفق العام
 واح��ام املبدأ املنصوص عليھ بالفصل 49 من الدستور الذي

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة التجه�� واإلس�ان
 والب�ئة التحتية حول مطابقة إحالة معطيات موظفي للغ�� ��
ا��امي الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات  النفاذ  حق  ممارسة   إطار 

للمعطيات ال��صية

 ال �سمح با��ّد من ا��قوق وا��ر�ات لأل��اص إال للضرورة
املشروعة و�اح��ام التناسب ب�ن الغاية وا��دود املفروضة

 تبعا ملا سبق بيانھ �عت�� طالب النفاذ غ��ا، ال يمكنھ االنتفاع
دون ��ص  ع��  بالتعرف  �سمح  ال��  املعطيات   بإحالة 
لھ كما لكنھ يحق   موافقتھ كتار�خ ميالده وتار�خ آخر �سمية. 
ب أعوان

ّ
 هو مشروع للعموم ا��صول ع�� القائمة اإلسمية ورت

الوظيفية وخططهم  امل��ق�ن  وا��اسب�ن  واملوظف�ن   الوزارة 
ا��ال هو  كما  عمومية  �عت��  معطيات   �� إذ  عملهم   وم�ان 
ت�شر ال��  ا��اسب�ن  ا����اء  أو  األطباء  أو  ا��ام�ن   لقائمة 

للعموم من قبل عماد��م املهنية

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة معطيات ��صية

�أحد القانو�ي،  باالل��ام  املتعلق  باالست�ناء  اإلخذ  يمكن   ال 
 است�ناء ت���� اإلحالة إال إذا ما تم التنصيص عليھ صراحة

 هي�ل عمومي، إحالة، الغ��، است�ناء ت���� اإلحالة،
إلك��و�ي تبادل  مهام،  تنفيذ  م��،  سر   موافقة، 

للمعطيات

وزارة املالية
04

05

06

21/03-28401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم�� 2021 

02

03

5

47، 4 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
من  4 بالفصل  �عر�فها  تم  ال��صية  املعطيات  أن   حيث 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ع�� النحو التا�� «�عت��
مهما البيانات  �ل  القانون  هذا  مع��  ع��  ��صية   معطيات 
أو معّرفا  طبيعيا  ��صا  تجعل  وال��  ش�لها  أو  مصدرها   �ان 

 قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة
 حيث أن الفصل 47 من نفس القانون أكّد �� هذا ا��صوص
دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  "ت��ر  أنھ   ع�� 
وسيلة بأي  وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة   املوافقة 

 ت��ك أثرا كتابيا
األخرى االست�ناءات  �عض  خّصص  الفصل  نفس  أن   حيث 
 لت���� إحالة املعطيات ال��صية للغ�� عندما نص أنھ ي�ون
املهام لتنفيذ  املعطيات ضرور�ة  �انت هذه  إذا   ..."  ذلك جائزا 
 ال�� تقوم ��ا السلطة العمومية �� إطار األمن العام أو الدفاع
ضرور�ة �انت  إذا  أو  ا��زائية  بالت�بعات  للقيام  أو   الوط�� 
 لتنفيذ املهام ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن وال��ات�ب ا��اري ��ا
العمومية الهيا�ل  أن  الفصل  آخر  من  و�س�شف   العمل". 
لتنفيذ  " ضروري  ذلك  ي�ون  عندما  باإلحالة  االنتفاع   يمك��ا 

املهام ال�� تقوم ��ا طبقا للقوان�ن" وهو وضع ا��ال
15 من مجلة ا��قوق  حيث أنھ من جهة أخرى ينص الفصل 
 واإلجراءات ا��بائية ال�� تم إصدارها بالقانون عدد 28 لسنة

8222 املؤرخ �� 9 أوت 2000، وهو قانون عادي، بأن إدارة

حول املالية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
إ�� باألداء  للمطالب�ن  ��صية  معطيات  إحالة   مطابقة 
مع االجتماعية،  وا��يطة  للتقاعد  الوط��   الصندوق 

مقتضيات قانون حماية املعطيات ال��صية

 ا��باية ملزمة بالسر امل�� لكنھ ينص ع�� �عض االست�ناءات 
ا��با�ي امل��  السر  ع��  ا��افظة  واجب  من  �س�ث��  كما   ..." 
للسلطة ا��باية  مصا��  تقديم  الفصل  ��ذا  عليھ   املنصوص 
لتنفيذ الالزمة  املعلومات  ذكرها  آال�ي  العمومية   واملؤسسات 

 مهامها: ... الصندوق الوط�� للضمان االجتما��
 حيث أن االست�ناءات تأخذ �� حدود نصها والنص املذ�ور ذكر
الصندوق يذكر  ولم  االجتما��  للضمان  الوط��   الصندوق 
مصا�� إذا  وت�ون  االجتماعية.  وا��يطة  للتقاعد   الوط�� 
إ�� ا��بائية  املعطيات  حالة  ال  قانونا  مؤهلة  غ��   ا��باية 

الصندوق املطلوب
املب�ن الت����  مخالفة  قانون  يمكن  ال  بيانھ  سبق  ملا   تبعا 
 إلحالة املعطيات ال��صية لفائدة الصندوق الوط�� للتقاعد
باالست�ناءات األخ��  هذا  ي�تفع  ال  إذ  االجتماعية   وا��يطة 
 املب�نة با��لة املذ�ورة واألمر ا���ومي عدد 777 اسنة 2020
 املتعلق بالتبادل اإللك��و�ي للمعطيات ب�ن الهيا�ل العمومية ال
 ي���ب إال �� الوضعيات ال�� �سمح ��ا القانون و�� ما ي�تفي

ع�� وضعية ا��ال

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
 ،املعطيات ال��صية 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع
املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

قانون واتمام  ب�نقيح  يتعلق  مرسوم   مشروع 
ببطاقة التعر�ف الوطنية

مضمون هو�ة،  �عر�ف،  بطاقة  مرسوم،   مشروع 
العام، األمن  الداخلية،  وزارة  إدار�ة،  وثيقة   والدة، 
حقوق الدستور،  من   24 فصل  الوط��،   الدفاع 
التناسب، الدستور،  من   49 فصل   وحر�ات، 
إدارة مواطن�ن،  بيوم��ية،  �عر�ف  بطاقة   الضرورة، 
قاعدة تالمسية،  شر�حة  رق��،  اقتصاد   الك��ونية، 
حر�ة تالمسية،  غ��  شر�حة  خاصة،  حياة   بيانات، 
بوابة سفر،  جواز  العموم،  عامة،  أماكن   تنقل، 
 العبور، شرطة ا��دود، مهام الهيئة، الغاية، بصمة،
أنظمة بصر�ة،  مراقبة  وسائل  مرقمنة،   صور 
سيادة قرصنة،  املعطيات،  تأم�ن  تجميع،   شمولية، 
���يل، برمجية،  ف��،  صفة،  انتحال   وطنية، 
الوحيد، املعرف  ا��ي��،  التحليل  الهو�ة،   مجهول 

 ذوي السوابق العدلية، وثيقة املصادقة االلك��ونية

(مصا�� ا���ومة   رئاسة 
وال�شر�ع القانون   مس�شار 

ل���ومة
04

05

06

21/03-28501

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2021 

02

03

10

47 

)

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 حيث أن بطاقة التعر�ف الوطنية �� وثيقة تث�ت هو�ة صاح��ا
ال إدار�ة  وثيقة  �عت��  لذلك  وتبعا  الوالدة  مضمون  غرار   ع�� 
 عالقة لها با��ال األم�� رغم إصدارها ومعا��ة معطيا��ا من

قبل وزارة الداخلية
األمن ميدان  خارج  ال��صية  املعطيات  معا��ة  أن   وحيث 
لسنة  63 األسا��� عدد  القانون  إطار   �� تتم  الوط��   والدفاع 

2004
 وحيث أن معا��ة املعطيات ال��صية املب�نة بطاقة التعر�ف
القاعدة اح��ام  ع��  قائمة  ت�ون  أن  �ستوجب   الوطنية 
 الدستور�ة املنصوص عل��ا �� الفصل 24 الذي تنص ع�� أنھ
وسر�ة املسكن،  وحرمة  ا��اصة،  ا��ياة  الدولة   "تح�� 
 املراسالت واالتصاالت واملعطيات ال��صية". وهو إلزام وضع
إ��  ع�� �اهل الدولة و�س�شف من صياغة الفصل وااللتجاء 

 لفظ "تح��" أنھ إلزام للدولة بتحقيق الغاية

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة (مصا��
مطابقة مدى  حول  ل���ومة)  وال�شر�ع  القانون   مس�شار 
التعر�ف ببطاقة  قانون  واتمام  ب�نقيح  يتعلق  مرسوم   مشروع 
للمعطيات ا��امي  الوط��  ال�شر�ع  ملقتضيات   الوطنية 

ال��صية

اإلدارة إطار   �� املواطن�ن  مع  �عد  عن  التعامل   لتطو�ر 
املستوجب من  ي�ون  أنھ  غ��  الرق��  واالقتصاد   االلك��ونية 
 التأكد من أن خاصيات البطاقة ت�ناسب مع هذه الضرورة وال

�ستعمل كتعلة للتض�يق ع�� ا��قوق وا��ر�ات للمواطن�ن

املرسوم بأن  ي�بّ�ن  املشروع  دراسة  و�عد  بيانھ،  سبق  ملا   تبعا 
طبيعة و��  ذكرهما  تّم  اللت�ن  املسألت�ن  ع��  ي��اجع   الرئا��� 
 الشر�حة وقاعدة البيانات البيوم��ية وال�� �عت�� مسائل تمس
 من حر�ة األ��اص �� حماية حيا��م ا��اصة و�مكن أن تؤدي
لتحر�ات الشاملة  املراقبة  ع��  قائمة  بولسية  دولة  ترك��   إ�� 
ال�� التغ��ات  بھ �عد   وحياة مواطن��ا وهو ما ال يمكن اإلقرار 

شهد��ا بالدنا
من متأت  الشر�حة  طبيعة  ع��  التنصيص  وجوب  أن   حيث 

  التخّوف عند ال��وء إ�� شر�حة غ�� تالمسية                 من

 وحيث أن املشروع موضوع الرأي �عت�� تراجعا جليا �� قرارات
لت �� مرحلة أو�� ��

ّ
2017، ال�� تمث  ا���ومات املتعاقبة منذ 

تمر�ر يوم  الشعب  نواب  مجلس  من  األص��  املشروع   ��ب 
 املصادقة عليھ �� ا��لسة العامة (سنة 2018) وذلك القتناع
 آخذي القرار بخرق املشروع للقواعد املبّ�نة أعاله. و�� مرحلة
يح��م جديد  مشروع  للمجلس  تقديم  عند   ،2020 سنة   ثانية 
وعدم التالمسية  الشر�حة  طبيعة  ع��  بالتنصيص   التناسب 
 السماح بت�و�ن قاعدة بيانات جامعة ل�ل املعطيات البيوم��ية
مجلس  �� األخ��  املشروع  ع��  املصادقة  تم  ولقد   للمواطن�ن. 
ا��قوق ��نة  وقامت  الشعب  نواب  ��لس  وتمر�ره   وزاري 
 وا��ر�ات بمناقشتھ �� إطار جلسات استماع مع الهيئة واملركز
املعلوماتية للسالمة  الوطنية  والو�الة  لإلعالمية   الوط�� 
وزارة عن  وممثل�ن  االلك��ونية  للمصادقة  الوطنية   والو�الة 

الداخلية

 وحيث أن العمل ال�شر���، واملرسوم يدخل اليوم �� امليادين
 ا��ّصصة للقانون، عندما يحّد من حقوق وحر�ات األ��اص
دستور من   49 الفصل  مقتضيات  باح��ام  ملزما   ي�ون 
شرط توفر  �ش��ط  الذي   2014 لسنة  التو�سية   ا��مهور�ة 
أن  �� نقاش  ال  أنھ  جليا  �ان  و�ذ  التناسب.  وشرط   الضرورة 

 ال��وء إ�� ترك�� بطاقة التعر�ف الوطنية البيوم��ية ضرور�ا

، 
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�� ترك��ه  يمكن  قارئ  ع��  تنقالتھ   �� حاملها  ت�بع   إم�انية 
 األماكن العامة والفضاءات املفتوحة للعموم وهو ما لم تقم بھ
 أي دولة �� العالم وهو عمل ال يتالءم إال مع األنظمة الشمولية.
�عدم للمطالبة  التكنولوجيا  وزارة  أو  الداخلية  وزارة   ورجوع 
إثبات هو  إنما  القانون   �� الشر�حة  طبيعة  ع��   التنصيص 
إ�� التطبيق  مستوى   �� ال��وء  إ��  تّتجھ  ال��  للنية   وا�� 
من الصنف  هذا  استعمال  تم  و�ذا  �عد.  عن  مقروءة   شر�حة 
 الشرائح فيما يتعلق بجواز السفر �� املعاي�� الدولية فألن ذلك
حاملھ مرور  عند  �عد  عن  املعطيات  لقراءة  أسا���   شرط 
شرطة أعوان  الع 

ّ
اط دون  واملوا�ي  املطارات   �� العبور   ببوابات 

إم�انية من  وتخوفا  با��واز.  املدرجة  املعطيات  ع��   ا��دود 
ص لهم ��

ّ
 قراءة املعطيات عن �عد من قبل أ��اص غ�� مرخ

غالف صّمم  لقد  با��واز  املدرجة  للمعطيات  وحماية   ذلك 
عن القراءة  عملية  يمنع  البيوم��ي  ا��واز  فيھ  يوضع   خاص 
 �عد. ومن جهة أخرى فإن املواطن ل�س ملزما �� حياتھ اليومية
التعر�ف ببطاقة  املتعلق  القانون  أما  سفره،  جواز   بحمل 
 الوطنية فإنھ يلزم املواطن عن حمل وثيقة الهو�ة و�عاقب من

ال يد�� ��ا عندما يطالبھ أعوان األمن االستظهار ��ا

ل��ياة حامية  وغ��  دستور�ة  غ��  عملية   �� لشعب   بيوم��ية 
ا��كمة قبل  من  إقراره  تم  ما  وهو  للمواطن�ن.   ا��اصة 
ومجلس األملانية  العليا  وا��كمة  اال�سان  ��قوق   األورو�ية 
 حقوق اال�سان لألمم املتحدة �� إطار ش�اية ضّد جزر مور�س.
 فإن تجميع املعطيات البيوم��ية ال يمكن أن �عت�� متناسب إال
فيما أو  العدلية  السوابق  ذوي  األ��اص  ع��  اقتصرت   إذا 
الذين يمثلون خطرا ع��  يتعلق بفئات خاصة من األ��اص 
بيوم��ية بيانات  قاعدة  إرساء  فإن  أخرى  جهة  من   ا��تمع. 
ضّد تأمي��ا  استحالة  إش�الية  تطرح  املواطن�ن  ل�ل   شاملة 
 القرصنة كما تّم ذلك لقاعدة "أذار" الهندية ال�� تحتوي ع��
للمواطن�ن. البيوم��ية  للمعطيات  ���يل  ألف  و400   مليار 
األ��اص حقوق  اح��ام  تحقيق  �غاية  الهيئة  قامت   لذلك 
جرائم ومنع  للدولة  الوطنية  السيادة  صيانة  ع��   والعمل 
من املعطيات  هذه  ف��  باق��اح  للمواطن�ن  الصفة   انتحال 
 ال��مجية �عد ���يلها �� شر�حة البطاقة و�سليمها لصاح��ا

وهو ما هو معمول بھ �� أنظمة مقارنة
 وحيث من جهة أخرى فإنھ يت�� أن ت��ير الرجوع ع�� املشروع
 األص�� من قبل مصا�� اإلدارة العامة لألمن الوط�� غ�� جدي
 وخاصة غ�� متناسب مع الغاية املرجوة. إن الوزارة تتعلل بأن
"تحوز بمنع  س�سمح  البيوم��ية  البيانات  قاعدة  ا��   ال��وء 
ع�� التعّرف  أن  غ��  بطاقة"  من  أك��  ع��  واحد   مواطن 
 ال��ص ي�ون بالرجوع إ�� أصل ومصدر هو�تھ وهو مضمون
�� إذا  فائدة  وال  املع��  ال��ص  هو  من  يث�ت  الذي   الوالدة 
 الرجوع إ�� بصمتھ. تطبيقا ملبدأ التناسب الذي يفرض ال��وء
 إ�� الوسائل األقل تض�يقا ع�� ا��ياة ا��اصة للمواطن يفرض
 االكتفاء بإدراج مرجع مضمون الوالدة والبلدية املعنية كمعيار
آخر فهو خرق  الثا�ي  الت��ير  أما  ال��ص.   للتحّقق من هو�ة 
البيانات قاعدة  إرساء  بأن  اإلدارة  تتعلل  إذ  التناسب   ملبدأ 
 س�سمح بالتعّرف ع�� األ��اص أو ا��ثث مجهو�� الهو�ة و��
بطاقات حام��  مجموع  من  احصائيا  جدا  قليلة   وضعيات 
 التعر�ف الوطنية. و��ون ا��ّد من ا��قوق ملعا��ة وضعيات
 عرضية ي�نا�� مع مبدأ التناسب خاصة أن هنالك وسائل أخرى
املرجوة الغاية  إ��  بالوصول  �سمح  أصعب  �انت  و�ن   ح�� 
فهم عدم  ع��  ينم  فهو  األول  الت��ير  أما  ا��ي��.   �التحليل 
معطى أهم  البصمة  "�عت��  أنھ  ع��  ينص  إذ  الهيئة   لطلبات 
 بيوم��ي مدرج ببطاقة التعر�ف ومن شأن حذفھ من الشر�حة
 أن �س�ب �� استحالة التعرف ع�� األ��اص ...". وا��ال أن
 الهيئة واملشروع األص�� ال يق��حون حذف املعطيات البيوم��ية

 من الشر�حة بل من قاعدة البيانات
األخرى املسائل  �عض  املشروع  قدم  أخرى  جهة  من   حيث 
الوحيد املعرف  إدراج  مسألة  حول  تتمحور  ال��   العرضية 
املصادقة شهادة  إدراج  ووجو�يھ  بالشر�حة،   للمواطن 
عند الهيئة  رأي  أخذ  ع��  والعدول  بالشر�حة،   االلك��ونية 

  صياغة مشار�ع األوامر التطبيقية

أن من  وخوفا  املقارنة،  التجارب  �ل  دراسة  و�عد  لذلك   تبعا 
أن يمكن  للشر�حة  التالمسية  الطبيعة  ع��  التنصيص   عدم 
إطار  �� الهيئة  طالبت  للمواطن�ن،  التنّقل  حر�ة  من   يمس 
 مهامها و�عيدا عن املسائل التقنية بوجوب التنصيص ع�� أن
البيوم��ية التعر�ف  بطاقة   �� ت�ون  أن  يجب   الشر�حة 
وا���ومة الداخلية  وزارة  عليھ  صادقت  ما  وهو   تالمسية، 
نواب بمجلس  وا��ر�ات  ا��قوق  ��نة  أعضاء  بذلك   واقتنع 
 الشعب. وأن ال��اجع ع�� هذا التنصيص �� الفصل السادس
إال اعتباره  ي�ون  ال  الرأي،  طلب  موضوع  املشروع  من   جديد 
البطاقة عن إ�� قراءة محتوى  ال��وء   ��  إثبات لنوايا محرر�ھ 
غ�� خيارا  ي�ون  مما  املعني�ن،  األ��اص  علم  دون   �عد 
هو�ة اثبات   �� للبطاقة  األساسية  الغاية  مع   متناسب 
التوّجھ مع  متالئمة  غ��  شمولية  منظونة  وترك��   األ��اص 

الديمقراطي ا��امي ل��قوق وا��ر�ات �� تو�س
2. 2016 لسنة  األص��  املشروع  فإن  أخرى،  جهة  ومن   حيث 
 والذي تم ��بھ من مجلس نواب الشعب لم يتعرض لقاعدة
بطاقة تص�يع  لغاية  ا�شاؤها  س�تم  ال��  البيوم��ية   البيانات 
املرقمنة والصور  البصمات  ستجمع  وال��  الوطنية،   التعر�ف 

 ألك�� من سبعة مالي�ن مواطن ومواطنة

 ولقد أقّر وز�ر الداخلية �� تدخلھ أمام ��نة ا��قوق وا��ر�ات
 عند مناقشة املشروع أن قاعدة البيانات ال�� س�تحصل عل��ا
وسائل طر�ق  عن  س�سمح  املواطن�ن  لصور  الداخلية   وزارة 
�ل هو�ة  ع��  التعّرف  من  العام  بالطر�ق  البصر�ة   املراقبة 
ال مشروع  وهو  آلية.  بصفة  وذلك  صوره  التقاط  يتم   ��ص 
غرار ع��  الشمولية  األنظمة   �� إرساؤه  يتم  ما  مع  إال   يتطابق 
�ل قبل  من  إرسائھ  رفض  تّم  والذي  اليوم  الشعبية   الص�ن 

 األنظمة الديمقراطية ع�� غرار فر�سا مؤخرا

  حيث أن األنظمة املقارنة أجمعت أن إرساء قاعدة بيانات عامة
الوحيد املعرف  بإدراج  املتعلقة  املسألة  خصوص   �� أما   أ. 

 للمواطن بالشر�حة فهو إق��اح يتعارض مع فلسفة املعرف
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2020 17 لسنة   الذي تم ترك��ه بمرسوم رئ�س ا���ومة عدد 
إشاعة قائمة ع�� عدم  املنظومة  إن   .2020 ماي   12  ��  مؤرخ 
ال��م التجميع  ملنع  العموم�ن  املتدخل�ن  ب�ن   املعّرف 
 للمعطيات ال��صية لألفراد. إدراج املعرف الوحيد للمواطن
ومن املعرف  ��ذا  نفسھ  املواطن  علم  لعدم  عمليا  ممكن   غ�� 
البيانات قاعدة  ع��  الداخلية  وزارة  حصول  عدم  أخرى   جهة 
املعرف إدراج  ع��  العدول  إذا  ح�ن  و�ستوجب  بھ.   املتعلقة 

الوحيد للمواطن �� الشر�حة
شهادة إدراج  بوجو�ية  املتعلقة  املسألة  خصوص   �� أما   ب. 
�� اختياري  �ان  ما  وهو  بالشر�حة  االلك��ونية   املصادقة 
 املشروع السابق. وسي�ون املواطن ملزم بخالص ت�لفة الشهادة
�� س��فع  مما  االلك��ونية  للمصادقة  الوطنية  الو�الة   لفائدة 
و�� البطاقة.  استخراج  عند  خالصھ  س�ستوجب  الذي   املبلغ 
 �ل ا��االت �ل املواطن�ن ل�سوا �� حاجة �� حيا��م ا��اصة
 والعامة لشهادة لكن األغلبية الساحقة ستلزم ع�� دفع معاليم
هذه ترك  يق��ح  لذلك  املتاحة.  ا��دمة  �ستعمل  أن   دون 

املعلومة اختيار�ة
 ج. أما �� خصوص العدول عن التنصيص �� أخذ رأي الهيئة
مشار�ع صياغة  عند  ال��صية  املعطيات  ��ماية   الوطنية 
 األوامر التطبيقية فذلك مجانب للصواب والذوق القانو�ي إذ
�� مسائل  إ��  يتعرض  عندما  مرسوم  أو  قانون  أو  أمر  �ل   أن 
 عالقة بمعا��ة املعطيات ال��صية يجب أن يصدر �عد أخذ
2004-63 عدد  األسا���  للقانون   66 الفصل  إن  الهيئة.   رأي 
 ينص صراحة ع�� أنھ " تتو�� الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات
جميع  �� الرأي  إبداء   ... التالية:  باملهام  القيام   ال��صية 
نص ولقد   ."... القانون  هذا  بأح�ام  العالقة  ذات   املسائل 
 مشروع املرسوم �� طالعھ �� الفصل األول (جديد) "أن بطاقة
 التعر�ف الوطنية وثيقة ��صية تث�ت هو�ة صاح��ا وتخضع
بحماية املتعلق  وال�شر�ع  القانون  هذا  يضبطها  ال��   للقواعد 
رأي طلب  وجوب  لذلك  تبعا  و��ون  ال��صية".   املعطيات 
يمكن الذي  مطابق  غ��  رأي  وأنھ  خاصة  قانو�ي  إلزام   الهيئة 

إتباعھ أو مجان�تھ من قبل الهي�ل املصدر لألمر ال��تي��
 تبعا ل�ل ما تم بيانھ ترى الهيئة �� النقاط ال�� تم التعرض إل��ا

أنھ يتوجھ اتخاذ القرارات التالية
 �� للشر�حة  التالمسية  الطبيعة  ع��  التنصيص  ع��   اإلبقاء 
الثا�ي الفصل   �� 6 جديد و�مكن االستغناء عن ذلك   الفصل 

مكرر �� آلخر فقرة منھ
املعطيات  ف��  واجب  ع��  ثالثا  الثا�ي  الفصل   ��  اإلبقاء 
�سليم �عد  الداخلية  وزارة  بيانات  قاعدة  من   البيوم��ية 

البطاقة إ�� صاح��ا
أ. عدم إدراج املعرف الوحيد للمواطن بالشر�حة.

املصادقة شهادة  إلدراج  اإلختيار�ة  الصبغة  ع��  اإلبقاء   ب. 
االلك��ونية بالشر�حة

��ماية الوطنية  الهيئة  رأي  أخذ  وجوب  ع��  التنصيص   ج. 
املعطيات ال��صية عند صياغة مشار�ع األوامر التطبيقية

      آراء الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية                                                                                                       2021-2009                          379

.

.

.

:
.1

.2

3
3

3

.

.

.

.



عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

التعر�ف بطاقة  بأرقام  ا��مع  مّد  وجوب   حول 
للفالح�ن

التناسب، الدستور،  من   49 فصل  �عر�ف،   بطاقة 
عنوان، لقب،  اسم،  الغاية،  ع��  اقتصار   هو�ة، 

 معّرف قطا��، عقو�ة جزائية

 يجب أن تتم معا��ة املعطيات ال��صية �� حدود ما
�ان م��ا ضرور�ا للغرض الذي جمعت من أجلھ

لتجميع الر�ادة   شركة 
04ا��ليب بم��ل تميم

05

06

21/03-28701

األراء

07

02تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ

03

90,47,11,7,4

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
4 �� فصلھ   2004 63 لسنة  القانون األسا��� عدد  أقر   حيث 
وال�� تجعل أو ش�لها  �ان مصدرها  البيانات مهما  "... �ل   أ��ا 
 ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ��
 مباشرة ...". وتبعا لذلك �عت�� رقم بطاقة التعر�ف الوطنية من

املعطيات ال��صية لل��ص
من حّد  وضع  فإن  الدستور  من   49 للفصل  طبقا  أنھ   وحيث 
 ا��قوق وا��ر�ات، ومعا��ة معطيات بطاقة التعر�ف يدخل
التناسب. وخاصة  بالضرورة  مشروطا  ي�ون  اإلطار،  هذا   �� 
�� ال��ص  هو�ة  من  التحقق  وجوب  أن  ذلك  ع��   و���تب 
 العالقات القانونية مهما �انت طبيع��ا وال�� ينجر ع��ا إ�شاء
 ال��امات تتطلب االدالء بما يث�ت هو�ة ال��ص املع�� و��ون
 بذلك طلب املعطيات املتعلقة بالهو�ة ضرور�ة. أما فيما يتعلق
املعا��ة عن  املسؤول  ع��  يفرض  فإنھ  التناسب   �شرط 
هو�ة من  بالتحقق  فقط  �سمح  ما  ع��  با��صول   باالكتفاء 

 ال��ص وال ���ء آخر
املب�ن ا��دول  حسب  إثبا��ا  يمكن  الفالح�ن  هو�ة  أن   وحيث 
�سمح ما  وهو  والعنوان  واللقب  باالسم  معزز  املنتج   برمز 
املع�� ال��ص  هو�ة  ع��  الغلط  إم�انية  أي  دون   بالتعرف 
 خاصة أنھ يتم ال��وء إ�� رمز املنتج وهو معرف قطا�� �سمح

بمعا��ة املتعامل�ن مع شركتكم

الر�ادة لتجميع الرأي الصادر عن شركة  إبداء   بناء ع�� طلب 
 ا��ليب بم��ل تميم واملتعلق بمدى مطابقة طلب مّد الفالح�ن
ال��صية املعطيات  حماية  ملنظومة  �عر�فهم  بطاقة   برقم 

الوطنية

 تبعا ملا سبق بيانھ ترى الهيئة أنھ من الغ�� متناسب مع الغاية
 املرسومة طلب الفالح�ن مدكم برقم بطاقة �عر�فهم الوطنية
بما االكتفاء  تفرض  ال��  ا��ماية  لقواعد  خارق  ذلك   و��ون 
من  11 الفصل  عليھ  نص  ملا  طبقا  املعا��ة  غاية   تقتضيھ 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004: " يجب أن تتم معا��ة
للغرض م��ا ضرور�ا  ما �ان  �� حدود   ...  املعطيات ال��صية 

 الذي جمعت من أجلھ
 وحيث من جهة أخرى طلب الرأي هذا يث�ت أن الشركة املعنية
اح��ام دون  للفالح�ن  ال��صية  املعطيات  بمعا��ة   تقوم 
 مقتضيات القانون األسا��� املذ�ور الذي يلزمها طبقا للفصل
 7 من القانون األسا��� املذ�ور الذي ينص �� فصلھ السا�ع أنھ
 "تخضع �ل عملية معا��ة معطيات ��صية لتصر�ح مسبق
."... ال��صية  املعطيات  ��ماية  الوطنية  الهيئة  بمقر   يودع 
بيانات قاعدة  حسب  الشركة  بھ  تقم  لم  قانو�ي  إلزام   وهو 
 التصار�ح املقدمة للهيئة مما ينجر عنھ إم�انية تفعيل الفصل
 90 من نفس القانون األسا��� الذي ينص ع�� أنھ " الفصل 90
 ـ �عاقب بال��ن مدة عام و�خطية قدرها خمسة آالف دينار
تقديم دون  ال��صية  املعطيات  معا��ة  يتعمد  ـ  من:   �ل 
إ�� لذلك يرجع  تبعا   ."...  7 بالفصل  املنصوص عليھ   التصر�ح 
وطلب تصار�ح  من  القانونية  باإلجراءات  القيام   الشركة 
الهيئة �� أقرب اآلجال لتفادي �سليط عقو�ات  ترخيص لدى 

جزائية ع�� مسؤولها القانو�ي
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معا��ة معطيات ��صية ع�� منصة واب

 موقع واب، تجميع، اسم، لقب، عنوان إلك��و�ي، رقم
ع�� اقتصار  موافقة،  إعالم،  اإلقامة،  بلد   هاتف، 
�عديل، مناول،  الغ��،  املعطيات،  تأم�ن   الغاية، 
تدقيق باملعطيات، سالمة معلوماتية،   إطالع، إضرار 
تصر�ح، االجتما��،  التواصل  وسائل  دوري،   سالمة 

 ترخيص

 يتع�ن مقتضيات قانون حماية املعطيات ال��صية
واب ملوقع  خاص  أو  عمومي  هي�ل  أي  تصميم   عند 

موّجھ للعموم

وزارة االقتصاد والتخطيط

د�سم�� 2021 

04

05

06

21/03-28801

األراء

07

02تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ

03

20

، 

31,30,27,20,19,18,8,7,6,4

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  عّرف  قد  وحيث 
 املعطيات ال��صية بالفصل 4 منھ بأ��ا "... �ل البيانات مهما
أو معّرفا  طبيعيا  ��صا  تجعل  وال��  ش�لها  أو  مصدرها   �ان 
 قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وتبعا لذلك
معطيات تجميع  إنجازه  املزمع  الواب  املوقع  إطار   �� يتم   فإنھ 
و�لد الهاتف  ورقم  االلك��و�ي  والعنوان  واللقب  باالسم   تتعلق 

اإلقامة و�� �لها معطيات ��صية
عّرف قد   6 فصلھ   �� املذ�ور  األسا���  القانون  أن   وحيث 
 املسؤول عن املعا��ة بأنھ "�ل ��ص طبي�� أو معنوي يحّدد
 أهداف معا��ة املعطيات ال��صية وطرقها" و�� �� وضعية

ا��ال وزارة االقتصاد والتخطيط
عن املسؤول  �اهل  ع��  وضع  التو����  القانون  أن   وحيث 

املعا��ة ال��امات تتمثل �� ما ي��
 إعالم األ��اص بالغاية من املعا��ة ملعطيا��م واملتدخل�ن ��
�ل أطوارها طبقا ملا نص عليھ الفصل 31 من القانون األسا���

االقتصاد وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
واب موقع  واستعمال  تصميم  بمطابقة  واملتعلق   والتخطيط 

ملقتضيات املنظومة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية

املعطيات لتأم�ن  الالزمة  واالحتياطات  التداب��  �ل   أخذ 
 املعا��ة وذلك طبقا ملقتضيات الفصول 19 و20 من القانون
أنھ "�ل ��ص الذي ينص ع��   18 الفصل   املذ�ور وخاصة 
الغ�� بمعا��ة املعطيات ال��صية  يقوم بنفسھ أو بواسطة 
 ملزم إزاء األطراف املعنية بأن يتخذ جميع االحتياطات الالزمة
أو �عديلها  من  الغ��  ومنع  املعطيات  أمان  ع��   للمحافظة 
 اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن صاح��ا". وخاصة القيام
2004 لسنة   5 عدد  القانون  بھ  ألزم  بما  املوقع  �شغيل   قبل 
بالتدقيق القيام  إجبار�ة  من  املعلوماتية  بالسالمة   املتعلق 

الدوري للسالمة املعلوماتية

يقوم املعا��ة  عن  املسؤول  أن  هو  االل��امات  أول  أن   وحيث 
القانون من   7 للفصل  طبقا  الهيئة  لدى  باملعا��ة   بالتصر�ح 
معا��ة عملية  �ل  "تخضع  أنھ  ع��  ينص  الذي   األسا��� 
 معطيات ��صية لتصر�ح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية

 ��ماية املعطيات ال��صية
ع�� تجميعها  س�تم  املعطيات  أن  بما  أخرى  جهة  من   وحيث 
 وسائل تواصل الك��و�ي فت�ون الوزارة مطالبة بطلب ترخيص
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   8 للفصل  طبقا   للهيئة 

2004
 تبعا ملا سبق بيانھ يجب ع�� الوزارة ملطابقة القوان�ن ا��اري ��ا
املعني�ن األ��اص  إعالم  صفحة  إدراج  أعاله  واملب�نة   العمل 
معطيا��م معا��ة  ع��  الصر�حة  موافق��م  ع��   وا��صول 
وتقديم الواب  للموقع  املعلوماتية  للسالمة  بالتدقيق   والقيام 
يمكن ال��  االستمارة  ع��  املعا��ة  تلك   �� تصر�ح   للهيئة 
 تحميلها ع�� الرابط                                                         وطلب
 ال��خيص �� معا��ة معطيات تواصل ع�� االستمارة ال�� يمكن

طبقا كتابيا  أثرا  ت��ك  ال��  املس�ن��ة  موافقتھ  ع��   ا��صول 
 للفصل 27 من القانون األسا���

موضوع الغاية  بلوغ  من  ن 
ّ

يمك ما  حدود   �� باملعا��ة   القيام 
 املوافقة طبقا للفصل 30 من القانون األسا��� وعدم معا����ا
لل��ص املسبقة  املوافقة  ع��  ا��صول  دون  أخرى   لغاية 

 املع��
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 تحميلها ع�� الرابط
www.inpdp.nat.tn/communication.pdf.



عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

ب�نظيم �شاط االستعالم  مشروع مرسوم يتعلق 
االئتما�ي

البنوك، منظومة،  االئتما�ي،  االستعالم  مرسوم،   مشروع 
معلومات استغالل،  مسبقة،  إجراءات  تجميع،   الغاية، 
معنو�ة، ذات  طبي��،  ��ص  ديون،  �سديد   ائتمانية، 
 تقر�ر ائتما�ي، تصر�ح، مزود املعلومات االئتمانية، مسدي
حق االع��اض،  حق  الغ��،  موافقة،  إحالة،   خدمات، 
قاعدة تحي�ن،  االحتفاظ،  مدة  املعطيات،  إ��   النفاذ 
تحو�ل/ إعالم،  املعطيات،  تأم�ن  ش�وى،  تقديم   بيانات، 
السالمة التقار�ر،  تار�خية  إعدام،  م��،  سر   نقل، 
املعطيات بحماية  م�لف  إل��امات،   املعلوماتية، 

ال��صية، دراسة ا��اطر
(مصا�� ا���ومة   رئاسة 
وال�شر�ع القانون   مس�شار 

ل���ومة

نوفم�� 2021

04

05

06

21/03-28901

األراء

07

02تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ

03

18 

)

معا��ة صور  من  صورة  االئتما�ي  االستعالم   �عد 
من وغ��ها  البنوك  ��رفاء  ال��صية   للمعطيات 
حماية قانون  ألح�ام  بذلك  و�خضع   الشر�ات، 

 املعطيات ال��صية

90,81,77,31,7

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
املعطيات ال��صية 

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ
 حيث أن عناو�ن النصوص القانونية تدل ع�� محتواها ومن 
ر �� وضعية ا��ال

ّ
 املستحسن أن ت�ون مقتضبة وهو ما ال يتوف

 و�جعل العنوان املق��ح غ�� صائب
لھ امل�ّونة  الفصول  من  است�تاجھ  يمكن  املرسوم  موضوع   إن 
تأط��  �� املوضوع  يحدد  الذي  األول  الفصل  من   وخاصة 
 استعمال املعلومات االئتمانية. وتدور بنود املشروع حول ترك��
ستقوم ال��  الهيا�ل  تحديد  من  االئتما�ي  االستعالم   منظومة 
ذلك من  والغاية  املعلومات  تجميع  وكيفية  املهمة   ��ذه 
ل��صول ت�بعها  أن  الشر�ات  ع��  �ستوجب  ال��   واإلجراءات 
حقوق ع��  ا��فاظ  وكيفية  بمعا����ا  القيام  رخصة   ع�� 
والعقو�ات ال�شاط  هذا  ع��  املسلطة  والرقابة   األ��اص 
موضوع و��ون  القانون.  مقتضيات  خرق  عند   املستوجبة 
االستعالم منظومة  واستغالل  ترك��  تأط��  هو   املشروع 
ي��: كما  املشروع  عنوان  �غي��  نق��ح  لذلك  تبعا   االئتما�ي. 
"مرسوم أو  االئتما�ي"  االستعالم  بمنظومة  متعلق   "مرسوم 

متعلق بمنظومة املعلومات االئتمانية

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن رئاسة ا���ومة (مصا��
مطابقة مدى  حول  ل���ومة)  وال�شر�ع  القانون   مس�شار 
االئتما�ي االستعالم  �شاط  ب�نظيم  يتعلق  مرسوم   مشروع 

ملقتضيات ال�شر�ع الوط�� ا��امي للمعطيات ال��صية

ومعا����ا �شاطها  طر�قة  خاصة  لكن  احدا��ا   و�جراءات 
 للمعطيات. والت��ير الشك�� لذلك هو أن أول �عر�ف بالفصل
ال�� �� موضوع النص ال املتدخل�ن باملعلومات  يتعلق   الثالث 
 األساسي�ن ال�� �� شر�ات االستعالم االئتما�ي. لهذه األسباب
إ�� املرسوم  هذا  "��دف  ي��  كما  األول  الفصل  صياغة   نق��ح 
وشروط قواعد  وتحديد  االئتما�ي  االستعالم  منظومة   إ�شاء 

عملها واملتدخل�ن ف��ا

"تخضع  أنھ  ع��  ينص  املشروع  من  الثا�ي  الفصل  أن   حيث 
وممارسة بإحدا��ا  يتعلق  فيما  االئتما�ي  االستعالم   شر�ات 
بحماية ق 

ّ
املتعل وال�شر�ع  املرسوم  هذا  ألح�ام   �شاطها 

يتم لم  هيا�ل  إ��  يتعرض  فصل  وهو  ال��صية"   املعطيات 
الذي املشروع  موضوع  و�خفي  النص   �� �عد  عل��ا   التنصيص 
إعادة إذا  يق��ح  االئتمانية.  املعلومات  معا��ة  كيفية   هو 
 صياغتھ كما ي��: " تخضع معا��ة املعلومات االئتمانية ألح�ام

ق بحماية املعطيات ال��صية
ّ
هذا املرسوم وال�شر�ع املتعل

حيث أن الفصل الثالث يقدم �عار�ف غ�� دقيقة 
يحدد التعر�ف  أن  هو  م��وظة  أول  االئتمانية.  املعلومات   أ. 
ي�ت�� أن  إذا  يمكن  وال  للمفهوم  املم��ة  العناصر  تدقيق   ب�ل 
�سمح ما  وهو  ��ا"  العالقة  "ذات  املعلومات  ع��   بالتنصيص 
ي�ون لذلك  املعطيات.  من  هاما  عددا  املفهوم  هذا   ��  بإدراج 
اق��اح إ��  يؤدي  مما  للمفهوم  املم��ة  العناصر  جمع   املق��ح 
وتار�خية ومبالغ  بطبيعة  املتعلقة  "البيانات  التا��:   التعر�ف 

�سديد ديون األ��اص الطبيعية واملعنو�ة
 كما أنھ ال يمكن أن يدرج �� الفصل ا��ّصص للتعر�ف وجوب
حذف يق��ح  لذلك  املفهوم!!!  لتحديد  قانو�ي  نص   إصدار 

الفقرة الثانية أو إدراجها �� فصل مستقل من املرسوم

 حيث أن الفصل األول من النصوص القانونية تقوم بتحديد 
الهدف أن  املق��ح  األول  الفصل  من  و�ست�تج   موضوعها. 
وممارسة االئتما�ي  االستعالم  شر�ات  "إحداث  هو   األسا��� 
  �شاطها" وهو تض�يق ��توى املشروع إذ الفصول �غطي نظام

، 
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 و�ضبط م�شور البنك املركزي التو����، �عد أخذ رأي الهيئة
املعلومات ذات العالقة باملعلومات االئتمانية

التناسب املنصوص عل��ا �� الفصل 49 من الدستور
مشروع  �� �عر�فها  حسب  تتعلق  االئتمانية  املعلومات   إن 
واملعنو��ن الطبيعي�ن  لأل��اص  الديون  "بمبالغ   املرسوم 
ب�ن عالقة  ال  لذلك  وتبعا  م��ا"  دات 

ّ
واملتخل حلولها   وآجال 

 املؤسسات املذ�ورة وطبيعة املعطيات املزمع تجميعها وهو ما
 يؤدي إ�� اق��اح حذف هذا الصنف من مزودي املعطيات من

القائمة املق��حة
�ستوجب  ال��  الشروط  املشروع  من   12 الفصل  حدد   حيث 
للشر�ات تحو�لها  قبل  اح��امها  املعلومات  مزودي   ع�� 
 االستعالم االئتما�ي. ولقد صدرت الصياغة مقتضبة ومخالفة
بحماية املتعلق  األسا���  بالقانون  عل��ا  املنصوص   للشروط 
 املعطيات ال��صية. تبعا لذلك يق��ح إعادة صياغة الفصل
املعطيات إحالة  قبل  املعلومات  مزودي  ع��  "يجب  ي��:   كما 
واملسبقة الصر�حة  املع��  ال��ص  موافقة  ع��   ا��صول 

واملس�ن��ة ال�� ت��ك أثرا كتابيا و�عالمھ باملعطيات التالية

املعطيات املراد إحال��ا
 الغاية من اإلحالة والهدف املرجو من معا��ة املعطيات ا��الة

النتائج ال�� تنجر عن عدم املوافقة ع�� اإلحالة واملعا��ة
 االسم االجتما�� ومقر شركة االستعالم االئتما�ي املنتفعة من

 اإلحالة
إثر عل��ا  واالع��اض  اإلحالة  رفض   �� املع��  ال��ص   حق 

 املعا��ة أو الرجوع �� املوافقة ع�� املعا��ة �� �ل وقت
أن االع��اض عن اإلحالة أو املعا��ة يوقف املعا��ة

لدي ال��صية  معطياتھ  إ��  النفاذ   �� املع��  ال��ص   حق 
يتجاوز ال  و�عدد  مجانية  بطر�قة  االئتما�ي  االستعالم   شركة 

 خمس مرات سنو�ا
شركة قبل  من  ا��الة  باملعطيات  لالحتفاظ  القصوى   املدة 

 االستعالمات
 حق ال��ص املع�� �� طلب إح�ساب ��ص مادي لتقييمھ

الرق�� اآل�� من قبل شركة االستعالم االئتما�ي
 حق ال��ص املع�� بطلب تحي�ن معطياتھ ا��الة �� أي وقت
ذلك إدراج  االئتما�ي  االستعالم  شركة  و��ن  ب�نھ  نزاع  برز   و�ذ 

 بقاعدة البيانات إ�� ح�ن فض ال��اع
 حق ال��ص املع�� �� تقديم ش�وى إ�� الهيئة �لما ث�ت لھ أن
 مزود املعلومات أو شركة االستعالم االئتما�ي لم يح��ما قواعد

 حماية املعطيات ال��صية
 وصف موجز لالحتياطات املتخذة لضمان أمان املعطيات عند

إحال��ا لشركة االستعالم االئتما�ي
االئتمان شركة  �ع��م  ال��  بالبالد  املع��  ال��ص   إعالم 

االستعالمي نقل املعطيات إل��ا عند االقتضاء

 ب. شر�ات االستعالم االئتما�ي. التكرار �� التعار�ف يؤدي إ��
 �عو�م املفهوم وفتح الباب للتأو�ل. كما أنھ ال �ستقيم تحديد
هو كما  الفصل  هذا  نفس   �� �عر�فها  يتم  مفاهيم   �عر�ف 
 الشأن بال�سبة لأل��اص املعنية. و��ون من املستحسن عدم
 ترك التحديدات مفتوحة ع�� أي تأو�ل "�إسداء ا��دمة ذات
القانون بھ  قام  املعطيات  معا��ة  �عر�ف  وأخ��ا   الصلة". 
 األسا��� عدد 63 لسنة 2004 و�حتوي ع�� عدد من العمليات
 ع�� املعطيات ومن بي��ا تجميعها، لذلك ي�ون من املستحسن
املق��ح التعر�ف  اس�بدال  يق��ح  "معا��ة".  بلفظ   االكتفاء 
لأل��اص االئتمانية  املعلومات  �عا��  ال��  "الشر�ات   باآل�ي: 

املعني�ن لغرض تقييم قدر��م ع�� الوفاء بال��اما��م املالّية

ال��وء عدم  هو  التعار�ف  من  الغاية  االئتما�ي.  التقر�ر   ج. 
عند يّت��  النص.   �� االستعمال  املتعدد  املفهوم   لتفس�� 
إال يدرج  لم  االئتما�ي  التقر�ر  أن  املشروع  هذا  ع��  الع 

ّ
 االط

طالعة  �� �عر�فھ  فائدة  من  ص 
ّ
يقل مما  و22   17  بالفصول 

 املشروع. والتعر�ف املعروض يطرح إش�الية �� تحديد ما تد��
االئتمانية. للمعلومات  معا����ا  نتائج  من  الشر�ات  هذه   بھ 

لذلك يق��ح االستغناء ع�� هذا التعر�ف
املوضوع وال  لهما نفس  املشروع  5 و7 من  الفصل�ن  أن   حيث 
يمكن ال  أنھ  كما  �عضهما.  عن  فصلهما  لذلك  تبعا   يمكن 
القانون من   7 الفصل  ألن  الهيئة  رأي  أخذ  ع��   التنصيص 
ع�� ال  ا��الة  هذه   �� ينص   2004 لسنة   63 عدد   األسا��� 
 إسداء الرأي بل أخذ قرار ع�� ضوء تصر�ح من قبل املسؤول

عن املعا��ة
 وتبعا لذلك يق��ح إعادة صياغة الفصل�ن بإدماج مقتضيا��م
 كما ي��: " يخضع إحداث شر�ات االستعالم االئتما�ي ل��خيص
 مسبق من البنك املركزي التو���� مشروط با��صول من قبل
 املسؤول عن املعا��ة ع�� قرار قبول تصر�ح املعا��ة الصادر

عن الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
 ع�� طالب ال��خيص توجيھ مطلبھ إ�� البنك املركزي التو����
 الذي يتو�� دراستھ ولھ أن يطلب �� أجل شهر من تار�خ تقديم
لدراسة تكميلية  وثائق ضرور�ة  أو  إرشادات  بأية  مّده   املطلب 

امللف
 يتع�ن ع�� طالب ال��خيص أن يضمن باملطلب ���ة من قرار

الهيئة �� قبول تصر�ح معا��ة املعطيات ال��صية

 وهو ما يتطابق مع نص الفصل 31 من القانون األسا��� عدد
63 لسنة 2004

 و�عت�� الغيا �ل مطلب ترخيص لم �ستوف اإلرشادات والوثائق
 املطلو�ة �� أجل ثالثة أشهر من تار�خ طل��ا من البنك املركزي

التو����
 يصدر البنك املركزي التو���� قراره �� شأن مطلب ال��خيص
 �� أجل أقصاه أر�عة أشهر من تار�خ اس�يفاء جميع اإلرشادات

 والوثائق املطلو�ة
املعلومات  مزودي  ع��  املشروع  من   11 الفصل  حدد   حيث 
ال�� واإلدارات  وامل�شآت  "املؤّسسات  بي��ا  ومن   االئتمانية 
 �سدي خدمات للعموم" وهو توسع ال �ستقيم و�خالف قاعدة

 حيث أدرج الفصل 13 من املشروع االل��ام بالسر امل�� لشر�ات
"تنطبق أنھ  ع��  نص  ثانية  فقرة   �� لكنھ  االئتما�ي   االستعالم 
 أح�ام الفصل 254 من ا��لة ا��زائية ع�� �ل من قام بإفشاء

 تلك األسرار" وهو أقل صرامة من العقو�ات
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املعطيات حماية  لقانون   90 بالفصل  عل��ا   املنصوص 
 ال��صية الذي ينص ع�� ما ي�� " �عاقب بال��ن مدة عام
 و�خطية قدرها خمسة آالف دينار �ل من: ... ـ يحيل املعطيات
 ال��صية دون موافقة املع�� باألمر أو موافقة الهيئة". و��ون
 تبعا لذلك التنصيص ع�� قانون حماية املعطيات ال��صية
 أك�� صرامة و�ح��اما ملا أقره قانون خاص وأع�� رتبة من ا��لة
 ا��زائية. ي�ون تبعا لذلك أ�سب التنصيص ع�� أنھ "... تنطبق
املتعلق القانون  أح�ام   �� عل��ا  املنصوص  القصوى   العقو�ة 
من �ل  ع��  ا��زائية  ا��لة  أو  ال��صية  املعطيات   بحماية 

قام بإفشاء السر امل�� املتعلق باملعلومات االئتمانية

 إعادة صياغة الفقرة املتعلقة بالنظم املعلوماتية كما ي��: " كما
 تخضع لرقابة ع�� النظم املعلوماتية من قبل ا����اء املصادق
 عل��م من قبل الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتّية ال�� يتع�ن
ا��ب�� تقر�ر  ب�سلمها  التو����  املركزي  البنك  إعالم   عل��ا 

املدقق ومحتواه
 حيث أن الفصل 21 �عرض مرة ثانية وهو تكرار مع مقتضيات 
و�ق��ح املعلوماتية  السالمة  ع��  ا��رص  لواجب   18  الفصل 

تبعا لذلك االستغناء عنھ
 حيث أن الفصل 24 �عرض مرة ثالثة وهو تكرار مع مقتضيات 
والقيام املعلوماتية  السالمة  ع��  ا��رص  لواجب   18  الفصل 

بالتدقيق و�ق��ح تبعا لذلك االستغناء عنھ
لشر�ات  يمكن  ال��  ا��االت  حّدد   22 الفصل  أن   حيث 
املطة  �� ونص  ائتمانية  تقار�ر  إصدار  االئتما�ي   االستعالم 
القطاع ع��  الرقابة  سلطات  أعمال  "�سهيل  ع��   الثانية 
�� التجاوزات  عديد  إ��  الباب  يفتح  ما  وهو  واملا��"   املصر�� 
 إحالة معطيات ��صية إ�� الغ��. و�ق��ح �� هذا الصدد إعادة
ع�� الرقابة  سلطات  أعمال  �سهيل   " ي��:  كما  املطة   صياغة 
 القطاع املصر�� واملا�� �� ش�ل إحصائيات و�� �ل ا��االت مع

إح��ام واجب ��ب هو�ة األ��اص املعني�ن
وخاصة ال��ومات  مع  التعامل  حدد   25 الفصل  أن   حيث 
 االخ��اقات ال�� يتعرض لها منظومتھ املعلوماتية وواجب إعالم
ال��اص إعالم  واجب  ع��  املشروع  سها  لكنھ  بذلك.   الهيئة 
صياغة الهيئة  وتق��ح  بذلك.  معطيا��م  ان��كت  ال��   املعني�ن 
التو���� املركزي  البنك  إعالم  "وعل��ا  ي��:  كما  الثالثة   الفقرة 
بال��مات فورا  والهيئة  املعلوماتية  للسالمة  الوطنية   والو�الة 
اتخاذ ي�س��  ح��  االضطرابات  من  وغ��ها   واالخ��اقات 
من �ان  إذا  الهيئة  وتقرر  لها.  بالتصدي  الكفيلة   اإلجراءات 

الواجب إعالم األ��اص املعني�ن بذلك
 حيث أن الفصل 27 حدد ال��امات شر�ات االستعالم االئتما�ي
بحماية مل�لف  هي�ل��ا  صلب  �عي�ن  وجوب  إ��  يتعّرض   ولم 
و�ق��ح ا��اطر.  بدراسة  القيام  وواجب  ال��صية   املعطيات 
م�لف -�عي�ن   " ي��:  كما  األساسية  االل��امات  هذم   إدراج 

 بحماية املعطيات ال��صية
 القيام بدراسة ا��اطر املنجرة من معا��ة املعطيات ا��معة-

 

 حيث حدد الفصل  15 - من املشروع حق ال��ص املع�� �� 
شركة بمعا����ا  تقوم  ال��  ال��صية  ملعطياتھ   النفاذ 
وهو جدا  هام  معطا  ع��  ينص  لم  لكنھ  االئتما�ي   االستعالم 
يق��ح لذلك  وتبعا  املعلومات.  ملزودي  معطياتھ  إحالة   تار�خية 
 إعادة صياغة الفصل كما ي��: "لل��ص املع�� ا��ق �� النفاذ
 إ�� املعلومات االئتمانية ال�� تتعلق بھ وطلب تحيي��ا أو إعدامها
لھ كما  ال��صية  املعطيات  بحماية  املتعلق  لل�شر�ع   طبقا 
 ا��ق �� النفاذ إ�� تار�خية التقار�ر االئتمانية املتعلقة بھ وال��
 تم إرسالها إ�� مزودي املعلومات كما لھ ا��ق �� االع��اض ع��

معا��ة معطياتھ ال��صية
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 حيث أن الفصل 18 يحدد كيفية ممارسة الرقابة ع�� شر�ات 
الوطنية والو�الة  املركزي  البنك  قبل  من  االئتما�ي   االستعالم 
املعطيات ��ماية  الوطنية  والهيئة  املعلوماتية   للسالمة 
 ال��صية. الفقرة الثالثة تنص ع�� مآل الرقابة ال�� تقوم ��ا
املتعلق االسا���  القانون  عليھ  ينص  ملا  إعادة  وهو   الهيئة 
 بحماية املعطيات ال��صية الذي ينص �� فصلھ 77 ع�� أن "
ترى ��ص  �ل  سماع  من  الالزمة  األبحاث  تجري  أن   للهيئة 
 فائدة �� سماعھ واإلذن بإجراء املعاينات باملقرات واألماكن ال��
إعالم وعل��ا   ... السك��  محالت  باست�ناء  املعا��ة  ف��ا   تمت 
 وكيل ا��مهور�ة ا��تص ترابيا با��رائم ال�� بلغت إ�� علمها ��
امل��". و�نص بالسر  الهيئة  �عارض  أن  يمكن   إطار عملها. وال 
 الفصل 81 أنھ "يمكن للهيئة أن تقرر �عد سماع املسؤول عن
إذا أخّل املعا��ة  أو منع  ال��خيص  املناول ��ب  أو   املعا��ة 
 بالواجبات املنصوص عل��ا ��ذا القانون ...". وتبعا لذلك نق��ح
شر�ات تخضع  كما   " ي��:  كما  الثالثة  الفقرة  صياغة   إعادة 
 االستعالم االئتما�ي للرقابة ع�� معا��ة املعطيات ال��صية
شر�كة خرق  معاينة  حالة   �� لها  و�مكن  الهيئة.  قبل   من 
 االستعالم االئتما�ي لقواعد ا��ماية اتخاذ التداب�� ال�� ي�يحها

لها القانون و�عالم البنك املركزي بذلك

للقانون طبقا  يتع�ن  املعلوماتية  النظم  رقابة  خصوص   ��  أما 
2004 لسنة  عدد5  املعلوماتية  بالسالمة  املتعلق   األسا��� 
ال ال��  امليدان  هذا   �� القانونية  االجراءات  ع��   التنصيص 
بل املعلوماتية  السالمة  من  بالتث�ت  الو�الة  قيام  إ��   تتعرض 
التدقيق �عمليات  القيام  "يتو��  أنھ  منھ   8 الفصل   ��  حدد 
 خ��اء، أ��اص طبيعيون أو معنو�ون، مصادق عل��م مسبقا
 من قبل الو�الة الوطنية للسالمة املعلوماتية". تبعا لذلك يق��ح
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معا��ة معطيات ��ة ألمني�ن �� نطاق بحث عل��

 يتع�ن إخفاء هو�ة األ��اص املعني�ن و�ّل معلومة �سمح
 بالتعرف عل��م عند معا��ة معطيا��م ال��صية �� إطار

بحث عل��

 وزارة الداخلية، معطيات ��ة، بحث عل��، �لية الطب،
ولوج، الغاية،  الدستور،  من   49 فصل  علمية،   أطروحة 

إخفاء هو�ة، أمراض مهنية

وزارة الداخلية
04

05

06

21/03-291
67، 47، 4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
نوفم�� 2021 

02

03

30

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

حول الداخلية  وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 مطابقة معا��ة معطيات ��ة أمني�ن �� إطار إعداد أطروحة
حماية قانون  مقتضيات  مع  الطب،  ب�لية  علمية   ومداخلة 

املعطيات ال��صية

�ستوجب ما  وهو  الطب  ب�لية  علمية  ومداخلة   ألطروحة 
2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  مقتضيات   تطبيق 
تجرد أن  "يجب  أنھ  ع��  ينص  الذي   67 الفصل   وخاصة 
املع�� هو�ة  ع��  الداللة  شأنھ  من  مما  ال��صية   املعطيات 

 باألمر �لما سمحت مقتضيات البحث العل�� بذلك

 تبعا ملا سبق بيانھ وطبقا لل�شر�ع املب�ن تق��ح الهيئة ع�� وزارة
 الداخلية السماح للباحثة بالولوج إ�� املعطيات املذ�ورة لكن
و�ّل املعني�ن  األ��اص  هو�ة  إخفاء  تم  أنھ  من  التثّ�ت   �عد 
اصاب��م تم  الذين  األعوان  ع��  بالتعرف  �سمح   معلومة 

بأس��ة نار�ة أو الذين أص�بوا بأمراض مهنية

من  4 بالفصل  �عر�فها  تم  ال��صية  املعطيات  أن   حيث 
 القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 ع�� النحو التا�� "�عت��
مهما البيانات  �ل  القانون  هذا  مع��  ع��  ��صية   معطيات 
أو أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا   �ان مصدرها 

 قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة

 حيث أن الفصل 47 من نفس القانون أكّد �� هذا ا��صوص
دون الغ��  إ��  ال��صية  املعطيات  إحالة  "ت��ر  أنھ   ع�� 
وسيلة بأي  وليھ  أو  ورثتھ  أو  باألمر  للمع��  الصر�حة   املوافقة 
�عض بتخصيص  الفصل  و�قوم   ."... كتابيا  أثرا   ت��ك 

االست�ناءات ال�� ال تطبق �� وضعية ا��ال

القانون "يحّدد  أنھ  ينص  الدستور  من   49 الفصل  أن   حيث 
 الضوابط املتعلقة با��قوق وا��ر�ات املضمونة ��ذا الدستور
 وممارس��ا بما ال ينال من جوهرها. وال توضع هذه الضوابط إال
 لضرورة تقتض��ا دولة مدنية ديمقراطية و��دف حماية حقوق
 الغ��، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوط��، أو ال��ة
 العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع اح��ام التناسب ب�ن هذه
عملية �ل   �� تكر�سھ  يجب  ما  وهو   "... وموجبا��ا   الضوابط 
ال�� الغاية  ب�ن  التناسب  مبدأ  وتطبيق  ا��قوق  من   تض�يق 

ير�� بلوغها والوسائل املستعملة لذلك

للقيام با��صول ع�� معطيات ��ة  تتعلق  الغاية  أن   حيث 
إعدادها إطار   �� باحثة  قبل  من  الط��  امليدان   ��  ببحث 
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

معا��ة معطيات ��صية ع�� منصة واب

األم، الشركة  استعمال،  تجميع،  شر�حة،  عمومي،   هي�ل 
مسؤولية مناول،  خدمات،  اسداء  عقد،   حر�ف، 
��ماية األورو�ية  الالئحة  التو����،  ال��اب   بالتضامن، 
 املعطيات ال��صية، تحو�ل/ نقل، إعالم، إحالة، الغاية،
تصر�ح، املعطيات،  تأم�ن  الغاية،  ع��  اقتصار   موافقة، 

،ترخيص

04شركة بن جمعة موتورز

05

06

21/03-29201

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
  د�سم�� 2021 

02

03

30

52,31,30,27,20,19,18,8,7,6,4

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة بن جمعة موتورز
 املتعلق بمشروعية ال��وء إ�� ترك�� شر�حة هاتف بالسيارات
 ال�� تقوم الشركة ب�يعها �� تو�س لتجميع املعطيات املتعلقة

باستعمالها ومعا����ا من قبل الشركة األم املتواجدة بأملانيا

لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  من   20 الفصل  أن   وحيث 
مسؤول�ن واملناول  املعا��ة  عن  املسؤول  جعل  قد   2004 
 بالتضامن باح��ام قواعد حماية املعطيات ال��صية إذ نص
املعا��ة عن  املسؤول  ي�ون   ..." أنھ  منھ  الثالثة  الفقرة   �� 
هذا بمقتضيات  إخالل  �ل  عن  مدنيا  مسؤول�ن   واملناول 

القانون

التو���� ال��اب  ع��  ست�ون  املعطيات  تجميع  أن   وحيث 
ال�شر�ع تطبيق  ذلك  ع��  و�نجر  با��مهور�ة  مقيم   ل��ص 
لسنة  63 عدد  األسا���  القانون  أي  األورو�ي  ال   التو����، 
املعطيات ��ماية  األورو�ية  العامة  الالئحة  ال   ،2004 
 ال��صية لسنة 2016 الذي يطبق عند تحو�ل املعطيات إ��

أملانيا

 وحيث أن الالئحة األورو�ية والقانون التو���� حمال ال��امات
ع�� �اهل املسؤول عن املعا��ة واملناول ال�� تتمثل �� ما ي��

 إعالم ا��رفاء بالغاية من املعا��ة ملعطيا��م واملتدخل�ن �� �ل
 ،أطوارها طبقا ملا نص عليھ الفصل 31 من القانون األسا���

طبقا كتابيا  أثرا  ت��ك  ال��  املس�ن��ة  موافقتھ  ع��   ا��صول 
 للفصل 27 من القانون األسا���

موضوع الغاية  بلوغ  من  يمكن  ما  حدود   �� باملعا��ة   القيام 
 املوافقة طبقا للفصل 30 من القانون األسا��� وعدم معا����ا
لل��ص املسبقة  املوافقة  ع��  ا��صول  دو  أخرى  لغاية 

املع�� 

املعطيات لتأم�ن  الالزمة  واالحتياطات  التداب��  �ل   أخذ 
 املعا��ة وذلك طبقا ملقتضيات الفصول 19 و20 من القانون
أنھ "�ل ��ص الذي ينص ع��   18 الفصل   املذ�ور وخاصة 
 يقوم بنفسھ أو بواسطة الغ�� بمعا��ة املعطيات ال��صية

2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  عّرف  قد   وحيث 
البيانات مهما "... �ل  بأ��ا   4 الفصل   �� ال��صية   املعطيات 
أو أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا   �ان مصدرها 
 قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وتبعا لذلك
بالسيارة تتعلق  معطيات  بتجميع  املشروع  إطار   �� يتم   فإنھ 
باستعمالها يقوم  الذي  ال��ص  ع��  بالتعرف  �سمح   وم��ا 

.وم�ان تواجده وطر�قة قياد��ا

 وحيث أن الشركة تقدم �� إطار طلب الرأي مشروع عقد س�تم
والذي السيارة  اقتناء  عند  وا��ر�ف  الشركة  ب�ن   ابرامھ 
ا��معة املعطيات  ستحيل  ال��  الشر�حة  ب��ك��   س�سمح 

للشركة ملعا����ا و�سداء ا��دمات ل��ر�ف

عّرف قد   6 فصلھ   �� املذ�ور  األسا���  القانون  أن   وحيث 
 املسؤول عن املعا��ة بأنھ "�ل ��ص طبي�� أو معنوي يحّدد
 أهداف معا��ة املعطيات ال��صية وطرقها" و�� �� وضعية
 ا��ال يجعل من الشركة األملانية مسؤولة عن املعا��ة و�رجع
 لها إذا اح��ام ال��امات ا��ماية للمعطيات ال��صية. وتبقى
 الشركة التو�سية �� وضعية املناول الذي عرف من قبل نقس
 الفصل من القانون املذ�ور بأنھ "�ل ��ص طبي�� أو معنوي
عن املسؤول  ��ساب  ال��صية  املعطيات  بمعا��ة   يقوم 

املعا��ة
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 ملزم إزاء األطراف املعنية بأن يتخذ جميع االحتياطات الالزمة 
أو �عديلها  من  الغ��  ومنع  املعطيات  أمان  ع��   للمحافظة 

اإلضرار ��ا أو االطالع عل��ا دون إذن صاح��ا

 وحيث أن أول االل��امات ع�� عكس الالئحة األورو�ية هو أن
باملعا��ة بالتصر�ح  يقومون  واملناول  املعا��ة  عن   املسؤول 
القانون األسا��� الذي ينص 7 من  الهيئة طبقا للفصل   لدى 
 ع�� أنھ "تخضع �ل عملية معا��ة معطيات ��صية لتصر�ح
املعطيات ��ماية  الوطنية  الهيئة  بمقر  يودع  مسبق 

 ال��صية 

ع�� تجميعها  س�تم  املعطيات  أن  بما  أخرى  جهة  من   وحيث 
مطالبا املناول  في�ون  ا��ارج  إ��  وتحو�لها  التو����   ال��اب 
 بطلب ترخيص لتحو�ل املعطيات ال��صية إ�� ا��ارج طبقا
 للفصل 52 من القانون األسا��� الذي ينص ع�� أنھ "يجب ��
 �ل ا��االت ا��صول ع�� ترخيص من الهيئة �� نقل املعطيات

 ال��صية إ�� ا��ارج
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة املعطيات ال��صية للغ��

 إن املعطيات ال��صية الواقع تجميعها ملس��ي املنظمات
املستوجبة با��ماية  تتمتع  ال  تلك  بصف��م   وا��معيات 

بقانون حماية املعطيات ال��صية

 هي�ل عمومي، مشروع اتفاق، إحالة، هي�ل أجن��، ��ص
�شف��، إعالم،  قانو�ي،  ممثل  هو�ة،  منظمات،   معنوي، 
سر�ة الولوج،  االطالع،  الّسر،  �لمة  املعطيات،   تأم�ن 

املعطيات

04وزارة الشؤون الثقافية

05

06

21/03-29301

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم��2021 

02

03

30

27,20,19,4

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية
هي�ل إ��  ��صية  بمعطيات  إحالة  مطابقة  بمدى   املتعلق 
حماية منظومة  ملقتضيات  التو����  ال��اب  ع��  مقيم   أجن�� 

املعطيات ال��صية

فاق
ّ
 من القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004. كما يتخذ االت

 من جهة أخرى االحتياطات الالزمة �� فقرتھ السادسة ل�شف��
سّر �لمة  استعمال  ع��  محتواها  وحماية  ا��الة   املعطيات 
سر�ة تضمن  االحتياطات  وهذه  عل��ا.  واالطالع  إل��ا   للولوج 
املعطيات ا��الة وهو ما أقره القانون األسا��� �� فصلھ 19 و

20

الوزارة تنوي  ال��  املعطيات  هذه  أن  الهيئة  �عت��  لذلك   تبعا 
ال��يطا�ي ال يطبق عل��ا نظام ا��ماية الثقا��  للمركز   إحال��ا 
 ورغم ذلك �ست�شر الهيئة باالحتياطات ال�� تم إدراجها بوثيقة
كرستھ الذي  العا��  ا��ماية  بمستوى  ذلك  وتفّسر  فاق 

ّ
 االت

رغم بر�طانيا   �� يطبق  والذي   2016 لسنة  األورو�ية   الالئحة 
حاد األورو�ي

ّ
مغادر��ا لالت

عّرف قد   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أن   وحيث 
البيانات مهما "... �ل  بأ��ا   4 الفصل   �� ال��صية   املعطيات 
أو أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا   �ان مصدرها 
 قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وت�ون أغلب
 املعلومات ال�� تقوم الهيا�ل العمومية بمعا����ا تحتوي ع��
املعطيات شك  أي  بدون  وت�ون  البيانات.  من  الصنف   هذا 
 املطلو�ة من قبل املركز الثقا�� ال��يطا�ي بتو�س �� أغل��ا من

صنف املعطيات ال��صية

 وحيث قام املشرع بال��ك�� ع�� أنھ ال يدخل �� صنف املعطيات
��ص ع��  بالتعرف  �سمح  ال��  البيانات  إال   ال��صية 
 طبي�� مما يز�ح من مجال التعر�ف هذا األصناف األخرى من
يمكن ال  لذلك  وتبعا  معنو�ة.  أو  �انت  اعتبار�ة   األ��اص 
باأل��اص املتعلقة  املعطيات  ع��  ا��ماية  منظومة   تطبيق 
 املذ�ورة �� الوثيقة اإلعالمية إذ تتعلق باملنظمات والهيا�ل ال��
قضاء فقھ  �عت��  وال  مهامها.  إطار   �� الوزارة  معهم   تتعامل 
�سمح ال��  أو  ��و�ة  املتعلقة  ال��صية  املعطيات  أن   الهيئة 
ذات باسم  ي�شط  أو  قانو�ي  ممثل  ��ص  ب�ّل   باالتصال 

معنو�ة كمعطى ����� يطبق عليھ منظومة ا��ماية

فقرتھ  �� باالتفاق  التنصيص  يلزم  أخرى  جهة  من  أنھ   حيث 
املعني�ن األ��اص  بإعالم  تقوم  الوزارة  أن  ع��   ا��امسة 
27 للفصل  طبقا  موافق��م  ع��  وا��صول  معطيا��م   بإحالة 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

إحالة املعطيات ال��صية للغ�� ل��صول ع�� خدمة

�عد يتم  أن  يجب  هي�ل  أي  منظوري  معطيات  إحالة   إن 
والقيام املس�ن��ة  موافق��م  ع��  وا��صول   إعالمهم 
باإلجراءات املسبقة، طاملا تم ذلك خارج إطار ال��ام قانو�ي

ت���� موظف،  سفر،  تأش��ة  الغ��،  إحالة،   مشروعية، 
املعطيات، تصر�ح، تأم�ن  الغاية، موافقة،   إحالة، إعالم، 

ترخيص، إل��ام قانو�ي، عقو�ة جزائية

04شركة ف�س تون��يا اا

05

06

21/03-29401

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم��2021 

02

03

30

90,47,8,7,6,4

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن شركة " ف�س تون��يا"
 واملتعلق بمشروعية إحالة معطيات موظفي الشركة املعنية إ��
�� لإلسراع  والصناعة  للتجارة  الفر�سية  التو�سية   الغرفة 

ا��صول ع�� تأش��ة سفر ألورو�ا لفائد��م

 كتابيا. كما أنھ يرجع إ�� الشركة ا��رص ع�� أن الغ�� ا��ال
حماية لضمان  االحتياطات  �ل  بأخذ  سيقوم  املعطيات   إليھ 

املعطيات ال�� يتم إحال��ا

 وحيث من جهة أخرى، فإن طلب الرأي هذا يث�ت أن الشركة
 املعنية والغرفة املذ�ورة تقوم بمعا��ة املعطيات ال��صية
 ملوظف��ا دون اح��ام مقتضيات القانون األسا��� املذ�ور الذي
معطيات معا��ة  عملية  �ل  "تخضع  7أنھ  فصلھ   ��  ينص 
��ماية الوطنية  الهيئة  بمقر  يودع  مسبق  لتصر�ح   ��صية 
 املعطيات ال��صية ...". وهو إلزام قانو�ي لم يتم اح��امھ من
 قبلكم حسب قاعدة بيانات التصار�ح املقدمة للهيئة مما ينجر
األسا��� القانون  نفس  من   90 الفصل  تفعيل  إم�انية   عنھ 
 الذي ينص ع�� أنھ "�عاقب بال��ن مدة عام و�خطية قدرها
املعطيات معا��ة  يتعمد  من:  �ل  دينار  آالف   خمسة 
7 بالفصل  عليھ  املنصوص  التصر�ح  تقديم  دون   ال��صية 
القانونية باإلجراءات  القيام  الشركة  إ��  لذلك يرجع  تبعا   ."... 
 من تصار�ح وطلب ترخيص لدى الهيئة �� أقرب اآلجال لتفادي
الغرفة  

ّ
القانو�ي وحث  �سليط عقو�ات جزائية ع�� مسؤولها 

بالقيام بنفس اإلجراء

 وحيث أقر القانون األسا��� عدد 63 لسنة 2004 �� فصلھ 4
 �عر�فها بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال��
 تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة
املعنية البيانات  �عت��  لذلك  وتبعا   ."... مباشرة  غ��   أو 
 واملنصوص عل��ا بمطلب الرأي من قبيل املعطيات ال��صية

للموظف�ن

 وحيث أن القانون األسا��� املذ�ور قد عّرف الغ�� �� فصلھ ا6
العمومية السلطة  أو  معنوي  أو  طبي��  ��ص  "�ل   بأنھ 
واملستفيد باألمر  املع��  ال��ص  باست�ناء  لهم   والتا�ع�ن 
 واملسؤول عن املعا��ة واملناول والتا�ع�ن لهم" وهو طبقا لذلك

الصفة القانونية للغرفة املعنية

 وحيث من جهة أخرى، فقد منع القانون األسا��� املذ�ور ع��
يقوم ال��  ال��صية  املعطيات  إحالة  املعا��ة  عن   املسؤول 
 بمعا����ا ع�� غرار معطيات املوظف�ن إ�� الغ�� �� الفصل 47
 الذي ينص صراحة أنھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ��
 الغ�� دون املوافقة الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي

وسيلة ت��ك أثرا كتابيا

املعطيات إحالة  املعنية  للشركة  يمكن  ال  لذلك   وتبعا 
وضعية  �� الفر�سية  التو�سية  الغرفة  أي  للغ��   ال��صية 
ذلك من  بالغاية  املعني�ن  األ��اص  إعالم  �عد  إال   ا��ال 
أثرا ت��ك  ال��  واملس�ن��ة  الصر�حة  موافق��م  ع��   وا��صول 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مشروع مرسوم يتعلق ب�نظيم �شاط االستعالم االئتما�ي

 يتع�ن عند إحالة املعطيات ال��صية االقتصار ع�� تلك
ال�� تتحقق من خاللها الغاية من اإلحالة

��ل، ائتما�ي،  استعالم  املركزي،  البنك  الداخلية،   وزارة 
الدستور، من   49 فصل  الغاية،  ع��  اقتصار   إحالة، 
 الفصل 24 من الدستور، حدود ا��قوق، التناسب، مهام
 البنك، مركز�ة املعلومات، اسم، لقب، م�ان الوالدة، حالة

الوفاة، بطاقة �عر�ف، قائمة اسمية

البنك املركزي

04

05

06

21/03-295
47
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األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم��2021 

02

03

14

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن البنك املركزي واملتعلق
ب�شاط االستعالم االئتما�ي

��ا وغاي��ا

 حيث أن البنك املركزي يطلب رأي الهيئة �� إم�انية ا��صول
 ع�� املعطيات من وزارة الداخلية حصر�ا لأل��اص الذين تم
مع ينطبق  ال  ما  وهو  املعلومات  مركز�ة  لدى  ��م   التصر�ح 

الطلب األول املقدم �� أوت

 تبعا لذلك ي�ون طلب البنك املركزي الذي تم �عديلھ مقبوال
 قانونا إذ يح��م مبدأ الضرورة والتناسب ومقتضيات الفصل
 24 من الدستور ومقتضيات القانون األسا��� عدد 63 لسنة
 2004. و�مكن إذا للبنك املركزي ا��صول ع�� معطيات االسم
واملهنة املسكن  ووالية  الوالدة  وم�ان  الوالدة  وتار�خ   واللقب 
 وحالة الوفاة إذا توفرت ���ل بطاقة التعر�ف الوطنية وذلك

�� حدود األ��اص املوجدين بمركز�ة املعلومات

 حيث أن موضوع طلب الرأي ا��ا�� يختلف ع�� الذي قامت
أوت  9 بتار�خ  الداخلية  وزارة  رسالة   �� عليھ  باإلجابة   الهيئة 
البنك إ��  بأكملھ  الّ��ل  بإحالة  يتعلق  �ان  والذي   ،2021 

املركزي وأسدت الهيئة رأ��ا السل�� تحت عدد 21/03-274

البنك املركزي من أنھ "ي�ون طلب  �� رأ��ا  الهيئة   حيث أقّرت 
ال للمعطيات  �امل  ��ل  ع��  ا��صول  الداخلية   وزارة 
 �ستقيم قانونا وال يمكن ت��يره. و�ستوجب ع�� الوزارة املعنية
املعني�ن األ��اص  بقائمة  مّدها  املركزي  البنك   مطالبة 
 بالتدقيق فقط و�حالة املعطيات �� حدود املطلوب كميا وع��

مستوى ا��توى

حماية  �� األ��اص  حقوق  من  تحّد  االحالة  هذه  أن   وحيث 
 معطيا��م ال��صية و�جب أن ي�ون ضرور�ا حسب منطوق
أو ا��دود  أن  ع��  نص  الذي  الدستور  من   49  الفصل 
مدنية دولة  تقتض��ا  لضرورة  إال   ..." توضع  ال   الضوابط 
األمن ملقتضيات  أو  الغ��،  حقوق  حماية  و��دف   ديمقراطية 
اآلداب أو  العامة،  ال��ة  أو  الوط��،  الدفاع  أو  العام، 

 العامة 

وا��ر�ات ا��قوق  من  ل��ّد  ثان  قيدا  وضع  الدستور   لكن 
 املنصوص عل��ا �� الدستور ومن بي��ا ما جاء �� الفصل 24 ��
ب��ك�� �سمح  أنھ  اش��ط  عندما  ال��صية  املعطيات   حماية 
الضوابط هذه  ب�ن  التناسب  اح��ام  مع   ..."  الضوابط 
للمعطيات اإلحالة  ت�ون  أن  يجب  لذلك  وتبعا   وموجبا��ا". 
 ال��صية لفائدة البنك املركزي متناسبة مع املهام ال�� يقوم
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

رفض مّد الشركة بمعطيات �� إطار ممارسة حق النفاذ للمعلومة

 يتع�ن املوازنة ب�ن ممارسة حق النفاذ إ�� املعلومة وحماية
املعطيات ال��صية

اسم، املعلومة،  إ��  النفاذ  عمومي،   هي�ل 
لقب، طعن، هيئة عمومية

شركة ال�ازا

04

05

06

21/03-296
4
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األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم��2021 

02

03

20

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

يتعلق الصادر عن شركة خاصة،  الرأي  إبداء   بناء ع�� طلب 
 بمشروعية رفض والية تو�س مّد الشركة املعنية بمعلومات ��
املعطيات بحماية  متعللة  للمعلومة  النفاذ  حق  ممارسة   إطار 

ال��صية

2004 لسنة  عدد63  األسا���  القانون  عّرف  قد   وحيث 
 املعطيات ال��صية �� فصلھ 4 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال
 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وتبعا لذلك ي�ون
املعطيات قبيل  من  عر�ضة  ع��  املمرض�ن  ولقب   اسم 

ال��صية

 وحيث أن النص املطبق �� وضعية ا��ال هو القانون األسا���
 عدد 22 لسنة 2016 املؤرخ �� 24 مارس 2016 واملتعلق با��ق
 �� النفاذ إ�� املعلومة، الذي خّصص �عض فصولھ للطعن ��
بالنفاذ و�� وضعية ا��ال. ولقد ق بحق 

ّ
 قرارات الهي�ل املتعل

 نص القانون املذ�ور �� فصلھ 30 أنھ "يمكن لطالب النفاذ إ��
إ�� النفاذ  هيئة  لدى  القرار  هذا   �� يطعن  أن   ...  املعلومة 

 املعلومة

رفض قرار   �� الطعن  املعنية  للشركة  مّتجھ  ي�ون  لذلك   تبعا 
تمكي��ا من املعلومة لدى هيئة النفاذ للمعلومة
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مشروع إرساء واستعمال بوابة االس�شارة الوطنية

 أن املعطيات املعا��ة �� �افة أطوار االس�شارة الوطنية ال
من ن 

ّ
يمك ما  ل�ل  فاقدة   �� إذ  ��صية  معطيات   �عت�� 

التعّرف ع�� ال��ص املع�� ��ا

آراء، تجميع،  منصة،  بوابة،  الوطنية،   االس�شارة 
�عر�ف، بطاقة  شر�حة،  جوال،  هاتف   مواطنون، 
إرسالية هاتف،  مشغل  معّرف،  ���يل،   مستعمل، 
 قص��ة، ف��، احتفاظ، استعماالت متعددة، سن، تار�خ

 والدة، ج�س، إقامة، هو�ة

وزار ة تكنولوجيات االتصال

04

05

06

21/03-297
4
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األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم��2021 

02

03

20

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

تكنولوجيا وزارة  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
البوابة واستعمال  ترك��  مطابقة  من  التحّقق  حول  صال 

ّ
 االت

ال��صية املعطيات  حماية  ملنظومة  الوطنية   لالس�شارة 
الوطنية

تبعا  و�ز�ح  ال�����  املعطى  ينفي عنھ طبيعة   مباشرة" مما 
 لذلك تطبيق منظومة حماية املعطيات ال��صية خاصة أن
ل باملعطيات ال�� �سمح

ّ
 املعرف �سند حي�يا وال يحتفظ املشغ

بالتعّرف ع�� صاحبھ بأي وسيلة �انت

منصة ا��  بالولوج  املواطن  يقوم  ثانية  مرحلة   �� أنھ   حيث 
الطر�قة بتلك  �سمح  الذي  معّرفھ  استعمال  ع��   االس�شارة 
ع�� لإلجابة  ال��ص  لنفس  املتعددة  االستعماالت   منع 
��صية معطيات  بطلب  املنصة  وتكتفي  املطروحة.   األسئلة 
ق �سنة والدتھ وج�سھ والوالية ال�� يقيم ��ا. وتبعا لذلك

ّ
 تتعل

 ت�ون املعطيات املتاحة �� املنصة ال �سمح بالتعّرف ع�� هو�ة
ال��ص املع�� مما ينفي عل��ا صفة املعطى ال�����

الرأي طلب   �� للهيئة  قّدم  ما  ضوء  ع��  بيانھ  تّم  ملا   تبعا 
أن الهيئة  ترى  املنصة  حول  رئ�سها  تلقاه  الذي   والتقديم 
ع�� لإلجابة  املتبعة  اإلجراءات  طوري   �� املعا��ة   املعطيات 
ما ل�ل  فاقدة   �� إذ  ��صية  معطيات  �عت��  ال   االس�شارة 
التعرف ع�� ال��ص وتطبيقا للمنظومة الوطنية ن من 

ّ
 يمك

بتقديم ملزمة  الوزارة  ل�ست  ال��صية  املعطيات   ��ماية 
تصر�ح للهيئة �� هذا الشأن

 حيث أن هذه االس�شارة س�سمح بتجميع أراء املواطن�ن حول
وت�ون ا��مهور�ة.  رئاسة  قبل  من  عل��م  طرحها  يتم   مسائل 
ن نظر�ا من معرفة مواقف األ��اص

ّ
 املعطيات ا��ّمعة تمك

من املواضيع املطروحة ع�� االس�شارة

هذا أن   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أقّر   وحيث 
 الصنف من املعطيات وعّرفها بالفصل 4 بأ��ا "... �ل البيانات
 مهما �ان مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا
وتبعا  ."... مباشرة  غ��  أو  مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال   أو 
وسمح الهيئة،  رئ�س  لفائدة  بھ  القيام  تم  الذي   للتقديم 
 بالتعّرف ع�� البوابة وكيفية عملها ي�ون األ��اص املعنيون
 باالس�شارة �� مرحلة أو�� مطالب�ن ع�� هاتفهم ا��وال ا��امل
مطالب مستعملها  �عر�ف  ببطاقة  اقتناءها  تم   لشر�حة 
لذلك وتبعا  معّرف.  ع��  ل��صول  االس�شارة   ��  بال���يل 
 �عت�� معطيات ال���يل معنية بالتعر�ف املنصوص عليھ ��

طالع الفقرة

��ا يقوم  العملية  هذه  أن   �� رة، 
ّ
املتوف املعطيات  أن   وحيث 

ال��ص هو�ة  من  التحقق  و�عد  ا��وال  الهاتف   مشغل 
ف�� يتم  لالس�شارة،  معّرفھ  ع��  تحتوي  إرسالية   و�سليمھ 
صاحب هو�ة  ع��  ذلك  �عد  بالتعّرف  �سمح  ال��   املعطيات 
أن من  ن 

ّ
يمك ال  املسند  املعّرف  لذلك  تبعا  و��ون   املعرف. 

غ�� أو  مباشرة  بطر�قة  للتعر�ف  قابال  أو  "معّرفا   يجعلھ 
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الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

مشروعية تجميع نظائر من جواز تلقيح املوظف�ن

 إن تجميع جوازات التلقيح للموظف�ن خرقا وا�� لقواعد
إلصداره املنظم  واملرسوم  ال��صية  املعطيات   حماية 

واستخراجھ واستعمالھ

 مشروعية، جواز تلقيح، معطيات ��ة، ت���� معا��ة،
 طب�ب، م�� ال��ة، السر امل��، موظف، فضاءات عمل،
استخراج �سليم،  با��واز،  استظهار  عمومية،   فضاءات 

���ة، استعمال

ديوان ا��بوب
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تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
د�سم��2021 

02

03

30

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن ديوان ا��بوب واملتعلق
بمشروعية مطالبة موظفي الديوان بنظ�� من جواز تلقيحهم

2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  عّرف  قد   وحيث 
 املعطيات ال��صية بالفصل 4 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال
 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وتبعا لذلك ي�ون
جواز التلقيح من قبيل املعطيات ال��صية املتعلقة بال��ة

من النوع  هذا  خّص  قد  املذ�ور  األسا���  القانون  أن   وحيث 
14 الذي ينص ع�� أنھ: "ت��ر  املعطيات ال��صية بفصلھ 
 معا��ة املعطيات ال��صية ال�� تتعلق بصفة مباشرة أو غ��

 مباشرة ... بال��ة

 وحيث من جهة أخرى لقد حدد القانون نفسھ �� فصلھ 63 أنھ
 "ال تتم معا��ة املعطيات ال��صية املتعلقة بال��ة إال من
واجب إ��  مهامهم  بحكم  خاضع�ن  أ��اص  أو  أطباء   قبل 

ا��افظة ع�� السر امل��

22  �� املؤّرخ   2021 لسنة   1 عدد  املرسوم  نص  قد   وحيث 
ق بجواز التلقيح ا��اّص بف��وس "سارس

ّ
 أكتو�ر 2021 واملتعل

 �وف2-" �� فصلھ الثا�ي أنھ: "يتعّ�ن ع�� األ��اص املنصوص
هذا من  األّول  الفصل  من  والثالثة  األو��  بالفقرت�ن   عل��م 
 املرسوم االستظهار بجواز التلقيح للدخول إ�� الفضاءات ...".
 وهو ما يلزم فقط باالستظهار با��واز و�منع تبعا لذلك �سليم

���ة منھ

للموظف�ن التلقيح  جوازات  تجميع  ي�ون  بيانھ  سبق  ملا   وتبعا 
واملرسوم ال��صية  املعطيات  حماية  لقواعد  وا��   خرقا 

املنظم إلصداره واستخراجھ واستعمالھ
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

لسنة  88 عدد  املرسوم  ينقح  مرسوم   مشروع 
2011 املتعلق ب�نظيم ا��معيات

حماية منظومة  ضمن  ا��معيات  مرسوم  ينضوي   ال 
 املعطيات ال��صية لكن يمكن اق��اح إدراج فصل يؤطر
إطار  �� ا��معيات  قبل  من  ال��صية  املعطيات   معا��ة 

أ�شط��ا

��ص طبي��،  ��ص  ا��معيات،  مرسوم،   مشروع 
معنوي، إتاحة، الشفافية، تأط�� معا��ة املعطيات

رئاسة ا���ومة
وال�شر�ع)  القانون  مس�شار   السيد 

04

05

06

21/03-301
4

01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2022 

02

03

04

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

القانون مس�شار  عن  الصادر  الرأي  إبداء  طلب  ع��   بناء 
 وال�شر�ع ل���ومة يتعلق بمدى مطابقة مشروع مرسوم يتعلق
ب�نظيم املتعلق   2011 لسنة   88 عدد  املرسوم   ب�نقيح 

ا��معيات ملقتضيات منظومة حماية املعطيات ال��صية

عّرف قد   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أن   وحيث 
 املعطيات ال��صية بالفصل 4 بأ��ا "... �ل البيانات مهما �ان
 مصدرها أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا أو قابال

 للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة

 وحيث قام املشّرع بال��ك�� ع�� أنھ ال يدخل �� صنف املعطيات
��ص ع��  بالتعّرف  �سمح  ال��  البيانات  إال   ال��صية 
 طبي�� مما يز�ح من مجال التعر�ف هذا األصناف األخرى من
يمكن ال  لذلك  وتبعا  معنو�ة.  أو  �انت  اعتبار�ة   األ��اص 
با��معيات املتعلقة  املعطيات  ع��  ا��ماية  منظومة   تطبيق 
 ال�� ت�ون القاعدة املنطبقة �� خصوصها ل�س السر�ة وعدم

إتاح��ا للعموم بل بالعكس قاعدة الشفافية

الع ع�� مشروع املرسوم يّت�� أنھ
ّ
 تبعا ملا سبق بيانھ و�عد االط

حول اختصاصها  إطار   �� �عديل  مق��حات  للهيئة   ل�س 
تطبيق ��سن  سع��ا  إطار   �� لها  يمكن  ولكن   مقتضياتھ. 
 مقتضيات منظومة حماية املعطيات ال��صية اق��اح إدراج
 فصل يؤطر معا��ة املعطيات ال��صية من قبل ا��معيات

�� إطار أ�شط��ا

الثالث للفصل  ثانية  فقرة  إضافة  اإلطار  هذا   ��  و�ق��ح 
وحقوق العامة  املبادئ  باح��ام  ا��معيات  لواجب   ا��صص 
مقتضيات باح��ام  ا��معيات  تل��م  "كما  نصھ:  ي��   اال�سان 
 القانون املتعلق بحماية املعطيات ال��صية �� إطار معا����ا

بتجميعها تقوم  وال��  ألعضا��ا  ال��صية   للمعطيات 
ومعا����ا �� إطار �شاطها

 الهيئة الوطنية ��ماية
ّ

إن
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عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

الطالــــــــــــب

املوضـــــوع

املبــــــــــــــــــــــــــــدأ

املفاتيــــــــــــح

الفصول

طلب نفاذ إ�� املعلومة

ب�ن التناسب  مبدأ  إعمال  املعا��ة  ع��  املسؤول   ع�� 
املستوجبة وا��ماية  املعلومة  إ��  النفاذ  حق   ممارسة 
موضوع اإلدار�ة  بالوثائق  املوجودة  ال��صية   للمعطيات 

مطلب النفاذ

��ص طبي��،  ��ص  املعلومة،  إ��  نفاذ  عمومي،   هي�ل 
مثقف�ن، مبدع�ن،  فنان�ن،  ا��ماية،  منظومة   معنوي، 
ملفات هو�ة،  إدار�ة،  قرارات  شفافية،  بالدعم،   متمتع�ن 
منح، ملفات  مساعدات،  ملفات  انتداب،  ملفات   ارتقاء، 
م�����ن، موافقة،  منتفع،  لقب،  اسم،  ��ب،   العموم، 

إحالة

04وزارة الشؤون الثقافية

05

06

21/03-302 47 ,4
01

األراء

07

تار�ـــــــــــــــــــــــــــــــخ
جانفي 2022 

02

03

04

 ،تبدي الرأي اآل�ي نّصھ

 بناء ع�� طلب إبداء الرأي الصادر عن وزارة الشؤون الثقافية
حق ممارسة  إطار   �� بمعطيات  االدالء  مطابقة  بمدى   يتعلق 
املعطيات حماية  منظومة  مقتضيات  املعلومة  إ��   النفاذ 

ال��صية

عّرف قد   2004 لسنة   63 عدد  األسا���  القانون  أن   وحيث 
البيانات مهما "... �ل  بأ��ا   4 الفصل   �� ال��صية   املعطيات 
أو أو ش�لها وال�� تجعل ��صا طبيعيا معّرفا   �ان مصدرها 
 قابال للتعر�ف بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة ...". وت�ون أغلب
 املعلومات ال�� تقوم الهيا�ل العمومية بمعا����ا تحتوي ع��
املعطيات شك  أي  بدون  وت�ون  البيانات.  من  الصنف   هذا 

املطلو�ة النفاذ إل��ا �� أغل��ا من صنف املعطيات ال��صية

 وحيث قام املشّرع بال��ك�� ع�� أنھ ال يدخل �� صنف املعطيات
��ص ع��  بالتعّرف  �سمح  ال��  البيانات  إال   ال��صية 
 طبي�� مما يز�ح من مجال هذا التعر�ف األصناف األخرى من
يمكن ال  لذلك  وتبعا  معنو�ة.  أو  �انت  اعتبار�ة   األ��اص 
باأل��اص املتعلقة  املعطيات  ع��  ا��ماية  منظومة   تطبيق 
والفضاءات والهيا�ل  ا��معيات  و��  نقطة  آخر   ��  املذ�ورة 

الثقافية املتحّصلة ع�� الدعم

املعطيات ت�ون  ال�شر���  االست�ناء  هذا  عدى  فيما   وحيث 
واملثقف�ن واملبدع�ن  بالفنان�ن  تتعلق  ال��  املذ�ورة   األخرى 
 املتمتع�ن بالدعم من صنف املعطيات ال��صية ال�� أفردها
 املشرع �� القانون األسا��� بفصل عدد 47 الذي ينص صراحة
 أنھ "ت��ر إحالة املعطيات ال��صية إ�� الغ�� دون املوافقة
 الصر�حة للمع�� باألمر أو ورثتھ أو وليھ بأي وسيلة ت��ك أثرا
 كتابيا ...". وت�ون تبعا لذلك اإلجابة القانونية املبدئية �� �عدم
�ع�ن أخذ  يجب  أنھ  إال  الرأي  موضوع  املطالب  إ��   االستجابة 

االعتبار �� ذلك القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016  

 وحيث أن هذه املطالب قدمت �� إطار حق النفاذ إ�� املعلومة
 �غاية إسداء أك�� شفافية لقرارات الهيا�ل العمومية و�دخل
ال�� اإلدار�ة  الهيا�ل  �ل  أعضاء  هو�ة  معرفة  اإلطار  ذلك   �� 
أو رخص  ع��  ا��صول  أو  االنتداب  أو  لالرتقاء  ملفات   تقّيم 
 مساعدات أو منح و�� معطيات ت�ون متاحة للعموم وم�شورة
.لتمكي��م من االطالع عل��ا وال يمكن إذا ��ب هذه املعطيات

 حيث أنھ فيما يتعلق باملعطيات ال��صية أي االسم واللقب
املستقبل طلب  �� يتم  بأن  باإلعانات واملنح ين��   للمنتفع�ن 
 موافقة امل�����ن ع�� إحالة هو���م واملبالغ ال�� ي�تفعون ��ا
 عند تقديم تر��هم تطبيقا للفصل 47 من القانون األسا���
2004 مما سيمكن باالستجابة لطلبات النفاذ 63 لسنة   عدد 

دون أي صعو�ات قانونية

 حيث �� وضعية ا��ال، و�� غياب اإلجراء املسبق املق��ح يجب
 تطبيق مقتضيات القانون األسا��� عدد 22 لسنة 2016 الذي
أن املع��  للهي�ل  يمكن  "ال  أنھ  ع��  منھ   24 الفصل   ��  أكد 
إ�� يؤّدي  ذلك  �ان  إذا  إال  املعلومة  إ��  النفاذ  طلب   يرفض 
ا��اصة حياتھ  حماية   �� الغ��  بحقوق   ... ضرر   إ��اق 
 ومعطياتھ ال��صية ...". لكنھ أعلن �� الفقرة الثانية منھ أنھ
إ�� النفاذ  ��ق  مطلقة  است�ناءات  ا��االت  هذه  �عت��   "ال 
 املعلومة ...". وقام املشرع بتقديم حّل قانون�� للهي�ل إذ نص ��
 فصلھ 27 ع�� أنھ "إذا �انت املعلومة املطلو�ة مشمولة جزئّيا
 باست�ناء منصوص عليھ بالفصل�ن 24 و25 من هذا القانون،
 �عد ��ب ا��زء املع�� باالست�ناء م��

ّ
 فال يمكن النفاذ إل��ا إال

تقييم  �� مختّصة  النفاذ  هيئة  وتبقى  ممكنا".  ذلك   �ان 
 الوضعية القانونية و��ون قرارها �� �ل ا��االت قابال للطعن

است�نافيا أمام ا��كمة اإلدار�ة

 الهيئة الوطنية ��ماية
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فرع ا��هوي للمحام�ن بنابل..................................................................................................................................................................143

ف

قنصلية العامة لتو�س بن�س...................................................................................................................................................................12

ق

العيادي............................................................................................................................................................................307 الرؤوف  عبد 
ا��اسب...................................................................................................................................................................334 ا��ب��  قر�نة  ع�� 

شركة
شركة
شركة
شركة
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ك

م

ل

كتابة الدولة للشؤون ا��ارجية.............................................................................................................................................................192
كتابة الدولة لل��رة والتو�سي�ن با��ارج................................................................................................................................................30
�لية الطب بتو�س..................................................................................................................................................................................336

��نة ا��رّ�ات الفردّية واملساواة...............................................................................................................................................................88
��نة املصادرة...........................................................................................................................................................................................33

 مجلس نّواب الشعب..........................................................................................................................................................338,271,99,63
لل��ة............................................................................................................................................................................207 األمان  مجمع 
محكمة اإلست�ناف بامل�ست��..................................................................................................................................................................145
بن دخيل..........................................................................................................................................................................252 محمد ر�اض 
مرصد التو���� للتعليم العا�� والبحث العل��......................................................................................................................................158
املرور...............................................................................161,160 سالمة  حول  والدراسات  والتوثيق  والت�و�ن  لإلعالم  الوط��  مرصد 
"إفادة".........................................................................................212 ا��معيات  حول  والتوثيق  والدراسات  والت�و�ن  اإلعالم  مركز 
األندلس...........................................................................................................................................238 بقلعة  البحري  ا��رس  مركز 

ن

مركز الدراسات والبحوث لإلتصاالت...........................................................................................................................................266,204
مس�شفى ا��ام�� الرابطة....................................................................................................................................................................150
بتو�س...........................................................................................................................................................109 ثامر  ا��ب�ب  مس�شفى 
مس�شفى فطومة بورقيبة بامل�ست��.......................................................................................................................................................353
الياسم�ن...................................................................................................................................................................................309 م��ة 
مصرف شمال إفر�قيا الدو�� ................................................................................................................................................................320
بنابل......................................................................................................................................................................264 غات 

ّ
لل العا��  معهد 

بمعهد العر�ي ��قوق اال�سان...............................................................................................................................................................224

معهد الوط�� زه�� قالل للتغذية والتكنولوجيا الغذائية....................................................................................................................298
 مكتب املوّحد للسيارات..........................................................................................................................................................................259
 مؤّسسة التو�سية ��قوق املؤلف وا��قوق ا��اورة..................................................................................................................................

نزل سيدي منصور جر�ة ميدون........................................................................................................................................................... 228
التجار�ة...............................................................................................................149 البحر�ة  ديوان  و�طارات  ألعوان  األساسية   نقابات 
نقابة األساسية لبنك األمان...................................................................................................................................................................103

و
وزاة امل�لفة با��وكمة و مقاومة الفساد................................................................................................................................ ................46
الداخلية..............................................................................................................................................................................156,114 ة  وزار 
 وزار ة الشؤون اإلجتماعية.....................................................................................................................................................................105
وزار ة املالية............................................................................................................................................................................................157
وزارة التجارة............................................................................................................................................................................................168
 ووزارة التجه�� واإلس�ان ال��ابية.....................................................................................................................................375,283,282,86
وزارة ال��بية.............................................................................................................................................................................................372
ا��ارجية........................................................................................................................................................................................331 وزارة 

وزارة الداخلية.................................................................................................................................................361,243,195,173,155,35
وزارة الدفاع الوط��............................................................................................................................................................................95,76
 وزارة الشؤون اإلجتماعية......................................................................................................................................................269,247,105
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  وزارة الشؤون الثقافية...........................................................................................................................................................................357
وزارة الشؤون ا��ارجية..............................................................................................................................................................142,80,79
وزارة الشؤون الدي�ية...............................................................................................................................................................................73
وزارة الشؤون ا��لية والب�ئة....................................................................................................................................................................85
وزارة ال�ّ�ة.........................................................................................................................................................369,349,201,75,21,13
وزارة العدل......................................................................................................................................................................107,61,55,34,15
وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري........................................................................................................................................347
املالية..........................................................................................................................................................................................70,41 وزارة 

G

وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن..............................................................................................................................................101
  وزارة النقل................................................................................................................................................................................284,197,69
وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية..........................................................................................................185
العقار�ة.............................................................................................................................................147 والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة 
وزارة تكنولوجيات اإلتصال..............................................................................................................392,232,280,245,175,119,97,68
وزارة لدى رئ�س ا���ومة امل�لفة بالوظيفة العمومية...................................................................................................................344,328
ف بالوظيفة العمومية وا��وكمة وم�افحة الفساد.....................................................................................................46

ّ
وز�ر الدولة امل�ل

الفساد..........................................................219 وم�افحة  وا���ومة  العمومية  بالوظيفة  ف 
ّ
امل�ل ا���ومة  رئ�س  لدى  الدولة  وز�ر 

ف بحقوق اإل�سان والعالقة مع الهيئات الدستور�ة وا��تمع املد�ي...............................................254
ّ
وز�ر لدى رئ�س ا���ومة امل�ل

و�الة ال��ذيب والتجديد العمرا�ي..........................................................................................................................................................374
للتضامن......................................................................................................................................................................159 التو�سية  و�الة 
و�الة العقار�ة السياحية........................................................................................................................................................................141

و�الة العقار�ة للسك��................................................................................................................................................................155,93,36
ال��بية....................................................................................277  �� للتكنولوجيات  الوط��  واملركز  املعلوماتية  للسالمة  الوطنية  و�الة 
و�الة تو�س إفر�قيا لألنباء......................................................................................................................................................................166

والية امل�ست��..........................................................................................................................................................................................310

28....................................................................................................................................................................Georges Henry Portefait
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Contact

 قامت بتجميع آراء الهيئة ومعا����ا وتبو���ا السيدة ملياء الزرقو�ي، عضوة سابقة بمجلس الهيئة الوطنية ��ماية املعطيات ال��صية
ومس�شارة لدى محكمة التعقيب

 أنجز هذا الدليل بالشراكة مع املعهد الدنمار�ي ��قوق اإل�سان. منذ عام 2012، �عمل املعهد الدنمار�ي ��قوق اإل�سان �� تو�س مع
 العديد من ا��هات الفاعلة كجزء من مقار�تھ النظامية ��ماية حقوق اإل�سان و�عز�زها، وذلك من خالل عقد شرا�ات مع املؤسسات
 التا�عة للدولة ومنظمات ا��تمع املد�ي واملؤسسات املستقلة والفاعل�ن وكذلك من خالل البحوث والتوثيق وال��بية والتدر�ب وأ�شطة

االتصال

التنمية و�الة  تمّولھ  الذي  للمساءلة  خاضع  ديمقراطي  انتقال  مشروع  من   (2020/2023) األو��  املرحلة  إطار   �� الدليل  هذا   أنجز 
والتعاون السو�سر�ة و�نّفذه �� تو�س مجمع املساءلة وحقوق اإل�سان

 يدعم مشروع                دور الهيئات العمومية املستقلة �� منظومة املساءلة �ش�ل م���� يأخذ �ع�ن االعتبار تفاعلهم مع جميع ا��هات
 الفاعلة العمومية وال��امهم ع�� أرض الواقع تجاه املواطن�ن واملواطنات. وُ�ركز املشروع ع�� بناء قدرات الهيئات العمومية املستقلة ��

.ممارسة مهامها ال�� �شمل تفاعلها مع جميع ا��هات الفاعلة املسؤولة عن حماية حقوق اإل�سان و�عز�زها

.

.

TRUST


