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 مقدمة

 وأهميته دراسةالتعريف مبوضوع ال
) حرمتهها منها لكه  فهر  الخاصه أن الحيها  فيهه  ال شكمما         

1
 تعهد حيه (، 

أحد أهم القيم التي ال يجوز التعرض لها والعم  على صونها. وإن كهان  األخير 

أصهححنا فهاليوم . ابه العديهد مها الترهو اا والترييهرالخاص  قد أص حياتنامفهوم 

وسهال  التكنولوييها فهي مختله   االعتما  علىك  يوم نعيش في عالم يتزايد فيه 

تخدام أيههز  اسهاً فهي حي  تشههد اوونه  األخيهر  تزايهد، العصري  حيا ال مناحي

تخهزيا علهى أصححت تتمتع بخاصي  قد تها الهالله   التي وأنظم  الحاسب اولي

تههم يمعهههها  كميهههاا هاللهه  مهها الحيانهههاا الشخصههي  واسههتريا  حفهه وتحليهه  و

يرهت فقه  ل تهداولها برهرع  كحيهر  يهدا،ومعالجتها، عالو  علهى إمكانيه  نقلهها و

ها حههدو  وتتجههاوز تعحههرأصههححت الحيانههاا بهه   ،للدولهه  اإلقليمههي نرهها ال  اخهه 

 كالحيانههاا الشخصههي  والمهنيهه  وااليتماعيهه  والصههحي  أخههر   ولإلههى  وتنتقهه 

(
2
). 

                                                 

(
1
حرمهه  الحيهها  الخاصهه  لأنرههان أحههد أهههم حقوقههه اللصههيق  بشخصههيته والتههي نصههت عليههها ( 

الهيي  201 4 ساتير العديد مها الهدول بنصهور صهريح  كالدسهتو  المصهري الصها   سهن 

:" للحيهها  الخاصهه  حرمهه ، وهههي حيهه  نصههت علههى أن 57نههص صههراح  عليههها فههي المهها    

على أن:"  2012ما الدستو  الرو ي الصا   سن   36مصون  ال تمس". كما نصت الما    

 للحيا  الخاص  حرم  يحميها القانون". 

(
2
للحصهول علهى  إمها فتداول الحياناا الشخصي  في الوقت الحالي أصهح  يهتم برههول  ويرهر( 

إسهها   عنهد القرصهن  أو  فههي حاله  حهالكمها ههو الا يهه  لحامه  المله ، أو برريقه  ال إ  مكافهة 

 .مل الاستخدام الررض ما 

Carole Girard-Oppici: "Les données personnelles et la protection 

de la vie privée à l'heure des nouvelles technologies". 

http://www.net-iris.fr/veille,juridique/dossier/20679/les-donnees-

personnelles-et-la-protection-de-la-vie-privee-a-heure-des-

nouvelles-technologies.php. 

https://plus.google.com/101054092231792973131?rel=author
http://www.net-iris.fr/veille
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اليوميه  أصهححت  األفهرا  الكثير مها تعهامالاأن في الوقت الراها كما نشاهد   

تخزينههها ومعالجتههها برريقهه  يرههه   التههي يههتم الشخصههي ، هممهها خههالل بيانههات تهتم

حيانههاا لل، فكثيههر مهها الجهههاا والشههركاا تقههدم علههى انشهها  قواعههد استحضهها ها

) خاص  بعماللها بحي  يتم استحضا ها وقت الحاي  إليها
1
.) 

الل الحيانهاا الرغم مها تعهد  المزايها واو ها  اإليجابيه  للتعامه  مها خهعلى و    

تعرض الكثيهر منهها بعهد معالجتهها للكثيهر مها أ حتت التجا ب إال أن  ،الشخصي 

 االنتهاكهههاا واالختراقهههاا حيههه  أسههها  الهههحعء اسهههتخدامها سهههوا  أ نههها  عمليههه 

المعالج  أو التخزيا أو النق  )
2

( بحيه  أصهححت الخصوصهي  التهي كهان يتمتهع 

ممها يعه  نرها  الحيها   ،بها األفرا  مها قحه  أكثهر عرله  للعديهد مها المخهاطر

 .اً نتيج  انتشا  التكنولوييا الحديث الخاص  أكثر ليق

خرهراً  شهك حت تأصهحوسال  تقنيه  المعلومهاا المرهتخدم  فهي الوقهت الهراها ف

)  وتهديداً صا خاً على الحيها  الخاصه  لرفهرا  وحريهاتهم.
3
مها أ حتتهه لوذلهك  ،(

                                                 

(
1
وير  الحعء أنهه: "غالحها مها يقهدم الفهر  علهى اإلفصهاا عها بياناتهه لتلهك الجهه   ون أن ( 

يد ك وقتها ما مصير تلك الحياناا التي أفص  عنها  م يفاية بعء مرو  فتر  مها الهزما قهد 

ترول أو تقصر أن تلك الحياناا يتم استعمالها ما قح  الجههاا التهي تهم اإلفصهاا عنهها لهها أو 

يهههاا أخههر . األمههر الههيي يرههحب حيههر  للشههخص حههول كيفيهه  مهها أيهها أتههت تلههك الجههه  مهها 

لهواب  التهاام:   د. ساام  عداد الواحادبحياناته الخاص   غم عدم تعامله معها ما ذي قح " 

بحهه   -  اسهه  مقا نهه  بههيا القههانون الفرنرههي والقههانون الكههويتي -معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  

 – 15انوني الثاني لكلي  القهانون الكويتيه  العالميه  والمنعقهد يهومي منشو  بالمؤتمر العلمي الق

 405ر  بدول  الكويت. 2015فحراير  16

(
2

مها  بإسهحانيا 2009نهوفمحر سهن   3بشةن الخصوصي  الصا   فهي ( وقد يا  بإعالن مد يد 

الخصوصي  هي حق أساسي ما حقو  اإلنران المنصور عليها في اإلعالن العهالمي يلي:" 

قههو  اإلنرههان والعهههد الههدولي الخههار بههالحقو  المدنيهه  والرياسههي  وغيرههها مهها الصههكوك لح

  المتعلّق  بحقو  اإلنران والدساتير والوطني " 

(
3
ير  الحعء أنه:" إذا كان العالم قد سعد بهيه الثو   التكنولويي  الجديد  بالنظر إلى ليلك ( 

ه سهو  يقاسههي أيضها مهها الكثيهر مهها او هها  او ها  اإليجابيهه  العظيمه  التههي أفضهت إليههها، فإنهه

هههيه الرههلحي  فههي اختههرا  الههنظم الرههلحي  والضهها   التههي قههد تترتههب عليههها، ولقههد بههدا مظههاهر 
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ت كانهه مامعههدو   بعههد قههد تها الفالقهه  علههى تريمهه  حيهها  الفههر  خههالل  ههوانمهها 

) ي  اوخريا ؤ عامحجوب  
1
كما أن نظم المعلوماا الحديث  أصححت تشهك   .(

خرراً على الحق في الرري ، بما فيها نظهم الرهجالا المركزيه  التهي تحفه  مها 

خاللههها الحيانههاا وبصههف  خاصهه ، إذا مهها تههم االحتفههال بههها برريقهه  الكترونيهه ، 

)وانتهكهههت تلهههك الرهههري  بهههةي شهههك  مههها أشهههكال االختهههرا  
2

ر ولعههه  التهههدابي(. 

المخاطر ي  ترويق هيه التي بيلت ما أ التشريعي  التي اتخيا والجهو  الدولي 

  )التهديداا تعكس مد  هيه الخرو و
3
).  

وحمايه  هويه  األفهرا  فهي  المحافظه  علهى خصوصهي  الحيانهااإن ليلك فه

                                                                                                                   

األمني  لحماي  الحياناا المخزون  لما أنظم  الوسال  اإللكتروني ، وذلك باالطال  على هيه 

ايه  الحيانهاا أو بالنرهي غيهر الحياناا برر  غير مشروع ، أو بتخريب واتال  برمجيهاا حم

األ لهه   حمااود   علااى د.المشههرو  لههها، ..........أو بانتهههاك حرمهه  الحيهها  الخاصهه  لرفههرا ". 

المتحصههل  مهها الوسههال  اإللكترونيهه  فههي إطهها  نظريهه  اال حههاا الجنههالي، بحهه  مقههدم للمههؤتمر 

المنعقد بةكا يميه  شهرط   العلمي األول حول الجوانب القانوني  واألمني  للعملياا اإللكتروني ،

 بههي  2003نيرههان  28 – 26بتهها يي  2003مركههز الححههول والد اسههاا العههد  األول  – بههي 

 اإلما اا العربي  المتحد .

(
1

ن الكمحيوتر بشراهته لجمهع إ"  :1972في عام  –  Mellorكتب الفقيه الفرنري ميلر( وقد 

ما  ق  وما عدم نريان ما يخزن  المعلوماا على نحو ال يمكا ولع حد لها، وما يتص  به

 قاب  صها م ويتحهول المجتمهع فرا  لنظام ألياتنا  أسا على عقب يخضع فيها افيه، قد يقلب ح

لى عالم شفا  تصح  فيهه بيوتنها ومعامالتنها الماليه  وحياتنها العقليه  والجرهماني  عا يه  إبيلك 

 تههد  الخصوصهي طر التهي المخها ياون  عار  هيه المقول  مشا  إليهها لهد   ".  مشاهد ألي

 ، مقال منشو  على الموقع اإللكتروني التالي:وخصوصي  المعلوماا في العصر الرقمي

http://www.arablaw.org. 

(
2

 Le droit au( وقهد أشها  الهحعء إلهى ههيا الخرهر مها خهالل تناولهه للحهق فهي الرهري  

secret،  باعتحا ه أحد أهم الحقو  التي ترمى إلى حمايه  الكيهان المعنهوي للشخصهي . للمزيهد

المهدخ  إلهى العلهوم القانونيه ، نظريه  الحهق،  د. نديا  بباراهيم سا د عا تلك الحقو ،  ايع: 

 وما بعدها. 54، ر 2001القاهر ، منشة  المعا  ، طحع  سن  

(
3

اللحه  يديهد  صها    عها مجلهس  لقيام بولع( وقد أسفرا هيه الجهو  على سحي  المثال ا

تتعلهق بحمايه  األشهخار الرحيعيهيا فيمها  2016ابريه   27( فهي 679االتحا  األو بي  قهم )

والتهي حلهت محلهت الاللحه   قهم  يتعلق بمعالج  بيانهاتهم الشخصهي  وحريه  نقه  ههيه الحيانهاا

  .1995( الصا    سن  46)

http://www.arablaw.org/
http://www.arablaw.org/
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ستكون ما أبرز المعضالا التي ستوايه  ول العالم واألفرا  فهي العالم الرقمي 

إنشهها  مؤسرههاا  ترههتلزم مهها الههدول كمهها قههال الههحعء:"قحلهه ، حيهه  الرههنواا الم

تُعنى بحماي  خصوصهي  بيانهاا سهكانها، وسها تشهريعاا وولهع أطهر قانونيه  

تحقهههق التهههوازن بهههيا عمليههه  إتاحههه  بيانهههاا األفهههرا  عحهههر الفضههها  اإللكترونهههي 

والمحافظ  على خصوصيتها في الوقت عينه" )
1
.)  

ص فههي حمايهه  بياناتههه الشخصههي  يجههد أساسههه حههق كهه  شههخلعلنهها نههر  أن و     

 8النصور الدستو ي  كما هو الحال فهي نهص المها     الكثير مافي التشريعي 

مهها ميثهها  الحقههو  األساسههي  لالتحهها  األو بههي )
2

 مهها 16المهها    وكههيلك فههي (. 

على أن لك  شخص الحق فهي حمايه  نصت  التيمعاهد  تريير االتحا  األو بي 

                                                 

(
1
انههاا وحمايهه  هويهه  األفههرا  فههي العههالم الرقمههي، خصوصههي  الحي د. علااى مدمااد ال:ااو   ( 

منتد  مجلس التعاون الخليجي للمشا ك  المجتمعي  اإللكتروني  والحوكمه  و ق  عم  مقدم  ل

سهحتمحر  9الرقمي " خالل  و ته الثاني  فهي فنهد  " وسهت  هاني" أبهو لحهي، المنعقهد  بتها يي 

 يئ  اإلما اا للهوي :. هيه الو ق  منشو   على الموقع اإللكتروني له2013

http://www.id.gov.ae/ar/mediacentre/news/2013/9/9/%D8%A7%D9% 

(
2
) See article 8 of charter of fundamental rights of the European 

union, (2000/C 364/01):  Protection of personal data”1. Everyone has 

the right to the protection of personal data concerning him or her. 2. 

Such data must be processed fairly for specified purposes and on the 

basis of the consent of the person concerned or some other legitimate 

basis laid down by law. Everyone has the right of access to data which 

has been collected concerning him or her, and the right to have it 

rectified. 3. Compliance with these rules shall be subject to control by 

an independent authority”. Official Journal of the European 

Communities, C 364/1, 18.12.2000. 

http://www.id.gov.ae/ar/media
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)  المتعلق  به الحياناا الشخصي
1
.)  

على المرتوييا التشهريعي  بالر  أهمي  ه، نجد أن لالد اس  مولو عا أهمي  و

علههى حرصههت  كثيههر مهها الههدولال نجههدعلههى المرههتو  التشههريعي ، فوالقضههالي

ومها األمثله   ،حمايه  الحيانهاا الشخصهي صريحاً يتعلق بنصاً اتيرها تضميا  س

فهي الصها    ها سهتو  لهمنتي  حيه  الجمهو ي  التونرهما قامت به على ذلك 

فصه  في الحماي  تلك النصاً يقر   2014 سن يناير  الرابع والعشرون ما شهر

علهى أن:" تحمهى الدوله  الحيها  الخاصه ، وحرمه  نهص  الهيي الرابع والعشرون

) المرههكا، وسههري  المراسههالا واالتصههاالا والمعريههاا الشخصههي "
2
ولههم  (.

حرصت علهى تضهميا تشهريعها  دستو ، ب تكت  بالنص على ذلك في صلب ال

نصههاً يقههر لكهه  شههخص الحههق فههي حمايهه   الخههار بحمايهه  المعريههاا الشخصههي 

معرياته الشخصي  باعتحا ها ما الحقو  األساسي  المضمون  بالدستو  )
3
أما  (.

لههم يتعههرض للحيانههاا ةنههه ف 2014الدسههتو  المصههري الصهها   سههن  عهها موقهه  

                                                 

(
1
) See article 16 of the treaty on the functioning of the European 

union: "1. Everyone has the right to the protection of personal data 

concerning them". Official Journal of the European Union, C 326/55, 

26.10.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html? uri=cellar:2bf140bf-a3f8-

4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_2&format=PDF.      

(
2
) Voir: Article 24, Constitution de la République tunisienne en date 

du 27 janvier 2014:" L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du 

domicile et le secret des correspondances, des communications et des 

données personnelles". 

(
3

 2004( لرههن  63( كمهها هههو الحههال فههي قههانون حمايهه  المعريههاا الشخصههي  التونرههي  قههم )

حي  نهص الفصه  األول منهه علهى أن:" لكه  شهخص الحهق فهي حمايه  المعريهاا الشخصهي  

 ه الخاص  باعتحا ها ما الحقو  األساسي  المضمون  بالدستو .................".المتعلق  بحيات

http://eur/
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 والتهي 68لمعلومهاا والحيانهاا" فهي المها    وإنمها و  ا عحها   " ا الشخصهي 

يا ا قاصر  على المعلوماا والحياناا الرسمي  )
1
.) 

) الدسههاتير الرربيهه بعههء وفيمهها يتعلههق بموقهه          
2
حههول أهميهه  الحيانههاا  (

ابريه   2الدستو  الحرترهالي الصها   فهي  أن الشخصي  وما يخص معالجتها نجد

 35فهي المها     نهاا الشخصهي  وحمايتههاالحيا علهىنص صراح  قد  1976سن  

لكهه  مههواطا الحههق فههي الوصههول لكهه  المعلومهههاا  -1التههي نصههت علههى أن:"

المحوسح  المتعلق  به، وطلب تصحيحها وتعديلها، وأن يُحلغ بالررض منها، وك  

يعرِّ  القانون مفههوم الحيانهاا  -2 .ذلك على النحو المنصور عليه في القانون

حكام والشهروط التهي تُرحهق فيمها يخهص معالجتهها معالجه  الشخصي ، وكيلك األ

ممكن ، و برها، وإ سالها، واستخدامها، كما يضما حمايتها، تحديًدا ما خهالل 

هيئ  إ ا ي  مرتقل  )
3
). 

                                                 

(
1
مهها الدسههتو  علههى أن:" المعلومههاا والحيانههاا واإلحصهها اا  68حيهه  نصههت المهها    ( 

والو الق الرسمي  ملك للشعب، واإلفصاا عنها ما مصا  ها المختلف ، حق تكفله الدول  لكه  

فيرها وإتاحتها للمواطنيا بشفافي ، وينظم القانون لواب  الحصول مواطا، وتلتزم الدول  بتو

 عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها................".  

(
2

الخصوصي  وحماي  الحياناا في القانون الدستو ي في  ( كالدستو  األمريكي، للمزيد عا

 الوالياا المتحد .

Rocco Bellanova et paul De Hert :"Protection des données 

personnelles et mesuresde sécurité :vers une perspective 

transatlantique".  https://conflits.revues.org/17429. 

(
3

ت صراح  على ( ولع  ما يميز الدستو  الحرترالي عا غيره ما الدساتير التي عنيت ونص

حيه   35حماي  الحياناا الشخصي  أنه ولهع احكامهاً تفصهيلي  للحيانهاا الشخصهي  فهي المها   

ال يجوز استخدام الحواسب لمعالجه  بيانهاا تتعلهق  -3يا ا تلك األحكام على النحو التالي:" 

الدينيهه ، أو  بالقناعههاا الفلرههفي  أو الرياسههي ، أو االنتمهها اا الحزبيهه  أو النقابيهه ، أو المعتقههداا

الحيا  الخاصه  أو األصهول العرقيه ، إال بموافقه  الشهخص مولهو  الحيانهاا، أو بهإذن يهنص 

عليههه القههانون وينرههوي علههى لههماناا بعههدم التمييههز، أو برههرض معالجهه  بيانههاا إحصههالي  ال 

نيا لها.  يُحظر حصول طر   اله  علهى الحيانهاا  - 4يمكا الوقو  على هوي  األفرا  المكوِّ

https://conflits.revues.org/17429
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الكثيهر وعا موق  التشريعاا الوطنيه  مها الحيانهاا الشخصهي  وحمايتهها، نجهد 

حمايتهها  ترمى إلى تقريرتشريعاا  ساعلى االتجاه نحو قد حرصت ما الدول 

 خاصهه  عنههد وسههريتها االسههترالل لمهها يمثلههه ذلههك مهها انتهههاك لخصوصههيتها مهها

)معالجتههها 
1
وتعههد فرنرهها مهها أوالهه  الههدول التههي عنيههت باالهتمههام بالحيانههاا  .(

 1978( لرهن  17الشخصي  والعم  على حمايتها حيه  أصهد ا القهانون  قهم )

                                                                                                                   

يُحظههر تخصهيص  قههم  -5. صهي  إال فهي الحههاالا االسهتثنالي  التههي يهنص عليههها القهانونالشخ

حهق االسهتفا   مها شهحكاا الحواسهب العامه  مكفهول للجميهع،  -6. وطنهي موحهد ألي مهواطا

ويحدِّ  القانون القواعد المتعلق  بتدفق الحياناا عحر الحهدو ، وكهيلك الوسهال  الماللمه  لحمايه  

الحياناا الشخصهي   -7. وأي  بياناا يجب حمايتها صيان  للمصال  الوطني الحياناا الشخصي  

المحفوله  فهي ملفهاا و قيه  تتمتههع بهنفس تهدابير الحمايه  الههوا    فهي الفقهراا الرهابق ، علههى 

 النحو المنصور عليه في القانون".

(
1
امل   ول  ما  ول العالم قد أقرا تشريعاا شه 50نحو  حي  أ حتت بعء الد اساا:" أن( 

 ول  تحهيل يههو اً تشهريعي  فهي  20( وأن نحو  Data Protectionفي حق  حماي  الحياناا )

هههيا الوقههت لولههع قههوانيا فههي ذاا الحقهه  أو تعههدي  قواعههدها القانونيهه  القالمهه  لتحقههق حمايهه  

الحياناا وتحديدا الحياناا الشخصي  واألسرا  ما مخهاطر المعالجه  اوليه  للحيانهاا ، وينرهب 

النشاط التشريعي المحموم ، اليي بد  يظهر بشهك  ملحهول فهي أخهر سهنتيا، إلهى عوامه  هيا 

 غح  الكثير ما الدول التواؤم مع مترلحاا عصر المعلوماا ، وخشيتها مها  -عديد  ، منها :

المخاطر المتزايد  لوسال  معالجه  ونقه  الحيانهاا ، إلهى يانهب عامه  حاسهم أخهر ههو الرغحه  

تنظيم التجا   االلكتروني  والتي يعد ما بيا مولهوعاتها الرهاخن  مرهال  العام  في تشجيع و

للتواؤم مع تويهاا المنظماا  -وأحياناً الررا ها  -الخصوصي  ، و غح  هيه الدول أيضا 

والهيئاا الدولي  أو مترلحاتها سوا  الهيئاا التي تكون الدول  عضواً فيها أو تلهك التهي تهرتح  

تزاماا تويب عليها انفاذ استراتيجياتها وسياسهاتها التوييهيه  ، كالهدول مع  ولها بمصال  وال

التي ويب عليها تحقيق المعايير المقر   في حق  تحا ل الحياناا عحر الحدو  المقر   ما قح  

مشا   اااالقتصا ي والتنمي " هيه الد اس االتحا  األو وبي ومجلس أو وبا ومنظم  التعاون

المركهز الهوطني للمعلومهاا التهابع للجمهو يه  اليمنيه  بعنهوان:" مها    إليها في   اسه  أعهدها

منشههو    33ر . 2005معلوماتيه  عهها األعمهال االلكترونيهه  وأمها المعلومههاا" فهي مهها   

 على الموقع اإللكتروني التالي:

https://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/p.7. 

كما استعرض الحعء في كتاب حول حماي  الحياناا تجرب  العديد ما الهدول فهي ههيا المجهال 

 وقام بالتركيز على تجرب  الوالياا المتحد  األمريكي ، للمزيد عا ذلك انظر:

Rosemary P Jay - Hunton & Williams: Data Protection & Privacy, 

in 31 Jurisdictions worldwide,2015.   

https://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/p.7
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 (الملفاا والحريااو ماتي المتعلق بالمعلو 1978يناير  6 بتا يي
1
.) 

علههى المرههتو  القضههالي، بالرهه  يحظههى هههيا المولههو  أيضهها بةهميهه  كمهها       

حكمههاً يرالههب  ول االتحهها  األو بههي مههؤخراً المحكمهه  األو بيهه   حيهه  أصههد ا

بإعهها     اسهه  قههوانيا حمايهه  الحيانههاا الشخصههي  المرههجل  فههي وسههال  االتصههال 

عحهرا المحكمه  عها قلقهها إزا  طهول مهد  حفه   كماوالتواص  عحر االنترنت، 

الحياناا وعدم ويو  لواب  بشةن إسا   استخدامها. حيه  قضهت بهةن القهوانيا 

انتهاكههاً لقههانون التههي ترههم  بجمههع الحيانههاا واالحتفههال بههها بشههك  كامهه ، تشههك  

أن تخزيا هيه الحياناا يرم  باستخالر  هاكما يا  في قرا  .االتحا  األو بي

ا  قيقههه  يهههداً بشهههةن الحيههها  الخاصههه  لرشهههخار الهههييا تهههم االحتفهههال اسهههتنتايا

لمنت المحكم  حكمها:" أن مث  هيه التشريعاا الوطني  وفى النهاي   بحياناتهم،

                                                 

(
1
) Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee. 

وقد يا  القانون الفرنرهي فهي إطها ه العهام متضهمنا: محها ا يمهع المعلومهاا، التصهري  عها 

غاياا المعالج ، صفاا المعلوماا، حق الشخص المعنى في االطال  وطلب التصحي ، كما 

انون أنشا القانون هيئ  إ ا ي  مرتقل  مهمتها الرهر على حرا ترحيقه، وقهد و   علهى ههيا القه

. وقهد 2017يناير سن   20( الصا   في 55العديد ما التعديالا أخرها الوا   بالقانون  قم )

تهم االعتمهها  علههى النمههوذس الفرنرهي لرالحيهه  القههوانيا الصهها    فهي الههدول التههي عنيههت بتنظههيم 

 حماي  الحياناا الشخصي .

Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités 

administratives indépendantes et des autorités publiques 

indépendantes (JORF du 21 janvier 2017). 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
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تتجاوز حدو  ما هو لهرو ي للرايه  وال يمكها اعتحا هها محهر    اخه  مجتمهع 

) يمقراطي" 
1
.)  

                                                 

(
1
وكههان قههرا  المحكمهه    اً علههى التحديههداا التههي توايههه قههوانيا االحتفههال بالحيانههاا فههي  (

لرا  قانون االحتفهال بريرانيا والرويد على أسا  أنها لم تعد صالح  بعد أن قامت المحكم  بإ

، حي  يشترط القهانون فهي الرهويد علهى  2014بالحياناا على نرا  االتحا  األو بي في عام 

شركاا االتصاالا االحتفال بجميهع بيانهاا حركه  المهرو  والمواقهع الخاصه  بعماللهها  ون 

ويرم  القانون الحريراني للرلراا بةن ترلب ما الشهركاا االحتفهال بجميهع بيانهاا  استثنا  

 شهراً. 12االتصال لمد  أقصاها 

“In their decision, the justices wrote that storing such data, which 

includes text message senders and recipients and call histories, allows 

for "very precise conclusions to be drawn concerning the private lives 

of the persons whose data has been retained." 

"Such national legislation exceeds the limits of what is strictly 

necessary and cannot be justified within a democratic society,". 

 The court's decision was a response to challenges against data 

retention laws in Britain and Sweden on the ground that they were no 

longer valid after the court previously struck down an EU-wide data 

retention law in 2014. 

In Sweden, the law requires telecommunications companies to retain 

all their customers' traffic and British law allows authorities to ask 

firms to keep all communication data for a maximum 12-month 

period. 

 http://www.dw.com/en/european-court-of-justice-rules-against-mass-

data-retention-in-eu/a-36859714. 

http://www.dw.com/en/top-eu-court-overturns-data-retention-directive/a-17550163
http://www.dw.com/en/top-eu-court-overturns-data-retention-directive/a-17550163
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حتى ال يرا  استخدام الحياناا ما يانب القالم بةعمال المعالج  أو أحد تابعيهه، و

ص  بحمايه  الحيانهاا إلهى ولهع قد اتجهت العديد ما التشريعاا المقا ن  والخاف

العديد ما الضماناا التي ترمى إلى توفير تلك الحماي ، وذلهك مها خهالل تنظهيم 

 اا التههي ترمههى الههى وتخزينههها وولههع العديههد مهها اإليههراتههها ومعالج هههايمع

كههيلك ومهها الضههيا  أو التلهه  أو الحصههول عليههها مهها أطههرا  أخههر ،  حمايتههها

وحقههه فههي ، حقههه فههي االطههال  عليهههاك :نههااالههنص علههى حقههو  صههاحب الحيا

االعتههراض علههى يمعههها ومعالجتههها، وحقههه فههي سههحب موافقتههه المرههحق  علههى 

 الهحعء عتحرههاالضهماناا لهمان  أخهر  يههيه كما يويد إلهى يانهب المعالج . 

(
1
إنشا  هيئ  أو لجن   :"العم  على تتمث  فيللحياناا   ا ي للحماي  اإللمان   (

ها بالمهام التي ترمى إلى حمايه  الحيانهاا، بحيه  ال يرنهى يعهد إلي إ ا ي  مرتقل 

، به  ال بهد مها  عمهه بتليهاا ويو  قهانون يرمهى إلهى حمايه  الحيانهاا الشخصهي 

 ."تجع  ما نصوصه المكتوب  حقيق  واقع 

وأخيراً، ونظهرا ألهميه  الحيانهاا الشخصهي  والحفهال علهى خصوصهيتها،         

شهرون مها شههر ينهاير مها كه  عهام لالحتفهال فقد تم تخصهيص يهوم الثهاما والع

اليههوم العههالمي لحمايهه  الحيانههاا الشخصههي  والحفههال علههى "بحمايتههها أطلههق عليههه 

) Data Privacy Day "خصوصيتها
2
). 

 

                                                 

ضمانان  لخصوصوم ف  مال لرات،ام ا ، منخف اهتمص،لة الاامف  خم   د. وليد السييد سيمي  ( 1)

 .10ا ص 2012هل ف لخحلصق جناعف لإل هاا، فا  اف 

(
2
)  https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Privacy_Day. 

إحياً  ذكر  توقيع مجلس أو وبا "التفاقي  حماي  األشهخار تجهاه والهد  ما هيه االحتفالي  

قيع على االتفاقي  في هيا اليوم المعالج  اولي  للمعرياا ذاا الرابع الشخصي"، حي  تم التو

 .1981 عام

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Privacy_Day
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    أسباب الدراسة

 تهههمظههاهر حياأهههم أحههد  تعههد لحيانههاا الشخصههي  لكهه  فههر  منههالمهها كانههت ا

 هبمهها يصههون سههمعتالرههري   حههرر علههى احاطتههها بنههو  مههاي الخاصهه ، التههي

مح  انتههاك مها  كثير  حيانأصححت في أالتي  ،الحراس  هبياناتوبصف  خاص  

تحيا ما خالل بعء التجها ب حي   يانب الحعء خاص  عند القيام بمعالجتها.

قههد أن الكثيههر منههها  ،و النقهه أو التخههزيا أ الجمعكهه لجتهههامعا بشههةنالتههي أيريههت 

منها علهى سهحي   ،واالنتهاكاا او ا  الرلحي  يعرض خصوصي  الفر  للعديد ما

 المعالجهه  االلكترونيهه يعهه   الههيياألمههر  ،اسهها   اسههتخدام الههحعء لهههإ المثههال

بالعديد ما اإلشكالياا والمشاك  القانوني  واألخالقي  ) ت محفوف باتللحياناا 
1
). 

ا يهههد اسهه  لعههد   فعتنهها  اً هنههاك أسههحاببههةن  القههولنرههتريع  سههحق، مهها وبنهها  علههى

 يمكا أن نجملها في النقاط اوتي : المولو 

ق المتعلههه 1995( الصهها   سههن  46إلرهها  التوييههه األو بههي  قههم )  أوَلً 

بحمايهه  األشههخار الرحيعيههيا فيمهها يتعلههق بمعالجهه  بيانههاتهم الشخصههي ، وولههع 

 27فهي الصها    ( 679اللح  يديد  صا    عا مجلس االتحا  األو بهي  قهم )

علههق بحمايهه  األشههخار الرحيعيههيا فيمهها يتعلههق بمعالجهه  تت 2016 سههن  ابريهه 

بالعديهد الجديد  ، حي  يا ا الاللح  ه الحيانااوحري  نق  هيبياناتهم الشخصي  

                                                 

(
1
المشههكالا األخالقيهه  والقانونيهه  المثهها   حههول شههحك  االنترنههت،   اسهه   باا ب باان :ااام  ( 

ومها بعهدها  68، ر 2007 -الجزالهر –قرنرين   –ميداني ،  سال  مايرتير، يامع  منو ي 

ها العديد ما األشكال والصو  حي  ير  الكاتب أن التعدياا األخالقي  على شحك  االنترنت ل

مههها أهمهههها: القرصهههن ، االختهههرا  المعلومهههاتي، الحهههرب المعلوماتيههه  االلكترونيههه ، وأخيهههراً، 

 الفيروساا والجرالم االلكتروني . 
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) خالل تلك الد اس ما التي سو  نتعرض لها ، ما المرتجداا
1
). 

الحيانهاا  لهاهر  تجها  وانتشها   اون مها لههو الرهاح  شهده ما ت ثانياً 

ما قح  بعء شركاا الدعايه  واإلعهالن  تجا ياً استرالالً  واستراللهاالشخصي  

)ترههويق وال
2
 ومعالجتههها األفههرا  بيانههااع يههجمتحيهه  تقههوم هههيه الشههركاا ب ،(

 خهدمااعها سهلع ومنتجهاا و ي لترويجوا ي إلعالنفي حمالتها ا الستفا   منهاوا

إ سال العديد ما الرسهال  ألصهحاب الحيانهاا ما خالل وذلك  ،حعء الشركاال

) موافقتهم    ون الحصول علىعحر بريدهم اإللكتروني أو هواتفهم النقال
3
.) 

                                                 

(
1
) See Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of 

the council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation). 

 ما الاللح  في فقرتها األولى والوا    بالفص  الحا ي عشر على أن 94حي  نصت الما    

  .2018مايو  25اعتحا اً ما  46 95يلرى التوييه 

See article 94:” Repeal of Directive 95/46/EC”: 1- Directive 

95/46/EC is repealed with effect from 25 May 2018”. 

في فقرتها الثاني  إلى الوقت اليي تدخ  فيهه ههيه الاللحه  حيهز النفهاذ    99كما أشا ا الما    

زمهه  لكافهه  الههدول األعضهها  فههي االتحهها . وتههدخ  حيههز التنفيههي ابتههداً  مهها الخههامس وتصههح  مل

 .2018والعشرون ما شهر مايو 

See article 99:" Entry into force and application”:” 1- This 

Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of 

its publication in the Official Journal of the European Union. 2- It 

shall apply from 25 May 2018. This Regulation shall be binding in its 

entirety and directly applicable in all Member States.". 

(
2

تهّد  خصوصهي  األفهرا "، منشهو  علهى الموقهع  تجا   الحياناا الشخصي ( مقال بعنوان:" 

 :2013 9 15لكتروني لجريد  اإلما اا اليوم بتا يي اإل

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-09-15- 

(
3

( وقد قامت الجريهد  اإلما اتيه  المشها  إليهها فهي الههامش الرهابق، بعمه  استقصها  ميهداني 

صها  ويهو  عهد  كشه  االستقلرصد طر  الحصول على الحياناا الشخصهي  لرفهرا ، حيه  
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األهميه  التهي يشهرلها مولهو  الد اسه  فهي الوقهت الهراها، برهحب : ثالثاً 

لهو  العديد ما اإلشكالياا، وبصف  خاص  فيما يتعلهق بحهق الفهر  فهي الحفهال 

) المعلوماتي  على خصوصيته
1
، التي أصححت محهاوالا اختراقهها تتزايهد كه  (

بعهء األفهرا  أو الشهركاا أو يوم عا سابقه، سوا  كانت اختراقاا مها يانهب 

تحت مظل  حجج ومحر اا وا عا اا مختلف ، ال سيماً بعهدما الجهاا اإل ا ي ، 

نتيج  الترو   المخاو  والهوايس األمني  تزايدا في اوون  األخير  الكثير ما

) الهال  والمتزايد في وسال  التقني  الحديث 
2
). 

 اس  في العديد مها األنظمه  غياب التنظيم التشريعي لمولو  الد  اب اً 

) القانوني 
3
، وحتى بالنرح  للدول التي أفر ا تشهريعاا خاصه  تتعلهق بحمايه  (

) الحياناا الشخصي 
4
، فإن هيه التشريعاا تتص  بقلتها وعدم كفايتهها، ونهد   (

                                                                                                                   

طههر  للحصههول علههى تلههك الحيانههاا منههها: ويههو  شههركاا متخصصهه  تقههوم بتههوفير الحيانههاا 

إلكترونههي  الشخصههي  بةسههعا  زهيههد . ويحلههغ سههعر إ سههال إعههالن ترويجههي إلههى مليههون بريههد

كمها  .  هم 7500بـ  أل   سال  نصي  ترويقي  على الهوات  المتحرك  100  هم، و 2000

شخصهي لشهريح  مختلفه   صلت بها الصحيف  على أ قام هواته  وبريهدوسيل  أخر  حتويد 

وشرا  وتةيير منتجهاا مختلفه .  ما الجمهو  عا طريق مواقع إلكتروني  متخصص  في بيع

بة قهام هواته  عماللهه،  وأخيراً ما خالل قيام مول  في أحهد المحهال التجا يه  بتقهديم قالمه 

    هم. 500مقاب  محلغ 

(
1
الخصوصههي  المعلوماتيهه  وأهميتههها  :اااس ساايري  هللا:اا     - لموسااو د. منااى تر اا: ا( 

ومخاطر التقنياا الحديث  عليها، مجل  كليه  برهدا  للعلهوم االقتصها ي ، العهد  الخهار بمهؤتمر 

 وما بعدها. 303ر  .2013الكلي ، بردا ، سن  

(
2

اساا ( وذلك بصف  خاص  عندما يتعا ض الحق في خصوصي  الحياناا الشخصي ، مع سي

 ومقوماا األما المعلوماتي باعتحا ه أحد مكوناا منظوم  األما الوطني.

(
3

( وخيهر مثهال علهى ذلهك النظهام القهانوني المصهري، حيه  لهم يقهم المشهر  حتهى كتابه  ههيه 

الد اسهه  برهها تشههريع يتعلههق بحمايهه  الحيانههاا الشخصههي ، األمههر الههيي  فعنهها فههي نهايتههها إلههى 

    حايتنا إلى سا تشريع يتعلق بحماي  تلك الحياناا.تخصيص مرلب مرتق  لتولي  مد

(
4

( ويجههب مالحظهه  أن كافهه  الههدول التههي حرصههت علههى ولههع تشههريعاا ترمههى إلههى حمايهه  

 ( الصها   سهن 46الحياناا الشخصي  لرفرا  قد تة را إلى حد كحير بالتوييهه األو بهي  قهم )
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 ما عرض على القضا  ما وقالع بمويب ترحيقهها، ههيا عهالو  علهى قله  ونهد  

بمعالجهه  الحيانههاا الشخصههي ، حيهه  أن قهيهه  التههي تتعلههق الف المرايههع والمؤلفههاا

)حرم  الحيا  الخاص  المؤلفاا الفقهي  قد اتجهت إلى   اس  حي  غال
1
حهق الأو ( 

الخصوصي  ما حيه  بيهان مفهومهه والقيهو  الهوا    عليهه ولهماناته،  ون في 

التعرض للحياناا الشخصي  كةحد مظاهر هيا الحق )
2
.) 

ع  االهتمام في اوون  األخير  للحق في حماي  الخصوصي  تضا :خامساً        

) خاص  الرقميه  الشخصي  خرو   انتهاك الحياناالتنحيه على وا  المعلوماتي
3
)، 

لعديد مها االختراقهاا والمخهاطر التهي أصهححت تحهي  بهه نظراً لما تتعرض له ل

قال الحعء حي  أصححنا اون كما وتهد ه برحب التقدم التكنولويي المعلوماتي، 

                                                                                                                   

الشخصهي ، والهيي تهم إلرهاؤه وحلهت بشةن حماي  األفرا  فيمها يتعلهق بمعالجه  الحيانهاا  1995

ابريهه   27( الصهها    عهها مجلههس االتحهها  األو بههي فههي 679محلههه الاللحهه  األو بيهه   قههم )

2016 . 

(
1
حرمهه  الحيهها  الخاصهه  بههيا الحمايهه  الدوليهه  والشههريع  د. مجااد  عااد الاادين يوساا    (

 وما بعدها. 38، ر 1995، طحع  اإلسالمي ، المجل  العربي  للد اساا األمني  والتد يب

(
2

( للمزيد عها الحهق فهي الخصوصهي ، انظهر: شهاكر يميه  سهايت: الحهق فهي الخصوصهي  

كةحد حقو  اإلنران، بح  مقدم إلى مركز النما  لحقهو  االنرهان، يمهو يه  العهرا ، طحعه  

وما بعدها. كما تناول يانب ما الفقه الحق في الخصوصهي  المعلوماتيه  كةحهد  2، ر 2016

الترههو اا الحديثهه   د. مدمااود عدااد الاارحمن خصوصههي ، للمزيههد  ايههع: صههو  الحههق فههي ال

، و قهه  بحثيهه  مقدمهه  الحههق فههي الخصوصههي  المعلوماتيهه  -الخصوصههي  لمفهههوم الحههق فههي 

 حهول مولههو بهالمؤتمر القهانوني الهدولي الثهاني الهيي نظمتههه كليه  القهانون الكويتيه  العالميه  

بدولهه   2015فحرايههر  16 – 15عقههد يههومي والمن التحههدياا المرههتجد  للحههق فههي الخصوصههي 

    الكويت.

(
3

 ههي "الرقميه  الخصوصهي "أو ما أسهماها  ( وقد عر  الحعء الحياناا الشخصي  الرقمي 

 والحرهاباا اإللكترونهي، الحريد في وتتمث  . قمي  وسال  خالل ما وتداولها نشرها يتم التي

 في نرتخدمها التي الحياناا وك  اوالمرك العم  عا ومعلوماا الشخصي ، والصو  الحنكي ،

 وسهال  مها أي أو المحمهول التليفهون أو اولهي للحاسب استخدامنا أ نا  اإلنترنت على تفاعلنا

الخصوصي  الرقمي  بيا االنتههاك   ريم عاط  ".  ايع: العنكحوتي  بالشحك  رقميلا االتصال

 .2ر   نشر.والرياب التشريعي، مصر، مركز  عم تقني  المعلوماا، بدون سن
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أمههام مشهههد يديههد للحيانههاا الشخصههي  )
1
يرههتويب معههه لههرو    الههيياألمههر  (.

يتفههق مههع طحيعهه   الههييالحههق بالشههك  واألسههلوب  هههياتههدخ  المشههر  لحمايهه  

، حتى ال تصح  التكنولوييا المعلوماتي  وسيل  لالنتقهار المخاطر واالختراقاا

الخاصه  فهي أحهد يوانحهها  اتنهحيااإلنراني  ووسيل  الختهرا  حرمه  ما الكرام  

(
2
). 

الوقهت الهراها محه  اهتمهام  فهي حماي  الحياناا الشخصي  أصح  سادسا 

)وإقليمي  ولي 
3

( ووطني )
4
 التهيكثهر  وتعهد  وتنهو  صهو  المخهاطر وذلك ل (

                                                 

(
1
) Olivier Coutor, Geoffrey Delcroix:" Vie privée à l’horizon 2020 

Paroles d’experts", https://www.cnil.fr/  

(
2

( وقد كشفت أحدل الد اساا التهي أيراهها بهاحثون بجامعه  كامحريهدس الحريرانيه  أن أكثهر 

ترههريب الحيانههاا الشخصههي  % مهها الترحيقههاا المويههو   علههى الهههات  النقههال، تقههوم ب70مهها 

 لصاحب الهات ، األمر اليي يهد  اخترا  خصوصي .

http://www.youm7.com/story/2017/6/9/ -علههههى-واإل هههههاب-التجرههههس-ترحيقههههاا

3275597الترحيقاا -ما-70-بريراني -  اس -الموباي  .  

(
3
ه األو بهي وهيا يتض  ما خالل قيام االتحها  األو بهي فهي اوونه  األخيهر  بإلرها  التوييه (

 2016( الصها    سهن  679وإصهدا  الاللحه  األو بيه   قهم ) 1995( الصا   سن  46 قم )

بشههةن حمايهه  األشههخار الرحيعيههيا فيمهها يتعلههق بمعالجهه  بيانههاتهم الشخصههي  وحريهه  نقهه  هههيه 

 الحياناا.

(
4
ويحدو هيا بولوا ما خالل حرر العديد مها الهدول علهى القيهام برها تشهريعاا ترمهى  (

ماي  الحياناا الشخصي ، منها علهى سهحي  المثهال: مها قامهت بهه  وله  تهونس مها إصهدا  إلى ح

المتعلق بحماي  المعريهاا الشخصهي ، وكهيلك أصهد  المشهر   2004( لرن  63القانون  قم )

المتعلههق بحمايهه  األشههخار الههياتييا تجههاه معالجهه   2009( لرههن  8المرربههي القههانون  قههم )

ي، وما أحدل التشريعاا التي حرصهت علهى حمايه  الحيانهاا المعرياا ذاا الرابع الشخص

بشةن حماي   2016( لرن  13الشخصي  التشريع القرري، حي  أصد  المشر  القانون  قم )

خصوصههي  الحيانههاا الشخصههي . كمهها حههرر المشههر  التركههي علههى اصههدا  القههانون  قههم 

 بشةن حماي  الحياناا الشخصي . 2016( لرن  6698)
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خاصه  فهي  ،ونقلها مها بلهد ألخهر ،يمع وإ ا   ومعالج  الحياناا عمليااتحي  ب

) مايتها بشك  كا تقر  ح التي قوانياالل  غياب 
1
). 

فحعهدما كانهت ال لحهق بالحيانهاا الشخصهي   الهييوالترهو   تريهرال ساب ا  

معنويهه  للحقههو  اللصههيق  بشخصههي  مظهههر مهها مظههاهر الحقههو  السههو   تمثهه 

عند بيع العديد ما  قيم  مالي  يتم أخيها بعيا االعتحا ذو أصححت اون  .االنران

 ذاا الشهههر  وبصههف  خاصهه  ،الكحههر   ر والمحههالا التجا يههالمتههايالشههركاا و

) واسع  االنتشها الوالرمع  
2
الشخصهي  التهي يقهدمها الحيانهاا  حيه  أصهححت .(

حرصهت لهوال   الهي ،المنقوله  تشك  يزً  هاماً مها أصهولها تلك الكيانااعمال  

ةن الحيانهاا بهالتةكيد بنصهور صهريح   على ،هاالتابع  لالرياس  والخصوصي  

يزليهاً أو كليهاً، عهالو  علهى  بيعهها تعد أحد أصولها فهي حهالالشخصي  لعماللها 

                                                                                                                   

حههالي تويههد العديههد مهها الههدول المتجههه  نحههو إصههدا  تشههريعاا تتعلههق بحمايهه  وفههى الوقههت ال

الحياناا الشخصي  على مواقع التواص  االيتماعي كما ههو الحهال فهي بريرانيها، للمزيهد عها 

قههانون بريرههاني يحمههي الحيانههاا الشخصههي  علههى هههيا القههانون االطههال  علههى مقههال بعنههوان:" 

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2017  8 7بتا يي وسال  التواص " منشو  

http://www.alhayat.com/Articles/23312838/%D9%82%D8%A7%D9. 

 (
1
حي  لهم تعهد النصهور الجناليه  التقليديه  مال مه  ومناسهح  لموايهه  تحهدياا تكنولوييها ( 

اا أمام تزايد االنتهاكاا والترريحاا التهي تعرلهت لهها الحيانهاا الشخصهي . لهيا لهزم المعلوم

برههها تشهههريعاا يديهههد  لهههديها القهههد   علهههى موايهتهههها وحمايههه  األمهههر بضهههرو   اإلسهههرا  

 خصوصي  األفرا  المعلوماتي ، وبصف  خاص  عند القيام بمعالجتها.

(
2

لع قواعد خاص  بالرلوك المهني، ( كما حرصت العديد ما المؤسراا والشركاا على و

والتي تضما ما خالله الحفال على الحياناا الشخصي  للعمال  والمولفيا، وما ذلك ما 

ت قواعد الرلوك المهني نصوصا تتعلق نقامت به شرك  بترول أبو لحي الوطني ، حي  تضم

زيد عا هيه . للم34 – 33بحماي  معلوماا الشرك  وحماي  الحياناا التجا ي  الحراس ، ر 

 القواعد االطال  على الموقع اإللكتروني التالي:

-of-code-/media/adnoc/files/.../adnoc-https://www.adnoc.ae/

conduct_rev_02_3.a. 

http://www.alhayat.com/Articles/23312838/%D9%82%D8%A7%D9
http://www.alhayat.com/Articles/23312838/%D9%82%D8%A7%D9
https://www.adnoc.ae/-/media/adnoc/files/.../adnoc-code-of-conduct_rev_02_3.a
https://www.adnoc.ae/-/media/adnoc/files/.../adnoc-code-of-conduct_rev_02_3.a
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)مخاطح  العمال  بةن معلوماتهم الشخصي  أصححت واحد  ما تلك األصول 
1
). 

 الدراسة هدافأ
، إال أن هنهاك الد اسه إذا كانت هناك أسحاب عهد   فعتنها إلهى اختيها  مولهو    

 ي على النحو التالي:وه ،ما خاللها مجموع  ما األهدا  نرعى إلى تحقيقها

الرعي نحو ولع نظام تشهريعي أفضه  لحمايه  الحيانهاا الشخصهي  : أوَلً 

فههي العههالم االفترالههي، السههيما أن التشههريعاا المصههري  يهها ا خاليهه  مهها أيهه  

النص بهتقرير تلك الحماي ، واقتصا  الهحعء منهها ترمى إلى  صريح  نصور

بعهء النصهور المحعثهر   خاللالحياناا، ما الحفال على سري  على االلتزام ب

 اخ  تشريعاا خدمي  متنوع  )
2

 .) 

                                                 

(
1

لهه الهحعء: " إن نمهو وانتشها  صهناع  االتصهاالا سهاعدا علهى ( ولع  ما يدعم ذلهك مها قا

اسههتخدام حلههول الترههويق عهها طريههق  سههال  الهههات  الجههوال والحريههد اإللكترونههي ومواقههع 

التواصهه  االيتمههاعي، إذ تقههوم الشههرك  بمرههاعد  عماللههها علههى ترههويق منتجاتههها وخههدماتها 

ختلفه ...... فضهالً عها مرهاعدتهم علهى وتوصي   ساللها الدعالي  لمالييا العمال  في أنحا  م

باسهتخدام تقنيهاا القُهدامى استهدا  عمال  يد  أو توصي  المعلوماا الترويقي  إلى عماللههم 

الترويق عا طريهق  سهال  الههات  الجهوال أو الحريهد اإللكترونهي، التهي تعتحهر  خيصه  يهداً 

تحهيا مها خهالل االطهال  علهى واقتصا ي  وما الحلول الفعاله  يهدا فهي الترهويق.......... كمها 

اللح  الرياس  والخصوصي  ألحد الشهركاا أنهها ذكهرا فيهها أن الحيانهاا الشخصهي  للزبهالا 

هي ما لهما حقهو  ملكيتهها وأصهولها فهي حهال بيعهها أو نقلهها كليهاً أو يزليهاً لرهر  اخهر، 

يههد ومخاطحهه  عمال ههها بههةن معلومههاتهم الشخصههي  واحههد  مهها تلههك األصههول المنقولهه " للمز

منشهو  مطالا  بتجريــاـم انتهاال الديانااش الة: اي " االطال  على مقال منشهو  بعنهوان:" 

 على الموقع اإللكتروني لجريد  اإلما اا اليوم: 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-09-15- 

(
2
 المركهزي الحنهك قهانون إصهدا  بشهةن 2003( لرهن  88كما هو الحال فهي القهانون  قهم )( 

 بتها يي مكهر  24 العهد  الرسهمي  الجريهد  والنقههد والمنشهو  فهي المصههرفي والجههاز

لرهههن   125، 2005لرهههن   93، و2004لرهههن   162والمعهههدل بهههالقوانيا أ قهههام  2003 6 15

منههه  97. حيهه  نصههت المهها   2013لرههن   8، 2012لرههن   160، 2011لرههن   125، 2009

العمههال  وو العهههم وأمههانتهم وخههزالنهم ...........سههري  وال علههى أن:" تكههون يميههع حرههاباا 

يجوز االطال  عليها أو إعرا  بياناا عنها برريق محاشر أو غير محاشر إال بهةذن كتهابي مها 

ما القانون ذاتهه علهى االلتهزام  100صاحب الحراب أو الو يع ..............".  ونصت الما   
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حمايهه  الحيانههاا تعلههق بلههع قههانون ي: التةكيههد علههى أن الهههد  مهها واً ثانياا

                                                                                                                   

 ؤسههههها  وأعضههههها  مجههههههالس إ ا    بالرهههههري  حيههههه  نصهههههت علهههههى أن:" يحظهههههر علهههههى

كمها ......”. الحنوك...........إعرا  أو إفشا  أي  معلوماا أو بياناا عا العمهال  أو حرهاباتهم 

منهه علهى أن:" يعاقهب بررامه  ال تقه  عها عشهريا أله  ينيهه وال تجهاوز  122نصت المها   

خمرهههههههيا ألههههههه  ينيهههههههه كههههههه  مههههههها امتنهههههههع عههههههها تقهههههههديم الحيانهههههههاا أو التقههههههها ير أو 

على أن:" يعاقب بالححس وبررام   123لوماا.......................". وأخيراً نصت الما   المع

ال تق  عا عشريا أل  ينيه وال تجاوز مال  أل  ينيه ك  ما تعمد بقصد الرهش ذكهر وقهالع 

غيهههر صهههحيح  أو أخفهههى بعهههء الوقهههالع فهههي الحيانهههاا أو فهههي المحالهههر أو فهههي األو ا  

 .....".  األخر ................

 (143)  قهم المصهري المدنيه  األحهوالوكيلك و   ذكر عحا   الحياناا الشخصي  فهي قهانون 

يعاقهب باألشهرال  أن:" علهى 76 المها    نصهت حيه  المدنيه . األحهوال شهةن فهي 1994 لرن 

الشاق  المؤقت  ك  ما اختر  أو حاول اخترا  سهري  الحيانهاا أو المعلومهاا أو االحصها اا 

 مهها القههانون ذاتههه علههى أن:"  74ةيهه  صههو   مهها الصههو ". كمهها نصههت المهها    المجمعهه  ب

مع عدم اإلخالل بةي  عقوب  اشد منصور عليها في قانون العقوباا أو في غيره ما القوانيا 

يعاقب بالححس مد  ال تجاوز ست  اشهر وبررام  ال تزيد عا خمرمال  ينيهه أو بإحهد  ههاتيا 

  في االطال  أو حص  أو شر  في الحصول على الحيانهاا أو العقوبتيا ك  ما اطلع أو شر

المعلوماا التي تحتويها الرجالا أو الحاسحاا االليه  أو وسهال  التخهزيا الملحقه  بهها أو قهام 

بترييرها باإللاف  أو بالحي  أو باإللرا  أو بالتدمير أو بالمرا  بها بةي صو   مها الصهو  

ال التي نص عليهها القهانون ووفقها لأيهرا اا المنصهور أو أذاعها أو أفشاها في غير األحو

عليها فيه ، فإذا وقعهت الجريمه  علهى الحيانهاا أو المعلومهاا أو االحصها اا المجمعه  تكهون 

 العقوب  الرجا".

في  2005( لرن  91كما و  ا أيضا عحا   الحياناا الشخصي  لما نصور القانون  قم )

منه على أن:" يلتزم ك  شخص يكهون لهه  101ا    شةن الضريح  على الدخ  حي  نصت الم

بحكم وليفته أو اختصاصه أو عمله شهةن فهي  به  أو تحصهي  الضهرالب المنصهور عليهها 

ما العامليا بالمصلح   أليفي هيا القانون .................... بمراعا  سري  المهن . وال يجوز 

 طمع  لخي م، ىلم    مف بيانهاا أو مما ال يتص  عملهم برب  أو تحصي  الضريح  إعرها  أي 

و ق  أو بيان أو مل  أو غيره إال في األحوال المصرا بهها قانونهاً. وال يجهوز إعرها  بيانهاا 

ما الملفاا الضريحي  إال بنا  على طلب كتهابي مها الممهول أو بنها  علهى نهص فهي أي قهانون 

نشهة  أو تحها ل المعلومهاا أخر، وال يعتحر إفشها  للرهري  إعرها  بيانهاا للمتنهازل إليهه عها الم

والحياناا بيا الجهاا اإليرا ي  التابع  لوزا   المالي  وفقها للتنظهيم الهيي يصهد  بهه قهرا  مها 

 وزير المالي ".
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هم األساسي  )حرياتو همحقوقلهو حماي   ،الشخصي  لرفرا  عند معالجتها
1
ال ، (

الج وتنظهيم وايحهاا معه ،ههيا مها يهه  المعلوماتيه  سيما الحق فهي الخصوصهي 

بعدما تزايدا وتنوعت فهي اوونه  األخيهر  العديهد مها  الحياناا ما يه  أخر ،

 فهع  األمهر الهيي غير المشروع  لتلهك الحيانهاا،واالختراقاا صو  االنتهاكاا 

التدخ  التشريعي لولع حمايه  للحهق فهي الخصوصهي  بةن  الحعء إلى القول:"

ييهها المعلومههاا، حيهه  المعلوماتيهه  أصههح  أمههراً الزمههاً فههي لهه  عصههر تكنولو

أصههححت حياتنههاً مكشههوف  للريههر مهها لههم يههتم ولههع لههواب  لحمايهه  خصوصههيتناً 

المعلوماتي " )
2
.) 

                                                 

(
1

( وهيه الراي  أكدتها الما   األولى ما قانون معالج  الحياناا الشخصي  لجهز  الفها و حيه  

قهانون ههو حمايه  األشهخار الرحيعيهيا، نص الفص  األول منه على أن:" الررض ما ههيا ال

 عند معالج  بياناتهم الشخصي ، بحي  تحترم المعالج  حقوقهم وحرياتهم األساسي ..........".

See Chapter 1, Article 1 of Act on Processing of Personal Data, Act 

no. 73 on the 8 May 2001 as amended by Act no. 24 on the 17 May 

2004:" The purpose of this Act is to protect natural persons, in the 

processing of personal data, so that the processing of personal data 

shall respect their fundamental rights and freedoms and be founded on 

personal data of high quality”. 

أن الحق في حماي  لنقء الفرنري  حي  قضت في أحد أحكامها:" كما أكدا ذلك محكم  ا

الخصوصي  ينحري أن يرو  حتى لو كانت الحياناا المتعلق  بالخصوصي ، ال يمكا الوصول 

...................................."إليها إال لعد  قلي  ما النا   

Cass. Civ ,chambre civile 1, mercredi 19 novembre 2014 N° de 

pourvoi: 13-25156, Bulletin 2014, I, n° 194.:" que le droit à la 

protection de la vie privée doit prévaloir quand bien même la donnée, 

relative à la vie privée, ne serait accessible qu'à un petit nombre de 

personnes………….".  

(
2
و قه  بحثيه  االطال  علهى الحيانهاا الشخصهي  فهي فرنرها، حق  د. شري  يوس  خاطر ( 

حههول مقدمهه  بههالمؤتمر القههانوني الههدولي الثههاني الههيي نظمتههه كليهه  القههانون الكويتيهه  العالميهه  

 2015فحرايهر  16 – 15والمنعقد يهومي التحدياا المرتجد  للحق في الخصوصي   مولو 

 .تبدول  الكوي
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شههروط لههمان حمايهه  خصوصههي  الحيانههاا الشخصههي  : اسههتعراض ثالثاااً 

)هههها ومعالجتهههها عنهههد يمعخاصههه  كةحهههد صهههو  الخصوصهههي  المعلوماتيههه  
1

 ،)

وحفظههها مهها أي ى بيانههاتهم ئنههان علههطمالفرصهه  أمههام الجميههع لالوبالتههالي اتاحهه  

 الموافق  على معالجتها.عند اإلعالن عا  غحتهم باستخداماا غير مشروع  

بيهههان أهميههه  ويهههو  تشهههريعاا خاصههه  تتعلهههق بحمايههه  الحيانهههاا  اً  اب ااا

لما يمثله ذلهك  االسترالل واالتجا  فيها ألغراض تجا ي ، الشخصي  لرفرا  ما

) ياناتهموسري  ب ما انتهاك لخصوصيتهم
2

في الدوله  الجهاا المعني   ( مرالحيا

 األفههرا  بيانههاايمههع علههى القالمهه   علههى  صههد أنشههر  كافهه  الجهههاا بالعمهه 

تجا يه   بحيه  برريقه  غيهر  ضألغهرا لجههاا أخهر  ومعالجتها والقيام بحيعها

 تقديمهم للعدال  لكي ينالوا عقابهم.ذلك لو ،مشروع 

نحههو سههد الفههرار التشههريعي فههي مجههال حمايهه  وأخيههراً، الرههعي : ا  سييخام        

وذلك لعدم ويو  تشريع قابه  للترحيهق  الشخصي  في القانون المصري، الحياناا

وذلك ما خهالل اسهتعراض بعهء يمع ومعالج  الحياناا التي يتم تداولها.  على

التهي عنيهت بمولهو   المقا نه  نماذس الدولي  للعديد ما التشريعااتجا ب والال

                                                 

(
1

عديهههد مههها المظهههاهر منهههها علهههى سهههحي  المثهههال: ( حيههه  أن الحهههق فهههي الخصوصهههي  لهههه ال

 Bodyوالخصوصي  الجردي  أو الما ي   Information Privacyالخصوصي  المعلوماتي  

Privacy  وكههيلك خصوصههي  االتصههاالاTelecommunication Privacy  ًوأخيههرا

د. حسااين باان ساا يد . للمزيههد عهها ذلههك  ايههع:  . Place Privacyالخصوصههي  اإلقليميهه  

الحمايهه  القانونيهه  للخصوصههي  المعلوماتيهه  فههي لهه  مشههرو  قههانون المعههامالا  رى الغاااهللا

اإللكترونيهه  العمههاني، و قهه  مقدمهه  لمههؤتمر أمهها المعلومههاا والخصوصههي  فههي لهه  قههانون 

 .6، ر 2008يونيو 4-2اإلنترنت، القاهر  

(
2

( حيهه  أن أي انتهههاك فههي خصوصههي  الفههر  يعريههه الحههق فههي الحصههول علههى التعههويء 

: د. أسام  السيد عدد السامي لمرالح  بوق  أي اعتدا  واقع عليه، للمزيد عا ذلك،  ايع: وا

الحههق فههي الخصوصههي  والتعههويء عنههه، بههيا الفقههه اإلسههالمي والقههانون، اإلسههكند ي ، منشههة  

   .2015المعا  ، طحع  
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) فههي هههيا المجههال سههتفا   منهههاالد اسهه  لال
1
 وعلههى الههرغم مهها ويههو  بعههء .(

نرها  قاصر  في ترحيقها على  إال انهامتفرق  في بعء التشريعاا ال نصورال

ليه نهزا  يتعلهق القالي المصري إذا عرض ع ما الحياناا، وبالتالي فإن ليق

  إلهى يجد أمامه نصاً يحكم به النهزا ، وسيضهرر للريهو ، فلابمعالج  الحياناا

) لتعويءلالمرؤولي  التقصيري   القواعد العام  في
2
). 

التعههر  علههى الجوانههب القانونيهه  والعمليهه  لمعالجهه  ترههجيالا أيهههز   سادساااً 

المراقح  الحصري ، السيما بعدما انتشرا في اوون  األخير  لاهر  تركيهب ههيه 

، الخاصهه والعامهه  المؤسرهاا والمنشههتا العديهد مهها األفههرا  واأليههز  مهها قحهه  

وما  جريم .الحفال على األما ومكافح  الوالتي باتت تراقب ك  تحركاتنا بدافع 

تجههاوز الصهها ق لحقنهها فههي حمايهه  نتيجهه  التشههكله هههيه الترههجيالا مهها مخههاطر 

لهه  غيههاب تشههريعي يههنظم عمليهه  ولههع الكههاميراا معرياتنهها الشخصههي  فههي 

  ومعالج  مرتخرياتها.

 نطاق الدراسة

 لمعالجههه  الحيانهههاا الشخصهههي  لهههها ظهههيم القهههانونينمولهههو  الت   اسههه           

 رهو ف للنرها  الشخصهيبالنرح   .مولوعيواألخر  شخصيأحدهما  :نراقان

 ر الرحيعيهيااألشهخاب المتعلقه  الشخصي  معالج  الحياناا علىالد اس  تقتصر 

                                                 

(
1
) Solove, Daniel J. and Schwartz, Paul M., "Reconciling Personal 

Information in the United States and European Union" (2013). GW 

Law Faculty Publications & Other Works. Paper 956. 

http://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/956. 

(
2

ما القانون المدني المصري األسا  القانوني للحمايه  المدنيه  للحهق  50 ( حي  تعد الما   

  على أن" ك  مها وقهع عليهه اعتهدا  غيهر مشهرو  فهي في الخصوصي ، حي  نصت صراح

حق ما الحقو  المالزم  لشخصيته، أن يرلب وق  هيا االعتدا  مع التعويء عما يكون قهد 

 لحقه ما لر ".

http://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/956
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سوا  تمت المعالج  بشك  كام  أو يزلهي،  ون األشخار االعتحا ي ،  األحيا 

كمهها هههو الحههال بشههةن معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  التههي ريقهه  يليهه  أو يدويهه ، بر

) 2016( الصا    سن  679تناولتها الاللح  األو بي   قم )
1
).  

عمليه  واحهد  علهى تقتصهر الد اسه   المولهوعي، فرهو  ههانراقبفيما يتعلهق و

هي األخر ، أال و ون غيرها ما العملياا  الحياناا الشخصي صب على فق  تن

وبيههان  هههابشههك  مفصهه  بدايهه ً مهها تعريفمعالجتههها، والتههي سههو  نتعههرض لههها 

شهم  ليالمولهوعي نرها  الكمها يمتهد . او ا  القانوني  المترتحه  عليههاأطرافها و

معالج  مرهتخرياا ترهجيالا أيههز   تتمث  فيحال  ترحيقي  لمعالج  الحياناا، 

علهههى ههههيه النوعيههه  مههها ولعههه  الهههيي  فعنههها إلهههى التركيهههز  .الحصهههري  المراقحههه 

المعالجاا اتجاه بعء الدول إلى سا تشريعاا خاص  تتعلهق بولهع كهاميراا 

                                                 

(
1
) See Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of 

the council of 27 April 2016:" The protection afforded by this 

Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality 

or place of residence, in relation to the processing of their personal 

data. This Regulation does not cover the processing of personal data 

which concerns legal persons and in particular undertakings 

established as legal persons, including the name and the form of the 

legal person and the contact details of the legal person".   

الههنص علههى النحههو التههالي: " يتعههيا أن ترحههق الحمايهه  المنصههور عليههها فههي هههيه حيهه  و   

الاللح  على األشخار الرحيعييا، أياً كانهت ينرهيتهم أو مكهان إلقهامتهم، فيمها يتعلهق بتجهيهز 

بيانههاتهم الشخصههي . وال تررههى هههيه الاللحهه  معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  المتعلقهه  باألشههخار 

ا في ذلك اسمه وتفاصي  االتصال به". وفى ذاا الوقت ال ترري أحكام االعتحا ييا........ بم

الاللح  األو بي  على الحياناا الشخصي  لرشخار المتهوفيا، حيه  يها  الهنص علهى النحهو 

 التالي:

"27 - This Regulation does not apply to the personal data of deceased 

persons. Member States may provide for rules regarding the 

processing of personal data of deceased persons". 
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وأيهز  مراقح   اخ  األماكا العام  )
1
.) 

 الدراسة يةمنهج
خاصه   ،الوقهت الهراها فهي مولو  الد اسه التي يشرلها رهمي  ل نظراً          

االنتهاكههاا واالختراقههاا بعههد الترههو  الهالهه  فههي تكنولوييهها المعلومههاا وكثههر  

الحيها  الخاصه  لرفهرا  حرم  وتهديد  ، غير المشروع  للخصوصي  المعلوماتي

سهوا  كانهت حمايه  الحيانهاا التي تناولهت المقا ن  حدا   العديد ما التشريعاا و

عربي  )
2

( أم غربي  )
3

بحيه   ،المقها نالمهنهج التحليلهي فرو  نفض  اتحها  (، 

تشههريعاا والتههي أفههر ا ال هههيهور التههي تضههمنتها نصههنقههوم برصههد وتحليهه  ال

) نصوصا مرتقل حماي  لل
4
ذاا القالم  أو على األق  أ  يت لما تشريعاتها  (

) ألحكامههه نصهور المنظمهه الصهل  بهههيا المولههو  بعههء ال
5
. ومقا نتههها مههع (

                                                 

(
1

فهي شههةن تنظههيم وتركيههب  2015( لرههن  61(  كمها هههو الحههال بشههةن القهانون الكههويتي  قههم )

 كاميراا وأيهز  المراقح  األمني .

(
2

ري، ( وما أحدل التشريعاا التي حرصهت علهى حمايه  الحيانهاا الشخصهي  التشهريع القره

بشهههةن حمايههه  خصوصهههي  الحيانهههاا  2016( لرهههن  13حيههه  أصهههد  المشهههر  القهههانون  قهههم )

 الشخصي .

(
3
بشةن حمايه   2016( لرن  6698كما حرر المشر  التركي على اصدا  القانون  قم )  (

( الصها   سهن  17الحياناا الشخصي . كما أصد  المشر  الفرنري تعديالً على القهانون  قهم )

( الصها   55وكيلك القهانون  قهم ) 2016( الصا   سن  1321انون  قم )بمويب الق 1987

 .2017سن  

(
4

المتعلهق بحمايه  المعريهاا  2004( لرهن  63( كما هو الحال بشهةن القهانون التونرهي  قهم )

المتعلهق بحمايه  األشهخار  2009( لرهن  8الشخصي ، وكيلك القانون المرربي القانون  قم )

معرياا ذاا الرابع الشخصي، وما أحدل التشريعاا التهي حرصهت الياتييا تجاه معالج  ال

( 13علههى حمايهه  الحيانههاا الشخصههي  التشههريع القرههري، حيهه  أصههد  المشههر  القههانون  قههم )

بشةن حمايه  خصوصهي  الحيانهاا الشخصهي . كمها حهرر المشهر  التركهي علهى  2016لرن  

 ا الشخصي .بشةن حماي  الحيانا 2016( لرن  6698اصدا  القانون  قم )

(
5

 بالمعهامالا الخهار قانونهها أفهر ا لهما عمهان حيه  ( كمها ههو الحهال فهي سهلرن 

التهي   وله  الكويهت إلى باإللاف  الشخصي ، هيا الحياناا يتناول حماي  خاصاً  باباً  اإللكتروني 

 الشخصي . الحياناا لمعالج  بالمعامالا اإللكتروني  الخار قانونها ما التاسع الفص  أفر ا
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عها   ( الصها  679 قهم )  األو بيه التشهريعاا العالميه  خاصه  الاللحه  بعء

) 2016سهن  ي االتحا  األو به
1
. مهع التركيهز علهى بعهء النقهاط التهي أغفلتهها (

التشريعاا العربي  بهد  مراعد  المشهر  المصهري علهى ولهع تشهريع مهنظم 

  .وبصف  خاص  عند القيام بمعالجتها ،لحماي  الحياناا الشخصي 

 لتشريعات املنظمة ملوضوع الدراسةا

يهه  الصهها    بشههةن حمايههه  التشهههريعاا الوطن نبههة ،بدايهه  يمكهها القههول         

الحيانههاا الشخصههي  قههال عنههها الههحعء:" أن أغلههب القههوانيا المقا نهه  الصهها    

لحمايهه  الحيانههاا الشخصههي  وخصوصههيتها استرشههدا بمهها و   مهها أحكههام فههي 

توييهههاا االتحهها  األو وبههي وإ شهها اا منظمهه  التنميهه  والتعههاون االقتصهها ي 

ألحكههام المولههوعي  والضههماناا باعتحا ههها قههوانيا نموذييهه  اشههتملت علههى ا

اإليراليهههه  والخرههههواا الكفيلهههه  بتحقيههههق الحمايهههه  المنشههههو   لحمايهههه  الحيانههههاا 

الشخصي ، ويعّد هيان القانونان االسترشها  يهان  كيهز  ألي محها    يديهد  لرها 

قانون لحماي  الحياناا الشخصي " )
2
.) 

الهيي   الد اسه  مولهو فيما يتعلق بحيان موق  التشهريعاا المقا نه  مهاو      

لعديههد مهها نجههد أنههه مهها خههالل مرالعتنهها ل الحيانههاا الشخصههي .يتعلههق بمعالجهه  

: منها األول  ال   اتجاهاا إلىانقرمت  انهأالمعني  بحماي  الحياناا.  تشريعاالا

 الشخصههي ،حمايهه  الحيانههاا بنصههور صههريح  لههما قههانون جتههها معالتنههاول 
                                                 

(
1
) See Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of 

the council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation) [Official Journal of the European Union, 4.5.2016]. 

(
2
  11 29، مقههال منشههو ، بتهها يي: !قههانون لحمايهه  الحيانههاا الشخصههي  ساا ود المريةااد ( 

 التالي: اإللكتروني، على الموقع 2012

http://www.alsharq.net.sa/2012/11/29/601674  



 

 

 

 

 

 

 

- 27 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

تعهرض  خهار تشريعتضمنها  لما نصور خاص معالج  ال والثاني: يا ا

 ون حي  أشا  إلى معالج  الحياناا فقه   لحماي  الحياناا بحعء النصور فق 

كقهوانيا حمايه  المعهامالا االلكترونيه  ) تفاصهي ، أيه  الدخول فهي
1
والثاله :  (.

بشههي  مهها التفصههي  حيهه  تنههاول القههانون منههي الحدايهه  تنههاول معالجهه  الحيانههاا 

متفقه  مهع مولهو  يها ا ترهميته  والهيي،   الحيانهاامعالجهاألحكام التفصيلي  ل

)الد اس  
2
).  

محاية عاجلة البيانات ضم  اانو  صرحية تعىن مب االجتاه األول: وضع نصوص
 البيانات الشخصية

التي باتهت ذاا أهميه   لرفرا  ما المولوعااحماي  الحياناا الشخصي         

اكهاا واالختراقهاا الصها خ  االنته ما زا ا صو  وأشهكالالسيما بعد ،خاص 

العديد ما الهدول إلهى سها  فع  الييالتي تعرلت لها في اوون  األخير ، األمر 

ل علههههى سههههريتها احفههههوموايههههه  ذلههههك بهههههد  ال لمكافحهههه  تشههههريعاا خاصهههه 

                                                 

(
1

 2008( لرهن  69ل في سلرن  عمان، حي  صهد  المرسهوم الرهلراني  قهم )( كما هو الحا

بشةن قانون المعامالا اإللكتروني ، اليي تضما الفص  الرهابع منهه األحكهام المتعلقه  بحمايه  

د.  اشاد بان (. للمزيهد حهول ههيا القهانون  ايهع: 49 – 43الحياناا الخاصه  فهي المهوا  مها )

ا الشخصهههي  فهههي قهههانون المعهههامالا اإللكترونيههه   قهههم حمايههه  الحيانههها حهههول حماااد الدلوشااا: 

برعايه  هيئه   و قه عم  مقدم  الي ندو  الجوانب القانوني  للتعامالا اإللكترونيه  2008 69

 سلرن  عمان، منشو   على الموقع اإللكتروني التالي: تقني  المعلوماا

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=766 

حي  تنهاول  2014( لرن  20بشةن قانون المعامالا االلكتروني  الكويتي  قم )وكيلك الحال  

 (.36 – 32الخصوصي  وحماي  الحياناا في الموا  ما )

(
2

، 2000مهايو سهن   31( الصها   فهي 429( وما هيه التشريعاا القهانون الهدنما كي  قهم )

 519القانون  قم بمويب  قد أ خلت على هيا القانون العديد ما التعديالا أخرها التعدي و

  .2007يونيو  6الصا   في  
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 .وخصوصيتها

مولع معالج  الحياناا يا  لما النصهور الصهريح  التهي تناولتهها ف          

كمها ههو الحهال فهي القهانون التونرهي حيه  الشخصهي ، تشريعاا حماي  الحياناا 

المتعلهههق بحمايههه  المعريهههاا  2004( لرهههن  63القهههانون  قهههم )أصهههد  المشهههر  

الشخصي ، وتابعه المشر  المرربي بعد مرو  عد  سنواا بإصدا  القانون  قم 

المتعلق بحماي  األشخار الياتييا تجاه معالج  المعرياا ذاا  2009( لرن  8)

لشخصي )الرابع ا
1
( 4كمها أصهد  المشهر  فهي ينهوب افريقيها القهانون  قهم ) (.

بشةن حماي  المعلوماا الشخصي  ) 2013لرن  
2
.) 

 القانون 2015إما    بي في عام وفى  ول  اإلما اا العربي  المتحد  أصد ا  

) تنظيم نشر وتحا ل الحياناا بشةن( 26 قم )
3

( 2أصهد ا القهانون  قهم )كما  (،

وههي الجهه  المختصه  باإلشهرا  علهى  إنشا  مؤسر  بياناا  بيب 2016ن  لر

ترحيق القانون المشها  إليهه سهلفاً. ومها التشهريعاا التهي صهد ا حهديثاً القهانون 

 بشةن حماي  خصوصي  الحياناا الشخصي . 2016( لرن  13القرري  قم )

يهت ربي  تعد فرنرا مها أواله  الهدول التهي عنشريعاا الروعلى مرتو  الت       

( 17بالحيانههاا الشخصههي  والعمهه  علههى حمايتههها، حيهه  أصههد ا القههانون  قههم )

                                                 

(
1

(، ر 2009فحرايهر  23) 1430صفر  27بتا يي  5711الرسمي  عد   ( منشو  بالجريد 

ترههو  التشههريع الرههيحرانى بالمملكهه  د. أمياار بعااداس  . للمزيههد عهها هههيا القههانون  ايههع: 552

خلهه  بنههدو  حههول المترلحههاا المرربيهه  تجههاه معالجهه  المعريههاا ذاا الرههابع الشخصههي، مدا

والمنعقهد   ESCWAالقانوني  والتنظيمي  إلقام  مجتمع معرفه  مرهتدام فهي المنرقه  العربيه  

 .2012 يرمحر  20 – 19بحيروا في الفتر  ما 

(
2

 .2013نوفمحر  26الصا    في  37067 قم  581( منشو  بالجريد  الرسمي  العد  

(
3

 بيههع األول  16فههي  49الرههن   –393العههد   – بههيإمهها    -( منشههو  بالجريههد  الرسههمي  

 .2015 يرمحر  27الموافق  -هـ 1437
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) والمتعلهق بالمعلوماتيه  والحريهاا 1978الصا   سهن  
1
أ خه  المشهر  وقهد ، (

أخرهها التعهدي  بمويهب القهانون هيا القهانون تعديالا على العديد ما الالفرنري 

د القههانون  قههم كمهها أصههد ا  ولهه  الرههوي، 2016( الصهها   سههن  1321 قههم )

 والمتعلق بحماي  الحيانهاا الشخصهي  1998ابري  سن   29( الصا   في 204)

(
2
). 

مها المشهر  األو بهي بهه ام قه ، ماوما التشريعاا التي صد ا حديثاً في أو با

والتههي حلههت محهه  التوييههه  2016( لرههن  679إصههدا  الاللحهه  األو بيهه   قههم )

) 1995 ( لرن 46األو بي  قم )
3
المشهر  التركهي القهانون  قهم أصهد   كما.. (

بشةن حماي  الحياناا الشخصي  ) 2016( لرن  6698)
4
.)  

                                                 

(
1

  . للمزيد  ايع:كما قال عنه الحعء CADAقانون كا ا بهيا القانون  رمى( وي

Edouard Geffray: DONNÉES OUVERTES ET DONNÉES 

PERSONNELLES, LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION 

GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 9 - 27 FÉVRIER 2017. p.41. 

http://www.tendancedroit.fr/wp-content/uploads/2017/03/10-

Louverture-des-donnees-judiciaires.pdf 

"loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dite loi «CADA», qui subordonne la 

réutilisation de………". 

(
2

 إللكتروني لقاعد  الحياناا القانوني  للويحو:( هيا القانون منشو  على موقع ا

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=242354 

(
3

الصا    17( للمزيد عا الاللح  األو بي  الجديد  والتوييه الرابق، والقانون الفرنري  قم 

 االطال  على المريع التالي: 1978سن  

GUIDE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES: 

L’APPORT DES NORMES VOLONTAIRES, Ce document a été 

élaboré par la commission de normalisation AFNOR Sécurité des 

systèmes d’information (CN 27-SSI), Janvier 2017,  

file:///D:/AFNOR_Guide_Protection_des_donnees_perso_HD.pdf. 

(
4

مها    24، فهي 2016( لرن  6698ياناا الشخصي  التركي  قم )( صد  قانون حماي  الح

والهيي أخهيا أحكامهه علهى  2016ونشر بالجريد  الرسمي  في الرابع ما ابريه  سهن   2016

 .1995( لرن  46غرا  التوييه الصا   عا االتحا  األو بي لحماي  الحياناا  قم )
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 البيانات   مبعاجلةاالجتاه الثاني: تضمني بعض التشريعات اخلاصة نصوصًا تعىن

 له  بعض لخاصل ط، لمن   صم، خحان مف لخب نامن   صىل  لخجناب لألص،  لا      

تتعلق  اوصون   لخصنوف عض لختش، عن لتجه   خ  تضا ن ب لخشصو فا ح ث

لخا، صم لخ لطناال ،قم   وا، هان هص لخحنل  ال  لطاف ىانن ح ث تهن بحان 

بشأن قمناصن لخاعمناع  لإلخهت،صا مفا لخمضم تضمان لخ ومل  2008( خ اف 69)

 – 43لخ ممنبم ااممح لألحهممنم لخاتعللممف بحان ممف لخب ناممن  لخصنوممف  ممال لخاممصلا اممن )

  اعنخجف لخب نامن  لخشصوم ف ضمان اوصومح اصن صلخضم تانصل اصضص (.49

 لختع،ض أل ف  حهنم ت و ل ف.

ص   ا س لرتجنةا ىال  بعض لخاصل ىل  تضا ن بعض لختشم، عن  لخصاا مف 

صبومم ف صنوممف قطممن  لرتوممنر  اوصوممن تتعلممق بحان ممف لخب ناممن  لخشصومم ف 

 :نلىلم   مب ل لخا مااهمن اصن لختع،ض خاعنخجتهن بشمالء امن لخت وم ل  خلعاعء

اوصوممن  تتعلممق  2006( خ مماف 34تضمما ن قممناصن لرتوممنر  لخلطمم،م ،قممم )

المااال صماان  لرتومنر  بن متصالم  لخاوصص  خزا ح ث  ابحان ف لخب نان 

ر  احلصق لخصوصو ف خلعامعء  لخ له ف صلخع له فا ا،لىن  شبهن  لرتونر

 ه  م،خل ىامعء بعمض شم،هن  لخصماان ب نان  لخه  ، ان   تع،ض  ان بعاان 

  .(1) نخب نان ب تزص اهن تم بعاان  ان لخاصنط،

                                                                                                                   

Mindy Bilgehan and yusuf Mansur Ozer: Data Protection 2016, 

Article Published,19 October 2016. 

http://www.mondaq.com/turkey/x/536444/data+protection/Data+Prote

ction+2016 

(
1

بمرهئولي  مقهدمي خهدماا  2006( لرهن  34( وفى ذاا الوقهت أقهر القهانون القرهري  قهم )

ا يمههع أو اسههتخدام أو حمايهه  أي بيانههاا فههي عهههدتهم للعمههال ، واالمتنهها  عههاالتصههاالا عهها 

االحتفال أو نشهر أي معلومهاا عها العمهال  إال بموافقه  العميه  نفرهه أو إذا مها سهم  القهانون 

علهى أن:" علههى مقهدمي الخدمه  عنهد إ ا   شهحكاتهم ومرافقههها  52حيه  نصهت المها    بهيلك. 
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 يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصيةخاص وصريح االجتاه الثالث: وضع تشريع 

اعنخجممف لخب ناممن  لختشم، عن  ااممض لخبال ممف بعممض  انصخمم تص م  هممضل لرتجممنة       

امممن  بشمممالءخب مممنن  حهناهمممن تع،ضممم  بح مممث  باومممصص وممم، حفا لخشصوممم ف

 31( لخونا،  ال 429ن هضة لختش، عن  لخلناصن لخااان،هال ،قم )صا. لخت و ل

قممناصن اعنخجممف لخب ناممن  لخشصومم ف خجممز، لخ ممن،ص ،قممم ص .(1) 2000اممن ص  مماف 

  (.2) 2004( خ اف 24صلخاعال بنخلناصن ،قم ) 2001( لخونا،  اف 73)

 خطة الدراسة

الحالره  لحهق  مها الدقه  واألهميه  مولهو  الد اسه  نظراً لما يتص  به         

علههى مهها خاللههها الفههر  فههي حمايهه  خصوصههيته المعلوماتيهه ، فةننهها سههو  نركههز 

حيانههاا الشخصههي ، وهههي عمليهه  حديثهه  أفرزههها الالجوانههب القانونيهه  لمعالجهه  

يهتم تنهاول  سو ليلك  الترو  التكنولويي الهال  اليي نشهده في الوقت الراها.
                                                                                                                   

حفهه   واألنظمهه  المتصههل  بههها مراعهها  حقههو  الخصوصههي  للعميهه . وتقههع علههيهم مرههؤولي 

لمعلومههاا والحيانههاا الخاصهه  بالعميهه  وباتصههاالته التههي تكههون فههي حيههازتهم، وعلههيهم تههوفير ا

الحماي  الكافي  لها، وال يجوز لمقدم الخدم  يمهع أيه  معلومهاا أو اسهتعمالها أو االحتفهال بهها 

 أو إعالنههها عهها أي عميهه  إال بموافقتههه أو وفقههاً لمهها يرههم  بههه القههانون. وعلههى مقههدمي الخدمهه 

د ما ان المعلوماا المقدم  صحيح  وكامل  وصحيح  لررض استعمالها. وللعمال  الحق التةك

 في أن يرلحوا تصحي  أو حي  أي معلوماا خاص  بهم".
(
1
) The Act on Processing of Personal Data, Act No. 429 of 31 May 

2000 as amended by Act No. 519 of 6 June 2007, " (Official Journal) 

on 2 June 2000. https://rm.coe.int/16806af0e6. 

(
2
) See: Act on Processing of personal Data, Act no. 73 on the 8 May 

2001 as amended by act no.24 on the 17 May 2004. 

نرها   –التعا ي   –وقد يا  هيا القانون في عشر  فصول تناول فيها: "الررض ما القانون 

االخرها  بمعالجه   –نق  الحياناا الشخصي  إلى الحلهدان األينحيه   –معالج  الحياناا  –ترحيقه 

 –اإلشهرا   –إخرا  وكاله  حمايه  الحيانهاا واإلذن بالمعالجه   –األما  –الحياناا الشخصي  

  أحكام ختامي ".  –المرؤولي  واإللرا  والمرؤولي  الجنالي  
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لشخصهي ، وذلهك مها خهالل اناا االمولو  بولع إطا  عام لفكر  معالج  الحي

 هههانخصههص لوالتههي سههو  بيههان الشههروط القانونيهه  الالزمهه  لصههح  المعالجهه  

تحع ذلك بحيان او ا  القانوني  الناشئ  عا معالج  ،  م نما الد اس  الفص  األول

حالهه  لد اسهه   :،  ههم نخصههص الفصهه  الثالهه وذلههك فههي الفصهه  الثههاني الحيانههاا

معالجهه  فيههها األحكههام القانونيهه  ل نتنههاول، الشخصههي  معالجهه  الحيانههااترحيقيهه  ل

نختهتم الد اسه  بحيهان وأخيهراً  مرتخرياا ترجيالا أيههز  المراقحه  الحصهري .

علهى أن نمهههد  .مهد  حايتنها إلههى سها تشهريع يتعلههق بحمايه  الحيانهاا الشخصههي 

وذلك على  مفهوم معالج  الحياناا الشخصي  تمهيدي نرتعرض فيهح  حليلك بم

 : التاليو النح

 .مفهوم معالج  الحياناا الشخصي  مددث تمهيد        

 .شروط صح  معالج  الحياناا الشخصي  الف   األوب       

 .او ا  الناشئ  عا معالج  الحياناا الشخصي  الف   الثان:       

  األحكههام القانونيهه  لمعالجهه  مرههتخرياا ترههجيالا أيهههز   الف اا  الثالااث       

 .الحصري  المراقح 

 .مد  حايتنا إلى سا تشريع يتعلق بحماي  الحياناا الشخصي  مطل  أخير       

 

 متهيديمبحث                                   

  البيانات الشخصيةمعاجلة مفهوم 
 متهيد وتقسيم: 
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 ااشنط جا ا   ،زة لختطص، لختهاصخصجال لخحا ث اعنخجف لخب نان  لخشصو ف        

 اوممص،هنص ه مم،  (1ف اممن لخا،لحممل )ب ل مملامم، تاعلمما   ىال ممف  ا ممف  نخاعنخجممف

اعنخجف تا، لخ. ح ث (2لخاعنخجف لآلخ ف لختال تتم بن تصالم  جهز  لخحن ب لآلخال )

ص ص م،ل  طمص،  اخلب نامن  لألصخ فصطص، لخاعنخجف  اطص، لختحض ،ب ع ف  طصل،: 

ىلمم   ممب ل لخا ممنل ااهممن تتضممان لخاعنخجممف ىمما   ا اممف ص (3) لخاعنخجممف لخ ناص ممف

أو تحههديلها والتةكههد مهها صههحتها وفرزههها وتلخيصههها  الحيانههاا أنظمهه  تحويهه 

) وتجميعها وتحليلها
4
).  

ههي المعالجه  التهي  ،خالل هيه الد اس ما على تناولها والمعالج  التي نحرر 

) تههتم فههي إطهها  مهنههي أو تجهها  
5
هههيه فالحمايهه  القانونيهه  تقتصههر فقهه  علههى  ،(

                                                 

(
1

مرحلهه   -1اا تمههر بههثالل مراحهه  أساسههي  أال وهههي: ( وقههد ذكههر الههحعء أن معالجهه  الحيانهه

 -2وفى هيه المرحل  يتم إ خال الحيانهاا بشهك  مناسهب حتهى يهتم معالجتهها.  –إ خال الحياناا 

وهيه المرحل  تتضما عملي  أو أكثر ما العمليهاا كالتصهني  أو المقا نه   –مرحل  المعالج  

 -3تي تنصهب علهى الحيانهاا التهي تهم يمعهها. أو الحراب .........إلى غير ذلك ما العملياا ال

للمزيههد عها ذلههك:  ايهع مقههال  مرحله  إخهراس النتههالج أو مها تعههر  بالتعامه  مههع المخريهاا.

 بعنوان:" كي  تتم معالج  الحياناا  اخ  الحاسوب" منشو  على الموقع اإللكتروني التالي:

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/262153/%D9%83%D9%. 

(
2

، وذلههك مهها خههالل ويههو  عالجهه  أيهههز  الكمحيههوتر للحيانههاا( وقههد ولهه  الههحعء كيفيهه  م

معالجهه  همهها: وحههد  المعالجهه  المركزيهه  والههياكر  المكونههان أساسههيان مرههئوالن عهها عمليهه  

. واألخيهر  فيههها يهتم تخهزيا الحيانهاا واألوامههر التهي يهتم إ خالههها main memoryالرليرهي  

 المقال المشا  إليه في الهامش الرابق.ايع  للمزيد:  بصف  مؤقت .

(
3

بعنوان معالج  الحياناا" على الموقهع  –( للمزيد عا هيه األطوا  مرايع  "الفص  الرابع 

 :التالياإللكتروني 

http://mics.unicef.org/files?job. 

(
4

 ( للمزيد عا هيه األنظم  والتعري  بها،  ايع الموقع اإللكتروني:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%  

(
5

( 73الوا    بالفصه  الثاله  مها قهانون يهز  الفها و  قهم ) 3( وقد عحرا عا ذلك الما    

والتي نصت عند تحديدها للنرا  المولوعي للقانون على سهريانه علهى  2001الصا   سن  

 معالج  الحياناا الشخصي  في القراعيا الخار والعام.
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التههي تههتم مهها  معالجهه  الحيانههااإلههى نراقههها  متههدال يو معالجههاا،النوعيهه  مهها ال

 Personal في سيا  أو إطا  نشاط شخصي أو منزلهي محهءشخص طحيعي 

or household activities     األو بي  )وهيا ما أكدته الاللح
1

(. 

 أنبالريو  إلهى التشهريعاا المعنيه  بحمايه  الحيانهاا الشخصهي ، تحهيا و         

مهها الحيانههاا تههتم معالجتههها وال تتمتههع بههةي نههو  مهها الحمايهه  ) وعيهه نهنههاك 
2
) 

الهداخلي أو الخها يي للدوله  تتم لمصلح  الدفا  الوطني واألمها التي المعالج  ك

                                                                                                                   

See article 3, chapter 3 of Act no. 73 on the 8 May 2001 as amended 

by Act no. 24 on the 17 May 2004: "This Act shall apply to the 

processing of personal data in the private and public sector". 

(
1
) See Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of 

the council of 27 April 2016:"2. This Regulation does not apply to the 

processing of personal data: (c) by a natural person in the course of a 

purely personal or household activity". 

ه على ما قانون معالج  الحياناا الشخصي  لجز  الفا و على عدم سريان 3كما نصت الما    

معالج  الحياناا الشخصي  التي يقوم بها شخص طحيعهي برهرض مما سه  أنشهر  ذاا طحيعه  

 خاص  بحت .

See article 3, chapter 3 of Act no. 73 on the 8 May 2001:" Part 2. This 

Act shall not apply to the processing of personal data undertaken by a 

natural person with a view to the exercise of activities of a purely 

private nature ."  

لخع،ب مف لخصنومف  ت نق فلرا صا  ان  65 شن،   خ هن لخانا / ان لخب نان  صهضة لخاصى ف  (2)

ر  ماصل  مال اطمنق همضة لخحان مف: بانء لخ لف  ال لخ ضمنء لخ م ب،لاال صلختمال اوم  ىلم   ن:  ب

لخعنامفا صلخما ن ا صلخبحمث صلختحم،م ىمن لخجم،لمما ص امن لخاصخمفا  لخب نان  لخصنوف بنخ معاف

معالجه  الحيانهاا التهي يقهوم بهها فوذلك مع مراعها  النصهور القانونيه  المرعيه  لهد  الدوله . 

أو المحلهي، شهرط أال يكهون ههد  المعالجه ،  أشخار طحيعيون في إطا  نشهاطهم الشخصهي

 ...".نق  الحياناا إلى طر   ال ، أو النشر......
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) ، هيا ما ناحي  أولىألغراض الوقاي  ما الجرالم ومنعها
1

 .) 

األشهخار حقهو  بةعمال المعالج  أن يراعى عند القيام  وما ناحي   اني ، يجب

فيمهها يتعلههق بتجهيههز بيانهههاتهم الشخصههي ، وذلههك برههء النظههر عههها  الرحيعيههيا

) وحريهاتهم األساسهي ينريتهم أو إقامتهم، أو حقوقهم 
2
، حيه  يتعهيا أن تكهون (

لخدمهه   معالجهه  مصههمم ال( أن تكههون 769كمهها يهها  بالاللحهه  األو بيهه   قههم )

  ..The processing should be designed to serve mankind الحشري 

وبنهها  علههى مهها سههحق، سههو  يههتم تقرههيم هههيا المححهه  إلههى  ال هه  مرالههب        

: لتعريه  معالجه  الحيانهاا الشخصهي  وأطرافهها، والثهاني: منهها نخصص األول

، وأخيراً: الحياناا الحراس و الحياناا الشخصي  مولو  المعالج  والتمييز بيال

                                                 

(
1
وفهى نفهس المعنهى نصهت الاللحه  األو بيه    ما القهانون المرربهي. 2 ايع: نص الما     (

علههى عههدم سههريان أحكامهها علههى مرههال  حمايهه  الحقههو  والحريههاا  2016( لرههن  679 قهم )

األساسي  أو حري  تدفق الحياناا الشخصهي  المتصهل  باألنشهر  التهي تقهع خها س نرها  قهانون 

كما ال تنرحق على معالج   national security نشر  المتعلق  باألما القومياالتحا  مث  األ

الحياناا الشخصي  ما يانهب الهدول األعضها  عنهد القيهام بةنشهر  تتصه  بالرياسه  الخا ييه  

 .المشترك  لالتحا     common foreign and security policyواألمني  

See Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament:" This 

Regulation does not apply to issues of protection of fundamental 

rights and freedoms or the free flow of personal data related to 

activities which fall outside the scope of Union law, such as activities 

concerning national security. This Regulation does not apply to the 

processing of personal data by the Member States when carrying out 

activities in relation to the common foreign and security policy of the 

Union". 

(
2

اا ( حيهه  نههص المشههر  التونرههي فههي الفصهه  التاسههع علههى لههرو   أن تههتم معالجهه  الحيانهه

ويجب أال تمهس  الشخصي  في إطا  احترام الياا الحشري  والحيا  الخاص  والحرياا العام .

معالجهه  المعريههاا الشخصههي  مهمهها كههان مصههد ها أو شههكلها بحقههو  األشههخار المحميهه  

بمويههب القههوانيا والتراتيههب الجهها ي بههها العمهه  ويحجههر فههي كهه  الحههاالا اسههتعمالها لرايهه  

 التشهير بهم. اإلسا   إلى األشخار أو
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. بشههةن معالجهه  الحيانههاا المحظههو   الاألعمههنختههتم   اسهه  هههيا المححهه  بتنههاول 

 وذلك على النحو التالي:  

 وأطرافها. تعري  معالج  الحياناا الشخصي  األوب  المطل           

 .المعالج  مولو  الثان:  المطل           

 .بشةن معالج  الحياناا الشخصي  المحظو  األعمال  الثالث  المطل           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولاأل املطلب
 وأطرافها تعريف معاجلة البيانات الشخصية
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 processing عاجلةاملوالً: تعريف أ

( 679الاللحه  األو بيه   قهم )مها في فقرتها الثاني   عرفت الما   الرابع         

" عملي  أو مجموع  ما العملياا يتم إيراؤهها علهى ها:المعالج  بةن 2016لرن  

وا  كانههت ا الحيانههاا الشخصههي ، سههالحيانههاا الشخصههي  أو علههى مجموعههاا مهه

، مثهه  يمههع أو ترههجي  أو تنظههيم أو هيكلهه  أو بواسههر  وسههال  يليهه  أم غيههر ذلههك

تخههزيا أو تعههدي  أو ترييههر أو اسههتريا  أو استشهها  ، أو اإلفصههاا عهها طريههق 

اإل سههال أو النشههر أو غيههر ذلههك مهها وسههال  اإلتاحهه  أو الموا مهه  أو الجمههع أو 

) دمير"التقييد أو المحو أو الت
1
.) 

 1978( الصها   سهن  17المها   الثانيه  مها القهانون الفرنرهي  قهم ) طلقهتكمها أ

ك  على  traitement des données personnelمعالج  الحياناا الشخصي  

الحيانهههاا الشخصهههي ، كهههالجمع واالسهههتالم محلهههها عمليههه  أو مجموعههه  عمليهههاا 

سهههتريا  واالسهههتخدام والترهههجي  والتنظهههيم والتخهههزيا والتهيئههه  والتعهههدي  واال

) واإلفشا  والنشر والنق  والحجب والتخلص والمحو واإللرا 
2
.) 

                                                 

(
1
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/679 of the European 

parliament, chapter 1 Definition:"(2) ‘processing’ means any 

operation or set of operations which is performed on personal data or 

on sets of personal data, whether or not by automated means, such as 

collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or 

alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, 

dissemination or otherwise making available, alignment or 

combination, restriction, erasure or destruction". 

(
2
) Voir: Article 2, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004 :" un traitement de données à caractère personnel 

toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles 

données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, 
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حرصههت العديههد مهها التشههريعاا العربيهه  ) وفههى ذاا االتجههاه         
1
المعنيهه   (

على ولع تعري  لمعالج  الحياناا منهها علهى سهحي  الشخصي  حماي  الحياناا ب

  بةنها:" ك  عمليه  أو مجموعه  مها عر  المعالجالي   المثال القانون المرربي

العملياا تنجز بمراعد  طر  يليه  أو بهدونها وترحهق علهى معريهاا ذاا طهابع 

شخصي، مث  التجميع أو الترجي  أو التنظيم أو الحف  أو الماللم  أو التريير أو 

االسهههتخراس أو االطهههال  أو االسهههتعمال أو االيصهههال عههها طريهههق اال سهههال أو 

يخههر مهها اشههكال إتاحهه  المعلومههاا، أو التقريههب أو الههرب  اإلذاعهه  أو أي شههك  

) الحيني وكيا االغال  أو المر  أو اإلتال "
2
). 

عرفت الما   األولى ما قهانون المعهامالا االلكترونيه  العمهاني الصها   وكيلك 

معالجه  الحيانهاا بةنهها:" عمليهه  أو  2008( لرههن  69بالمرسهوم الرهلراني  قهم )

يراؤها على الحياناا الشخصي  عا طريق وسال  تلقالي  مجموع  عملياا يتم إ

أو غيرها أو يمعها أو ترجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو 

استرياعها أو مرايعتهها أو اإلفصهاا عنهها عها طريهق إ سهالها أو توزيعهها أو 

وهها أو اتاحتها بوسال  أخر  أو تنريقها أو لم بعضها لحعء أو حجحهها أو مح

                                                                                                                   

l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la 

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la 

communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de 

mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le 

verrouillage, l’effacement ou la destruction ". 

(
1

( كما هو الحال بشةن القانون التونري حي  عهر  معالجه  الحيانهاا الشخصهي  فهي الفصه  

عملياا المنجز  سوا  برريق  يليه  أو يدويه  مها شهخص طحيعهي أو معنهوي الرا   بةنها:" ال

والتي تهد  خاص  إلى يمع معرياا شخصي  أو ترجيلها أو حفظهها أو تنظيمهها أو ترييرهها 

أو اسههتراللها أو اسههتعمالها أو إ سههالها أو توزيعههها أو نشههرها أو إتالفههها أو االطههال  عليهههها 

باسترالل قواعد الحياناا او الفها   أو الرجالا أو الحراقاا وكيلك يميع العملياا المتعلق  

 أو بالرب  الحيني". 

(
2

  (  ايع: الما   األولى ما القانون المرربي.
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إلرالها" )
1

 .) 

التعري  الهيي يها ا بهه يتميهز  نجد أن ،الرابق  التعريفاابالريو  إلى و       

 الحياناا على العملياا التي يمكا إيراؤها كاف  حي  يشم  بةنه تعري  واسع،

الفهر   ولخصوصهي  الخاصه  للحيها  تتعهرض أن مها الممكها والتهي ، الشخصهي

ترجيلها أو تخزينها أو حفظها أو تعهديلها أو كشهفها  أو استالمها أو هبيانات جمعك

أو نقلها أو استرياعها أو إتاحتها لجمعهها أو تصهنيفها أو حجهب اسهتخدامها كليهاً 

معالج  الحياناا قد تقتصر على عملي  واحد  مث  الجمهع أو االسهتالم ف أو يزلياً.

ما خهالل القيهام بعهد  ، وقد تتم وهكياأو الترجي  أو التخزيا أو التعدي ...........

إلهى غيهر ذلهك ...... عملياا مث  الجمع والتخزيا أو االستالم والجمع والتخزيا

 هيا ما ناحي  أولى.ما العملياا 

 غيهر اوليه و  اوليه  المعالجه بهياتفهر  التشهريعاا  لهم وما ناحي   اني ،         

 الجهه  مها هابأسهلو اختل  وإن ،هي نفرها واألهدا  الولال  لكون (اليدوي )

) التقني 
2
الهوا    أو المرتقهب  الحيانهاا معالجه لرريق  التي تتم بهها فال عحر  ل ،(

) أو غير يليه  سوا  تمت برريق  يلي  ا(3) و و ها في ملفاا يدوي 
1

كليه  أو  (،

                                                 

(
1

(  ايع: نص الما   األولهى مها قهانون المعهامالا االلكترونيه  العمهاني الصها   بالمرسهوم 

  .2008( لرن  69الرلراني  قم )

(
2
عرفه المشر  الكويتي في الما   األولهى مها قهانون  - لكتروني  للدياناشنظام الم الج  اَل( 

بةنههه:" نظههام الكترونههى إلنشهها  أو إ خههال أو  2004( لرههن  20المعههامالا االلكترونيهه   قههم )

اسههتريا  أو إ سههال أو اسههتالم أو اسههتخراس أو تخههزيا أو عههرض أو معالجهه  المعلومههاا أو 

  مهها المعالجههاا ترههم  بتخههزيا كههم هالهه  مهها الحيانههاا الرسههال  الكترونيههاً". فهههيه النوعيهه

الشخصي  على قرر صلب أو أسروان  مدمج  يمكا ما خالل أي منهما التعر  على كافه  

 الحياناا والمعلوماا المخزن  والمتعلق  بةي انران. 

(
3

مايهه  الرههريقتيا تمتههد إليهمهها الح تههاً ( ومعالجه  الحيانههاا قههد تههتم برريقهه  يليهه  أو غيهر يليهه  وكل

 القانوني  وهيا ما أكده القانون الفرنري:
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سوا  تمت ما قح  أشخار طحيعييا أو اعتحا ييا )و يزلي 
2
.) 

يهتم مها خهالل و هالق لرفهرا  الشخصهي  يمهع الحيانهاا وما ناحي   الثه ،         

) معتمد  يتم إعدا ها وصهياغتها بشهك  معهيا
3
 لراتهمنء امن بعما  م،اخل  حمقو .(

يههتم االحتفههال بههها فههي ملهه  علههى أن  (.4) لخحوممصل ىلمم  ا ممصف ااهممنتهمن اعنخج

 "الشخصهيأطلقت عليه بعء التشريعاا ترمي " مله  المعريهاا ذاا الرهابع 

(
5
).  

                                                                                                                   

Voir: Article 2, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004:" La présente loi s’applique aux traitements 

automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements 

non automatisés de données à caractère personnel contenues ou 

appelées à figurer dans des fichier…… ".   

(
1

( حيهه  يههر  الههحعء أن اسههتخدام الحاسههحاا فههي معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  وتخزينههها 

رياعها ومقا نتههها ونقلههها يجعهه  فههرر الوصههول إليههها برريههق وتحليههها والههرب  بينههها واسههت

التحايهه  أو علههى نحههو غيههر مههرخص بههه أكثههر مهها ذي قحهه . عههالو  علههى أن اسههتخدام تلههك 

الحاسحاا يفت  مجهاال واسهعاً إلسها   اسهتخدامها أو توييههها توييههاً منحرفهاً أو خاطئهاً األمهر 

والحكههم علههيهم حكمههاً خفيههاً مهها واقههع  الههيي يههؤ   فههي النهايهه  إلههى تعريهه  خصوصههي  األفههرا 

 .6المريع الرابق، ر د. حسين بن س يد الغاهللارى   سجالا الحياناا المخزن .  ايع:

(
2

مها القهانون المرربهي. وفهى نفهس المعنهى الفصه  الثهاني مها  1فقر   2(  ايع: نص الما   

ليه  وغيهر اوليه  القانون التونري اليي نهص علهى أن:" ينرحهق ههيا القهانون علهى المعالجه  او

 للمعرياا الشخصي  سوا  تمت ما األشخار الرحيعييا أو ما اليواا المعنوي ".

(
3

 ما القانون المرربي. 2فقر   5(  ايع: نص الما    

(
4

للفر ، فهي أي ما القانون القرري حي  نصت على أن:"  3فقر   6( وهيا ما أكدته الما    

الحصههول علههى نرههخ  مهها بياناتههه  -3فيمهها يلههي: وقههت، .............ولههه بويههه خههار الحههق 

 الشخصي  بعد سدا  محلغ ال يجاوز مقاب  الخدم ".

(
5

( عههر  المشههر  المرربههي هههيا الملهه  فههي ما تههه األولههى بةنههه:" كهه  مجموعهه  مهيكلهه  مهها 

المعريههاا ذاا الرههابع الشخصههي يمكهها الولههوس إليههها وفههق معههايير معينهه  سههوا  كانههت هههيه 

غير ممركز  أو موزع  برريق  وليفي  أو يررافيه  مثه  المحفولهاا  المجموع  ممركز  أو

 وبنوك المعرياا وملفاا اإلحصا ". 
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 restrictionيمكا للمعالج القيام بتقييد عملي  المعالج   ابع ، وما ناحي        

of processing     وذلك ما خالل ولع عالماا على الحياناا المخزن  بهد

) الحد ما معالجتها في المرتقح ، وهيا ما أشا ا إليه الاللح  األو بي 
1
.) 

لهم تحهد   لحيانهاا الشخصهي  لرهرض المعالجه ،وعا الوقت الهيي يهتم فيهه يمهع ا

وقتههاً معينههاً لههيلك، ولكهها مهها يحههدل عمههالً لههد  الكثيههر مهها  الرههالف  التشههريعاا

بالمتعههامليا معههها أو لشههركاا التههي تقههوم بجمههع الحيانههاا الخاصهه  لجهههاا أو اا

بعماللها فةنها تقوم بعمليه  الجمهع فهي أوقهاا مختلفه  منهها علهى سهحي  المثهال ال 

برهرض customers service  ال خدمه  العمهمراكهز الحصر، عند االتصهال ب

طهههرا أسهههئل  أو طلهههب استفرههها اا أو طلهههب خهههدماا، وقهههد يكهههون مههها خهههالل 

قهد و ،مهه بعهء الشهركاا لعماللههاالمشا ك  في برنامج ترويقي أو ترفيههي تقد

  الشركاا.الجهاا أو يكون ما خالل تصف  المواقع االلكتروني  لتلك 

 أو عمليه كه   بةنهها لجه  الحيانهاايمكا تعريه  معاأنه ، نخلص مما سحق        

مها يكهون  يلي  غير أو برريق  يلي  شخصي  على بياناا منفي  عملياا مجموع 

 وأ اسهههتراللهاأو  ترييرهههها أو تنظيمهههها او حفظهههها أو ترهههجيلها أوهههها يمعشهههةنها 

 هههههاحجحو هههههانقلأو  هاسههههترياعوا هاتعههههديلأو  وتوزيعههههها نشههههرهاأو  اسههههتعمالها

 ، أو شههخار طحيعيههأسههوا  تمههت مهها قحهه   ،لهههالراإو اهههمحو ومنههها أوالههتخلص 

 عام  أو خاص . معنوي 

 املعاجلة أطرافثانيا: 
                                                                                                                   

الوصهول  يمكها بشهك  منظمه  شخصهي  بياناا كما عر  نظام حف  الحياناا بةنه:" مجموع 

 يهاهز  وتكهون للشهخص إشها   بةيه  بالشخص أو متعلق  كانت سوا  معين  لمعايير بنا ً  إليها

 لهيه الراي ". له أعريت بةوامر يعم  يهاز بواسر  معالج  لم تكا لو حتى   للقرا

(
1
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/679: " (3) ‘restriction of 

processing’ means the marking of stored personal data with the aim 

of limiting their processing in the future". 
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 : الشهخص المرهئول عهاههم أساسهي معالج  الحياناا الشخصي  أطهرا  ل        

، ويرلهق عليهه )المعهالج( الشخص القهالم بهها، وويرلق عليه )المراقب( المعالج 

ويرلههق عليههه )المعنههى  معالجهه  بياناتهههالههيي تههتم  صههاحب الحيانههاا والشههخص

ويتعيا أن يتوافر في ك  منهم شروطاً معينه  ) ،باألمر(
1
ههؤال   وإلهى يانهب، (

  التالي:على النحو أشخار يخريا سو  يتم تناولهم  يويداألشخار 

 سؤول ع  معاجلة البيانات الشخصيةالشخص امل -1

شهخص أو يهه  أو   تهتم تحهت إشهرامعالج  الحياناا الشخصي  يجب أن        

وهههيا  ،معالجهه  ووسههاللهاالمهها  تقههوم بتحديههد الرايهه أو وكالهه     أو مؤسرهه هيئهه

ترهههمي   2016( لرهههن  679 قهههم )الاللحههه  األو بيههه  عليهههه  تالشهههخص أطلقههه

قد وويعد أحد األطرا  األساسي  في عملي  المعالج ،  Controller“ب المراق"

وكالهه  أو الالعامهه  أو  و الرههلر أ الشههخص الرحيعههي أو االعتحهها ي بةنههه:" هتههعرف

ض ووسههال  معالجهه  اغههرأوحههدها أو باالشههتراك مههع أخههريا التههي تحههد  هيئهه  ال

) الحيانههاا الشخصههي "
2
كالهه  حمايهه  بو الههدنما كيالقههانون  أسههماهافههي حههيا  .(

                                                 

(
1
منها على سحي  المثال، ما ترلحته بعء التشريعاا كالتشريع التونري حي  نهص الفصه  ( 

علههى لههرو   تههوافر شههروط معينهه  فههي كهه  مهها الشههخص الرحيعههي أو الممثهه  القههانوني  22

للشخص المعنوي الراغب في القيام بمعالجه  الحيانهاا الشخصهي  وأعهوانهم. منهها علهى سهحي  

للمزيهد عها ..................الي. ونقى الرهوابق بالحال ، ، مقيماً المثال: أن يكون تونري الجنري

 المشا  إليه سلفاً. فص هيه الشروط الريو  لل

(
2
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/67, chapter 1 Definition:" 

‘controller’ means the natural or legal person, public authority, agency 

or other body which, alone or jointly with others, determines the 

purposes and means of the processing of personal 

data………………...". 
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) The Data Protection Agencyالحياناا 
1
ترمى في القانون الفرنري و (.

مشر  فهي الفصه  أشا  إليها ال حي  "ي  والحريااللمعلوماتاللجن  الوطني  " ب

إلى تشكيلها ) 13  أشا ا الما  قد و الثال  ما القانون
2
.) 

                                                 

(
1
) See: Chapter 16 of The Act on Processing of Personal Data Act 

No. 429 of 31 May 2000 ,The Data Protection Agency." 55. - (1) The 

Data Protection Agency, which consists of a Council and a Secretariat, 

is responsible for the supervision of all processing operations covered 

by this Act……".   

(
2
)  LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET 

DES LIBERTÉS (CNIL). 

 إلى تشكي  اللجن  حي  تتكون ما  مانيه  عشهر عضهواً وههم: "   عشرالما   الثالثوقد أشا ا 

معيه  الوطنيه  ومجلهس الشهيوق مها أيه  . نالحان وعضويا فهي مجلهس الشهيوق، تعيهنهم الج1

. عضههوان مهها المجلههس االقتصهها ي وااليتمههاعي والحيئههي تنتخههحهم 2 لههمان تمثيهه  تعههد ي. 

يا مها أعضها  أو أعضها  . ا نه4. عضوان أو أعضا  سابقيا ما مجلهس الدوله ، 3الجمعي . 

.  ال هه  6عضههوان أو أعضهها  سههابقيا فههي  يههوان المحاسههح ،°  5 سههابقيا فههي محكمهه  الههنقء،

مها . شخصيتان يعيناً علهى التهوالي 7أشخار مؤهليا بالقضايا الرقمي  أو الحرياا الفر ي ، 

.  لهيس لجنهه  الوصهول إلهى الو ههالق 8قحه   لهيس الجمعيهه  الوطنيه  و لهيس مجلههس الشهيوق. 

 اإل ا ي ، أو ما ينوب عنه".  

Article (13) : Modifié par la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 :" I. - 

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est 

composée de dix-huit membres :1° Deux députés et deux sénateurs, 

désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de 

manière à assurer une représentation pluraliste ; 2° Deux membres du 

Conseil économique, social et environnemental, élus par cette 

assemblée ; 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, 

d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée 

générale du Conseil d'Etat ; 4° Deux membres ou anciens membres de 

la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, 

élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Deux 

membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au 

moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale 

de la Cour des comptes ; 6° Trois personnalités qualifiées pour leur 
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الشههخص المرههؤول عهها معالجهه  الحيانههاا كمهها عههر  المشههر  الفرنرههي         

قهانون المعلوماتيه  والحريهاا الفصه  األول مها في الما   الثالثه  مها  الشخصي 

 2004أغرهرس  6لمعدل بةحكام القانون الصها   فهي وا 1978( لرن  78 قم )

بةنه: " الشخص أو الهيئ  العام  أو الوكال  التي تحد  أهدا  معالجه  المعريهاا 

الشخصي  وطرقها " )
1

 .) 

التشههريعاا العربيهه  المعنيهه  بحمايهه  الحيانههاا بعههء حرصههت وفههى ذاا االتجههاه 

) الشخصههي 
2
منههها علههى  عالجهه عريهه  للجههه  المرههؤول  عهها الم، علههى ولههع ت(

الما   األولى بةنه:" الشهخص الهياتي  اهعرفتسحي  المثال القانون المرربي حي  

أو المعنوي أو الرلر  العامه  أو المصهلح  أو أي هيئه  تقهوم، سهوا  بمفر هها أو 

يهاا ذاا الرهابع باشتراك مع يخريا، بتحديهد الرايهاا مها تحديهد معالجه  المعر

 الشخصي ووسالله

                                                                                                                   

connaissance du numérique ou des questions touchant aux libertés 

individuelles, nommées par décret ; 7° Deux personnalités qualifiées 

pour leur connaissance du numérique, désignées respectivement par le 

Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;  8° Le 

président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou 

son représentant ". 

(
1
) Voir: Article 3,chapitre 1, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004:” Le responsable d’un traitement de données à 

caractère personnel est,……………..la personne, l’autorité publique, 

le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ». 

(
2

المعالجهه  فههي الفصهه  الرهها   مهها قههانون  ( حيهه  عههر  المشههر  التونرههي المرههؤول عهها

المعريههاا الشخصههي  بةنههه:" كهه  شههخص طحيعههي أو معنههوي يحههد  أهههدا  معالجهه  المعريههاا 

الشخصههي  وطرقههها". ويرههمي ب " الهيئهه  الوطنيهه  لحمايهه  المعريههاا الشخصههي ". فههي حههيا 

 قههم  أطلههق عليههه المشههر  القرههري ترههمي  "المراقههب" وعرفههه فههي المهها   األولههى مهها القههانون

الرحيعي أو المعنهوي الهيي يقهوم منفهر اً أو باالشهتراك مهع  الشخص” بةنه: 2016( لرن  13)

 يخريا بتحديد كيفي  معالج  الحياناا الشخصي  والررض منها".
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خالل التعريفات السابقة، يتضح أن المسؤول عن معالجة البيانات  من          

معينة منن  هيئة أو عامة سلطة أو أو معنوي الشخصية، هو كل شخص طبيعي

 معالجة كيفية وغاية بتحديد آخرين مع باالشتراك أو منفردة تقوم ،قبل السلطة

 و مالهااسنتع وصنحة البياننات معالجنةفي مراقبة حيث ينحصر دوره ، البيانات

اتخاد بعن  اججنراتات التني تتعلنم بعملينة المعالجنة منهنا علنى سنبيل الم نال  

، إجنرات وعيتهموتن همتندريبوتحديد المعالجين المسؤولين عنن حماينة البياننات، 

البيانات، والتحقم من عمليات تدقيم ومراجعة شاملة عن مدى االلتزام بحماية 

إلينننو، واتخننناي االحتياطنننات الالزمنننة التنننزام المعنننالع بالتعليمنننات التننني يوجههنننا 

 (. 1للحماية، ورصد ومتابعة يلك بصفة مستمرة )

  املعاجل -2

يعهد أحهد األطهرا  و ،الشخصهي  الحيانهااالشخص القهالم بمعالجه  هو        

( 679 قم )  األو بيت عليه الاللح  أطلقلي  المعالج ، وقد األساسي  في عم

 أورحيعههي الشههخص اله بةنههه:" تههعرفو   Processor "المعههالج"ترههمي  

 هيئههه  أخهههر  تقهههوم بمعالجههه   العامههه  أو الوكالههه  أو أي الرهههلر القهههانوني أو

) الحياناا الشخصي  نياب  عا المراقب"
2

 تشريعااأطلقت عليه في حيا  (. 

) أخر 
3
ترمي  "المناول" وعرفته بةنهه:" كه  شهخص طحيعهي أو معنهوي  (

كمهها يقهوم بمعالجهه  المعريهاا الشخصههي  لحرهاب المرههؤول عها المعالجهه ". 

الشههخص الرحيعههي أو المهها   األولههى مهها القههانون القرههري بةنههه:"  عرفتههه

                                                 

(
1

 ما القانون القرري. 11(  ايع: نص الما    

(
2
) See article 4 of see Regulation (EU) 2016/679: " chapter 1 

Definition: 8) ‘processor’ means a natural or legal person, public 

authority, agency or other body which processes personal data on 

behalf of the controller". 

(
3

  .2004( لرن  63( كالتشريع التونري  قم )
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 المعنوي اليي يقوم بمعالج  الحياناا الشخصي  لصال  المراقب".

قههد  الحيانههاا معالجهه الرههابق ، يتضهه  أن القههالم بريفههاا مهها خههالل التع        

) يكون شخصاً طحيعياً أو معنويهاً 
1
) خاصها أو عامهاً  (

2
مشهتركاً  أو منفهر اً  ،(

) المراقب الحياناا لصال  معالج في  يخريا مع
3
).  

                                                 

(
1
نهاا مرهتخدمي الحوابه  كما هو الحال بشهةن بلديه  كومهو اإليراليه  حيه  تقهوم بمعالجه  بيا )

االلكتروني  للحلدي  لالستفا   ما خدماتها والوصول إليها. حي  تقهوم الحلديه  بةعمهال المعالجه  

 2003يونيههو سههن   30( الصهها   فههي 198اسههتنا اً إلههى المرسههوم التشههريعي اإليرههالي  قههم )

  :والمتعلق بحماي  الحياناا الشخصي . للمزيد  ايع الموقع اإللكتروني للحلدي

http://www.comune.como.it/it/. 

(
2

( حيهه  أيههازا بعههء التشههريعاا للرههلر  الرسههمي  )العامهه ( أن تعههالج الحيانههاا المتعلقهه  

المها     بة قام الترجي  المدني بررض تحديد الهوي  بشك  ال لحس فيه أو كة قام ملفاا.  ايع

 لنص على النحو التالي:ما قانون معالج  الحياناا الشخصي  لجز  الفا و حي  يا  ا 11

See article 11 of The Act on Processing of Personal Data, Act No. 

429:" 11. - Official authorities may process data concerning civil 

registration numbers with a view to unambiguous identification or as 

file numbers". 

(
3

-C)فههي القضههي   2003العههدل األو بيهه  فههي الرهها   مهها نههوفمحر  ( حيهه   أا محكمهه 

وقيامهه بنقلهها عحهر شهحك  معالج  الحيانهاا الشخصهي  مها قحه  شهخص طحيعهي  ةنب( 101/01

بهالمعنى الهوا   فهي )...( مها شخصياً أو محليهاً حصهراً  اً اإلنترنت، ال يمكا اعتحا  ذلك نشاط

 ."في نرا  توييه حماي  الحياناا لج المعا ونتيج  ليلك، فقد وقعت التوييه وأنه

 هيا الحكم مشا  إليه في مقال بعنوان:

La notion de responsable du traitement, 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20100201_NE_R

ESPONSABLE_DE_TRAITEMENT_VD.pdf.p.3.  

 وقد يا ا حيثياا الحكم على النحو التالى"

Dans un arrêt du 6 novembre 2003 (affaire C-101/01 – Bodil 

Lindqvist) la CJCE a considéré que le traitement de données à 

caractère personnel par une personne physique consistant à 

transmettre ces données à un nombre indéterminé de destinataires, par 

exemple, au moyen d’internet, ne pouvait être qualifié d’ « activité 

exclusivement personnelle ou domestique » au sens (...) de la directive 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20100201_NE_RESPONSABLE_DE_TRAITEMENT_VD.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20100201_NE_RESPONSABLE_DE_TRAITEMENT_VD.pdf
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) وقههد ترلحههت بعههء التشههريعاا
1
فههي مهها المرههؤول عهها معالجهه  الحيانههاا  (

أو يميعهها إلهى الريهر فهي إطها  تعاقهدي اتخهاذ  حال  إذا عهد بحعء أعمالهها

يتعهيا علهى  كمها .اختيا  ما يعهد إليه بهيلكعند كاف  االحتياطاا والتحري 

وأن  يةذن له به المرؤول عها المعالجه  المعالج أال يتصر  إال في حدو  ما

  إليه. والماللم  إلنجاز المهام المرند تكون لديه الوسال  الفني  الالزم  

ن األشهخار الهييا ةت محكم  النقء الفرنري  في أحد أحكامها بشهقضوقد 

يحظههر اسههتخدام األشههخار الههييا ا تكحههوا يزاولههون نشههاط المعالجهه  بةنههه:" 

أعماال في أنشر  المراقح  الخاص  والحراس ، فهي المعالجه  اوليه  للحيانهاا 

 الشخصي ، خالفا للشر  والنزاه  واألخال  أو التي مها المحتمه  أن تهؤ ر

) ......"اا، واألما العام أو أما الدول على سالم  األشخار أو الممتلك
2
). 

علهى أنهه  ما الاللح  األو بي  28نصت الفقر  الثالث  ما الما    كما         

صح  ملزماً للمعالج ي هفإن ،الحياناا ترتند إلى عقدفي حال  إذا كانت معالج  

المعالجه  ومهدتها، إلهى مولهو   فهي العقهديشها  ، ويتعهيا أن تجاه المراقهب

وتصهههههنيفاتها، ونههههو  الحيانهههههاا الشخصهههههي   والرهههههرض منهههههها، وطحيعتههههها

 الخصهورعلهى ويهه  يهه أيضهاً فأن ينص كما يجب  وااللتزاماا والحقو .

                                                                                                                   

et qu’en conséquence il entrait dans le champ d’application de la 

directive sur la protection des données.  "  

(
1

 (  ايع: الفص  العشرون ما القانون التونري.

(
2
) Cass.civ,chambre sociale, jeudi 22 septembre 2011, N° de pourvoi: 

10-20889, Non publié au bulletin:" rédaction applicable à l'espèce, 

interdisant l'emploi, pour des activités privées de surveillance et de 

gardiennage, des personnes ayant commis des actes, éventuellement 

mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles, 

contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou de nature 

à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité 

publique……".  
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على أن المعالج: ال يعهالج الحيانهاا الشخصهي  إال بنها  علهى تعليمهاا مو قه  

د  اله  أو منظمه   وليه  مها لهم ما المراقب، بما في ذلك بنق  الحياناا إلى بل

يخضهع لهه  الهيياألمهر ذلهك بمويهب قهانون االتحها  أو قهانون الدوله   قتءي

، وأن يضهما األشهخار المهةذون لههم بمعالجه  الحيانهاا قهد التزمهوا المعهالج

وأخيههراً، لههرو   بالرههري  أو يخضههعون اللتههزام قههانونى ملههزم بالرههري ، 

أخر )  اسنا  المعالج  لشخص احترام الشروط والحنو  الرابق  في حال
1

 .) 

   م  الباط  املعاجل -3     

في بعء األحيان قهد يعههد الشهخص القهالم بمعالجه  الحيانهاا الشخصهي       

المعهالج مها إلهى شهخص أخهر يرهمى بالقيام بةعمال المعالج  كليهاً أو يزليهاً 

الهههيي عرفتهههه بعهههء التشهههريعاا ) le sous-traitantالحهههاطا 
2

 "( بةنهههه:

شهههخص الهههياتي أو المعنهههوي أو الرهههلر  العامههه  أو المصهههلح  أو أي هيئههه  ال

أخهههر  تعهههالج المعريهههاا ذاا الرهههابع الشخصهههي لحرهههاب المرهههؤول عههها 

 المعالج ". 

مها قهانون المعلوماتيه  والحريهاا  35فهي المها     عرفهه المشهر  الفرنرهيكمها 

الصها   ( 408والمعهدل بةحكهام القهانون  قهم ) 1978( لرهن  78الفرنري  قهم )

                                                 

(
1
) See article 28 of see Regulation (EU) 2016/679:" 3- Processing by 

a processor shall be governed by a contract or other legal act 

under………., that is binding on the processor with regard to the 

controller and that sets out the subject-matter and duration of the 

processing, the nature and purpose of the processing, the type of 

personal data and categories of data subjects and the obligations and 

rights of the controller. That contract or other legal act shall stipulate, 

in particular, that the processor" 

  ( راجع  نص المادة األولى من القانون المغربي.2)



 

 

 

 

 

 

 

- 49 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

بةنههه:" كهه  شههخص يقههوم بمعالجهه  الحيانههاا الشخصههي   2004أغرههرس  6فههي 

" ) يعتحر معالج ما الحاطا لحراب المرئول عا المعالج 
1
.) 

، يتضهه  أن المعههالج مهها الحههاطا هههو كهه  الرههابق الههنصوبههالريو  إلههى         

عا يقوم بمعالج  الحياناا لحراب المرؤول  سوا  كان طحيعياً أو معنوياً  شخص

المعالج ، ويتعهيا أن يتضهما عقهده مهع المرهؤول عها المعالجه  التزامهه بتهوفير 

 la sécurité et de كاف  الضماناا الالزم  للحفال على سالم  سري  الحياناا

la confidentialité des données (
2
تياطههاا وأن يتخههي يميههع االح .(

لها أو اإللهرا  بهها أو الحياناا ومنع الرير ما تعهدي الالزم  للمحافظ  على أما

) عليها  ون إذن صاححها االطال 
3
مها فهرض ههيه االلتزامهاا  ولع  الحكم  .(

) إعا   التوازن بيا القالميا بةعمال المعالج تريع لضرو   
4
). 

                                                 

(
1
) voir, article 35 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés Modifié par la loi n°2004-

801 du 6 août 2004: "Toute personne traitant des données à caractère 

personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée 

comme un sous-traitant au sens de la présente loi ". 

(
2
) voir, article 35, "Le contrat liant le sous-traitant au responsable du 

traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-

traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité 

des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur 

instruction du responsable du traitement ". 

(
3

 (  ايع: الفص  الثاما عشر ما القانون التونري.

(
4

 :التالياالطال  على المريع  المعالج ما الحاطا لتزامااا( للمزيد عا 

Garance Mathias: Données personnelles: Votre conformité, 

Règlement européen Données Personnelles, Loi pour une République 

Numérique, Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, 16 

FICHES PRATIQUES, Janvier 2017 , Fiche n°9 : Le renforcement 

des obligations des sous-traitants. 

http://www.avocats-mathias.com/wp-personnel-Janvier-2017.pdf. 

http://www.avocats-mathias.com/wp
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علهى  28فقرتهها الثانيه  مها المها     في (679األو بي   قم ) نصت الاللح كما 

ابي مرهحق محهد  الج أخهر  ون إذن كتهأنه يجب على المعالج عدم إشراك أي معه

  without prior specific or general written أو عهام مها المراقهب

authorisation of the controller الحصهول علهى إذن كتهابي وفهى حاله  

بههإبالر المراقهب بهةي ترييههراا مقصهو   تتعلههق القيهام المعهالج  عهام، يتعهيا علههى

خر ، مما يعرى المراقهب فرصه  االعتهراض بإلاف  أو استحدال المعالجاا األ

على هيه الترييراا )
1
كما حظرا بعء التشريعاا على المعالج ما الحهاطا  (.

 ون اتحا  تعليمهاا المرهؤول عها المعالجه ، إال إذا  الحياناا الشخصي أن يعالج 

) اقتضههت ذلههك التزامههاا قانونيهه 
2
يكههون المرههؤول عهها وفههى يميههع األحههوال  .(

 عا ك  إخالل بمقتضهياا القهانون الج ما الحاطا مرؤوليا مدنياً والمع المعالج 

(
3
). 

 (املعىن باألمرلشخص صاحب البيانات )ا-3

أو مها يعهر  الشخصهي   الهيي تهتم معالجه  بياناتهه شهخص الرحيعهياليعد          

أطلقهت عليهه وقهد  ،طرا  األساسي  في عملي  المعالج أحد األبصاحب الحياناا 

) رمي  " المعنى باألمر"بعء التشريعاا ت
4
الاللحه  ما  4الما    هعرفت كما ،(

                                                 

(
1
) See article 28 of Regulation (EU) 2016/679:" 2- The processor 

shall not engage another processor without prior specific or general 

written authorisation of the controller. In the case of general written 

authorisation, the processor shall inform the controller of any intended 

changes concerning the addition or replacement of other processors, 

thereby giving the controller the opportunity to object to such 

changes".  

(
2

 ما القانون المرربي. 25(  ايع: نص الما    

(
3

 (  ايع: نص الفص  العشرون ما القانون التونري.

(
4
 .كما هو الحال في القانون التونري( 
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الشخص الرحيعي اليي يمكا التعر  عليه أو يمكا  ":بةنه (679) األو بي   قم

 إلهى أو الهويه ى  قهم إله لريو ال سهيما بها ،بشك  محاشر أو غيهر محاشهرتحديده 

ي  أو العقليه  أو ما العوامه  المحهد   لهويتهه الحدنيه  أو الفرهيولويعام  أو أكثر 

" )االقتصا ي  أو الثقافي  أو االيتماعي 
1
وعرفته تشريعاا أخهر  بةنهه:" كه   (.

) "تكهون بياناتهه مولهو  معالجه  طحيعيشخص 
2
المشهر  أيضها  هعرفه كمها .(

( 78الفرنري في الما   الثاني  ما قانون المعلوماتيه  والحريهاا الفرنرهي  قهم )

كه  نهه " بة 2004أغرهرس  6ون الصا   فهي والمعدل بةحكام القان 1978لرن  

) شخص تتعلق به الحياناا مولو  المعالج "
3
.) 

تجمههع بياناتهههه  الههييمهها خههالل التعريفههاا الرههابق ، يتضههه  أن الشههخص        

 اً هههو كهه  شههخص طحيعههي تكههون بياناتههه الشخصههي  مولههوعبرههرض معالجتههها، 

ال تجمههع وبالتههالي  مميههز .بتعحيههر عهها إ ا   حهر  وويصههد  منههه قحهول  معالجه لل

 .إال ما األشخار المعنييا باألمر محاشر  لررض المعالج  الحياناا الشخصي 

 أو املرسل إليه املستفيد أو املتلقي -5

                                                 

(
1
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/679:"(‘data subject’); an 

identifiable natural person is one who can be identified, directly or 

indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an 

identification number, location data, an online identifier or to one or 

more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, 

economic, cultural or social identity of that natural person". 

(
2

 (  ايع: الفص  الرا   ما القانون التونري.

(
3
) Voir: Article 2, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004:" La personne concernée par un traitement de 

données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les 

données qui font l’objet du traitement ". 



 

 

 

 

 

 

 

- 52 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

امن اعنخجمف لخب نامن  لخشصوم ف  حما  Le destinataire عا لخا مت  ا 

همل شمصص طب عمال  ص اعامصم ح  اهن لخلصل بأالف  ال ىال ف لخاعنخجف صلألط،

  .(1) لخب نان  لخشصو ف  تلل 

ى، ممح بأاممح:  ص Recipientت مما ف لخاتللممال لألص،بممال لخاليمم   ىل ممح صقمما  طلممق

  صم، لخشصص لخطب عال  ص لرىتبن،م  ص لخه مف لخعناف  ص لخصهنخف  ص  م ه مف 

ا صام ضخكا  جب  ر  ا ،  خ  لخ ملطن  لختمال قما لإل ونح خهن ىن لخب نان   تم

 .(2) ل ق صنص هاتلل ن ت ه، لخب نان   ال  طن، تح

(، ترهههمي  الرهههر  الثالههه  679أطلقهههت عليهههه الاللحههه  األو بيههه   قهههم )و        

Third Party  وعرفتههه بةنههه:" شخصههاً طحيعيههاً أو اعتحا يههاً أو سههلر  عامهه  أو

وكالهه  أو أي هيئهه  أخههر  غيههر صههاحب الحيانههاا، أو المراقههب أو المعههالج، أو 

رههلر  المحاشههر  للمراقههب أو المعههالج، األشههخار الههييا يحههق لهههم، بمويههب ال

معالج  الحياناا الشخصي " )
3
.) 

                                                 

(
1
) Voir: CHAPITRE Ier Article 3, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi 

n°2004-801 du 6 août 2004: "Le destinataire d’un traitement de 

données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir 

communication de ces données autre que la personne concernée, le 

responsable du traitement, le sous-traitant………. ". 

(
2
) See Article 4 of Regulation (EU) 95/46:" (9) ‘recipient’ means a 

natural or legal person, public authority, agency or another body, to 

which the personal data are disclosed, whether a third party or not. 

However, public authorities which may receive personal data in the 

framework of a particular inquiry in accordance with Union or 

Member State law shall not be regarded as recipients…….".  

(
3
) See Article 4 of Regulation (EU) 2016/679, chapter 1 Definition  

"‘third party’ means a natural or legal person, public authority, 

agency or body other than the data subject, controller, processor and 
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 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

 الحيانهاا متلقهي وأ إليه الُمرس  المرتفيد أو ةنبوبنا  على ما سحق، يمكا القول 

 أو العامه  الرهلر  أو المعنهوي أو الرحيعهي الشهخص ههو الشخصي الرابع ذاا

. اباالطال  عليه إذن على يرتحص  اليي أو الحياناا يتلقى اليي خالفه أو الهيئ 

 وعها المعهالج وعها المراقهب وعها بالمعالجه  المعنهي الشهخص عها ويختله  

أو مرهتفيد أو متلقهى  إليهه ُمرسه   بمثابهال يعهد وترحيقهاً لهيلك   .األخيهريا تهابعي

 .المرؤول عا المعالج  ما بياناا طلب قانوناً  المخول  الرلراا كاف للحياناا 

 

 

 

 ضابط محاية البيانات  -6

بشخص يديد  2016( الصا    سن  679يا ا الاللح  األو بي   قم )          

، حيه  لهم تشهر يعد طرفاً أساسيا ما أطهرا  عمليه  معالجه  الحيانهاا الشخصهي 

مولهه  أو ، أطلقههت عليههه 1995( الصهها    سههن  46إليههه الاللحهه  الرههابق   قههم )

مها قحه  الهيي يهتم تعيينهه و Data protection officer لاب  حماي  الحياناا

) إذا توافرا حال  ما الحاالا اوتي المراقب أو المعالج 
1
): 

                                                                                                                   

persons who, under the direct authority of the controller or processor, 

are authorised to process personal data". 

(
1
) See article 37 of Regulation (EU) 2016/679 :" Designation of the 

data protection officer", :”1- The controller and the processor shall 

designate a data protection officer in any case where: a- the processing 

is carried out by a public authority or body, except for courts acting in 

their judicial capacity;  b- the core activities of the controller or the 

processor consist of processing operations which, by virtue of their 

nature, their scope and/or their purposes, require regular and 

systematic monitoring of data subjects on a large scale; c- the core 

activities of the controller or the processor consist of processing on a 
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 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

سههلر  عامهه  أو هيئهه  عامهه  إذا كانههت عمليهه  المعالجهه  تههتم مهها قحهه   أوَلً         

 باستثنا  المحاكم التي تتصر  بصفتها القضالي . 

إذا كانهههت األنشهههر  األساسهههي  للمراقهههب أو المعهههالج تترلهههب بحكهههم  ثانيااااً         

طحيعتها، نراقها، وأغرالهها  صهد منهتظم ومنهجهي ألصهحاب الحيانهاا وعلهى 

 نرا  واسع.

ى نرها  واسهع لفئه  مها الفئهاا الخاصه  إذا كانهت المعالجه  تهتم عله ثالثاً         

 للحياناا، أو الحياناا الشخصي  المتعلق  باإل اناا الجنالي  والجرالم.

علههى أن:" إذا كههان  فقرتههها الثالثهه فههي مهها الاللحهه   37كمهها نصههت المهها       

و المعالج سلر  عامه  أو هيئه  عامه ، فيجهوز لهه تعيهيا لهاب  حمايه  أالمراقب 

د مههها الجههههاا أو الهيئهههاا مهههع مراعههها  هيكلهههها التنظيمهههي بيانهههاا واحهههد للعديههه

 وحجمها". 

    professional المهني  تعييا لاب  الحياناا على أسا  مؤهالته يتمو      

      qualities سيما معرفته بقوانيا ومما ساا حماي  الحياناا والقد   على  ال

ون مولفاً لد  المراقهب أو ويجوز أن يك الوفا  بااللتزاماا المتعلق  بهيا العم .

ويلتزم  ..service contract خدم و أن يقوم بمهامه على أسا  عقد المعالج، أ

الموله  وإبالغهها إلهى ههيا أو المعالج بنشر بياناا االتصال الخاص  ب المراقب

الرلر  التي تتولى عملي  االشرا  والرقاب  على حماي  الحياناا )
1
.) 

                                                                                                                   

large scale of special categories of data pursuant to Article 9 and 

personal data relating to criminal convictions and offences referred to 

in Article 10".  

(
1
) See article 37 of Regulation (EU) 2016/679:" 7-  The controller or 

the processor shall publish the contact details of the data protection 

officer and communicate them to the supervisory authority". 
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مها  39المها     هاقهد حهد تلهاب  حمايه  الحيانهاا ف عا المههام التهي يكله  بههاو

تقهديم المشهو   للمراقهب ب اوتهي: القيهام في بعضها تمث توالتي األو بي  الاللح  

أو المعهههالج أو المهههولفيا القهههالميا بمعالجههه  الحيانهههاا، القيهههام بتوعيههه  وتهههد يب 

تلمما م  المههولفيا المشهها كيا فههي التجهيههزاا والعمليههاا الرههابق  علههى المعالجهه ،

ا لختعمنصن امم لخ ملطف لخاشص،  ىاا لخطلب   ان  تعلق بتل  م   ، حان ف لخب نامن 

 .(1) ش،لف صلخ،قنبف ىل  جام صاعنخجف لخب نان  لخشصو فإللخاصتوف بن

 لتممزم اص ممف حان ممف لخب ناممن ا ىامما  المممح خاهناممحا بممنخا ،  ممال  مم  لخاهن ممفا ص

طب عتهممن صاطنقهممن ص مم نقهن  لخاصممنط، لخا،تبطممف بعال ممن  لخاعنخجممفا اممم ا،لىممن 

 .(2) لرختزلم بنخ ، ف   ان  تعلق بأالء اهناحىل ح  تع ن ص غ،لضهن. هان 

 

 الثاني طلبامل
  املعاجلة موضوع

 متهيد وتقسيم:

                                                 

(
1
) See article 39 of Regulation (EU) 2016/679  :"  Tasks of the data 

protection officer’:” 1- The data protection officer shall have at least 

the following tasks: a- to inform and advise the controller or the 

processor and the employees who carry out processing of their 

obligations……..b- including the assignment of responsibilities, 

awareness-raising and training of staff involved in processing 

operations, c- to provide advice where requested as regards the data 

protection impact assessment ……d-  to cooperate with the 

supervisory authority;….". 

(
2
) See article 38 of Regulation (EU) 2016/679:" 5-  The data 

protection officer shall be bound by secrecy or confidentiality 

concerning the performance of his or her tasks".  
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بهاا    Data Personalمما ال شك فيه أن مصرل  الحيانهاا الشخصهي            

ماالً فهههي مجههههال فهههي الوقهههت الهههراها مههها أكثههههر المصهههرلحاا الحديثههه  اسهههتع

 ، وقد أطلقت عليها بعهء التشهريعاا ترهمي  المعريهاا الخصوصي  المعلوماتي

) Données à Caractère Personnelذاا الرهابع الشخصهي 
1
تنصهب و (.

)  Personal Data علههى الحيانههاا الشخصههي عهها   المعالجهه  
2
التههي تتعلههق ، (

ات  والحريد اإللكترونهي تتضما االسم واللقب و قم الهوالتي بحياناا االتصال، 

 وعنوان مح  اإلقام ، كما تتضما المعلوماا الشخصي  كتا يي الميال  ومكانهه

المعلوماا الخاص  بةفرا  األسر   شم  الحيانااقد ت، وإلى غير ذلك ما الحياناا

 مثه  عهد هم وينرههم وأعمهها هم وبعهء الحقهالق التههي تتعلهق بحيهاتهم الخاصهه 

 المهنهههي  أو العهههاللي أو العههها اا االيتماعيههه  أو الولهههع الصهههحي أو التعليمهههيك

 .الي...........

، التههي IPال عنههاويا :" باعتحهها قضههت محكمهه  الههنقء الفرنرههي   وترحيقههاً لههيلك

تحد  بشك  غير محاشر شخص طحيعي، بياناا شخصي ، بالمعنى المقصهو  فهي 

اسهيب المتعلهق بالحو 1978ينهاير  6المهؤ ق  17-78مها القهانون  قهم  2الما   

مرههحقا إلههى اللجنهه  والتههي يحتههاس يمعههها ومعالجتههها إعالنههاً والملفههاا والحيانههاا. 

) "الوطني  للمعلوماتي  والحرياا
3
). 

                                                 

(
1

فههي شههةن حمايهه   2009( الصهها   سههن  8( كمهها هههو الحههال فههي القههانون المرربههي  قههم )

  األشخار الياتييا تجاه معالج  المعرياا ذاا الرابع الشخصي.

(
2

عنصههر مهها عناصههر الحيهها  الخاصهه  لأنرههان التههي لههها حرمهه   –حيانههاا الشخصههي  ( تعهد ال

أقرتههها الدسههاتير فههي الكثيههر مهها الههدول، بحيهه  يتعههيا علههى كهه  فههر  احتههرام الحيهها  الخاصهه  

باعتحا ها أحد الحقهو  اللصهيق  بشخصهي  االنرهان. للمزيهد عها الحقهو  اللصهيق  بالشخصهي  

نظريهه  الحههق، اإلسههكند ي ،  ا  المرحوعههاا  يم د. ع ااام أنااو  ساالوخصالصههها:  ايههع: 

 وما بعدها. 39، ر 2010الجامعي ، طحع  

(
3
( Cass.Civ, chambre civile 1, jeudi 3 novembre 2016, N° de pourvoi: 

15-22595, Publié au bulletin Cassation: " Les adresses IP, qui 
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 Data الحيانههاامصههرل  ويجههب علينهها أن نالحهه  أن هنههاك فههر  بههيا            

) Information المعلومهههاامصههرل  و
1
يمكهها أن تكهههون حروفهههاً أو  فهههاألول( 

معالجتههها، وإنمهها يههتم مههاً أو  مههوزاً أو صههو اً أو أصههواتاً لههم تههتم كلمههاا أو أ قا

معلوماا لهم تهتم معالجتهها. أمها  يمكا القول بةنها. وبالتالي المعالج  يمعها لراي 

) عحا   عا الحياناا بعد معالجتهها فهيالمعلوماا 
2
، بحيه  تصهح  ذاا معنهى (

) يرههتقحلها الههييعنههد الشههخص 
3
المعلومههاا ذاا مصههرل  يتضهه  أن  وبههيلك (.

  مدلول أوسع وأشم  ما الحياناا بحي  تعد الحياناا يز  ما المعلوماا.

                                                                                                                   

permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des 

données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

de sorte que leur collecte constitue un traitement de données à 

caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable 

auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés". 

(
1

مجمهو  الحيانهاا، التهي ترهم  بمعرفه  معينه ، أي كه  مها ( فالمعلوماا تهم تعريفهها بةنهها:" 

ولههع المالحظههاا والترههجيالا عمليهه  يمههع الحيانههاا، وتحليلههها، أو معالجتههها، وينههتج عهها 

التهي تهؤ ي الهى التمكهيا مها االيابه  علهى بعهء االسهئل ، حهول ههيه عليها، وكه  العمليهاا، 

حنا  الثقه  فهي الفضها  الرهيحراني. منشهو   مرو   االتفاقي  العربي  الخاص  ب  ايع:الحياناا" 

 على الموقع اإللكتروني التالي:

https://carjj.org/sites/default/files/%D9%85%D8%B3%D9%88%  

(
2

( وترحيقاً ليلك اعتحرا محكم  النقء الفرنري  أن:" اختيا  اسم للشهخص الرحيعهي ككلمه  

يرههي  للههدخول برهههول  عهها طريههق صههفحاا محههرك الححهه  علههى اإلنترنههت  ون أن يكههون  ل

 معلوماا شخصي ".ما قحي  المرتح  مع الحياناا الشخصي  األخر ، 

Css.civ,chambre civile 1, mercredi 10 septembre 2014 N° de pourvoi: 

13-12464, Bulletin 2014, I, n° 144.  

(
3
)http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_Security_Ar

abic_SampleLesson.pdf. 

، 850ولتولي  الفر  بيا الحياناا والمعلوماا يمكها التمثيه  لهيلك بالكلمهاا اوتيه  )أحمهد، 

فهههيه الكلمههاا تشههير إلههى بيانههاا. ولكهها عنههد تفرههيرها بةنههها بيانههاا لرالههب أسههمه أحمههد، ( 85

تصح  هيه الحياناا معلوماا. ويجب مالحظ  أنهه  85  ي ، ومعدله  850ومجمو    ياته 

 عند تفرير هيه الحياناا بشك  مختل ، فإنه قد ينتج عنها معلوماا مختلف .

https://carjj.org/sites/default/files/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_0.doc
https://carjj.org/sites/default/files/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_0.doc
http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_Security_Arabic_SampleLesson.pdf
http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_Security_Arabic_SampleLesson.pdf
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 ياعفهرنر  أن   اس  هيا المرلب تقتضي منا تقريمه إلهى ، وبنا  على ما سحق

بههيا ولتفرقهه  بينههها   الحيانههاا الشخصههي ، و انيهمههاً: لتعريههلأولهمهها:  نخصههص

 :وذلك على النحو التالي ،الحياناا الحراس 

 .الحياناا الشخصي  تعري  األوب  الفرع            

 والحياناا الحراس .  الحياناا الشخصي التفرق  بيا الثان:  الفرع            

         

 

 

 األول الفرع
  تعريف البيانات الشخصية

 أهميه  لههاالحياناا الشخصي  التهي  أن لك  فر  منا مجموع  مامما ال شك فيه، 

النقاله   ههواتفهة قهام ك التي ما خاللها يمكا التعهر  عليهه:و ،له بالنرح  خاص 

إلى غير ذلك مها الحيانهاا  إقامته أو بريده اإللكتروني عناوياالوطني  و تههويو

ال لر  ما تهداولها، ا الحياناا الشخصي  العام ، وهيه النوعي  عليهيرلق التي 

 هيا ما ناحي  أولى.

مجموعهه  إلههى يانههب الحيانههاا الشخصههي  العامهه    انيهه ، تويههدومها ناحيهه          

يجهب أن  حراسه ، وههيه النوعيه ال خاصه  ترهمى بالحيانهااال حيانااما الأخر  

يمعهههها أو معالجتهههها أو ال يهههتم بحيههه  محهههد  ، معينههه  وتخضهههع لقواعهههد حمايههه  

 .بإذن صاححهاإال  االفصاا عنها

مهها الاللحهه   1  وقههد و   تعريهه  الحيانههاا الشخصههي  فههي المهها   الرابعهه  فقههر

بةنههها:" أي معلومهه  تتعلههق بشههخص  2016( الصهها   سههن  679األو بيهه   قههم )
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)" identifiable قابه  للتعهر  عليهه   أو identifiedطحيعي معهر  
1
كمها . (

عرفها المشر  الرويدي في الما   األولى ما قانون الحياناا الشخصي  الصها   

بشههك  محاشههر أو غيههر  كههونلتههي ت" يميههع أنههوا  المعلومههاا ابةنههها: 1998سههن  

) "طحيعي حيمحاشر مريعاً لشخص 
2
.)  

المشههر  الفرنرههي فههي المهها   الثانيهه  مهها قههانون المعلوماتيهه   هههاعرف فههي حههيا

ن الصها   فهي والمعدل بةحكام القانو 1978( لرن  78والحرياا الفرنري  قم )

أو  هويتهه  ك  معلوم  تتعلهق بشهخص طحيعهي محهد  بةنها:" 2004أغررس  6

غيههر محاشههر  مهها خههالل  قههم معههيا أو برريقهه  محاشههر  أو  هاا تحديههدمهها الممكهه

)عنصههر أو أكثههر خههار بههه" 
3
المشههر  التركههي بةنههها:" أي  هههاعرفوكههيلك  (.

) معلوماا تتعلق بشخص طحيعي محد  أو يمكا تحديده"
4
.) 

م المعني  بتنظهي حرصت العديد ما التشريعاا العربي  ،وفى ذاا االتجاه         

                                                 

(
1
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/679, Definition:" personal 

data’ means any information relating to an identified or identifiable 

natural person".  

(
2
)See article 1 of Personal Data Act (1998:204): "All kinds of 

information that directly or indirectly may be referable to a natural 

person who is alive".   

(
3
) Voir: Article 2, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004: " Constitue une donnée à caractère personnel 

toute information relative à une personne physique identifiée ou qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 

numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 

propres ". 

(
4
) See: Article 1, Data Protection Law Turkey April 2016 "any 

information relating to an identified or identifiable natural person". 
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)ا الشخصهي  حماي  الحيانا
1

 :منهها علهى سهحي  المثهال ( علهى ولهع تعريه  لهها

بةنهها:" كه  معلومه  حي  عرفهها  2009( الصا   سن  8القانون المرربي  قم )

كيفما كان نوعهها برهء النظهر عها  عامتهها، بمها فهي ذلهك الصهوا والصهو  ، 

ده بالشهخص والمتعلق  بشخص ذاتي معر  أو قاب  للتعهر  عليهه والمرهمى بعه

ويكون الشهخص قهابالً للتعهر  عليهه إذا كهان باإلمكهان التعهر  عليهه،  المعنى. 

بصف  محاشر  أو غير محاشر ، وال سيما ما خالل الريو  إلهى  قهم تعريه  أو 

عنصههر أو عههد  عناصههر مميههز  لهويتههه الحدنيهه  أو الفيزيولوييهه  أو الجينيهه  أو 

 يتماعي ".النفري  أو االقتصا ي  أو الثقافي  أو اال

كما عهر  الفصه  الرابهع مها القهانون التونرهي الحيانهاا الشخصهي  بةنهها:" كه  

الحياناا مهما كان مصد ها أو شكلها والتي تجع  شخصاً طحيعياً معرفاً أو قابالً 

للتعريهه  برريقهه  محاشههر  )
2

( أو غيههر محاشههر ، باسههتثنا  المعلومههاا المتصههل  

لنها  يتضه   بقارهالتعريفهاا الما خالل  انوناً".بالحيا  العام  أو المعتحر  كيلك ق

 ما يلي:

تتمثه  فهي  ةنههاب ،الحيانهاا الشخصهي تحديهد على يميعها ها اتفقت نأ أوَلً         

                                                 

(
1

بيانهاا عها ( كالتشريع القرري حي  عرفت الما   األولى منهه الحيانهاا الشخصهي  بةنهها:" 

الفههر  الههيي تكههون هويتههه محههد  ، أو يمكهها تحديههدها بصههو   معقولهه ، سههوا  مهها خههالل هههيه 

كمها عرفهت المها   األولهى مها  ا أيه  بيانهاا أخهر ".الحياناا أو عا طريق الجمهع بينهها وبهي

تنظههيم نشههر وتحهها ل الحيانههاا فههي إمهها    بههي. الحيانههاا  بشههةن 2015( لرههن  26القههانون  قههم )

مجموعهه  منظمهه  أو غيههر منظمهه  مهها المعريههاا أو الوقههالع أو المفههاهيم أو الشخصههي  بةنههها:" 

أ قام أو حرو  أو  موز أو صو  أو التعليماا أو المشاهداا أو القياساا، تكون على شك  

 غيرها، يتم يمعها وإنتايها أو معالجتها، عا طريق مزو ي الحياناا، وتشم  المعلوماا".

(
2

هههو الشههخص الرحيعههي الههيي يمكهها التعههر  عليههه  –( الشههخص الههيي يعههد قههابالً للتعريهه  

علقه  خاصه  بصو   محاشر  أو غير محاشر  ما خالل مجموع  ما المعرياا أو الرموز المت

بهويتههه أو بخصالصههه الجرههمي  أو الفيرههيولويي  أو الجينيهه  أو االيتماعيهه  أو االقتصهها ي  أو 

الثقافيه . هههيا التعريهه  أشهها  إليههه المشههر  التونرههي فههي الفصهه  الخههامس مهها القههانون المعنههى 

 بحماي  المعرياا الشخصي . 
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بشهك  محاشهر  عليهه معر  أو قاب  للتعر  رحيعيالشخص جع  التك  معلوم  

أو  تهه، أو هويههاتفهكهرقم خهار بهه  تعريه   قهم عحهرأو غيهر محاشهر، السهيما 

لشخصهيته  مميهز العناصهر بعهء الما خالل الريو  إلهى  أو ،وغيرها تهسيا 

  أو الجيني  أو النفري  أو االقتصا ي  أو الثقافي  أو االيتماعي .وهويته الحدني  

 المعلومهاا ما نو  أي يترع ليشم  الحياناا الشخصي  تعري أن  ثانياً         

كانت فهي شهك  أ قهام أو حهرو  أو  سوا  الشخص، هوي  في تحديد التي تراهم

حيه  أصهح  األن  .والصهو  األصهواابما فهي ذلهك  موز أو صو  أو غيرها، 

 إنفهوبالتهالي باإلمكهان التعهر  علهى الشهخص مها خهالل صهوته أو صهو ته، 

  همص،ص لختلامال ،تبعمن  خلتطمص باهمنن لألها مف امن  ومب  التعريه  لهها شهمول

  .(1) تن  ص وصلوص،ل   لخاتضااف لخ،قا ف لخال ن 

ب نان  لأل ،لا لخصنوف صلخعناف صلخاها فا  ن لختع، ف جنء شناع  خ ثالثا          

صلختمممال ،بامممن تتشمممهل امممن  ،قمممنم  ص  مممان  ت وممم  ىمممن هص مممف لخ ممم،ا لخصطا مممف 

صلرجتانى ف صلخاها ف صلخوح ف صاحص ضخكا هنر مما صلخعامصلنا ص،قمم لخهمنتفا 

 .صغ ، ضخك ص،قم لخ جل لخاااالا صلألا،لض لخص،ل  ف

أن الحيانههاا الشخصههي  التههي تخضههع للمعالجهه ، هههي الحيانههاا الخاصهه    اب اااً 

يميهع أنهوا   بةنهها:"هها باألحيا  فق ، وهيا ما أكده المشر  الرويدي حينما عرف

                                                 

(
1
وم "الحيانهاا الشخصهي "، مفه "أن: محكم  العدل في االتحا  األو وبياعتحرا  حي ( 

بالمعنى المقصو  في التوييه، يميع المعلوماا المتعلقه  بشهخص طحيعهي محهد  أو يشم  

ا يمكا تحديده. ومع ذلك، فإن صو   شخص مرج  ما قح  الكاميرا هي في الواقع بيانا

 ".شخصي ، ألنه يحد  الشخص المعني

Carole Girard-Oppici: "Caméras filmant la voie publique : la 

CJUE se pronounce". 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/20679/les-donnees-

personnelles-et-la-protection-de-la-vie-privee-a-heure-des-n. 

https://plus.google.com/101054092231792973131?rel=author
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بشههك  محاشههر أو غيههر محاشههر مريعههاً لشههخص طحيعههي  كههونالمعلومههاا التههي ت

بعدم سهريان د ا نرا  ترحيقها حي".، كما أكدا الاللح  األو بي  ذلك حينما ح

، حيه  يها  الهنص علهى حيانهاا الشخصهي  لرشهخار المتهوفياعلهى ال هاأحكام

  :التاليالنحو 

"This Regulation does not apply to the personal data of deceased 

persons. Member States may provide for rules regarding the 

processing of personal data of deceased person ."  

تتعلممق  أاهممن هممل اعلصاممفف لخب ناممن  لخشصومم ف ب ممتع،صعوممف لخلممصلا  اهممن 

بط، ممق ابنشمم،  ص غ مم، ىل ممح لر ممتارل اممن صعخهممن  اهممن  بشممصص طب عممال

 .ابنش،

 

 الثاني الفرع
 والبيانات احلساسة البيانات الشخصية التفراة بني

)بحمايه  الحيانهاا الشخصهي  بالريو  إلى العديد ما التشريعاا المعنيه  
1
نجهد ( 

ترهمي  الحيانهاا نوعي  ما الحياناا أطلقت عليهها بنصور صريح  أنها تناولت 

الشخصههي  ذاا الرحيعهه  الخاصهه  )
2

 Sensitive Data( أو الحيانههاا الحراسهه  

                                                 

(
1
فهي شهةن  2009( الصها   سهن  8المها   األولهى مها القهانون المرربهي  قهم ) ايع: نهص ( 

 حماي  األشخار الياتييا تجاه معالج  المعرياا ذاا الرابع الشخصي.

(
2

منهه  16حيه  عرفهت المها     2016( لرهن  13( كما هو الحال في القهانون القرهري  قهم )

الحياناا المتعلق  باألص  العرقي، واألطفال، الشخصي  ذاا الرحيع  الخاص  بةنها:" الحياناا 

والصههح  أو الحالهه  الجرههدي  أو النفرههي ، والمعتقههداا الدينيهه ، والعالقهه  الزوييهه ، والجههرالم 

وللوزير أن يضي  أصنافاً أخر  ما الحياناا الشخصي  ذاا الرحيعه  الخاصه ، إذا  الجنالي .

سههو  اسههتخدامها أو إفشههالها إلحهها  لههر  يرههيم بههالفر . وال يجههوز معالجهه  كههان مهها شههةن 
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(
1
تعهد مها بيانهاا الفهر   ، حيه الو ا ي الحصم  حياناا بالتدلي  عليها ويمكا  (.

التهي حيانهاا اللما هيه الحياناا ال تولع و ،اص  أو الحراس الخلخطب عف  ذاا

الرهحب فهي ذلهك يريهع لعه  و ه.الحراق  التعريفي  للشخص كحاقي بياناتهتتضمنها 

ن التعام  معها أعالو  على فر ، عا الثر حراسي  إلى أنها تتضما معلوماا أك

 .  المعتا لضواب  والشروط ل مراير وشروط استثنالي  يكون بضواب  

حول الحيانهاا  تدو  ،الحياناا الحراس  الح  أن غالحي ن نيتعيا علينا أو         

الفلرهفي  أو  الدينيه  أو األص  العرقي أو او ا  الرياسهي  أو المعتقهدااالمتعلق  ب

اإل انهه  والحيهها  الجنرههي ، والصههح ، يهه  إلههى غيههر ذلههك مهها المعتقههداا، والرالف

                                                                                                                   

الحيانهاا الشخصهي  ذاا الرحيعه  الخاصه ، إال بعههد الحصهول علهى تصهري  بهيلك مهها اإل ا   

  المختص ، وفقاً لأيرا اا والضواب  التي يصد  بتحديدها قرا  ما الوزير".

الحيانههاا  ا  الثقهه  فههي الفضهها  الرههيحرانيحنههمرههو   االتفاقيهه  العربيهه  الخاصهه  بكمهها عرفههت 

الحراس  بةنها هي:" الحياناا الشخصي ، التي تكشه  االفكها  الرياسهي ، أو المعتقهداا الدينيه  

والفلرفي ، أو الحال  الصحي  والنفري ، أو الميول الجنري ، أو الروابق الجنالي ، أو العر ، أو 

 أي المرلهع علهى المعلومهاا، بشهك  يهؤ ي الهى التركيح  الجيني ، وك  ما يمكا أن يؤ ر فهي 

 التمييز العنصري، بك  أشكاله".

(
1

حيه  عرفهت المها   األولهى منهه  2009( لرن  8( كما هو الحال في القانون المرربي  قم )

الحيانههاا الحراسهه  بةنههها:" بيانههاا أو معريههاا ذاا طههابع شخصههي تحههيا األصهه  العرقههي أو 

القناعاا الديني  أو الفلرفي  أو االنتمها  النقهابي للشهخص المعنهى  اال ني أو او ا  الرياسي  أو

فهي الفصهه   2أو تكهون متعلقه  بصهحته بمها فههي ذلهك المعريهاا الجينيه ". كمهها عرفتهها المها   

الثههاني مهها قههانون معالجهه  الحيانههاا لجههز  الفهها و بةنههها:" الحيانههاا المتعلقهه  بههالرواب  العالليهه  

 ف  أو او ا  الرياسي  أو الحيا  الجنري  أو الصح .............".واألسري ، والديا أو الفلر

See article 2, chapter 2, of Act on Processing of Personal Data, Act 

no. 73 on the 8 May 2001 as amended by Act no. 24 on the 17 May 

2004: "Sensitive data" shall mean data about collar and family bonds, 

about religion, philosophy or political conviction, about relations 

concerning penalty or sexual life, health, trade union connections, 

relative social problems and other private concerns". 
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القياساا الحيوي  وعلم الو ا   )الجنالي  والتدابير األمني ، و
1
.) 

  كاالسم وتا يي لعا ياناا عا الحياناا الشخصي  اوتختل  هيه النوعي  ما الحي 

أنههها تترلههب  إلههى غيههر ذلههك مهها الحيانههاا، ومكههان المههيال  والمههوطا والجنرههي ،

نظههراً ألهميتههها وخرو تههها، كمهها أن معالجتههها كمهها سههنر  ألحقههاً  ،رحمايهه  أكثهه

)حصههراً علههى يهههاا معينهه   ء الحههاالافههي بعهه يكههون
2

تحتههاس إلههى موافقهه  ( و

ولعهه   .صههريح  مرههحق  مهها صههاححها أو تصههري  مهها الجههه  اإل ا يهه  المختصهه 

ههو  ،إال إذا توافرا شهروط ولهماناا معينه الرحب ما عدم الرماا بمعالجتها 

يههز منههع كهه  مهها يمكهها أن يههؤ ر فههي  أي المرلههع عليههها بشههك  يههؤ ي الههى التمي

  .أشكاله بكاف  العنصري

( الصهها    سههن  679)أشهها ا الاللحهه  األو بيهه   قههم وفههى ذاا االتجههاه،         

 أولهمهاً:لهما الحيانهاا الحراسه   اً مما الحياناا يمكا إ خاله إلى نوعيا 2016

بةنهها:" بيانهاا شخصهي  تتعلهق  عرفتهها وقهد   Genetic dataالحياناا الجينيه  

المكترههح  للشههخص الرحيعههي والتههي تعرههى  بالخصههالص الجينيهه  المو و هه  أو

معلومههاا فريههد  عهها ولههال  األعضهها  أو صههح  ذلههك الشههخص، والتههي تنههتج 

المعنى، وال سهيما  الرحيعيتحلي  عين  بيولويي  ما الشخص  بصف  خاص  عا

                                                 

(
1
) Mindy Bilgehan and yusuf Mansur Ozer: op cit," The Data 

Protection Law refers to this type of information as "special categories 

of personal data" which is defined as "data relating to race, ethnic 

origin, political opinions, philosophical beliefs, religion, sect or other 

beliefs, appearance and dressing, membership of association, 

foundation or trade-union, health, sexual life, criminal conviction and 

security measures, and biometrics and genetics.". 

(
2

ال يجههوز معالجتههها إال مهها قحهه  لحيانههاا الشخصههي  المتعلقهه  باإل انههاا الجناليهه  حيهه  ( كا

 رههلراا العامهه  واألشههخار المعنويهه  الههييا يرههيرون مصههلح أشههخار معينههيا كالمحههاكم وال

نههص عامه ، ومرههاعدو القضها ، وذلههك حصهراّ لمما سهه  المههام الموكههول لههم قانونههاً.  ايهع: 

 ما القانون المرربي 49الما    
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الكروموسوماا والحمء النووي .......... أو ما تحلي  عنصر أخهر ممها يتهي  

)الحصول على معلومهاا مكافئه "
1
الحيانهاا الحيهو متريه " والتهي  انيهمهاً: "و  (.

عرفتههها بةنههها:" الحيانههاا الشخصههي  الناتجهه  عهها معالجهه  تقنيهه  محههد   تتعلههق 

، التههي الرحيعههيبالخصههالص الفيزياليهه  أو الفرههيولويي  أو الرههلوكي  للشههخص 

)ترم  أو تؤكد التحديد الفريد لهيا الشخص، مث  صو  الويه........."
2
.) 

 

 الثالث املطلب
 األعمال احملظورة بشأ  معاجلة البيانات الشخصية

ي  ليرههت نشههاطاً يههتم بدايهه  يجههب علينهها أن نوكههد أن معالجهه  الحيانههاا الشخصهه

علهى  يتعهيا محظهو اا عد تويد ، العكس تمام ب  على ،مما سته بشك  مرلق

تههوفير  هههيه المحظههو اا، والهههد  مهها تقريههر. تجنحهههاالقههالم بمعالجهه  الحيانههاا 

                                                 

(
1
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/679 :" Genetic data” means 

personal data relating to the inherited or acquired genetic 

characteristics of a natural person which give unique information 

about the physiology or the health of that natural person and which 

result, in particular, from an analysis of a biological sample from the 

natural person in question". 

(
2
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/679 :" ‘biometric data’ 

means personal data resulting from specific technical processing 

relating to the physical, physiological or behavioural characteristics of 

a natural person, which allow or confirm the unique identification of 

that natural person, such as facial images..............". 

الصا   في ينوب افريقيها الحيانهاا  2013( لرن  4كما عر  قانون الحياناا الشخصي   قم )

الحيومتري  بةنها:" بياناا ناتج  عها معالجه  تقنيه  ترهاعد علهى تحديهد الشهخص اعتمها ا علهى 

الحصههماا، تحليهه  الحمههء و فيزيولوييهه  أو الرههلوكي  بمهها فههي ذلههك كتابهه  الههدم،صههر الالعنا

 ".النووي، ومر  الشحكي  والتعر  على الصوا
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 .لحفال عليها ومنع إسا   استخدامهااولحياناا ل فعال  قانوني ماي  ح

به  ال بهد مها  absolute right مرلقهاً الحق في حماي  الحيانهاا لهيس حقهاً ف      

مههع الحقههو  األساسههي   وليفتههه فههي المجتمههع وموازنتهههإليههه مهها خههالل النظههر 

fundamental rights ( الصها    679)هيا ما أكدته الاللح  األو بيه   قهم و

) 2016سن  
1

 .) 

األعمههال التههي يحظههر علههى القههالم بمعالجهه  وبنهها  علههى مهها سههحق، يمكهها تنههاول 

  على النحو التالي: الحياناا إتيانها

 يانات الشخصية املتعلقة باألطفالأوال: حظر معاجلة الب

( 679 قهم )ما الاللح  األو بيه   8وقد أشا ا إلى هيا الحظر الما             

والتهي يها  فصهلها الثهاما بعنهوان الشهروط المرحقه  علهى  2016الصا    سهن  

 Conditions applicable toخدماا مجتمهع المعلومهاابشةن موافق  الرف  

child's consent in relation to information society services 

حيانهههاتهم لال يرهههتحقون حمايههه  خاصههه  أن األطفهههى علههه ت الاللحههه نصههه حيههه 

لضههماناا المعنيهه  بحقههوقهم أقهه  وعيههاً بالمخههاطر والعواقههب وا  ، ألنهههمالشخصهي

وينحرههي أن تنرحهق الحمايهه  المحهد  ، بويههه خهار، علههى  ،معالجهه  بيانهاتهمعنهد 

                                                 

(
1
) See Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament," The 

right to the protection of personal data is not an absolute right; it must 

be considered in relation to its function in society and be balanced 

against other fundamental rights" 
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ألطفال ألغراض الترويق أو إنشا  ملفهاا شخصهي  الخاص  بااستخدام الحياناا 

) عند استخدام الخدماا المقدم  محاشر  إلى الرف 
1
).  

وبههالريو  إلههى المهها   الرههابق ، نجههد أنههها فرقههت بشههةن معالجهه  الحيانههاا          

علهى األقه  ومها  عامهاً الخاص  باألطفال بيا الرفه  الحهالغ مها العمهر سهت  عشهر 

بالرهاً  الرفه  حي  تعد المعالج  فهي الحاله  األولهى قانونيه  متهى كهانب، ذلك ون 

كهيلك إال إذا أعريهت موافقه   ، وال تعد في الحال  الثانيه لهيا الرا وقت المعالج 

) أو أذن بها ما صاحب الرلر  األبوي  على الرف 
2
وفى ذاا الوقت أيهازا  .(

قهانون، علهى سها األو بي، النص بمويب الالاللح  للدول األعضا  في االتحا  

)عمره عا  ال   عشر سن  يق  أ نى للرف  شرير  أال 
3
.) 

                                                 

(
1
) See   article 8 of Regulation (EU) 2016/679:" Children merit 

specific protection with regard to their personal data, as they may be 

less aware of the risks, consequences and safeguards concerned and 

their rights in relation to the processing of personal data. Such specific 

protection should, in particular, apply to the use of personal data of 

children for the purposes of marketing or creating personality or user 

profiles and the collection of personal data ……………of preventive 

or counselling services offered directly to a child".    

(
2
) See article 8 of Regulation (EU) 2016/679:"1. ……… the 

processing of the personal data of a child shall be lawful where the 

child is at least 16 years old. Where the child is below the age of 16 

years, such processing shall be lawful only if and to the extent that 

consent is given or authorised by the holder of parental responsibility 

over the child". 

(
3
) See article 8:" Member States may provide by law for a lower age 

for those purposes provided that such lower age is not below 13 

years".   
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معالجهه   مههابحمايهه  الحيانههاا  معنيهه بموقهه  التشههريعاا الفيمهها يتعلههق و         

، عهد  قهد سهلكت نحهو ههيا األمهر اتجاههاا نجهد أنهها ،حياناا الخاص  باألطفهالال

) المعالج ولكنها اتفقت يميعها على حظر 
1

يريهع إلهى الرحب فهي ذلهك  ولع (. 

 عهابر الترحيقهاا مها خهالل اللهها  يمكها أن يتعرلهواالتي  المخاطروتعد  كثر  

 .حك  االنترنتالمرتخدم  على ش

)فقد اتجهه الهحعء 
2
الحصهول علهى موافقه   بشهرط المعالجه إمكانيه  منهها إلهى  (

اتصههال  عحههروذلههك صههريح  مهها ولههى أمههر الرفهه  الههيي تههتم معالجهه  بياناتههه 

في حيا اتجهت تشريعاا ) .إلكتروني أو أي وسيل  أخر  مناسح 
3
أخر  إلى  (

نب موافق  ولى أمر الرف  على هيا الحظر ولكنها ترلحت إلى ياصراح  النص 

 ون بمعالجه  الحيانهاا  أن يهةذن اليي يحق له .الحصول على إذن قالى األسر 

موافق  الولي إذا اقتضت مصلح  الرف  ذلك، وللقالهي الريهو  الحصول على 

 .في اإلذن في أي وقت

                                                 

(
1

( ومههها التشهههريعاا التهههي حظهههرا معالجههه  الحيانهههاا الشخصهههي  لرطفهههال قهههانون الحيانهههاا 

لمشهر  صهراح  في  ول  ينوب افريقيا حي  نهص االصا    2013( لرن  4 قم )الشخصي  

يا  بعنهوان معالجه  الحيانهاا الشخصهي   ي وال 34على هيا الحظر في الفص  الثال  بالفقر  

يها  الهنص فهي  وقهد.  Processing of personal information of childrenلرطفهال 

 :التاليالنحو  34الفقر  

"A responsible party may, subject to section 35, not process personal 

information concerning a child ".  

(
2

.حي  نصت الما    2016( لرن  13( وهيا ما اتجه إليه المشر  القرري في القانون  قم )

على أن:" مع مراعا  االلتزاماا المنصور عليها في ههيا القهانون، يجهب علهى مالهك أو  17

صول على موافق  صهريح  الح -2مشر  أي موقع إلكتروني مويه لرطفال، مراعا  ما يلي: 

ما ولي أمر الرف  اليي تتم معالج  بياناا شخصي  عنه، وذلك عا طريق اتصال إلكترونهي 

 .أو أي وسيل  أخر  مناسح ....................."

(
3

والعشرون ما القانون التونري حي  نص على أن:" ال يمكا  ثاما( وهيا ما أكده الفص  ال

برفهه  إال بعههد الحصههول علههى موافقهه  وليههه وإذن قالههى معالجهه  معريههاا شخصههي  متعلقهه  

 األسر ".
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مرههتخدمي  المخههاطر التههي يمكهها أن يتعههرض لههها األطفههالولموايههه            

تهم حرصهاً علهى حمايه  خصوصهيو ،ا تق  أعما هم عا سا معيااالنترنت مم

) التشهههريعاا فقهههد اتجههههت بعهههء المعلوماتيههه 
1
إلهههى فهههرض مجموعههه  مههها  (

االلتزاماا على ك  مالك أو مشر  أي موقهع إلكترونهي مويهه لرطفهال مراعها  

ولهع إخرها  علهى الموقهع حهول مها يلهي: بعء األمو  منها على سحي  المثهال 

األطفال، وكيفي  استخدامها، والرياساا التهي يتحعهها فهي اإلفصهاا ماهي  بياناا 

يي تههتم معالجهه  الحصههول علههى موافقهه  صههريح  مهها ولههي أمههر الرفهه  الهه عنههها.

تزويد ولي أمر الرف ، بناً  علهى طلحهه، وبعهد التحقهق مها بياناا شخصي  عنه. 

ررض ما هويته، بوص  لنو  الحياناا الشخصي  التي تتم معالجتها، مع بيان ال

حهي   المعالج ، ونرخ  ما الحياناا التي تمت معالجتهها أو يمعهها عها الرفه .

أو محو أو وق  معالج  أيه  بيانهاا شخصهي  تهم يمعهها مها الرفه  أو عنهه، إذا 

أال تكون مشها ك  الرفه  فهي لعحه ، أو عهرض يهالز ، أو  طلب ولي األمر ذلك.

تزيههد علههى مهها هههو  أي نشههاط يخههر، مشههروط  بتقههديم الرفهه  بيانههاا شخصههي 

 لرو ي للمشا ك  في ذلك النشاط، هيا ما ناحي  أولى.

األطفهال ههؤال  أن ترلب مها  الشركاابعء وما ناحي   اني ، حرصت         

عناويا الحريد اإللكتروني الخاص  بتبالهم أو األوصيا  عليهم وذلهك إلخرها هم 

ل إ سهال نرهخ  لههم عا العالق  القالم  بينها وأطفهالهم الصهرا ، وذلهك مها خهال

كمها بك   سال  بريد إلكتروني ترس  لرلهب بيانهاا شخصهي  خاصه  باألطفهال، 

وقههت طلههب الههدخول علههى الحيانههاا الشخصههي   أييحههق لابهها  أو األوصههيا  فههي 

                                                 

(
1

 .2016( لرن  13ما القانون القرري  قم ) 13(  ايع: الما    
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المتعلق  بةطفالهم وطلب تعدي  تلك الحياناا أو حيفها ما قاعد  الحياناا الخاص  

) الشركااهيه خدم  عمال   بهم وذلك ما خالل االتصال بمراكز
1
) .  

علهههى المشهههر  الفرنرهههي أويهههب لتهههوفير حمايههه  أكثهههر فاعليههه ، ، وأخيهههراً         

حهيفها  بنا  على طلب صاحب الحيانااالمرؤول عا معالج  الحياناا الشخصي  

) شخصاً قاصهراً وقهت الجمهعكانت تخص وقت يمعها ها إذا ما تحيا أن فو اً 
2
)  .

 1978( لرهن  78المعلوماتي  والحرياا  قم ) ما قانون 40الما     تأويحكما 

فهي حاله  عهدم تنفيهي ، وا االستجاب  إلهى طلهب محوههاعلى القالم بمعالج  الحيانا

الرلب الرابق أو لم تكا هناك استجاب  ما وحد  المعالج  في غضون شههر مها 

وطنيه  لهى اللجنه  الوز لصهاحب الحيانهاا أن يويهه نهدا  إتا يي تقديم الرلب، يج

والحرياا، التي تحت في الرلب خالل  ال   أسابيع ما تا يي استالم للمعلوماتي  

المرالح  )
3
.) 

                                                 

(
1
وهههيا األمههر تتحعههه العديههد مهها الشههركاا وتههنص عليههه فههي  ليهه  سياسههاا حمايهه  الحيانههاا  )

 الشخصي  للمرتهلكيا، للمزيد  ايع الموقع اإللكتروني التالي:

http://gcc.albakara.com/sites/default/files/gcc_ar_consumers_personal

_data_protection_policy.pdf 

(
2
) voir, article 40, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

1321 du 7 octobre 2016 - art. 63  " II. — Sur demande de la personne 

concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les 

meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été 

collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de 

l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment 

de la collecte… ". 

(
3
) voir, article 40, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

1321 du 7 octobre 2016  " En cas de non-exécution de l'effacement 
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 (.1أو التسويق املباشر ) ثانيا: حظر استعمال البيانات الشخصية ألغراض دعائية

تم  صهده مما ال شك فيه أن أحد الدوافع األساسي  لتقرير هيا الحظر، ما         

لرفهرا  وذلهك  ، ما انتهاك لخصوصهي  الحيانهاا الشخصهي ألخير خالل اوون  ا

عههها تفاصهههي  معلومهههاا االتصهههال الخاصههه  بعمهههال  الكثيهههر مههها  الكشههه  عحهههر

) التجا يهه  والمحههالاالشههركاا 
2

 همبريههدهم النقالهه  وعنههاويا هههواتفة قههام (، ك

 الحقهاً اإللكتروني، في إطا  عملي  شرا  الرلع والخدماا، الستخدامها بعد ذلهك 

) ألغراض الترويق االلكتروني
3
). 

                                                                                                                   

des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du 

responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la 

demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale 

de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande 

dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la 

réclamation….. ". 

 (
1
 )Mark heyenk: Protection of Personal Information Guidelines for 

South African Law Firms, 2013, p.27 

والتهي يها ا  2016( لرهن  13انون القرهري  قهم )مها القه 22أكدا هيا الحظر المها     كما

 بالفص  الرا   منه تحت عنوان" االتصاالا اإللكتروني  لررض الترويق المحاشر".

(
2

عنههد تقههديم خههدماتها  والمحههالا الكحههر  ( فمهها المتعهها   عليههه لههد  الكثيههر مهها الشههركاا

  السههتكمال مترلحههاا عمههال  أن ترلههب مههنهم تزويههدها بحيانههاتهم الشخصههيمتعههامليا معههها ولللل

الحصول على الخدم  كخدماا االنترنت واالتصهاالا............إلى غيهر ذلهك مها الخهدماا. 

وفي ل  غياب القوانيا التهي ترمهى إلهى حمايه  الحيانهاا فهإن بيانهاا العمهال  تصهح  عرله  

 .للعديد ما المخاطر واالنتهاك والتعر  في استخدامها لعدم ويو  الحماي  الكافي  لها

(
3
حي  تشهد العديد ما األسوا  في كثير ما الهدول فهي الوقهت الهراها انتشها  لهاهر  بيهع ( 

الحيانههاا الشخصههي  لرفههرا  مهها أيهه  أغههراض الترههويق والدعايهه ، ممهها يجعهه  أصههحاب هههيه 

 التليفونيهه  الترههويقي  أو الرسههال  االلكترونيهه الحيانههاا أكثههر عرلهه  للعديههد مهها المكالمههاا 

عها األمر اليي أصح  أكثر إزعاياً ألصحاب الحياناا. للمزيهد رغوب فيها، القصير  غير الم

تهههّد  خصوصههي  األفههرا "،  تجهها   الحيانههاا الشخصههي  ايههع: مقههال بعنههوان:" هههيه الظههاهر  

 :2013 9 15منشو  على الموقع اإللكتروني لجريد  اإلما اا اليوم بتا يي 
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ويعد هيا األمر كما ير  الحعء )
1

يجهوز أن لخصوصياتهم، بحيه  ال  ( انتهاكاً 

وقهد  يتم ذلك إال في حال  اإلفصاا عا  غحهتهم فهي اسهتخدام بيانهاتهم لمثه  ذلهك.

منهها علهى سهحي  المعني  بحماي  الحياناا  هيا الحظر العديد ما التشريعااأكدا 

علهى أنهه:" يحظهر إ سهال أي  22شريع القرري حيه  نصهت المها    الت :المثال

اتصهال إلكترونههي برهرض الترههويق المحاشههر إلهى الفههر ، إال بعهد الحصههول علههى 

 موافقته المرحق ".

) أخر  تشريعااوفى نفس االتجاه عحرا        
2

( عا هيا الحظر بالنص على 

يههه االعتههراض علههى إحالهه  لمعنههى بههاألمر أو و  تههه أو ولصههاحب الحيانههاا ال أن

معرياتهه الشخصههي  إلههى الريههر السههتعمالها فهي أغههراض الدعايهه ، ويترتههب علههى 

 االعتراض أن يوق  المعالج  فو اً.

إال أنههه يجههوز اسههتثناً   ،وعلههى الههرغم مهها الههنص صههراح  علههى هههيا الحظههر

اسهههتعمالها لرغهههراض الدعاليههه  متهههى صهههد ا موافقههه  صهههريح  وخاصههه  مههها 

) أو و  ته أو وليهه ألمرالشخص المعني با
3
فهي  أخهر  تشهريعاا كمها ترلحهت (

) حالهه  اسههتخدام الحيانههاا الشخصههي  بهههد  الترههويق المحاشههر
4
لههرو   التقيههد ( 

أن يتضههما االتصههال اإللكترونههي  بمجموعهه  مهها اإليههرا اا التههي تمثلههت فههي

                                                                                                                   

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-09-15- 

(
1
حمايه  الحيانههاا الشخصهي  فهي عصهر المعلومههاا، و قه  عمه  مقدمه  فههي  نيا  أو ونيا  ( 

 12مؤتمر قانون وتشريعاا االتصاالا في الشر  األوس ، واليي عقد بهدبي فهي الفتهر  مها 

 .2011 يرمحر  13 -

(
2

 (  ايع: نص الفص  الثاني واأل بعون ما القانون التونري.

(
3
اسهتعمال الحيانهاا الشخصهي  ألغهراض التونري في الفصه  الثال هون  التشريع   أيازحي( 

 ألمر أو وليه. عالي  بموافق  صريح  ما و    الشخص المعنى با

(
4

إ سهال أي مها    -( وقد عرفهت المها   األولهى مها القهانون القرهري الترهويق المحاشهر بةنهه 

 هم.إعالني  أو ترويقي  بةي وسيل  إلى أشخار بعين
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هوي  ُمنشهئه، ومها يفيهد بةنهه مرسه  ألغهراض ررض الترويق المحاشر الخار ب

 عنوانههاً صههحيحاً يرههه  الوصههول إليهههالمحاشههر، كمهها يجههب أن يتضههما  الترههويق

ويرتريع الفر  ما خالله أن يرس  طلحاً إلى المنشئ بإيقها  تلهك االتصهاالا أو 

الريو  في موافقته على إ سالها )
1
.) 

ولحيان مهد  أهميه  ههيا الحظهر فقهد اتجههت بعهء التشهريعاا ) ،وفى النهاي 
2
) 

يناليه  تتمثه  فهي الحهحس أو الررامه  أو إحهد  ههاتيا  إلى تقرير توقيع عقوبهاا

العقوبتيا على كه  مها قهام بمعالجه  بيانهاا شخصهي  تههم شخصهاً ذاتيهاً إذا كهان 

 .الررض ما المعالج  االسترالل التجا ي

 : حظر معاجلة البيانات الشخصية ذات الطبيعة اخلاصةثالثاً 

لخاصهه  أطلقههت عليههها بعههء القههول بههةن الحيانههاا ذاا الرحيعهه  اسههحق           

) Données Sensiblesالحراسهه  التشههريعاا ترههمي  الحيانههاا 
3
عهها   مهها و ،(

الحيانههاا بةصهه  الرههالل  أو العههر  أو الههرأي الرياسههي أو الفلرههفي أو تتعلههق هههيه 

 قابهاا أو المتعلقه  بالحيها  الصهحي الديني أو المتعلق  بعضوي  األشخار في الن

(
4

 م أو األحكام القضالي  أو التدابير األمني .أو الجنري  أو الجرال )

                                                 

(
1

 ما القانون القرري.22(  ايع: نص الما    

(
2

 ما القانون المرربي. 59(  ايع: نص الما    

(
3

المتعلهق بحمايه  األشهخار  2009( لرهن  8( كما هو الحال بشهةن التشهريع المرربهي  قهم )

 الياتييا تجاه معالج  المعرياا ذاا الرابع الشخصي.

(
4
انهاا الشخصهي  المتعلقه  بالصهح  الحدنيه  أو العقليه  ههي الحي – ل اد االدياناش المت لق  ب )

للشخص الرحيعي، بما في ذلهك تهوفير خهدماا الرعايه  الصهحي ، التهي تكشه  عها معلومهاا 

( الصها    سهن  679تتعلق بحالته الصحي " وقد و   هيا التعري  في الاللح  األو بي   قم )

 النص على النحو التالي:يا  حي   2016
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حي   2016( لرن  679 قم ) ما الاللح  األو بي  9أكدته الما    وهيا الحظر 

حظههرا علههى الههدول األعضهها  معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  التههي تكشهه  عهها 

) أو او ا  الرياسي  أو المعتقداا الديني  اال نيأو  العرقياألص  
1
أو الفلرفي   (

)  العماليهه  أو الحيانههاا الجينيهه  والحيههو متريههعضههوي  النقابههاا أو 
2
المتعلقهه   أو (

)بالصح  أو بحظر الحيا  الجنري  للشخص الرحيعي أو التويه الجنري 
3
وذلك  (

  .ررض التعر  على شخص طحيعي بشك  فريدل

                                                                                                                   

 ‘data concerning health’ means personal data related to the physical 

or mental health of a natural person, including the provision of health 

care services, which reveal information about his or her health status.  

(
1

مها في الهديا الكها وليكي،  قضت محكم  النقء الفرنري :" أن العضوي  صد ( وفى هيا ال

الحياناا المتعلق  بالحيا  الخاص . وما  م فإن الشخص المعني له الحق في الحصول علهى أن 

المعمو يهه . بذكههر التعميههد، الههيي يتعلههق بحياتههه الخاصهه ، مهها سههجالا الرعيهه  التههي احتفلههت 

......."................ 

Cass. civ,chambre civile 1, mercredi 19 novembre 2014, N° de 

pourvoi: 13-25156 "que l'appartenance à la religion catholique, que 

scelle la célébration du baptême, est au nombre des données relevant 

de la vie privée ; que dès lors, la personne intéressée est en droit 

d'obtenir que la mention du baptême, qui concerne sa vie privée, soit 

effacée des registres de la paroisse au sein de laquelle le baptême a été 

célébre……”.  

(
2
يقصد بها يمع المعلوماا المتعلق  بالرهلوك الفيزيولهويي  –م الج  الدياناش الديو متري   (

ما الحياناا. للمزيد عا ذلهك  ايهع  كحصم  اليد والعيا والصوا، والحمء النووي وغيرها

مقال بعنوان:" الحياناا الشخصي  في لحنان: بيا المراقح  والمعالجه  والحمايه ". منشهو  علهى 

 :التالي الموقع اإللكتروني

https://www.ar.smex.org.  

(
3
) See article 9 of Regulation (EU) 2016/679:" 1.   Processing of 

personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, 

religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the 

processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely 



 

 

 

 

 

 

 

- 75 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

قههانون المعلوماتيهه  المهها   الثامنهه  مهها أيضهها كمهها أشهها ا إلههى هههيا الحظههر        

والمعهههدل بةحكهههام القهههانون  قهههم  1978( لرهههن  78حريهههاا الفرنرهههي  قهههم )وال

يحظهر يمهع أو  حيه  نصهت علهى أن:" 2016أكتهوبر  7( الصا   فهي 1321)

معالج  الحياناا الشخصي  التي تكش ، بشك  محاشر أو غير محاشر عا أصهول 

أو التهي ، نقابي  أو عضهوي  ا  سياسي  أو  يني  أو فلرفي  أو يعرقي  أو إ ني  أو 

) تتعلق بالصح  أو الحيا  الجنري "
1
) . 

) العربي  العديد ما التشريعاا وقد حرصت على تةكيد هيا الحظر
2

( منها علهى 

أنهه ال علهى منهه التشريع التونري حي  نص الفصه  الرابهع عشهر  :سحي  المثال

يجههوز معالجهه  الحيانههاا التههي تتعلههق بصههف  محاشههر  أو غيههر محاشههر  باألصههول 

  أو الجينيهه  أو بالمعتقههداا الدينيهه  أو باألفكهها  الرياسههي  أو الفلرههفي  أو العرقيهه

) النقابي  أو بالصح 
3
). 

                                                                                                                   

identifying a natural person, data concerning health or data concerning 

a natural person's sex life or sexual orientation shall be prohibited.  

(
1
) voir, article 8, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

1321 du 7 octobre 2016:" I. - Il est interdit de collecter ou de traiter 

des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou 

indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale 

des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de 

celles-ci ". 

(
2

  (  ايع: الفص  الرابع عشر ما القانون التونري.

(
3

( فيما يتعلق بمعالج  الحياناا الشخصي  المتعلق  بالصح  العام ، نجد أن بعء التشهريعاا 

ذاا الوقههت ال تههتم أيههازا هههيه المعالجهه  بشههروط يتعههيا توافرههها لصههح  المعالجهه ، وفههى 

المعالج  إال مها قحه  أطحها  أو أشهخار خالهعيا بحكهم مههامهم إلهى وايهب المحافظه  علهى 

الرر المهنهي. كمها أيهاز التشهريع ذاتهه لرطحها  إحاله  الحيانهاا الشخصهي  التهي بحهوزتهم إلهى 
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نوعي  أخر  ما  ، تويدعي  الرابق  ما الحياناا الشخصي إلى يانب النوو      

بمعاينتها أو بالتتحعاا التي تتعلق بالجرالم أو و الحياناا يمتد إليها حظر المعالج 

حيههه  ال يجهههوز  ،  أو بالرههوابقأو بالعقوبهههاا أو بالتههدابير االحترازيهههالجزاليهه  

معالجههه  ههههيه الحيانهههاا إال مههها قحههه  الرهههلر  الرسهههمي  المختصههه ، بعهههد تقهههديمها 

) لضماناا محد   ومناسح 
1
) . 

قانون المعلوماتي  والحرياا  ما الفص  الثاني ما 9وترحيقاً ليلك نصت الما    

( الصها   801والمعهدل بةحكهام القهانون  قهم ) 1978( لرهن  78الفرنري  قهم )

الشخصههي  المتعلقهه  بههالجرالم، معالجهه  الحيانههاا  علههى أن 2004أغرههرس  6فههي 

 infractions, condamnations et mesures واإل اناا والتهدابير األمنيه 

de sûreté    ما قح : المحهاكم والرهلراا العامه  وشهركاا إ ا   يمكا تنفييها

م ، التهي تتصهر  فهي حهدو  الصهالحياا القانونيه ، أو مها خهالل الخدماا العا

إلهيهم مها ولهه وط صها م  فهي حهدو  المههام الموكلحاط ما المحكم  وفقها لشهر

)قح  القانون 
2
.) 

                                                                                                                   

أشخار أو مؤسرهاا تقهوم بالححه  العلمهي فهي مجهال الصهح  بنها  علهى طلهب صها   عنهها 

تههرخيص صهها   مهها الهيئهه  الوطنيهه  لحمايهه  الحيانههاا الشخصههي . للمزيههد  ايههع: وبمقتضههى 

 ( ما القانون التونري.  65 – 64 – 63 – 62الفصول )

(
1

محكمه   قضهت وفهى نفهس المعنهى (  ايع: نص الفص  الثال  عشر مها القهانون التونرهي.

جه  الحيانهاا صهماا األصهابع فهي نظهام محوسهب لمعالبيمهع ومعالجه  النقء الفرنري  أن:" 

أن المههدعي العههام ال يشههك  وتم إال تحههت سههيرر  الرههلر  القضههالي   يههالشخصههي  ال يمكهها أن 

 ..........".سلر  قضالي  بالمعنى المقصو  في األحكام الرالف  اليكر

 Cass. civ, chambre civile 1, mercredi 7 octobre 2015 , N° de pourvoi: 

14-20370. 

(
2
) voir, article 9 chapitre 2, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004: " Les traitements de données à caractère 
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قهد منعهت المعنيه  بحمايه  الحيانهاا  وعلى الرغم ما أن غالحيه  التشهريعاا       

 إال أن الهحعء اا المهيكو   سهلفاً،إذا كانهت تتعلهق بالحيانهالمعالج  ةعمال القيام ب

) هامن
1
: إذا تمهت علهى سهحي  المثهال قد أياز القيام بها في بعء الحهاالا منهها (

، أو إذا أصهححت صهاحب الحيانهااصريح  مكتوب  صا    ما  بموافق المعالج  

إذا كانت معالجتها لرو ي  لخدم   أوبشك  بيا العام  الحياناا تكترب الصحر  

 يخيهه  أو العلميهه  أو لحمايهه  المصههال  الحيويهه  للشههخص صههاحب األغههراض التا

( حيهه  أشهها ا 679الاللحهه  األو بيهه   قههم ) وهههيا األمههر أكدتههه أيضههاً  الحيانههاا.

خصهي  الهوا    منها على عدم انرحا  الحظر على معالج  الحياناا الش 9الما    

 explicit بههالفقر  األولههى منههها إذا أعرههى صههاحب الحيانههاا موافقهه  صههريح  

consent   على معالج  تلك الحياناا (
2
). 

ومنع القيام بمعالجه  الحيانهاا ذاا الرحيعه  الخاصه  أو للتةكيد على هيا الحظر و

اتجههت بعهء التشهريعاا إلهى تجهريم اسهتعمال الحيانهاا الناتجه  عها  ،الحراس 

                                                                                                                   

personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de 

sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par: 1° Les juridictions, les 

autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, 

agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;2° Les auxiliaires 

de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur 

sont confiées par la loi ". 

أشهر إلهى  6ولمنع مث  هيا المعالجاا اتجهت بعء التشريعاا إلى تقرير عقوب  الححس ما 

ألهه  أو بإحههد  هههاتيا العقههوبتيا علههى كهه  مهها قههام  300ألهه  إلههى  50سههنتيا وبررامهه  مهها 

 ايهع: نهص  إ اناا أو تهدابير وقاليه . بمعالج  بياناا ذاا طابع شخصي متعلق  بمخالفاا أو

 ما القانون المرربي. 57الما    

(
1

  (  ايع: الفص  الخامس عشر ما القانون التونري.

(
2
) See article 9 of Regulation (EU) 2016/679:" 2.   Paragraph 1 shall 

not apply if one of the following applies: (a)- the data subject has 

given explicit consent to the processing of those personal data for one 

or more specified purposes, except………". 
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 كمها ههو الحهال فهي رحيه أو ال لعلمي   الو ا ي  في غير األغراض اتحلي  الحصم

)التشريع الفرنري 
1
.) 

)وأخيراً، لضمان عدم مخالف  هيا الحظر اتجهت بعء التشهريعاا       
2
إلهى  (

تقريههر عقوبهه  الحههحس والررامهه  علههى كهه  مهها قههام بمعالجهه  معريههاا ذاا طههابع 

شخصي تحيا بشك  محاشر أو غير محاشر األصول العرقي  أو اال ني ، أو او ا  

 .ني ، أو المتعلق  بصح  هؤال  األشخارالرياسي  أو الفلرفي  أو الدي

   دو  موافقة صاحبها : حظر إحالة البيانات الشخصية إىل الغريرابعاً 

 Transfer ofالحيانههاا الشخصههي  إلههى الريههر  تحويهه  نقهه  أو إحالهه  أو        

personal data     فههي الفصهه  الخههامس مهها الاللحهه   44أشهها ا إليههه المهها

والتههي يهها ا تحههت عنههوان "نقهه   2016ا    سههن  ( الصهه679األو بيهه   قههم )

الحياناا الشخصي  إلى بلدان  الث  أو منظماا  ولي " )
3

أنهه  نصت علهى(. حي  

ال يجههوز للمراقههب أو المعههالج نقهه  الحيانههاا الشخصههي  إلههى بلههد  الهه  أو منظمهه  

   ولي  إال إذا وفر المراقب أو المعالج لماناا مناسح .

الههوا    بالفصهه   68ر  الفرنرههي حيهه  منعههت المهها    المشههوهههيا مهها اتجههه إليههه 

 1978( لرهههن  78قهههانون المعلوماتيههه  والحريهههاا الفرنرهههي  قهههم ) العاشهههر مههها

المرههئول  2004أغرهرس  6( الصها   فهي 801والمعهدل بةحكهام القهانون  قهم )

                                                 

د. أشرف توفيي  ( خلاز ا ىن لخصوصو ف لخج ا ف صاع، ف اصقف لختش، عن  ااهن لا ،: 1)

 مف الن،امفا ا،ل –لخج ان  لخص،ل  ف صلخحان ف لخجانم مف خلحمق  مال لخصوصوم ف شمس الدين  

 .9. ص 2015لخلنه، ا ال، لخاهضف لخع،ب فا لخطبعف لخ نا فا 

  ان لخلناصن لخاي،بال. 57( ،لجم: اص لخانا / 2)

(
3
) See article 44 of Regulation (EU) 2016/679, chapter 5,:" Transfers 

of personal data to third countries or international organisations". 
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عا المعالج  ما القيام بنق  الحياناا الشخصي  إلى  ول  خا س االتحا  األو بهي 

 والحقههو التزمههت الدولهه  بتقههديم مرههتو  كهها  لحمايهه  الحيهها  الخاصهه  إال إذا 

)libertés et droits fondamentau    والحريهاا األساسهي  
1
وههيا مها  (.

قههر ه أيضهها المشههر  الههدنما كي حيهه  يهها  الحظههر منصوصهها عليههه صههراح  

حيه   2000بالفص  الرابع ما قانون معالج  الحياناا الشخصهي  الصها   سهن  

علههى أنههه:" ال يجههوز نقهه  الحيانههاا إلههى بلههد  الهه  إال إذا كههان  27لفقههر   نصههت ا

يضما مرتو  كا  ما الحماي " )
2
.) 

                                                 

(
1
) voir: article 68  chapitre 10 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004 :" Le responsable d'un traitement ne peut 

transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant 

pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de 

protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits 

fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données 

font l'objet ou peuvent faire l'objet ". 

وقد بيا المشر  الفرنري في الفقر  الثاني  ما الما   ذاتها األسس التي على أساسها يهتم تقيهيم 

مههد  كفايهه  مرههتو  الحمايهه  فههي الههدول التههي تنتقهه  إليههها الحيانههاا وذلههك مهها خههالل بيههان 

اإليههرا اا األمنيهه  التههي تتحعههها الدولهه  باإللههاف  إلههى بعههء العناصههر التههي تتعلههق بالمعالجهه  

 إلى غير ذلك ما عناصر التقييم.الررض منها ومدتها ....................................... كحيان

 "Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat 

s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet 

Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des 

caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, 

ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données 

traitées ". 

(
2
) See: Chapter 7 of The Act on Processing of Personal Data Act No. 

429 of 31 May 2000 Transfer of personal data to third countries: 27. – 

(1) Transfer of data to a third country may take place only if the third 

country in question ensures an adequate level of protection………"  
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ظهيم حمايه  وفى ذاا االتجاه، حرصت العديهد مها التشهريعاا المعنيه  بتن        

وقهههر ا أنهههه يحظهههر إحالههه  الحيانهههاا  ،تةكيهههد علهههى ههههيا الحظهههرالحيانهههاا علهههى 

شخص المعنهى بهاألمر أو و  تهه وافق  صريح  ما الالشخصي  إلى الرير  ون م

يتعيا أن تكهون الموافقه  كتابه ً إال إذا كانهت الحيانهاا لهرو ي  لتنفيهي و. يهأو ول

المهام التي تقوم بهها الرهلر  العامه  فهي إطها  األمها العهام أو الهدفا  الهوطني أو 

حاً للقوانيا )بالتتحعاا الجزالي  أو لتنفيي المهام التي تقوم بها ترتي للقيام
1
.) 

ولكهها فههي بعههء األحيههان قههد يصههعب الحصههول علههى موافقهه  صههاحب الحيانههاا 

 هههيا األمههرولموايههه   علههى نقهه  الحيانههاا للريههر،الشخصههي  أو و  تههه أو وليههه 

أيازا بعء التشريعاا )
2

( للجهه  اإل ا يه  المرهؤول  عها حمايه  الحيانهاا أن 

م في إحال  بياناتهم تحقيقاً لمصهلحتهتمن  ترخيصاً في تلك الحال ، وذلك إذا كان 

لههرو ي  إليههرا  بحههول و  اسههاا تا يخيهه  أو  الحيويهه  أو إذا كانههت الحيانههاا

علمي  أو لتنفيي اتفا  يكون صاحب الحياناا طرفاً فيهه بشهرط تعههد المحهال إليهه 

بتوفير الضماناا الالزم  لحماي  الحياناا والحقو  المرتحر  بها، ولمان عهدم 

 .في غير الررض اليي أحيلت ما أيله استعمالها

حرصههت بعههء  بشههك  سههليم ويمهها، ولضههمان تههدفق الحيانههاا إلههى الريههر        

)التشريعاا 
3
على النص صراح  في صلب القهانون الخهار بحمايه  الحيانهاا  (

يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرا  أو إيرا  مها شهةنه الحهد مها تهدفق  على أنه

لحدو ، إال إذا كانت معالج  تلك الحياناا مخالف  ألحكام الحياناا الشخصي  عحر ا

                                                 

(
1

  ما القانون التونري. 47(  ايع: الفص  

(
2

 ما القانون التونري. 47فص  (  ايع: ال

(
3

مهها القهانون القرههري. كمهها قهر  المشههر  التونرهي توقيههع عقوبهه   15(  ايهع: نههص المها    

الرجا لمد  عام علهى كه  مها تعمهد إحاله  المعريهاا الشخصهي  إذا كانهت الرايه  مها اإلحاله  

   (.89إلحا  لر  بالشخص صاحب الحياناا ) ايع: نص الفص  
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هههيا القههانون، أو كههان مهها شههةنها إلحهها  لههر  يرههيم بالحيانههاا الشخصههي  أو 

 .بخصوصي  الفر 

 

وفيمهها يتعلههق بموقهه  التشههريعاا المعنيهه  بحمايهه  الحيانههاا الشخصههي  عهها مههد  

المشههر   نجههد أن قابليهه  إعهها   معالجهه  الحيانههاا التههي تمههت معالجتههها مهها قحهه .

عهها   إ إلهى الريهر برهرض إحاله  الحيانهاا التهي تمهت معالجتهها قهد أيهاز التونرهي

بشههرط موافقهه  الشههخص  ،معالجتههها مههر  أخههر  ألغههراض تا يخيهه  أو علميهه 

علهى تهرخيص بهيلك مها  الحصهول إلهى يانهب ،يهعنى باألمر أو و  ته أو ولالم

أحقي  حي  صي . مع إعرا  الهيئ  ياناا الشخالهيئ  الوطني  المعني  بمعالج  الح

الحياناا التي تشير إلى هوي  الشخص صاحب الحيانهاا أو اإلبقها  عليهها بحرهب 

األحوال )
1
.) 

حظهههرا بعهههء  ،حفالهههاً علهههى األمههها العهههام والمصهههال  الحيويههه  للهههحال و       

)التشريعاا 
2
وذلهك إذا كهان مها  ى الخها سإحال  الحياناا الشخصي  أو نقلها إل (

 خاصه تترلحهه اعتحها اا إذا كان إحالتها  ايهع ألمهر أما  ذلك مراساً بهما،شةن 

                                                 

(
1

 لتاسع واأل بعون ما القانون التونري.(  ايع: الفص  ا

(
2

فقهد أيههاز  (  ايهع: الفصه  الخمرهون مها القههانون التونرهي. وعلهى الهرغم مهها ههيا الحظهر

نقه  الحيانهاا الشخصهي  إلهى  وله  أينحيه  فهي حاله  صهدو   44فهي المها     المشر  المرربهي

ان النقه  لهرو ياً إذا كه -موافق  صريح  ما صاحب الحياناا أو في بعء الحهاالا اوتيه : أ

ما أي  المحافظ  علي حيا  الشخص المعني، أو المحافظه  علهى المصهلح  العامه ، أو تنفيهياً 

إذا كهان النقه  يهتم  -ب  إليرا  متعلق بتعاون قضالي  ولي، أو الوقاي  ما إصهاباا مرلهي .

إذن صهري  بنها  علهى   -تنفيياً التفا   نالي أو متعد  األطرا  يكون المررب عضواً فيهه. س 

  .ومعل  للجن  الوطني



 

 

 

 

 

 

 

- 82 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

المختصهه  فههي  الرسههمي الرههلر  أو الجههه  إال بموافقهه   أن تههتم اإلحالهه  ال يجههوزفهه

مرتو  كا  ما الحماي ، الحلد المرتفيد ما نق  الحياناا يقدم أن  الدول ، وبشرط

) ت هناك لرو  استثنالي إال إذا كان ،وإال فإن النق  ال يكون ممكناً 
1
) . 

)ترلحت بعء التشريعاا كما 
2
الحيانهاا الشخصهي  للخها س  عند نقه  أو إحاله  (

مصد   ،مراعا  مرتو  كا  ما الحماي  لتلك الحياناا وبصف  خاص : طحيعتها

، الدول  التهي يهتم المعلوماا المضمن  في الحياناا، الررض ما المعالج  ومدتها

والتزاماتههها الدوليهه  والقههانون المرحههق فيههها، واإليههرا اا  ،هههاالحيانههاا إلي إحالهه 

   .األمني  المتخي  لحماي  الحياناا في هيه الدول 

تحههها ل الحيانهههاا ل بشهههةن التعهههاون بهههيا الهههدويجهههب مالحظههه  أن  وفهههى النهايههه ،

 فههي مجههالفههي تزايههد مرههتمر خاصهه  الرههنواا األخيههر   خههاللبههاا  والمعلومههاا

) تهديداً والحاً  للكاف  صححت تشك التي أ مكافح  الجرالم
3
). 

                                                 

(
1
) Çağdaş Evrim Ergün, Ayşe Eda Biçer, İlke Işın Süer: The New 

Turkish Data Protection Law, April 2016, P. 3:” The transfer of data 

abroad additionally requires the approval of the Board and that the 

recipient country offers an adequate level of protection. Otherwise 

transfer is only possible where exceptional circumstances" 

http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/PersonalDataProte. 

(
2

 . 2008( لرن  69ما قانون المعامالا االلكتروني  العماني  قم ) 49ايع: نص الما    (  

(
3

( وقد أشا  الحعء إلى ابرام اتفاقي  تعاون بيا الحكوم  المصري  والحكوم  الرومانيه  فهي 

:" ويو  تحا ل  ولي هاوقد تحيا بمرالع  نصوص 2003 12 3 بتا ييمجال مكافح  الجريم  

انههاا عهها األشههخار المتههو طيا فههي أنشههر  ويههرالم الجماعههاا والمنظمههاا للمعلومههاا وبي

: مصهههر وحمايههه  د. حساااام نديااا اإل هابيههه ، وإنتهههاس وتهريهههب المخهههد اا" للمزيهههد:  ايهههع: 

علهى الموقهع  2015أغرهرس  23تشريعاا حماي  الحياناا الشخصهي ، مقهال منشهو  بتها يي 

 اإللكتروني التالي:

http://alamrakamy.com/%EF%82%A7%D9%85%D8%   

http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/PersonalDataProte
http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/PersonalDataProte
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 : حظر اطالع الغري على البيانات الشخصية موضوع املعاجلةخامساً 

مهها األفعههال التههي يحظههر علههى القههالم بمعالجهه  الحيانههاا اتيانههها، منعههه مهها         

الحفهال علهى الخصوصهي  والحكم  ما تقريهر ههيا الحظهر، إطال  الرير عليها. 

التهي يحهرر  ،  خاصه  بياناتهه الشخصهي  الحراسه ر  وبصهفالمعلوماتي  لك  ف

لمنع وصول أي شخص إليهها أو علهى األقه  التعهر   ،على احاطتها برياس وا 

 عليها.واالطال  

شهخص طحيعهي أو البةنهه  –عرفت الما   األولى ما القانون المرربي الريهر وقد 

ر الشهههخص مصهههلح  أو أي هيئههه  أخهههر ، غيهههالرهههلر  العامههه  أو المعنهههوي أو ال

المعنهى، والمرهؤول عهها المعالجه  والمعههالج مها الحههاطا واألشهخار المؤهلههون 

لمعالجههه  المعريهههاا الخالهههعيا للرهههلر  المحاشهههر  للمرهههؤول عههها المعالجههه  أو 

 للمعالج ما الحاطا.

ما خالل هيا التعري  يتضه  أن الريهر ههو كه  شهخص ال يمكها اعتحها ه        

 أو أو متلقهي الحيانهااأو تابعيهه  مولفيهه أحهد أو ههااً لمعالجه أو لحيانهاال اً مراقحه

  الحياناا. صاحب الشخص

العديهد مها  نصهت عليههمولهو  المعالجه ، إطال  الريهر علهى الحيانهاا  حظرو

نهه ال أ 4الما    التشريعاا منها على سحي  المثال: القانون المرربي حي  قر ا

جه  إال خالهع  للمعاليمكا اطال  الريهر علهى الحيانهاا ذاا الرهابع الشخصهي ال

المعنى  مع مراعا  الرلى المرحق ما الشخصو ما أي  انجاز غاياا محد  ،

معنى ذلك أن حظر اطال  الرير على الحياناا الشخصي  لهيس  صاحب الحياناا.



 

 

 

 

 

 

 

- 84 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

فههي حههاالا معينهه  وبشههروط يتعههيا عليههها حظههراً مرلقههاً بهه  يمكهها اطههال  الريههر 

توافرها )
1
.) 

لمحافظه  علهى سهري  فا ،التعحير عنه بااللتزام بالرهري  وهيا الحظر يمكا        

األساسهي  التهي تقهع علهى عهاتق المهنيه  أحهد االلتزامهاا تعهد  شخصهي الحياناا ال

ما أهمي  خاص  )ه الم بمعالج  الحياناا نظرا لما لالق
2
وهيا مها سهو  نتناولهه  (

 الحقا ما خالل تلك الد اس  عند التعرض اللتزاماا المعالج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1

 ما القانون المرربي. 4(  ايع: الما    

(
2
  اسهه  مقا نهه ، مصههر،  –أحكههام سههري  المعلومههاا الخاصهه   د. حسااين عديااد عااوس   ( 

، حيهه  تعههرض المؤلهه  فههي كتابههه إلههى بعههء 2015الناشههر مكتحهه  الوفهها  القانونيهه ، طحعهه  

هنهي منهها علهى سهحي  المثهال: سهري  الصو  الخاص  برري  المعلوماا الخاص  في العم  الم

المعلوماا الخاص  في العم  الرحي، سهري  المعلومهاا الخاصه  فهي العمه  القضهالي، سهري  

 وما بعدها. 361المعلوماا الخاص  بالنرح  للمحامي، وللمفتي وأخيراً العم  الصحفي. ر 
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 األولالفصل 
 شروط اانونية معاجلة البيانات الشخصية 

CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 :وتقسيم متهيد
كهه   فههيرههابق أن معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  تتمثهه  فههي المححهه  ال أينهها        

 أو تنظيمهههها او حفظههها أو ترهههجيلها أو الحيانههاا يمهههععمليهه  يكههون مههها شههةنها 

المعالجهه   تصههح  ولكههي وتوزيعههها. نشههرهاأو  واسههتعمالها اسههتراللهاأو  ترييرههها

) لههها شههروط معينهه يتعههيا أن تتههوافر  مشههروع  وقانونيهه 
1
بحيهه  إذا تههوافرا  ،(

وألهحت معالجتهه للحيانهاا عمه   ،أصح  القالم بها بمنة  عها سهي  المرهؤولي 

) مشرو 
2
)  . 

                                                 

(
1
 .504، ر الرابق المريعالتهام:   د. سام  عدد الواحدللمزيد عا هيه الشروط ) 

(
2

 Liability in damages and( محهدأ المرهؤولي  عها األلهرا  والمرهؤولي  الجناليه  

criminal liability  أقهههره صهههراح  الفصههه  الثهههاما عشهههر مههها قهههانون معالجههه  الحيانهههاا

يتعههيا الحكههم بههالتعويء عهها أي لههر  نههاتج عهها معالجهه   الههدنما كي حيهه  نههص علههى أن:"

كام هيا القانون، ما لم يثحت أن هيا الضهر  ال يمكها تجنحهه مها الحياناا الناشئ عا مخالف  أح

 خالل الرعاي  والعناي  الالزم  بمعالج  الحياناا".

See Chapter 18 of The Act on Processing of Personal Data, Act No. 

429 of 31 May 2000 Liability in damages and criminal liability:"69. 

The controller shall compensate any damage caused by the processing 

of data in violation of the provisions of this Act unless it is established 

that such damage could not have been averted through the diligence 

and care required in connection with the processing of data ."  

( الصها   73وفى نفس االتجاه، أشها  قهانون معالجه  الحيانهاا الشخصهي  لجهز  الفها و  قهم )

إلههى محههدأ المرههؤولي  والتعههويء والمرههؤولي  الجناليهه  فههي الفصهه  الحهها ي عشههر  2001سههن  

المقههر  للمرههؤولي   ( ويهها  الههنص46 – 44حيهه  و  ا أحكههام المرههؤولي  فههي المههوا  مهها )

 لي: يلتزم المراقب بتعهويء عها أي لهر  نهاتج عها معالجه  الحيانهااالمدني  على النحو التا



 

 

 

 

 

 

 

- 86 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

اعتههدا  كمهها يههر  الههحعء "  تعتحههر ي  القههانوناتههتم خهها س اإلطههالمعالجهه  التههي ف

خرير على مها تخصهه ههيه الحيانهاا ألنهها تهؤ   إلهى  سهم صهو   كامله  عنهه 

بدون علمه بحدول ذلك" )
1
تجهت بعء التشريعاا إلى حظر مما س  ليلك ا (.

هههيا النشههاط إال بعههد الحصههول علههى تههرخيص بههيلك مهها يانههب أحههد األشههخار 

  التي  خص لها القانون بمن  التراخيص.االعتحا ي  

 نجهد أنهها لهم تمنهع ،بالريو  إلى التشريعاا المنظم  للحياناا الشخصي و        

ولكنههها فههي مقابهه  ذلههك حرصههت علههى ولههع شههروط  ،المعالجهه نشههاط تمامههاً 

وفى ذاا الوقت تضهما الحفهال علهى  ،ولواب  قانوني  لضمان صح  المعالج 

يعلهم بهها مها تخصهه المعالجه  لهاهر  و بحيه  تصهح  حقو  أصحاب الحيانهاا.

 كما سنر  الحقاً. االعتراض عليها يثحت له حق اليي ،الحياناا

وقههد تنههاول المشههر  الفرنرههي شههروط قانونيهه  معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  فههي 

 1978( لرهن  78ما قانون المعلوماتي  والحرياا الفرنري  قهم )الفص  الثاني 

  .2016يناير  26الصا   في  (41 قم ) نونوالمعدل بةحكام القا

أحههد أهههم الضههماناا التههي يقههدمها القههانون لحمايهه  يعههد هههيه الشههروط تههوافر و     

وبصهف  خاصه   لرفهرا  الحياناا الشخصهي  للحفهال علهى حرمه  الحيها  الخاصه 

                                                                                                                   

الشخصي  نتيج  انتهاك احكام هيا القانون، ما لم يثحهت أن الضهر  لهم يكها مها الممكها تجنحهه 

 ما خالل العناي  والرعاي  الالزم  لمعالج  الحياناا.

"The controller shall compensate any damage caused by the 

processing of personal data in violation of the provision of this Act 

unless it is established that such damage could not have been averted 

through the diligence and care required in connection with the 

processing of personal data ".  

(
1
 .20المريع الرابق، ر م: سام  عدد الواحد التهاد. ( 
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) الخصوصي  المعلوماتي  في موايه  التكنولوييا الحديث 
1
)  . 

القههول بةنههه يمكهها تقرههيم شههروط معالجهه  الحيانههاا  يمكهها ،وبنهها  علههى مهها سههحق

(، ولهمهههاً: الشههروط الشهههكلي  )اإليراليههه الشخصههي  إلهههى نهههوعيا مهها الشهههروط أ

  .و انيهماً: الشروط المولوعي 

 الشروط الشكلي  )اإليرالي ( لمعالج  الحياناا الشخصي . األوب المددث 

 لشخصي .الشروط المولوعي  لمعالج  الحياناا ا الثان: المددث 

 

 األول املبحث

 الشروط الشكلية )اإلجرائية( ملعاجلة البيانات الشخصية

تخضهع قحه  القيهام بهها لمجموعه  مها الشهروط  لي عم  معالج  الحياناا الشخصي

فههي أوالً: تتمثهه  والتههي  ،التههي يمكهها ترههميتها بالشههروط الشههكلي  أو اإليراليهه 

مهها الجههه   يص بهههاتههرختصههري  أو معالجهه  علههى اللههرو   حصههول القههالم ب

يرا  تقيهيم لحيهان تهة ير المعالجه  علهى حمايه  قيامهه بهإ  انيهاً:اإل ا ي  المختص ، 

فقهه  صههاحب الحيانههاا علههى يمعههها حصههوله علههى موا الثههاً: ، الحيانههاا الشخصههي 

وسهو   يهتم معالجتهها لمهد  معينه . التهياالحتفال بالحيانهاا ومعالجتها، وأخيراً، 

 على النحو التالي:  يه الشروطيتم التعرض له

 اإلدارية املختصة احلصول على تصريح مسبق م  اجلهة األول:الشرط 

معالج  الحيانهاا الشخصهي  نشهاط ال يجهوز مزاولتهه إال بعهد الحصهول علهى      

                                                 

(
1
  .61المريع الرابق، ر  د. وليد السيد سليم ( 
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)   بهيلكاإل ا يه  المختصه الجهه مرحق ما  أو إذن أو ترخيصتصري  
1
 وقهد .(

 هاأطلقهت بعضه فهي ترهميتها، حيه  اختلفت التشريعاا المعنيه  بحمايه  الحيانهاا

 National على هيه الجه  اسم" الهيئ  الوطني  لحمايه  المعريهاا الشخصهي "

Authority for Protection of Personal Data (
2

فهي حهيا أطلقهت  (،

عليههها تشههريعاا أخههر  ترههمي " اللجنهه  الوطنيهه  لمراقحهه  حمايهه  المعريههاا ذاا 

) "الشخصيالرابع 
3
مجلهس حمايه  "الهحعء األخهر ترهمي  ليهها أطلهق عكما   .(

فههي القهانون التركههي  الحهالكمها هههو "  Data Protection Board "االحيانها

                                                 

(
1

( وقد أشها ا بعهء التشهريعاا إلهى مجموعه  مها الحيانهاا التهي يجهب أن يتضهمنها طلهب 

التههرخيص: كاسههم المرههؤول عهها معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  ولقحههه ومقههره، أهههدا  المعالجهه  

وتههها يي بهههدايتها، الحيانهههاا الشخصهههي  المرلهههوب  ومواصهههفاتها، أصهههنا  المعالجههه  ومكانهههها

معالجتههها ومصههد ها، األشههخار أو الجهههاا الههييا يمكههنهم االطههال  علههى المعريههاا بحكههم 

عملهههم، مكههان حفهه  المعريههاا الشخصههي  مولههو  المعالجهه  ومدتههه، الجهههاا المرههتفيد  مهها 

اا وأمانهها، االلتهزام المعرياا مولو  المعالج ، التدابير المتخي  للحفال على سري  المعري

بمحاشر  معالج  المعرياا الشخصي  وفق المقتضهياا الوايحه  قانونهاً.  ايهع: الفصه  الثهاما 

  ما القانون التونري.   

(
2

( كمها ههو الحههال بالقهانون التونرههي، للمزيهد عهها اختصاصهاتها وتشههكيلها وطحيعه  قرا اتههها 

 76مهانون. حيه  نصهت المها     ايع الفصه  الخهامس والرهحعون حتهى الفصه  الخهامس والث

علههى أن:" تتههولى الهيئهه  الوطنيهه  لحمايهه  المعريههاا الشخصههي  القيههام بالمهههام اوتيهه : مههن  

التراخيص وتلقى التصا ي  للقيهام بمعالجه  المعريهاا الشخصهي  أو سهححها.............". كمها 

ي  بالشخصههي  نههص القههانون ذاتههه علههى أن تتمتههع الهيئهه  الوطنيهه  لحمايهه  المعريههاا الشخصهه

المعنوي  واالستقالل الما ي، وتتكون ما قضا  وممثلهيا لهوز ا  الداخليه ، والهدفا ، والتعلهيم 

العالي، والصح ، وخحرا  في مجال االتصال، ههيا بجانهب أعضها  يهتم اختيها هم مها مجلهس 

 القاانوسالنواب والشخصياا المتصل  المجال، وتقدم الهيئ  تقرير سنوي لرليس الجمهو يه .)

علههى تشههكي  تلههك اللجنهه  علههى النحههو اوتههي: "  القااانوس المغرباا:(، فههي حههيا يههنص التونساا:

 -1أعضها  :  7وتتةل  اللجن  الوطنيه  لمراقحه  حمايه  المعريهاا ذاا الرهابع الشخصهي مها 

أعضا  يتم تعينهم ما الملك باقتراا ما: الهوزير األول،  لهيس  -2   ليس اللجن  يعينه الملك

وتمتد عضوي  اللجن  خمس سنواا قابله  للتجديهد   ليس مجلس المرتشا يا.مجلس النواب،  

 مر  واحد . 

(
3

( كما هو الحال بالقانون المرربهي. للمزيهد أيضها عها اختصاصهاتها وتشهكيلها الحهاب الرابهع 

  ما هيا القانون.
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)) 2016الصا   سن  
1
الوطنيه  وأخيراً أطلق عليهها المشهر  الفرنرهي اللجنه   .

 LA COMMISSION NATIONALE DEللمعلوماتيهه  والحريههاا 

L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (
2
). 

 التونرهيالتشهريع بعهء التشهريعاا ك وقد نصت على هيا الشرط صهراح       

حيهه  نههص الفصهه  الرههابع منههه علههى أن:" تخضههع كهه  عمليهه  معالجهه  معريههاا 

شخصههي  إلههى تصههري  مرههحق يههو   بمقههر الهيئهه  الوطنيهه  لحمايهه  المعريههاا 

 .............".الشخصي 

ل مها قحه  المرهؤون أو اإلذالتصهري   ويقدم طلب الحصهول علهى التهرخيص أو

                                                 

(
1
) Mindy Bilgehan and yusuf Mansur Ozer: Turkish Data 

Protection 2016, op,cit. P.2. 

ما مرو   االتفاقيه  العربيه  سهالف  الهيكر علهى ولهع تصهو  لتشهكي   68وقد أشا ا الما    

تتةل  الهيئه  الوطنيه  لحمايه  الهيئ  الوطني  لحماي  الحياناا الشخصي  حي  نصت على أن:" 

المعلومهههاا، كهههإ ا   مرهههتقل ، وتضهههم أعضههها  مههها الحرلمهههانييا، واألكههها يمييا، والخحهههرا ، 

، والمجتمههع المههدني، والهيئههاا االقتصهها ي . ويتمتههع اعضهها  الهيئهه  بحصههان ، تمنههع والتقنيههيا

 التعرض لهم، برحب القرا اا التي تتخيها الهيئ ".

(
2
(  voir article 11 chapitre 3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n° 2017-

55 du 20 janvier 2017 : " La Commission nationale de l'informatique 

et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle 

exerce les missions suivantes : 1° Elle informe toutes les personnes 

concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et 

obligations ; 2° Elle veille à ce que les traitements de données à 

caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux 

dispositions de la présente loi". 

إ ا ي  مرتقل . تتكون اللجن  الوطني  للمعلوماتي  والحرياا هيئ  حي  اعتحر القانون الفرنري 

مهها  مانيهه  عشههر عضههوا تعمهه  علههى لههمان تنفيههي معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  وفقهها ألحكههام 

  القانون.  
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 لتصهري  مها المرهؤولي  إزا  الريهر.وال يعفى ا عا المعالج  أو ممثله القانوني،

وقههد اعتحههرا بعههء التشههريعاا أن تقههديم طلههب الحصههول علههى التصههري   ون 

قحوالً ) هأي  معيا ما تا يي تقديم اعتراض ما قح  الجه  اإل ا ي  خالل
1

 .)  

مزاولهه  نشههاط المعالجهه ، فقههد تههرخيص بونظههراً ألهميهه  الحصههول علههى        

)اتجهت بعء التشريعاا 
2

( إلى تقرير عقوب  الرهجا والررامه  لكه  مها تعمهد 

لجه  بعهد منعهه أو سهحب معالج  الحياناا  ون تقديم التصري  أو استمر في المعا

) تهرخيصأن تقهر  سهحب الللمحكمه  كمها يمكها  الترخيص منه،
3
وذلهك  ون  .(

دني  تجاه األشخار الييا تعرلوا أللرا  برهحب تلهك المرا  بالمرؤولي  الم

المخالف  )
4
.) 

 سحب الرتخيص 

  تحههت بعههء التشههريعاا المعنيهه  بحمايهه  الحيانههاا الشخصههي  يههزا ً            

يترتههب علههى إخههالل المرههؤول عهها المعالجهه  أو القههالم بههها بالوايحههاا القانونيهه  

 أو منعهه مها المعالجه  هرخيصهتيتمث  هيا الجزا  في سحب  ،الملقا  على عاتق 

(
5
ويعد هيا الجزا  أقصى   ياا الجزا  التي يحهق للجهه  اإل ا يه  توقيعهها  .(

حيه  تتنهو  وتتهد س الجهزا اا التهي يهتم توقيعههها  ،بعمليه  المعالجه  القهالمعلهى 

                                                 

(
1

 (  ايع: الفص  الرابع ما القانون التونري.

(
2

مها القهانون  52(  ايع: الفص  الترعون ما القانون التونري. وفهى نفهس المعنهى، المها    

 المرربي.

(
3

  (  ايع: الفص  المال  ما القانون التونري.

(
4

ما القانون المرربي. حي  أقرا الما   توقيهع عقوبه  غرامه  مها  52(  ايع: نص الما    

ألهه    هههم. ويالحهه  أن المهها   تقههر  نفههس العقوبهه  علههى كهه  مهها اسههتمر  100  إلههى يال 10

 األذن بالمعالج . نشاط المعالج   غم سحب التصري  أو

(
5

 27المهؤ ق فهي  2007لرهن   3004(  ايع: الفص  الثال  عشر ما األمر التونرهي عهد  

والمتعلق بضح  شروط وإيهرا اا التصهري  والتهرخيص لمعالجه  المعريهاا  2007نوفمحر 

 الشخصي .
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 على المخال . 

 يه  المختصه  قحه  للجهه  اإل اكالتشريع التونري التشريعاا بعء أيازا  كما

أيههالً  القههالم بالمعالجهه  منههع المعالجهه ، مههن سههحب التههرخيص أو  ا قههرا اتخاذههه

أو ويههو  تمهها   فههي  همهها يانحهه عهههاوقو . ومتههى تةكههدا مههامخالفههاالتههدا ك ال

 ،يمث  خرقاً والحاً للقهانونوأن ذلك تصري  المعالج  مولو  الترخيص أو ال

نههالي برهحب منع المعالج  بصف  مؤقته  أليه  معهيا يهتم خاللهه اتخهاذ القهرا  ال

 الترخيص أو منع المعالج .

  الشخصية البيانات لبيا  تأثري املعاجلة على محايةتقييم إجراء الشرط الثاني: 

( 679الاللحهه  األو بيهه   قههم )هههيا الشههرط أشهها  إليههه القرههم الثالهه  مهها         

 Data protection impact  واليي يا  تحهت عنهوان  2016الصا    سن  

assessment and prior consultation  مهها  35أويحههت المهها    حيهه

قح  القيام بهةي المراقب أو المعالج كان على القالم بعملي  المعالج  سوا   ح الالل

إيهرا  تقيهيم لحيهان مها إذا كهان مها المهري  أن تهؤ   عم  ما أعمال المعالج ، 

خرهر شهديد إلى  اا باستخدام التكنولوييا الحديث الحياننوعي  خاص  ما معالج  

علههى حقههو  األشههخار الرحيعيههيا وحريههاتهم مهها عدمههه. علههى أن يراعههى فههي 

ومشههاو   لههاب  حمايهه   معالجهه  ونراقههها وسههياقها وأغرالههها،التقيههيم طحيعهه  ال

الحياناا، عند تعيينه )
1

 .) 

                                                 

(
1
) see article 35 of Regulation (EU) 2016/679 :"1- Where a type of 

processing in particular using new technologies, and taking into 

account the nature, scope, context and purposes of the processing, is 

likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural 

persons, the controller shall, prior to the processing,… …………….. 

2.The controller shall seek the advice of the data protection officer, 
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قد ألزمت الاللح  األو بي  المعالج بالقيام بإيرا  هيا التقييم في بعء الحاالا و

المثهال: إذا كانهت المعالجه  اوليه  تمتهد إلهى الجوانهب الشخصهي  منها على سهحي  

)  profiling التنمههي بمهها فههي ذلههك لرشههخار الرحيعيههيا 
1
أو إذا كانههت  .(

) المعالجههه  تهههتم علهههى نرههها  واسهههع لفئهههاا خاصههه  مههها الحيانهههاا
2
أو الحيانهههاا  (

والجهههرالم  criminal convictionsالشخصههي  المتعلقههه  باإل انهههاا الجناليهه  

offences (
3
) . 

                                                                                                                   

where designated, when carrying out a data protection impact 

assessment". 

(
1

( سالف  اليكر التنمي  بانه" أي شك  679ما الاللح  األو بي   قم ) 4( وقد عرفت الما    

ي  للحياناا الشخصي  التي تتةل  ما استخدام الحياناا الشخصي  لتقييم ما أشكال المعالج  اول

، وال سههيما لتحليهه  أو التنحههؤ بالجوانههب طحيعههيبعههء الجوانههب الشخصههي  المتعلقهه  بشههخص 

المتعلقهه  بههة ا  الشههخص الرحيعههي فههي العمهه ، والولههع االقتصهها ي، والصههح ، التفضههيالا 

 ......".الشخصي ، المصال ، الرلوك، الموقع.......

See article 4 of Regulation (EU) 2016/679:" profiling’ means any 

form of automated processing of personal data consisting of the use of 

personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural 

person, in particular to analyse or predict aspects concerning that 

natural person's performance at work, economic situation, health, 

personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or 

movements".  

(
2

و ( كالحيانههاا الشخصههي  التههي تكشهه  عهها األصهه  العرقههي أو اال نههي أو او ا  الرياسههي  أ

المعتقداا الديني  أو الفلرفي  أو عضوي  النقاباا العماليه ، أو الحيانهاا الجينيه  والحيهو متريه ، 

 أو الحياناا المتعلق  بالصح  أو الحيا  الجنري  للشخص الرحيعي.

(
3
) See article 35 Regulation (EU) 2016/679:" 3-  A data protection 

impact assessment referred to in paragraph 1 shall in particular be 

required in the case of: a-  a systematic and extensive evaluation of 

personal aspects relating to natural persons which is based on 

automated processing, including profiling; b- processing on a large 

scale of special categories of data referred ……or of personal data 

relating to criminal convictions and offences…….". 
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على المعالجاا بولع ونشر قالم   باإلشرا أو الهيئ  المعني   كما تقوم الرلر 

تحههيا فيههها نوعيهه  المعالجههاا التههي تخضههع لمترلحههاا تقيههيم األ ههر علههى حمايهه  

الحيانهههاا. وفهههى ذاا الوقهههت يجهههوز لهههها أيضههها أن تنشهههئ وتعلههها قالمههه  بنوعيههه  

 رها علهى حمايه  الحيانهاا وههيا مها أكدتهه المعالجاا التي ال يلزم إيرا  تقييم أل

ما الاللح  األو بي  في فقرتيها الرابع  والخامر  ) 35الما    
1
.) 

: وهيإلى العناصر التي يتعيا أن يتضمنها التقييم  ذاتها أشا ا الما  كما        

لهك المصهلح  التهي يحتريهها بمها فهي ذ هجياً لعمليهاا المعالجه  المتوخها ،وصفاً من

بيان مد  لرو   وتناسب عملياا المعالجه  مهع الرهرض منهها، تقيهيم  الج،المع

 للتصهديالمخاطر المتعلق  بحقو  وحرياا أصحاب الحياناا، التدابير المتوخها  

للمخاطر، بما في ذلك بيان الضماناا والتدابير واولياا األمنيه  لضهمان حمايه  

مراعهها  حقههو  ومصههال  الحيانههاا الشخصههي  وا حههاا االمتثههال لهههيه األمههو  مههع 

 أصحاب الحياناا وغيرهم ما األشخار المعنييا.  

                                                                                                                   

حي  أن معالج  الحياناا الشخصي  المتعلق  باإل اناا الجنالي  والجهرالم أو التهدابير األمنيه  ال 

حه  األو بيه  سهالف  تتم إال بإشهرا  الرهلر  الرسهمي  وههيا مها أكدتهه المها   العاشهر  مها الالل

اليكر حي  نصت على أن:" ال تجر  معالج  الحياناا الشخصهي  المتعلقه  باإل انهاا الجناليه  

إال تحت سهيرر  الرهلر  الرسهمي  أو عنهدما  6والجرالم أو التدابير األمني  استنا ا إلى الما    

علهى لهماناا  يرخص بالمعالج  بمويب قانون االتحا  أو قانون الدول األعضا  اليي ينص

مناسح  وحقو  وحرياا صاحب الحياناا. وال يحهتف  بهةي سهج  شهام  لأ انهاا الجناليه  إال 

 تحت سيرر  الرلر  الرسمي ".

(
1
) See article 35 of Regulation (EU) 2016/679:" 4- The supervisory 

authority shall establish and make public a list of the kind of 

processing operations which are subject to the requirement for a data 

protection impact assessment pursuant to paragraph 1. The 

supervisory authority shall communicate those lists to the Board 

referred to in Article 68. 5- The supervisory authority may also 

establish and make public a list of the kind of processing operations 

for which no data protection impact assessment is required. The 

supervisory authority shall communicate those lists to the Board". 
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أو المعهالج، حيثمها كما يجب أن يرعى القالم بعملي  المعالج  سوا  كان المراقب 

، إلههى الحصههول علههى ي ا  أصههحاب الحيانههاا أو ممثلههيهم بشههةن اً كههان ذلههك ماللمهه

ا يهه  أو العامهه  أو أمهها المعالجهه  المحترهها ،  ون االخههالل بحمايهه  المصههال  التج

) security of processing operations عملياا المعالج 
1
.) 

أخيراً، يتعيا على المراقهب، علهى األقه ، عنهد الضهرو  ، إيهرا  مرايعه        

لتقييم ما إذا كانت المعالج  تتم وفقا لتقييم تة ير حماي  الحياناا، متهى تحهيا لهه أن 

 11 مثلها عملياا المعالج . وهيا ما أكدته الفقهر هناك تريير في المخاطر التي ت

الاللح  األو بي  )ما  35الوا    بالما    
2
.) 

  ."املعني باألمرصاحب البيانات " رضى : أخذ موافقة لثالثاالشرط 

شهرط لهرو ي يتعهيا  بياناته الشخصي  معالج ب لى الشخص المعنى         

إال إذا كهان حيه  ال يمكها القيهام بهها لجه ، معاوقانوني  ال صح لضمان  مراعاته

مجههاالً للشههك عهها  لههاه عهها العمليهه  أو  د قههد عحههر بمهها ال يهه صههاحب الحيانههاا

األسهها  القههانوني  تعههد موافقتهههلههيلك  .هبياناتهه العمليههاا المزمههع القيههام بههها علههى

إال بموافقهه  بحيهه  ال تههتم  Lawful basis for processing   للمعالجهه 

                                                 

(
1
) See article 35 of Regulation (EU) 2016/679:" 9-  Where 

appropriate, the controller shall seek the views of data subjects or their 

representatives on the intended processing, without prejudice to the 

protection of commercial or public interests or the security of 

processing operations......". 

(
2
) See article 35 of Regulation (EU) 2016/679:" 11-  Where 

necessary, the controller shall carry out a review to assess if 

processing is performed in accordance with the data protection impact 

assessment at least when there is a change of the risk represented by 

processing operations......". 
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) نههصريح  م
1
وقهد تمتهد إلهى حياتهه  تمهس خصوصهيته بياناتههأن ذلهك  عله و .(

وهيا الشنرط أكدتنو  ، التي يحرر على أن تكون بعيد  عا أنظا  الرير.العاللي 

منن  7كما أشارت المنادة/(. 2)من التوجيو األوربي في فقرتها األولى  6المادة/

 Conditions forالمعالجنننة التوجينننو ياتنننو إلنننى شنننروط الموافقنننة علنننى 

consent )3(. 

 consent( الموافقه  679وقد عرفت الما   الرابع  ما الاللحه  األو بيه   قهم )

بةنها" ك  إشا   تعرى بحري  مرهتنير  ال لهحس فيهها، تهدل على معالج  الحياناا 

)على  غح  أو موافق  صاحب الحياناا المعد  للتجهيز على معالجتها" 
4
). 

ضهه  أن معالجهه  الحيانههاا ال تكههون بههالريو  إلههى التعريهه  الرههابق، يتو         

لهى معالجتهها وفقها إال إذا أعرى صاحب الحيانهاا موافقتهه ع وصحيح  مشروع 

                                                 

(
1

 ( وترحيقاً ليلك أيدا محكم  النقء الفرنري  الحكم الصا   ما محكم  استئنا   يمس 

Cour d’appel de Reims   50بمعاقح  شخصيا أحدهما بالرجا لمد  ست  أشهر وغرامه 

يو و برحب القيهام بمعالجه  بيانهاا شخصهي   ون الحصهول  2000أل  يو و والثاني بررام  

  أذن. على

. مهةخوذ مها علهى الموقهع اإللكترونهي 2017يناير  18نقء فرنري: الدالر  الجزالي ، يلر  

 التالي:

https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&fastReqI

d=1505093537&page=3 

(
2
) See article 6 of Regulation (EU) 2016/679:" Processing shall be 

lawful only if and to the extent that at least one of the following 

applies: (a) the data subject has given consent to the processing of his 

or her personal data for one or more specific purposes "...............  

(
3
) See article 7 of Regulation (EU) 2016/679.  

(
4
) See article 4 of Regulation (EU) 2016/679, chapter 1 Definition:" 

consent’ of the data subject means any freely given, specific, informed 

and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he 

or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies 

agreement to the processing of personal data relating to him or her....". 
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معنهى ذلهك أنهه ال يمكها القيهام بمعالجه  الحيانهاا إال إذا و ،للررض مها المعالجه 

كان الشخص المعنى قد عحر بما ال يد  مجال للشهك عها  لهاه عها العمليه  أو 

مع انجازها )مجمو  العملياا المز
1

الشهخص المعنهى ههو كه  تعحيهر  (. و لى

) بياناتهعا اإل ا   الحر  والمميز  وعا علم يقح  بمويحه معالج  
2
فالموافق   (.

علههى المعالجهه  يجههب أن تكههون بعيههد  تمامههاً عهها اسههتعمال الحيهه  أو العنهه  أو 

) التهديد
3
).  

ما قانون  33ا    المشر  الفرنري في الم أيضا والموافق  الصريح  نص عليها

والمعدل بةحكهام القهانون  1978( لرن  78المعلوماتي  والحرياا الفرنري  قم )

فهي بعهء الحهاالا منهها: إذا كانهت  2004أغررس  6( الصا   في 801 قم )

 معالجهههه  الحيانههههاا تههههتم مهههها قحهههه  مههههزو ي خههههدماا التصههههديق اإللكترونههههي

prestataires de services de certification électronique  لرهرض

)اصدا  شها اا التصديق والحفال على التوقيعاا اإللكتروني  
4
) . 

                                                 

(
1

 ما القانون المرربي. 4(  ايع: نص الما    

(
2

 ما القانون المرربي. 9(  ايع: نص الما   األولى فقر  

(
3

  عهام وبخريه  علهى أن:" يعاقهب بالرهجا مهد 88( ليلك نص المشر  التونري فهي المها    

قد ها عشهر  يال   ينها  كه  مها حمه  شخصهاً علهى إعرها  موافقتهه علهى معالجه  معرياتهه 

  الشخصي  باستعمال الحيل  أو العن  أو التهديد".

(
4
) voir, article 33 chapitre 5 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  Modifié par la loi n°2004-

801 du 6 août 2004 :" Sauf consentement exprès de la personne 

concernée, les données à caractère personnel recueillies par les 

prestataires de services de certification électronique pour les besoins 

de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures 

électroniques doivent l’être directement auprès de la personne 

concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue 

desquelles elles ont été recueillies ". 
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مها  4ههيا الشهرط فقهد نصهت المها     مهاوعا موق  التشهريعاا العربيه        

ال يجوز للمراقب معالج  الحياناا الشخصي ، إال بعد على أن:"  القرريالقانون 

  لههرو ي  لتحقيههق غههرض الحصههول علههى موافقهه  الفههر ، مهها لههم تكهها المعالجهه

 مشرو  للمراقب أو الرير اليي ترس  إليه الحياناا".

مههها القهههانون التونرهههي علهههى أن:" ال يمكههها معالجههه   27كهههيلك نهههص الفصههه   

المعرياا الشخصي  إال بالموافق  الصهريح  والكتابيه  للمعنهى بهاألمر. وإذا كهان 

الموافقه  للقواعهد قاصراً أو محجو اً عليه أو غير قها   علهى اإلمضها . تخضهع 

 العام  القانوني  وللمعنى باألمر أو وليه الريو  في الموافق  في ك  وقت".  

لمعالج  بياناته يمتهد ليشهم  أي صهو   مها  الحياناا صاحب يعريه اليي اإلذنف

 المعلومهاا ويرهم  تلقيهه بعد يحديه والمحد  اليي والوال  الحرّ  التعحيرصو  

  .الشخصي  بياناته بمعالج 

هنهاك أن وعا الشك  اليي تعرى فيه الموافق  علهى معالجه  الحيانهاا، نجهد       

) صهريح موافقه  الأن تكون  فيها حاالا يتعيا
1

قهد تعرهى أحيهان أخهر  وفهى  )

في هيه الحاله  يتعهيا أن يقهدم طلهب الحصهول و، في سيا  إعالن خرىالموافق  

على الموافق  برريق  يمكا تمييزها بولوا عا المرهال  األخهر ، وفهى شهك  

)وال  يره  الوصول إليها برريق  والح  
2
) . 

                                                 

(
1

( لرههن  69مهها القههانون العمههاني  قههم ) 43( حيهه  أشهها ا إلههى الموافقهه  الصههريح  المهها    

ونصت على أن:" يجوز ألي يه  حكومي  أو مقهدم خهدماا تصهديق أن يجمهع بيانهاا  2008

شخصي  محاشر  ما الشخص اليي تجمهع عنهه الحيانهاا أو مها غيهره بعهد الموافقه  الصهريح  

مها ألي غهرض لهيا الشخص.................. وال يجوز يمهع الحيانهاا أو معالجتهها أو اسهتخدا

 أخر  ون الموافق  الصريح  للشخص المجموع  عنه الحياناا".

(
2
) See article 7 of Regulation (EU) 2016/679 :"2.  If the data subject's 

consent is given in the context of a written declaration which also 

concerns other matters, the request for consent shall be presented in a 

manner which is clearly distinguishable from the other matters, in an 
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، حي  تهاقح  القيام بمعالج صاحب الحيانااونظراً ألهمي  الحصول على موافق  

يتعهيا أخهيها بعهيا  التهيأو  فضه مها األمهو  الثابته    معالجالأن موافقته على 

القيهام بهها مها معالجه  القهالم بال منهعإلهى  بعء التشهريعاااتجهت فقد االعتحا . 

) بريهههر  لههها  الشهههخص أو مههها ينهههوب عنهههه
1
أويهههب القهههانون إعهههالم كمههها  .(

حيانههاا نههو  المرههحقاً برلههب كتههابي متضههما  بيانههاتهماألشههخار الههييا تههم يمههع 

ي أو ، واسهم الشهخص الرحيعهههاالمرا  معالجتها، وأههدا  المعالجه ، ومهد  حفظ

) ل عا المعالج ا، واسم المرؤوحياناالمعنوي المرتفيد ما ال
2
). 

وعلى الرغم ما لهرو   موافقه  صهاحب الحيانهاا علهى معالجتهها إال أن هنهاك 

) يرترنى فيها عا الموافق  التيبعء الحاالا 
3
معالج    التي تعو  فيها لحالاك (

الحصههول علههى موافقتههه وتعههي  االتصههال بههه أو كههان ه بالمصههلح  عليهه الحيانههاا

  يقتضهيها القههانون أو اتفههاحيانههاا نههت معالجه  الأو إذا كا اً هقهمر يترلهب مجهههو اً 

حالهه  تنفيههي عقههد يكههون  فههيكمهها هههو الحههال  طرفههاً فيههها، صههاحب الحيانههاايكههون 

الشههخص المعنههى طرفههاً فيههه أو لتنفيههي إيههرا اا سههابق  للعقههد تتخههي برلههب مهها 

الشخص المهيكو ، أو للحفهال علهى المصهال  الحيويه  للشهخص المعنهى إذا كهان 

حدني  أو القانوني  غير قا   على التعحير عا  لاه، أو لتنفيي مهمه  ما الناحي  ال

تدخ  لما الصال  العام أو ال نجاز مصلح  مشهروع  يتوخاهها المرهؤول عها 

                                                                                                                   

intelligible and easily accessible form, using clear and plain language. 

Any part of such a declaration which constitutes an infringement of 

this Regulation shall not be binding". 

(
1

حيهه  نصههت علههى أن:" يحظههر علههى الجهههاا المههيكو    35( وهههيا الحظههر أكدتههه المهها    

يمع أو ترجي  أو تجهيهز أي بيانهاا أو معلومهاا شخصهي  مها تلهك  -( ما يلي: أ 32بالما   )

 ( ........... برير  لا  الشخص أو ما ينوب عنه".32المنصور عليها في الما   )

(
2

مهها القههانون التونرههي علههى أن:" ال يمكهها معالجهه  المعريههاا  27الفصهه    نههص( حيهه  

 الشخصي  إال بالموافق  الصريح  والكتابي  للمعنى باألمر................".

(
3

 ( وقد أشا  إلى تلك الحاالا الفص  التاسع والعشرون ما القانون التونري.
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المعالج  مع مراعها  عهدم تجاهه  مصهلح  الشهخص المعنهى أو حقوقهه وحرياتهه 

األساسي  )
1
.) 

) التي أشا  إليها الحعء وما بيا الحاالا       
2
والتي يتم فيها يمع الحيانهاا  (

حهد  الجههاا بها، حاله  مها إذا كانهت إحاصهأومعالجتها  ون حايه  إلهى موافقه  

بياناا عا المواطنيا  ومعالج  حي  تقوم بتجميع ذلك فيالراغح   هيالحكومي  

يههرون أن يمههع الحيانههاا  تجههاهوإن كههان أنصهها  هههيا اال  ون موافقهه  مهها قههحلهم.

حمايهه  الحيانههاا  محهها االهه  يعههد مخالفهه  صههريح  ألهههم ومعالجتههها فههي تلههك الح

فاألصه  عهدم التفرقه  بهيا  تقهوم علهى عهدم التفرقه ، والتهيالشخصي  للمواطنيا 

 .تتعام  مع الجهاا الجامع  الخاص  والجهاا الحكومي  التيالنصور 

فههي حههيا نههر  مهها يانحههاً، أن ذلههك ال يشههك  أيهه  مخالفهه  صههريح  لمحهها ا        

اناا الشخصي  للمواطنيا، ما  ام ذلك كان تنفيهياً لمهمه  تهدخ  لهما حماي  الحي

جهه  الحكوميه  الصال  العام أو كان ذلهك ال نجهاز مصهلح  مشهروع  تتوخاهها ال

شههرير  أال ينتهههك حههق الشههخص المعنههى فههي والمعالجهه ، ع القالمهه  بعمليهه  الجمهه

 . الخصوصي 

صهه  الثههاني مهها قههانون المشههر  الفرنرههي فههي المهها   الرههابع  مهها الفوقههد أشهها  

والمعدل بةحكهام القهانون  1978( لرن  78المعلوماتي  والحرياا الفرنري  قم )

إلهى بعهء الحهاالا التهي تهتم فيهها  2004أغرهرس  6( الصها   فهي 801 قم )

منهههها: إذا كانهههت  ،معالجههه  الحيانهههاا  ون حايههه  إلهههى موافقههه  الشهههخص المعنهههى

مصلح  الشخص المعنى أو بنا  على تنفيياً المعالج  تنفيياً اللتزام قانونى أو في 

                                                 

(
1

 ما القانون المرربي. 4(  ايع: نص الما    

(
2
قههانون حمايهه  الحيانههاا الشخصههي ، مهها يمكهها تعلمههه مهها  هد حمااو   و ياام الم اار  شاا( 

 .3، ر2014تجا ب الدول األخر ، تشريا الثاني 
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) اللتزام عقدي
1
.) 

علهى لمعنيه  بحمايه  الحيانهاا نصت بعء التشريعاا اوفى ذاا االتجاه،         

عالجهه  مهها الحصههول علههى موافقهه  مالحههاالا أخههر  يعفههى فيههها القههالم بعمليهه  

مهمه   تنفيهيحاله  إذا كانهت المعالجه  لرهرض  فيكما هو الحال  صاحب الحياناا

متعلق  بالمصلح  العام  وفقاً للقانون أو لتنفيي التزام قهانوني أو أمهر مها محكمه  

تحقيههق أغههراض الححهه  العلمههي ل مختصهه  أو حمايهه  المصههال  الحيويهه  للفههر  أو

الههيي يجههر  للمصههلح  العههام أو لجمههع المعلومههاا الالزمهه  للتحقيههق فههي إحههد  

هاا التحقيق )الجرالم الجنالي ، بناً  على طلب  سمي ما ي
2
.)  

ا معالجهه  الحيانههاا  ون حايهه  تم فيهههتههحههاالا  تشههريعااال بعههءكمهها ألههافت 

الفا أو   اسههاا بههكمعالجهه  الحيانههاا المتعلقهه  صههاححها لحصههول علههى موافقهه  ل

فهههي  صهههاحب الحيانهههااتا يخيههه  أو ألغهههراض علميههه  شهههرير  أال ينتههههك حهههق 

                                                 

(
1
)  Voir: chapitre 2, article 7, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par Loi n°2004-

801 du 6 août 2004 : ‘ Un traitement de données à caractère personnel 

doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire 

à l’une des conditions suivantes : 1° Le respect d’une obligation légale 

incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie 

de la personne concernée ; 3° L’exécution d’une mission de service 

public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement 

;4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est 

partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-

ci ; 5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable 

du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas 

méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la 

personne concernée ". 

(
2

 ما القانون القرري. 19(  ايع: نص الما    
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)الخصوصههي  
1
الصههح  ب المتعلقهه اسهه  الحيانههاا الحرومهها ذلههك أيضهها معالجهه   .(

والحيهها  الجنرههي  إذا كههان ذلههك مرلوبهها ألغههراض حمايهه  الصههح  العامهه  والرههب 

كهها معالجهه  هههيه الحيانههاا فقهه  مهها قحهه  حيهه  يم الوقههالي والتشههخيص الرحههي. 

 a legalالهيئهاا المختصه  أو أشهخار يخضهعون لاللتهزام بالرهري  المهنيه  

obligation of professional secrecy (
2

 .) 

لحيان وإبراز أهمي  هيا الشرط فقد اتجهت بعهء التشهريعاا إلهى أخيراً، و       

  أو بإحهد  ههاتيا العقهوبتيا تقرير عقوب  ينالي  تص  إلى حد الحهحس والررامه

 شخصههي   ون الحصههول علههى  لهها توقههع علههى كهه  مهها قههام بمعالجهه  بيانههاا 

                                                 

(
1
) Çağdaş Evrim Ergün, Ayşe Eda Biçer, İlke Işın Süer: The New 

Turkish Data Protection Law, April 2016, P. 3:" It is also noteworthy 

to mention that the Law contains certain additional exceptions which 

are not provided for in the EU Directive. For instance, the provision 

enabling processing of personal data in art and history studies or for 

scientific purposes provided that the relevant person’s right to 

privacy". 

http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/PersonalDataProte 

(
2
) Mindy Bilgehan and yusuf Mansur Ozer: Data Protection 2016, 

Article Published,19 October 2016." Data concerning health or sexual 

life can only be processed for the purposes of protection of public 

health, and planning or sustaining health-care services by an 

authorised body or persons who are under the obligation of 

confidentiality ."  

 



 

 

 

 

 

 

 

- 102 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

) المعالجهه ها علههى صههاحح
1
تمههت معالجهه  بيانههاا لشههخص متههوفى  فههء  أو .(

) المعالج  خالل حياته
2
).  

 معاجلتها ملدة معينةيتم  التي: أ  يتم االحتفاظ بالبيانات الشرط الرابع

التهي تمهت    الحيانهاا الشخصهي  بالحيانهااال الشخص القالم بمعالجاحتف         

الشهههروط الشهههكلي  التهههي يتعهههيا توافرهههها لصهههح  وقانونيههه  يعهههد أحهههد  معالجتهههها،

 يكون مؤقتاً ومحد اً لمهد  معينه  ب  واالحتفال بالحياناا ال يكون أبدياً، .لج المعا

(
3
لحيانههاا التههي تمههت . معنههى ذلههك أنههه يتعههيا علههى المعههالج أن يقههوم بحفهه  ا(

 التههيمعالجتههها لمههد  زمنيهه  معينهه  بحيهه  ال تتجههاوز المههد  المرلوبهه  لرغههراض 

                                                 

(
1

ما القانون المرربي حي  نصت على أن:" يعاقهب بهالححس مها  56( وهيا ما أكدته الما    

و بإحهد  ههاتيا العقهوبتيا أل    ههم أ 200أل  إلى  20أشهر إلى سن  وبررام  مالي  ما  3

  ........".4فق  ك  ما قام بمعالج  معرياا ذاا طابع شخصي خرقاً ألحكام الما    

(
2
) voir article -19-1, Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 

JORF 7 août 2004:” En cas de traitement de données à caractère 

personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le 

fait de procéder à un traitement : 2° Malgré l'opposition de la personne 

concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du 

consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une 

personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant”. 

(
3

فههي فقرتههها الخامرهه  الههوا    بالفصهه  الرابههع مهها قههانون معالجهه   8( لههيلك نصههت المهها    

الحياناا الشخصي  لجز  الفا و على أنه:" ال يجوز االحتفال بجمهع الحيانهاا فهي شهك  يجعه  

 تحديد صاححها لفتر  أطول مما هو لرو ي لررض المعالج ". ما الممكا 

See article 8 of Act no. 73 on the 8 May 2001 as amended by Act no. 

24 on the 17 May 2004:" 5) the data collection may not be kept in a 

form which makes it possible to identify the data subject for a longer 

period than is necessary for the purposes for which the data are 

processed....". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040807
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مها القهانون القرهري  10يمعت ما أيلها، وهيا الشرط يرتفا  ما نص الما    

علههى المراقههب التحقههق مهها أن الحيانههاا الشخصههي  التههي  "التههي نصههت علههى أن:

................... وأال يحههتف  بههها لمههد  يجمعههها، أو التههي يههتم يمعههها لصههالحه، ...

 تزيد على المد  الضرو ي  لتحقيق تلك األغراض".

التشهريعاا المعنيه  بحمايه  الحيانهاا العديهد مها  على هيا الشرط اتجههت وتةكيداً 

عههالم عينهه ، وإلمههد  م لحيانههاااالقههالم بالمعالجهه  باالحتفههال ب إلههزامالشخصههي  إلههى 

ناته الشخصي  بها مرحقا )ستجمع عنه بيا الييالشخص 
1
.)  

هيا الشرط المشر  الفرنري في الما   الرا سه  مها د يةككما حرر على ت      

 1978( لرهن  78الفص  الثاني ما قانون المعلوماتي  والحرياا الفرنري  قهم )

 تحيهه  نصهه 2016ينههاير  26( الصهها   فههي 41والمعهدل بةحكههام القههانون  قههم )

حياناا الشخصي  في الشك  اليي تمت فيه المعالج  لمهد  على أن يتم االحتفال بال

) ال تزيههد علههى الوقههت الههالزم لرغههراض التههي يههتم يمعههها ومعالجتههها
2
ى وعلهه (.

                                                 

(
1

( وقد أكد هيا الشرط الفص  الحا ي والثال ون ما القهانون التونرهي حيه  نهص علهى أن:" 

يجهههههههههب اعهههههههههالم األشهههههههههخار الهههههههههييا سهههههههههتجمع عهههههههههنهم المعريهههههههههاا الشخصهههههههههي  

 .بمد  حف  المعرياا الشخصي ".مرحقاً................................

(
2
)Voir: chapitre 2, article 6 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

41 du 26 janvier 2016:" 5° Elles sont conservées sous une forme 

permettant l'identification des personnes concernées pendant une 

durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles 

elles sont collectées et traitées ". 

وفى ذاا الوقت يرم المشر  الفرنري االحتفال بالحياناا الشخصهي  إلهى مها بعهد الفتهر  التهي 

عاقههب بالرههجا لمههد  خمههس سههنواا علههى أن ي 226ن. حيهه  نصههت المهها   يههنص عليههها القههانو

يههو و، إال إذا كههان هههيا الحفهه  قههد أيههري ألغههراض تا يخيهه  أو  300 000وبررامهه  قههد ها 

 إحصالي  أو علمي  وفقا للشروط المنصور عليها في القانون.

Voir: Article 226-20.Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 

14 JORF 7 août 2004: "Le fait de conserver des données à caractère 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
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المخزنه  لفتهراا الفرنري اإلبقا  على الحياناا الرغم ما ذلك فقد أياز المشر  

ام لالسهتخدوذلهك   معالجهالو جمهعال للرهرض مهاتزيد على الوقهت الهالزم أطول 

 historiques, statistiques ou العلمهههيأو  اإلحصهههاليأو  التههها يخي

scientifiques (
1
). 

ونظههراً ألهميهه  االحتفههال بالحيانههاا الشخصههي  لمههد  معينهه  فقههد اتجهههت بعههء 

عقوبهه  الحههحس والررامهه  أو  نيهه  بحفظههها وحمايتههها إلههى تقريههرالتشههريعاا المع

حيانهاا الشخصهي  لمهد  تزيهد عها إحد  هاتيا العقوبتيا علهى كه  مها احهتف  بال

                                                                                                                   

personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la 

demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable 

adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 

est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, 

sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, 

statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi”. 

(
1
) voir, article 36, chapitre 5 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

1321 du 7 octobre 2016: " Les données à caractère personnel ne 

peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l'article 6 

qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou 

scientifiques…………. ". 

حيه  نصهت  2016( الصها    سهن  679ما الاللح  األو بي   قهم ) 5كما أكدا ذلك الما    

علههى أن:" ألغههراض معالجهه  الحيانههاا الشخصههي ، يمكهها تخههزيا الحيانههاا الشخصههي  لفتههراا 

الححهه   أطههول................... ألغههراض األ شههف  مهها أيهه  المصههلح  العامهه  أو ألغههراض

 العلمي أو التا يخي أو ألغراض إحصالي ..........." 

See article 5 of Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament:" e) kept in a form which permits identification of data 

subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the 

personal data are processed; personal data may be stored for longer 

periods insofar as the personal data will be processed solely for 

archiving purposes in the public interest, scientific or historical 

research purposes or statistical........ ". 
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القانون أو التصري  أو األذن ) فيالمد  المنصور عليها 
1
.) 

 

 الثاني املبحث
 الشروط املوضوعية ملعاجلة البيانات الشخصية

في المحح  الرابق تناولنا الشروط الشكلي  الالزمه  لمشهروعي  وصهح  معالجه  

المولهوعي   لشهروطاالحياناا الشخصي ، وسو  نخصهص ههيا المححه  لحيهان 

علهى  ههاوسهو  نتناول ،ههاعاتها عند القيهام بمرا المعالج القالم بعلى يتعيا  التي

 النحو التالي:

 lawful and ومشاروعةأ  تتم معاجلة البياناات بطريقاة نهيهاة الشرط األول: 

fair 

أيه  بيانهاا شخصهي   أو ترجي  هيا الشرط مؤ اه عدم يواز يمع أو تجهيز     

 المعنهى ا بةساليب أو طر  غيهر مشهروع  أو بريهر  لها  الشهخصأو معلوما

) حظههرا بعههء التشههريعاا لكلههي أو مهها ينههوب عنههه.
2
القالمهه   لههى الجههه ع (

 .بمعالج  الحياناا القيام بجمعها أو ترجيلها بةساليب أو طر  غير مشروع 

( الصها    679ما الاللحه  األو بيه   قهم ) 13الما   وفى ذاا االتجاه نصت  

المتعلقه  بصهاحب الشخصهي  على المراقب عند قيامه بجمع الحياناا  2016  سن

                                                 

(
1

علههى أنههه:" يعاقههب  2009( لرههن  8مهها القههانون المرربههي  قههم ) 55المهها     ( حيهه  نصههت

  ههم أو بإحهد   200.000  ههم إلهى  20.000أشهر إلهى سهن  وبررامه  مها  3بالححس ما 

هههاتيا العقههوبتيا فقهه : كهه  مهها احههتف  بمعريههاا ذاا طههابع شخصههي لمههد  تزيههد عهها المههد  

ا العمهه  أو المنصههور عليههها فههي المنصههور عليههها فههي النصههور التشههريعي  الجهها ي بههه

 التصري  أو األذن.........................".

(
2

  .2014( لرن  20ما قانون المعامالا االلكتروني   قم ) 35( وهيا ما أكدته الما    
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أغهراض : مها يلهيعلى سحي  المثهال منها  علوماامعد  خرره بيأن تلك الحياناا 

 إلى غيهر ذلهك مها المعلومهاا ذاا األهميه ، ...........هامنالمعالج ، المرتفيديا 

راقههب أيضهها أن يقههدم وقههت وباإللههاف  إلههى المعلومههاا الرههابق  يتعههيا علههى الم

التي تتعلق بتفاصي  االتصال الخاصه   الحصول على الحياناا بعء المعلوماا

) بمول  حماي  الحياناا، وممث  المراقب
1

 .) 

) كما أن مشروعي  المعالج  
2
النظام العهام أو بتقتضي عدم المرا  باألما أو  (

أو  لجه  مانحه  التهرخيصاو اب العام ، وإال ياز لرخال  أو أن تكون منافي  ل

) وبدون أي  سححه ،بمزاول  نشاط المعالج  األذن
3
). 

ما الاللحه   23ولضمان معالج  نزيه  ومشروع  للحياناا نصت الما            

ى أنه يتعيا عنهد في فقرتها الثاني  عل 2016( الصا    سن  679األو بي   قم )

أن يتضهما أحكامهاً محهد  ، يرمهى إلهى حمايه  الحيانهاا الشخصهي   ولع تشريع

بما يلهى: أغهراض المعالجه ، فئهاا الحيانهاا الشخصهي ، نرها  تتعلق على األق  

القيو  المفرول ، الضماناا الرامي  إلى منع إسها   المعامله  أو الوصهول غيهر 

القههانوني إلههى الحيانههاا أو نقلههها بصههو   غيههر مشههروع ، بيههان مواصههفاا وحههد  

ضههماناا المرحقهه  مههع مراعهها  طحيعهه  وأغههراض وال ،الههتحكم وفتههر  التخههزيا

                                                 

(
1
) See article 12 of Regulation (EU) 2016/679 :" 1- Where personal 

data relating to a data subject are collected from the data subject, the 

controller shall, at the time when personal data are obtained, provide 

the data subject with all of the following information……………”. 

(
2
 .409: المريع الرابق، ر التهام: د. سام  عدد الواحد( 

(
3

القههانون المرربههي حيهه  نصههت علههى أن:"  ون اإلخههالل  مهها 51( وهههيا مهها أكدتههه المهها    

بالعقوباا الجنالي ، يمكا للجن  الوطني  حرب الحاالا وبدون أي  سهحب توصهي  التصهري  

أو األذن إذا تحههيا بعههد إيههرا  المعالجهه  مولههو  التصههري  أو األذن المنصههور عليهمهها فههي 

أو بالنظهام العهام أو منافيه  لرخهال   ما هيا القانون، أن هيه المعالج  تمس باألما 12الما    

 أو او اب العام ".



 

 

 

 

 

 

 

- 107 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

المعالج ، المخاطر التي يمكا أن تتعرض لها حقو  صاحب الحياناا وحرياته، 

أخيراً حق صاحب الحياناا ما االطال  عليها، ما لم يكها ذلهك لها اً بهالررض 

) ، هيا ما ناحي  أولىما التقييد
1
.)   

مرههؤول عهها المعالجههه  أويحههت بعهههء التشههريعاا علههى الومهها ناحيهه   انيهه ، 

والمعالج في حال  إذا تحيا لهما أو ألي منهما أن هناك نزا  حول صح  الحياناا 

الشخصي  لرو   التنصيص على أنها مح  منازع  إلى حيا انتهها  المنازعه  

(
2

 .) 

أن يمههع  الجناليهه  بمحكمهه  الههنقء الفرنرههي  اعتحههرا الررفهه ترحيقههاً لههيلك فقههد و

 اإللكترونهههيمههها التعهههر  علهههى عنهههاويا الحريهههد  معريهههاا إسهههمي ، بمههها يمكههها

اا، ولو كانت الحرامج المعلوماتيه  حيان، يعتحر تجميعاً غير مشرو  لللرشخار

 (spamالحريههد المههزعج ) إل سههالال ترههج  وتخههزن تلههك العنههاويا التههي ترههتر  

(
3
) . 

                                                 

(
1
) See article 23  of Regulation (EU) 2016/679:"any legislative 

measure referred to in paragraph 1 shall contain specific provisions at 

least, where relevant, as to: (a) the purposes of the processing or 

categories of processing; (b) the categories of personal data; (c) the 

scope of the restrictions introduced; (d) the safeguards to prevent 

abuse or unlawful access or transfer; (e) the specification of the 

controller or categories of controllers; (f) the storage periods and the 

applicable safeguards taking into account the nature, scope and 

purposes of the processing or categories of processing; (g) the risks to 

the rights and freedoms of data subjects; and (h) the right of data 

subjects to be informed about the restriction, unless that may be 

prejudicial to the purpose of the restriction”. 

(
2

 (  ايع: الفص  التاسع والثال ون ما القانون التونري.

   (
3
(  Cass. Crim, chambre criminelle , publique du mardi 14 mars 

2006, Bulletin criminel 2006 N° 69 p. 267. 
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مها  3وعا موق  التشريعاا العربي  إزا  هيا الشرط، فقهد نصهت المها          

وال يجوز معالجه  تلهك الحيانهاا إال فهي إطها  قانون القرري على أن:" ........ ال

كما عحهر عنهه  الشفافي  واألمان  واحترام كرام  اإلنران والمما ساا المقحول ".

فهي إطها  احتهرام الههياا  حيانهاان تكهون معالجهه  الالمشهر  التونرهي بضهرو   أ

اناا بك  أمان ، وفى حدو  ما كان الحشري  والحيا  الخاص . وأن تتم معالج  الحي

للررض اليي يمعت ما أيله ) منها لرو ياً 
1

(. كمها يتعهيا أال تمهس المعالجه  

أيا كان مصد ها أو شهكلها حقهو  األشهخار المحميه  )
2
فهإذا كانهت وبالتهالي  (.

المعالجهه  ترههحب لههر اً لرشههخار الههييا يمعههت عههنهم الحيانههاا أو تنههال مهها 

) يجوز للمعالج أو ما ينوب عنه القيام بهاحقوقهم أو حرياتهم فال 
3
). 

) التشهريعاا ألهميه  ههيا الشهرط فقهد اتجههت العديهد مها ونظراً وأخيراً، 
4
إلهى  (

                                                 

(
1
  ايع: الفص  الحا ي عشر ما القانون التونري. (

(
2

 (  ايع: الفص  التاسع ما القانون التونري.

(
3

( لرههن  69مهها قههانون المعههامالا االلكترونيهه  العمههاني  قههم ) 48( وهههيا مهها أكدتههه المهها    

حيهه  نصههت علههى أن:" ال يجههوز معالجهه  بيانههاا شخصههي  بواسههر  أي مرههيرر علههى  2008

المعالج  ترحب لر اً لرشخار الهييا يمعهت عهنهم الحيانهاا أو تنهال مها  كانتالحياناا إذا 

 حقوقهم أو حرياتهم".

(
4

علههى أن:" يعاقههب  2009( لرههن  8مهها القههانون المرربههي  قههم ) 54( حيهه  نصههت المهها    

  هم أو بإحد   200.000  هم إلى  20.000بالححس ما  ال   أشهر إلى سن  وبررام  ما 

...................". كما نص الفصه  الرابهع والترهعون مها القهانون التونرهي هاتيا العقوبتيا...

علههى أن:" يعاقههب بالرههجا مههد   ال هه  أشهههر وبخريهه  )غرامهه ( قههد ها ألهه   ينهها  كهه  ....... 

ويعاقب بنفس العقوباا..... ك  ما تولى يمع المعرياا الشخصي  ألغراض غيهر مشهروع  

عها قصهد معالجه  معريهاا شخصهي  غيهر صهحيح  أو غيهر أو مخالف  للنظهام العهام أو تهولى 

 لرو ي  لنشاط المعالج ".

ما قانون العقوباا الفرنري علهى معاقحه  كه  مها قهام بجمهع الحيانهاا  226كما نصت الما    

الشخصي  بالوسال  االحتيالي  أو غير المشروع  بالرجا لمد  خمس سهنواا وبررامه  قهد ها 

 :النص على النحو التاليو و. حي  يا  ي ال مال  أل  

Voir: Article 226-18,Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 

14 JORF 7 août 2004: “Le fait de collecter des données à caractère 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
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كه  شهخص على  تقرير توقيع عقوب  الححس والررام  أو إحد  هاتيا العقوبتيا

أو غير نزيه  أو غير مشهروع ، أو  تدليري يقوم بجمع بياناا شخصي  برريق  

معالجهه  ألغههراض أخههر  غيههر تلههك المصههرا بههها أو المههرخص لههها، أو  أنجههز

أخضع الحياناا الشخصي  لمعالج  الحق  متعا ل  مع األغراض المصرا بهها 

 أو المرخص لها. 

  وواضحةددة شروعة وحمم للمعاجلة غاية كو يأ  الشرط الثاني: 

أن  ي  المعالجه توافرها لصح  وقانون ما الشروط األساسي  التي يتعيا          

المعالج  أو الريهر قالم بسوا  كانت لل تكون لها غاي  مشروع  ومحد   ووالح 

اليي ترس  إليه الحياناا )
1
ويتعهيا أن يظه  ههيا الشهرط متهوافراً طهوال فتهر  ، (

المعالج  وبعدها، بمعنى أنه يجب أال تعالج الحياناا بعد ذلك برريقه  تتنهافى مهع 

تلك الراي  )
2
.) 

على لرو   توافر هيا الشرط المشر  الفرنري في الما   الرا س  ما  وقد أكد

 1978( لرهن  78الفص  الثاني ما قانون المعلوماتي  والحرياا الفرنري  قهم )

حي  نص على  2016يناير  26( الصا   في 41والمعدل بةحكام القانون  قم )

  أن يشهههترط أن يكهههون يمهههع الحيانهههاا الشخصهههي  ألغهههراض محهههد  ، والهههح

) ومشروع  وال يجوز أن تتم المعالج  برريق  ال تتفق مع تلك األغراض
3
.) 

                                                                                                                   

personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq 

ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende”. 

(
1

 ما القانون القرري. 4(  ايع: نص الما    

(
2

 ما القانون المرربي. 1فقر   3(  ايع: نص الما    

(
3
) Voir: chapitre 2, article 6 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

41 du 26 janvier 2016: " Un traitement ne peut porter que sur des 

données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes: 
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أن نظام المعالج  اوليه  للحيانهاا  قضت محكم  النقء الفرنري :" وترحيقاً ليلك

الشخصي  ال يمكا أن يرتخدمه صاحب العم  ألغراض غير معلن  لهد  اللجنه  

) "الوطني  للمعلوماتي  والحرياا
1
). 

التونري حي  نص الفص  العاشر منه  مشر التجاه أكد ذلك أيضا وفى نفس اال 

على أن:" ال يجوز يمهع المعريهاا الشخصهي  إال ألغهراض مشهروع  ومحهد   

 ووالح ". 

رشههخار أو لي التههي ال ترمههى إلههى اإلسهها   ههه -المشههروع   المعالجهه و        

ا التهي تكهون الحهاالبعهء التشهريعاا إلهى  وقد أشا ا العديد ما .التشهير بهم

لههرو ي  إذا كانههت : علههى سههحي  المثههال مشههروع  منههها   الحيانههاافيههها معالجهه

لرههرض منههع أو كشهه  يريمهه  بنهها  علههى طلههب  سههمي مهها يهههاا التحقيههق، أو 

كانت مرلوب  أو مصرحاً بها بمويب أي قانون أو كان ذلك بقرا  ما المحكم ، 

إذا أو لهريح  أو  سهوم، أو إذا كانت الحياناا لهرو ي  لتقهدير أو تحصهي  أيه  

كانت لمصلح  حماي  حيويه  للشهخص المجموعه  عنهه الحيانهاا )
2
إذا كهان أو  (.

يمع الحياناا بررض إصدا  شها اا التو يق اإللكتروني أو المحافظ  عليهها أو 

                                                                                                                   

2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière 

incompatible avec ces finalités ". 

(
1
) Cass. Civ, chambre sociale , mardi 3 mai 2016 N° de pourvoi: 14-

23150:" qu'un système de traitement automatisé de données 

personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités 

que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés…….". 

(
2

( 69مها المرسههوم العمهاني  قههم ) 43( ههيه الحهاالا يميعههها منصهور عليهها فههي المها    

 بشةن المعامالا اإللكتروني .  2008لرن  
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ترهي  ذلك )
1
وقد يكون الررض ما يمع الحياناا إ سهال الرسهال  الترويجيه   (

حريهههد اإللكترونهههي، أو إلنشههها  قاعهههد  بيانهههاا لهههحعء الرهههلع والخهههدماا عحهههر ال

ترويجيهه ، أو للقيههام بتحليهه  الرههو  واإلحصهها اا لحيههان ي ا  العمههال  فههي شههةن 

 الرلع والخدماا وتفضيالتهم.

الرههرض مهها  بحيههانالشخصههي  وتلتههزم الجهههاا القالمهه  بجمههع ومعالجهه  الحيانههاا 

) الجمههع والمعالجهه 
2
الحيانههاا المرههجل  ال يجههوز اسههتخدام المعلومههاا و، بحيهه  (

)معالجه  فهي غيهر األغهراض التهي يمعهت مها أيلهها اللد  القهالم ب
3
وههيا مها  (.

( لرههن  20مهها قههانون المعههامالا االلكترونيهه  الكههويتي  قههم ) 32أكدتههه المهها    

 -غير األحوال المصرا بها قانوناً  -ال يجوز في حي  نصت على أن:"  2014

ؤسراا العام  أو الشركاا أو الجههاا غيهر للجهاا الحكومي  أو الهيئاا أو الم

الحكوميههه  أو العهههامليا بهههها االطهههال   ون ويهههه حهههق .................... وتلتهههزم 

الجهاا المحين  في الفقر  األولي ما هيه الما   بحيان الررض ما يمهع الحيانهاا 

والمعلومهههاا المهههيكو  ، وأن يهههتم يمهههع الحيانهههاا والمعلومهههاا فهههي حهههدو  ذلهههك 

 الررض".

أنهه ال يجهوز معالجه  الحيانهاا فهي غيهر األغهراض التهي  وإذا كان األص ،       

 ون االعتههدا  بههالررض فههي بعههء  القيههام بهههايمعههت مهها أيلههها إال أنههه يجههوز 

                                                 

(
1

بشهةن المعهامالا  2008( لرهن  69ما المرسوم الرهلراني  قهم ) 43( حي  نصت الما    

نيهه  لرههلرن  عمههان علههى أن:" يجههوز ألي يههه  حكوميهه  أو مقههدم خههدماا تصههديق أن االلكترو

يجمع بياناا شخصي  محاشر  ما الشخص اليي تجمع عنه الحياناا أو ما غيره بعد الموافقه  

الصريح  لههيا الشهخص، وذلهك فقه  ألغهراض إصهدا  شهها   أو المحافظه  عليهها أو ترههي  

عرفهههت المههها   األولهههى مههها المرسهههوم ذاتهههه شهههها   التصهههديق ذلهههك......................". كمههها 

بةنها الشها   التي يصد ها مقدم خدماا التصديق يفيد فيها تةكيهد اال تحهاط بهيا  –اإللكتروني  

 الموقع وبياناا التوقيع اإللكتروني.

(
2

  .2014( لرن  20ما قانون المعامالا االلكتروني  الكويتي  قم ) 32(  ايع: نص الما    

(
3

 (  ايع: الفص  التاسع ما القانون التونري.
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منها علهى سهحي  المثهال: المعالجه  التهي تهتم بنها  علهى موافقه  الشهخص  الحاالا

حيويهه  لهههيا تحقيههق مصههلح   ترمههى إلههى المعالجهه  تكانههإذا ، أو المعنههى بههاألمر

) الشخص، أو كانت المعالج  ألغراض علمي   ابت 
1
). 

ولضههمان التةكيههد علههى أن للمعالجهه  غايهه  مشههروع ، أويحههت بعههء التشههريعاا 

عها أو التهي يهتم يمعهها معلى المراقب التحقق ما أن الحياناا الشخصي  التي يج

عليههه ، ذاا صههل  بههاألغراض المشههروع  وكافيهه  لتحقيقههها، كمهها يتعههيا لصههالحه

التحقهههق مههها أن تلهههك الحيانهههاا  قيقههه  ومكتملههه  ومحد ههه  بمههها يفهههي بهههاألغراض 

المشروع  )
2
.) 

 قهد يعتهزم المراقهب مواصهل  معالجه  الحيانهاا لرهرض ،وفى بعء األحيان      

، في هيه الحال  يتعيا عليه أن يمد صاحب يمعت الحياناا أليله الييغير  أخر

معلومهاا أخهر    عا الرهرض اوخهر وأيه بمعلوماا المعالج هيه حياناا قح  ال

) (679ما الاللح  األو بي   قم ) 13ذاا صل ، وهيا األمر أكدته الما    
3
.) 

 ،لضههمان يمههع ومعالجهه  الحيانههاا برريقهه  صههحيح  ولرههرض مشههرو وأخيههراً، 

و إحهد  هههاتيا إلههى تقريهر عقوبه  الحههحس والررامه  أاتجههت بعهء التشهريعاا 

م بجمهههع معريهههاا ذاا طهههابع شخصهههي برريقههه  العقهههوبتيا علهههى كههه  مههها يقهههو

                                                 

(
1

 (  ايع: الفص  الثاني عشر ما القانون التونري.

(
2

 ما القانون القرري. 10(  ايع: نص الما    

(
3
) See article 13 of Regulation (EU) 2016/679:" 3-  Where the 

controller intends to further process the personal data for a purpose 

other than that for which the personal data were collected, the 

controller shall provide the data subject prior to that further processing 

with information on that other purpose and with any relevant further 

information ……………….". 
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)أو المرخص لها متعا ل  مع األغراض المحد   والمعلن  والمصرا بها 
1
.) 

 أ  تتم معاجلة البيانات بطريقة مالئمة ومناسبة الشرط الثالث: 

غير مفرط  معنى ذلك أنه يشترط لصح  معالج  الحياناا أن تتم برريق          

ولهيا يتعهيا علهى المراقهب  .تمت على أساسهها المعالجه  يالتبالنظر إلى الراياا 

معلومههاا تتعلههق بمعالجهه   أياتخههاذ كافهه  التههدابير الماللمهه  والمناسههح  لتههوفير 

ومفههوم ويمكها الوصهول إليهه برههول  وبلره   شهك  مهويز وشهفا  فيالحياناا 

ذلهك  فهيأو بوسهال  أخهر ، بمها  أن تقهدم المعلومهاا خريهاً  كمها يتعهيا والح ،

االقتضا ، ويجوز تقديم المعلوماا شفهياً عندما يرلحها  دوسال  االلكتروني  عنال

) مثحت ته صاحب الحياناا بشرط أن تكون هوي
2
.) 

:" يجب أن تكهون هبالنص على أنوقد عحرا بعء التشريعاا عا هيا الشرط  

معالج  الحياناا  قيق  ومنتظم  برريق  تضما الوصول إليها. وعالو  على ذلك 

                                                 

(
1

على أن:" يعاقهب بهالححس مها  54في القانون المرربي حي  نصت الما     ( كما هو الحال

أل    هم، أو بإحد  هاتيا العقوبتيا  200أل    هم إلى  20أشهر إلى سن  وبررام  ما  3

فقهه ، كهه  مهها قههام ..................................أو أنجههز معالجهه  ألغههراض أخههر  غيههر تلههك 

و أخضع المعريهاا المهيكو   لمعالجه  الحقه  متعا له  مهع المصرا بها أو المرخص لها، أ

 األغراض المصرا بها أو المرخص لها".

(
2
) See article 12 of Regulation (EU) 2016/679:" The controller shall 

take appropriate measures to provide any information referred to in 

Articles 13 and 14 and any communication under Articles 15 to 22 

and 34 relating to processing to the data subject in a concise, 

transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and 

plain language, in particular for any information addressed 

specifically to a child. The information shall be provided in writing, or 

by other means, including, where appropriate, by electronic means. 

When requested by the data subject, the information may be provided 

orally, provided that the identity of the data subject is proven by other 

means" 
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لضهههمان حهههي  أو  necessary checksحرهههي إيهههرا  فحهههور لهههرو ي  ين

تصحي  الحياناا التي تحيا أنها غير  قيق  أو مضلل   ون إبرا " )
1
.)  

 الشرط الرابع: أ  يتم حفظ البيانات بطريقة معينة

 خالله شك  يمكا ما فيهيا الشرط مؤ اه أن يتم حف  الحياناا الشخصي          

)أصههحاب الحيانههاا الشخصههي  مولههو   المعنيههياالتعههر  علههى األشههخار 

تهههم  التههيالرايهههاا  إلنجههازطههوال مهههد  ال تتجههاوز المهههد  الضههرو ي   المعالجهه (

تجميعها أو معالجتها الحقا )
2
ما الاللح  األو بي   قم  20ليلك أقرا الما     (.

قهدمها للمعهالج  التهيتلقى الحيانهاا الشخصهي   في( لصاحب الحياناا الحق 679)

شك  منظم وشالع االستخدام وقاب  للقرا   يليا ) فيلمراقب أو ا
3
.) 

 الثانيالفصل 
 ع  معاجلة البيانات الشخصية القانونية الناشئةاآلثار 
 متهيد وتقسيم:

                                                 

(
1
) See article 8 chapter 4 of Act no. 73 on the 8 May 2001 as 

amended by Act no. 24 on the 17 May 2004:" 6) the processing of 

data shall be accurate and organized in a way which ensures the 

required up-dating of the data. Furthermore, necessary checks should 

be made to ensure that data, which turns out to be inaccurate or 

misleading shall be erased or rectified without delay". 

(
2

 ما القانون المرربي. 3(  ايع: نص الما   

(
3
) See article 20 of Regulation (EU) 2016/679:"The data subject shall 

have the right to receive the personal data concerning him or her, 

which he or she has provided to a controller, in a structured, 

commonly used and machine-readable format……”.  
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لناصا ف لختمال  تعم ن تص ،همن  ال لخ ول لخ نبق تع،ضان خب نن لخش،صط لخ         

 امح  ومب   ام، ص .وم فلخشص ض نء و ف لخاش،صى ف ىلم  اعنخجمف لخب نامن إل

لآل ن، لخلناصا ف لخانشمف ىن  ب نن صتحا ال تتبن  ضخك ب ان لخض،ص،م صلخاان ب

اصضممص   تحا مما حلممصق وممنحب لخب ناممن  آ ممن، لخاعنخجممفلومما بص  لخاعنخجممف.

لخلمنمم  صب منن لرختزلامن  لختمال تلمم ىلم  ىمنتقا لخشصو ف ىل  ب نانتحلخاعنخجف 

 .نخاعنخجفب

،ب مف ،قمم لخعمحمف لألص امن 22 خ   11لخاصلا ان لآل ن، هضة   خ   شن، صقا  

لخ انح خلاصل لألىضمنء  مال لرتحمنا  ن: .........ام ح ث او  ىل  ( 679)

ص مم  ضل   (.1)  لألص،بممال تل  مما اطممنق لرختزلاممن  صلخحلممصق بمماص تشمم، عال

 ن لخهماف امن صضمم لخل ما ىلم   لخ منبلف ان لخعمحف 23لخانا /  او لخصق ا 

ا صلألامن لخلمصاالصاتان مب خحان مف لألامن  ضم،ص،م ج،لء  ص تاب ،  اح  وب  

 ص ص لختحل مق   همن  ص لخهشمف ىاهمن  ص اعحلتهمن قضمنم ن  لخعنما صاام لخج،لمما  

تا  ممض ىلصبممن  جانم ممفا باممن  ممال ضخممك لخحان ممف اممن لختها ممال  لختممال  تعمم،ض خهممن 

 (.2) لألان لخعنم  ص لخصقن ف ااهن  خ  غ ، ضخك ان لألهالف لألص، 

ىل هممن   ضممن  اص لخمم ص مم  ضل  لرتجممنة حمم،ص لخاشمم،  لخ ،ا ممال ىلمم        

                                                 

(
1
) See article 23 of Regulation (EU) 2016/679:" Union or Member 

State law to which the data controller or processor is subject may 

restrict by way of a legislative measure the scope of the obligations 

and rights provided for in…………………………………" 

(
2
) See article 23 of Regulation (EU) 2016/679 :"………………….is a 

necessary and proportionate measure in a democratic society to 

safeguard: national security; defence; public security; the prevention, 

investigation, detection or prosecution of criminal offences or the 

execution of criminal penalties, including the safeguarding against and 

the prevention of threats to public security…… .".  
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( خ مماف 78قممناصن لخاعلصانت ممف صلخح، ممن  لخ ،ا ممال ،قممم )اممن نخ ومل لخصممناس ب

  .)1) 2016 هتصب،  7صلخاعال بأحهنم لخلناصن لخونا،  ال  1978

حب  مق حان مف  عنخمف خومنهمص ضمانن تحل اصلخهاف ان تحا ا صب نن هضة لآل ن،

جامم بأىامنل لخحلصقح صتحا ا لختزلان  لخلنمم ا صضخك ان صعل تع،  ح بلخب نان 

ىممن اعنخجمف  ممصلء تام  هممضة لألىاممنل امن قبممل لخا،لقممب  ص لخاعمنخ .  ضممع  لخص

ا صتصق مم لخعلصبمن   مال حنخمف ضانن لرات نل خللصلىما لخصنومف بحان مف لخب نامن 

 لخشصو ف.  لخاصنخ ف  ص لراتهنك لخضم تتع،ض خح لخب نان 

امم،  ضمم،ص،  تل مم م هممضل لخ وممل  خمم  ابح مم ن  اصباممنء ىلمم  اممن  ممبق       

ا ص نا هامن : اصضمص  لخاعنخجمفاصوص  صخهان: خب منن حلمصق ومنحب لخب نامن  

  :لختنخالختحا ا لختزلان  لخلنمم باعنخجف لخب نان . صضخك ىل  لخاحص 

 .اصضص  لخاعنخجف ونحب لخب نان حلصق  المبحث األول 

 .لخب نان  فاعنخجلخشصص لخلنمم بلختزلان   حث الثاني المب

 

 املبحث األول
 موضوع املعاجلةصاحب البيانات حقوق 

 متهيد وتقسيم:

                                                 

(
1
)Voir:chapitre5, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

1321 du 7 octobre 2016 - OBLIGATIONS INCOMBANT AUX 

RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES 

PERSONNES. 
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علههى  ممهها ال شههك فيههه أن االعتههرا  لصههاحب الحيانههاا بههحعء الحقههو         

وذلهك لتهوفير حمايه   لتي نرعى إليها ما خالل ههيه الد اسه ،هو الراي  ا ،بياناته

مهها خههالل و الحمايهه .هههيه باعتحهها  أنههه المقصههو  أساسههاً مهها  ،نيهه  فعالهه  لهههقانو

الحيانههاا الشخصههي ، نجههد أنههها قههد  مرالعتنهها للتشههريعاا المعنيهه  بتنظههيم حمايهه 

مها بينهها: حهق االطهال  علهى حقهو  األمثله  علهى ههيه اللعديد مها أشا ا إلى ا

 Right ofليههها أو مهها يرههمى بحههق النفههاذ أو الههدخول أو الوصههول إ الحيانههاا

access (
1
 Right to، وكهههيلك الحهههق فهههي تصهههحي  الحيانهههاا الخاطئههه  (

rectification (
2
) Right to erasure، والحق في محوهها  (

3
الحهق فهي و ،(

) Right to restriction of processing تقييد المعالج 
4
نقه   والحهق فهي ،(

) Right to data portability ه إلهى يهه  أخهر بيانات
5
خيهراً الحهق فهي وأ ،(

) Right to object معالجه  بياناتهه االعتهراض علهى
6
مها خهالل مها سهحق، . (

حقو  صاحب الحياناا  أهم علىسو  تقتصر هيا المحح   فينر  أن   استنا 

 على النحو التالي:وذلك  .على بياناته
                                                 

(
1
) See article 15 of Regulation (EU) 2016/679 of the European.  

(
2
) See article 16 of Regulation (EU) 2016/679 of the European.  

(
3
) See article 17 of Regulation (EU) 2016/679 of the European.  

(
4
) See article 18 of Regulation (EU) 2016/679 of the European.  

ولع عالماا علهى الحيانهاا  -ما الاللح  األو بي  تقييد المعالج  بةنها  4وقد عرفت الما    

   .الشخصي  المخزن  بهد  الحد ما معالجتها في المرتقح 

"restriction of processing" means the marking of stored personal 

data with the aim of limiting their processing in the future". 

(
5
) See article 20 of Regulation (EU) 2016/679 of the European.  

لصهاحب الحيانهاا الشخصهي   2016( الصها    سهن  679حي  أقرا الاللح  األو بيه   قهم )

 الحق في نقلها محاشر  إلى وحد  تحكم أخر ، بشرط أن يكون ذلك ممكنا ما الناحي  التقني .

 "the data subject shall have the right to have the personal data 

transmitted directly from one controller to another, where technically 

feasible". 

(
6
) See article 21 of Regulation (EU) 2016/679 of the European.  
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 حق االطال  على الحياناا وتصحيحها. األوب  المطل 

 .راض على معالج  الحيانااالعتاحق   الثان:المطل  

 الحياناا. معالج على المرحق  حق الريو  في الموافق    الثالث المطل 

 

 طلب األولامل
 وتصحيحها البيانات علىق االطالع ح

 عليههه أطلقههتبدايهه  يمكهها القههول بههةن حههق صههاحب الحيانههاا فههي االطههال  عليههها 

 the Right of يهاأو الوصول أو الدخول إل بعء التشريعاا ترمي  حق النفاذ

access to data (
1
كمهها أطلقههت عليههه تشههريعاا أخههر  حههق الولههوس ) .(

2
 .)

إليها  والوصول يمعت النفاذ التيأن يكون لصاحب الحياناا  ،حقهيا اليقصد بو

ويشهم    ون قيو  وعلى فتراا و ون تةخير مفرط وبال أعحا  ماليه ، وتحديثها،

 .اناا الشخصي  المتعلق  بههيا الحق الدخول إلى يميع مواقع الحي

القرم الثاني مها الاللحه  ما  13أكدته الما    حق االطال  على الحياناا و       

واليي يا  تحت عنوان حق صاحب الحياناا في االطهال  ( 679األو بي   قم )

نصت علهى  حي    The data subject’s right of access to dataعليها 

والتعهر  علهى المعلومهاا  ق الوصول إلهى بياناتههيكون لصاحب الحياناا ح أن

                                                 

(
1

والثال ون منه على أن:" يقصهد  ( كما هو الحال بالتشريع التونري حي  نص الفص  الثاني

بحق النفاذ، على معنى هيا القانون، حق المعنى باألمر أو و  تهه أو الهولي فهي االطهال  علهى 

 يميع المعرياا الشخصي  الخاص  به.........................".

(
2

 .7( كما هو الحال بالتشريع المرربي حي  أشا ا إلى تفصيالا الحق في الولوس الما    
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والمرههتفيديا ، فئههاا أو أصههنا  الحيانههاا الشخصههي التاليهه : أغههراض المعالجهه ، 

(...........، الفتر  المتوخا  لتخزيا الحياناا منها
1

(. 

المعنيه  بحمايه  الحيانهاا منهها علهى سهحي  العديد ما التشهريعاا  أيضاً  أكدته كما

حيهه   2014( لرههن  20معههامالا االلكترونيهه  الكههويتي  قههم )قههانون الالمثههال: 

مها تختزنهه الجههاا الحكوميه  األمنيه   فيما عداً على أن:" منه  33نصت الما    

برههههجالتها وأنظمهههه  المعالجهههه  اإللكترونيهههه  مهههها بيانههههاا أو معلومههههاا تتعلههههق 

للحال  يجوز للشخص أن يرلب  -العتحا اا تتعلق باألما الوطني  -باألشخار 

ا   الرهههههههابق  اطالعهههههههه علهههههههى مههههههها أي مههههههها الجههههههههاا المهههههههيكو   بالمههههههه

 ويتعيا على تلك الجهاا الميكو   االستجاب  ليلك الرلب".الحياناا.............

فههي يتعلههق بحههق صههاحب الحيانههاا  هههيا الحههق يتحلهه  إلههى أمههريا أولهمهها:و        

حيانههاا الطحيعهه   علههى سههحي  المثههال: عههد  أشههيا  منهههاعلههى والتعههر  االطههال  

و انيهما: يتعلق بحقه في طلب تصحي   ومصد ها. هاياتوغا ،المعالج  مولو 

 ما شاب الحياناا ما أخرا  أ نا  عملي  المعالج .

 بمويب ههيا الحهق ،على بياناته في االطال  بالنرح  لحق صاحب الحياناا أوَلً 

الخاصه   يهع بياناتهه  ته أو وليه االطال  علهى يمأو وصاحب الحياناا  يرتريع

ييهال المعالج ، ويتعيا على هؤال  األشخار مما س  ههيا الحهق فهي مولو  

معقول  وبرريق  غير مرهق  )
2
الحهق أو هيا  عامرحقاً وال يجوز لهم التنازل  (.

                                                 

(
1
) See article 15 of Regulation (EU) 2016/679:"The data subject shall 

have the right to obtain............................. is the case, access to the 

personal data and the following information: the purposes of the 

processing the categories of personal data concerned; the envisaged 

period for which the personal data will be stored ....................."  

 
(

2
  (  ايع: الفص  الرابع والثال ون ما القانون التونري.
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) الحد منه إال في حاالا محد  
1
). 

الحهق فهي الحصهول علهى نرهخ  لصهاحب الحيانهاا ويخول حق االطهال           

لر  والهح  ومرابقه  لمضهمون الترهجيالا وبرريقه  محرهر  متهى ب هبياناتما 

) تمت معالجتها يلياً 
2
ا  علهى طلحهه النرخ  لمقدم الرلب بنهيتم إصدا   على أن .(

رالحههاا مال أن يعتههرض علههىالمعالجهه   وللمرههؤول عهها بعههد التثحههت مهها هويتههه،

) تعرههفي  التههي تظهههر بشههك  والهه  مهها خههالل عههد ها وتكرا هههاال
3
ويجههوز  .(

) لي  اإل ا ي المراقب فرض  سوم معقول  على أسا  التكل
4
). 

وفى بعء األحيان قد يرفء المرؤول عها المعالجه  أو المعهالج تمكهيا          

المعنههى بههاألمر أو و  تههه أو وليههه مهها االطههال  علههى الحيانههاا أو تةييهه  طلحههه 

جهوز لههؤال  في هيه الحاله  ي .أو عدم ترليمه نرخ  ما الحياناا باالطال  عليها

فهي أيه  معهيا يحهدأ مها األشخار أن يقدموا طلحاً إلى الجه  اإل ا ي  المختص  

                                                 

(
1

( وقد تعرلت بعء التشريعاا إلى هيه الحاالا منها على سحي  المثال التشريع التونرهي 

الثال ون منه على أن:" ال يمكا الحهد مها حهق المعنهى بهاألمر أو حي  نص الفص  الخامس و

و  ته أو الولي في النفاذ إلى المعرياا الشخصي  المتعلق  به إال في الحاالا اوتي : إذا كانت 

معالج  المعرياا الشخصي  ألغراض علمي  وبشهرط أن يكهون مرها  المعريهاا الشخصهي  

د مهها الحههد مهها النفههاذ حمايهه  المعنههى بههاألمر نفرههه أو بالحيهها  الخاصهه  محههد اً. إذا كههان القصهه

  الرير".

(
2

 (  ايع: الفص  الثاني والثال ون ما القانون التونري.

(
3
) voir; article 39, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2004-

801 du 6 août 2004:" Une copie des données à caractère personnel est 

délivrée à l’intéressé à sa demande……………… II. - Le responsable 

du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, 

notamment par leur nombre, leur caractère répétitif.........  

(
4
) See article 15 of Regulation (EU) 2016/679:" The controller shall 

provide a copy of the personal data undergoing processing . ............... , 

the controller may charge a reasonable fee based on administrative 

costs" 
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الزمه  وعلى تلك الجه  بعد سما  الررفيا وإيرا  التحريهاا ال .تا يي الرفء

نرهخ  منهها أو المصها ق  علهى اا المرلوب  أو بترليم اإلذن باالطال  على الحيان

بمها  بعء التشريعاا كالتشريع التونريوذلك خالل أي  معيا حد ته  الرفء،

  .ال يتجاوز شهر

للمعنى بهاألمر أو و  تهه أو وليهه عنهد  ،أقرا بعء التشريعااوفى ذاا الوقت 

االقتضا  تقديم طلب إلى الجه  اإل ا ي  التخاذ يميع التدابير الكفيل  بمنع إعهدام 

فتهر  زمنيه   الحياناا أو اخفالها، وعلى الجهه  المختصه  الحهت فهي الرلهب خهالل

) معين  ما تا يي تقديمهه
1
، ويترتهب علهى تقهديم الرلهب منهع إعهدام الحيانهاا أو (

إخفالها )
2

 .) 

مهها شههاب  ها إذابالنرههح  لحههق صههاحب الحيانههاا فههي طلههب تصههحيح ثانياااً        

أ نها  القهالم بعمليه  المعالجه  قهد يقهع حيه  . الحياناا أخرا  أ نا  عملي  المعالجه 

 ؟لحيان كيفي  موايه  هيه الفرلي  عء األخرا .في ب هاقيامه ب

                                                 

(
1

 يي الرلههب،  ايههع: نههص الفصهه  الثههاما (  قههد تها بعههء التشههريعاا برههحع  أيههام مهها تهها

 والثال ون ما القانون التونري.

المعلوماتي  والحرياا الفرنري  قم  قانونما  39( وقد أياز المشر  الفرنري في الما    2)

فهي  2004أغرهرس  6( الصها   فهي 804والمعدل بةحكهام القهانون  قهم ) 1978( لرن  78)

يجوز للمحكم  المختص  أن تةمر، بمها  .ناا الشخصي حال  حدول خرر إخفا  أو اختفا  الحيا

كاف  التدابير لمنع مث  هيا اإلخفا  أو االختفها . وقهد و   باتخاذ في ذلك الدعاو  المرتعجل ، 

 النص في القانون على النحو التالي: 

Voir :article 39, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2004-

801 du 6 août 2004: « En cas de risque de dissimulation ou de 

disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut 

ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette 

dissimulation ou cette disparition ". 
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إلهى التشهريعاا المعنيه  بحمايه  الحيانهاا الشخصهي ، أن وبعهد الريهو   نجد أنه 

 الحههق فههي يهههالههحعء منههها قههد أصقههرا لصههاحب الحيانههاا أو مهها ينههوب عنههه أو ول

نقههص أو  اكمالههها إذا كههان يشههوبها أو  Right to Rectificationتصههحيحها

إذا كانهههت غيهههر صهههحيح  أو غامضههه  أو كانهههت  هاشهههرحترييرهههها أو تعهههديلها أو 

) معالجتها ممنوع 
1
). 

ما قانون المعلوماتي  والحرياا  قهم  40أياز المشر  الفرنري في الما    كما 

أكتهوبر  7( الصها   فهي 1321والمعدل بةحكام القانون  قم ) 1978( لرن  78)

المعالجهه  تصههحيحها أو لصههاحب الحيانههاا أن يرلههب مهها المرههؤول عهها  2016

تحديثها أو حي  أي بياناا شخصي  تخصه متى تحيا أنها غير  قيق  أو ناقصه  

 الكشهه أو مضههلل  أو مههر عليههها مههد  زمنيهه  طويلهه  أو تههم يمعههها أو تخزينههها أو 

) عنها برريق  غير مشروع 
2
.) 

                                                 

(
1
مهها  16حههق أقرتههه المهها      Right to Rectificationالحههق فههي تصههحي  الحيانههاا ( 

في القرم الثال  حي  أقرا فيهها لصهاحب  2016( الصا    سن  679الاللح  األو بي   قم )

شخصههي  الحيانههاا أن يحصهه  مهها المراقههب  ون تههةخير ال محههر  لههه علههى تصههحي  الحيانههاا ال

المتعلق  به وغير الدقيقه ، ومهع مراعها  أغهراض المعالجه ، يكهون لهه الحهق فهي تكمله  بياناتهه 

 .الشخصي  عا طريق تقديم بيان تكميلي

See article 16 of Regulation (EU) 2016/679:" The data subject shall 

have the right to obtain from the controller without undue delay the 

rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking 

into account the purposes of the processing, the data subject shall have 

the right to have incomplete personal data completed, including by 

means of providing a supplementary statement".  

(
2
) Voir :article 40, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

1321 du 7 octobre 2016 - art. 63 : " I. — Toute personne physique 

justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement 

que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, 

verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la 
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) أخر  تشريعااكما أيازا          
1
أن  بعد اال ال  بما يثحت هويته فر  لك  (

يحص  ما المرؤول عا المعالج  على تصحي  أو مر  أو إغال  للحياناا التي 

ال سيما إذا كانت معالجتهها  ،برريق  غير مرابق  للقانون تتم قد تكون معالجتها

  )ألغيهاغ اعلهى أن يهتم تحليه تمت بشك  غير مكتم  أو غير صهحي قد 
2

( الهييا 

  غال  مالم يتعي  ذلك.وصلت إليهم الحياناا بك  تصحي  أو مر  أو إ

أنه يحق  تصحيحها،ب المرالح في ويترتب على االعترا  بحق صاحب الحياناا 

 تهموله أن يرلب أيضاً محو أو تعدي  أي بياناا أو معلوماا شخصي  تتعلهق بهه 

أو عهدم ترابقهها مهع تها إذا تحيا عهدم صهح ،المعالج تخزينها في سجالا القالم ب

لها وفقاً للتعديالا التي طرأا عليها )الواقع بما في ذلك استحدا
3
.) 

تعهدي  ه مها تقهديم طلهب وليهشخص المعنى باألمر أو و  تهه أو ولتمكيا ال       

اتجههت بعهء التشهريعاا  أو ترييرها أو إصالحها أو شهرحها. بياناته الشخصي 

                                                                                                                   

concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou 

dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est 

interdite ". 

(
1

ما القهانون القرهري فهي  5ما القانون المرربي. كما نصت الما     8(  ايع: نص الما    

طلههب تصههحي  بياناتههه الشخصههي ،  -4يجههوز للفههر ، فههي أي وقههت، فقرتههها الرابعهه  علههى أن:" 

 مرفقاً به ما يثحت صح  طلحه".

(
2
كه  شهخص طحيعهي أو معنهوي أو سهلر  عامه  أو مصهلح  أو أي هيئه   –  يق د باألغياا( 

أخههر  غيههر الشههخص المعنههى، والمرههؤول عهها المعالجهه  والمعههالج مهها الحههاطا واألشههخار 

المؤهلههون لمعالجهه  الحيانههاا الخالههعيا للرههلر  المحاشههر  للمرههؤول عهها معالجهه  الحيانههاا او 

 القانون المرربي. للمعالج ما الحاطا.  ايع: نص الما   األولى ما

(
3

ما الاللح  األو بي  حيه  نصهت  17أقرته الما     Right to erasure( الحق في المحو 

علههى أن:" يحههق لصههاحب الحيانههاا الشخصههي  أن يحصهه  مهها المراقههب علههى محههو الحيانههاا 

 الشخصي  المتعلق  به  ون تةخير ال محر .........".

See article 17 of Regulation (EU) 2016/679 :" "The data subject shall 

have the right to obtain from the controller the erasure of personal data 

concerning him or her without undue delay. 
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إلى إلزام المرؤول عا المعالج  متى تمت برريقه  يليه  ولهع كافه  اإلمكانيهاا 

)   الالزم  لتمكينهم ما إ سال مرالحهم برريق  الكتروني التقني
1
). 

تصحي  في تقديم طلب حق الب صاحب الحياناايجب مالحظ  أن االعترا  لكما 

، فهي أي وقهت، لهيجد أساسه القانوني في االعترا   ،بياناته التي تمت معالجتها

عاا الوصهههول إلهههى بياناتهههه وطلهههب مرايعتهههها، وههههيا مههها أكدتهههه بعهههء التشهههري

القرري )كالتشريع 
2
). 

صاحب الحياناا أو مها  تصحي  الحياناا قد يتحقق ما خالل القيام بتقديمو       

. ويتعهيا علهى تصهحيحها أو الحيانهاابعهء  بمحهوطلب  ينوب عنه نياب  قانوني 

 Notification خرها إالقالم بعمليه  التصهحي  سهوا  كهان المعهالج أو المراقهب 

مها الاللحه  األو بيه   19وههيا مها أكدتهه المها     تم عليهها ك  متلق للحياناا بما

( )679 قهم )
3

كمها يتعههيا أن يهتم تصههحي  الحيانهاا خهالل مههد  معينه  حههد تها  (،

بعء التشريعاا بعشر  أيام كامل  )
4

 .) 

سهتجاب  لهه تم االته فهء طلهب التصهحي  أو لهم  في بعء األحيان قد يهتمو       

                                                 

(
1

 (  ايع: الفص  الرابع والثال ون ما القانون التونري.

(
2

  ولى. ما القانون القرري في فقرتها األ 6( حي  نصت الما    

(
3
( تحهت عنهوان:" التهزام اإلخرها  بشهةن 679مها الاللحه   قهم ) 19حيه  يها ا المها     (

 تصحي  أو محو الحياناا الشخصي  أو تقييد المعالج ". 

See article 19 of Regulation (EU) 2016/679, Notification obligation 

regarding rectification or erasure of personal data or restriction of 

processing: "The controller shall communicate any rectification or 

erasure of personal data or restriction of processing carried out in 

accordance with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each 

recipient to whom the personal data have been 

disclosed……………….. ."  

(
4

فقر  أ ما القانون المرربي على أن:" ويلزم المرؤول عا المعالج   8( حي  نصت الما    

  بالقيام بالتصحيحاا الالزم   ون عوض لفالد  الرالب  اخ  أي  عشر  أيام كامل ".
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الحاله  أيهازا بعهء التشهريعاا ) تلهك خالل األيه  المهيكو ، فهي
1

( للشهخص 

المعنى باألمر إيدا  طلب التصحي  لد  الجهه  اإل ا يه  المختصه ، التهي تكله  

أحههد أعضههالها للقيههام بكهه  التحقيقههاا التههي تههر  فالههد  فيههها والعمهه  علههى إيههرا  

التصحيحاا الالزم  في أقرب أي  ممكا، وفى ذاا الوقت يجهب إبقها  المعنهى 

 إطال  بالمتل المخصص لرلحه. باألمر على 

 

 املطلب الثاني
  معاجلة البيانات العرتاض علىاحق 

) Right to objectاالعتراض صاحب الحياناا في حق 
2
ما على معالجتها،  (

 ،2016سهههن    ( الصههها  679) لاللحههه  األو بيههه   قهههمهههها اتالحقهههو  التهههي أقر

ه مها  ام اعترالهه تهعلى معالج  بيانافي أي وقت يحق له أن يعترض  وبمويحه

ألغههراض  التههي تههتمالمعالجههاا خاصهه   .محههر  ومحنههى علههى أسههس مشههروع 

أو اإلفصهاا عنهها ألشهخار أخهريا أو اسهتعمالها نيابه  عهنهم  الترويق المحاشر

) Direct marketingبررض الترويق المحاشر 
3
).  

                                                 

(
1

 فقر  أ ما القانون المرربي. 8(  ايع: نص الما    

(
2
مهها قههانون حمايهه   38الفرنرههي تنظيمهها لحههق االعتههراض فههي المهها    وقههد ولههع المشههر  (

 .الحياناا الشخصي  الفرنري

(
3
) See article 21 of Regulation (EU) 2016/679: "1- The data subject 

shall have the right to object, on grounds relating to his or her 

particular situation, at any time to processing of personal data 

concerning him or her……..2- Where personal data are processed for 

direct marketing purposes, the data subject shall have the right to 

object at any time to processing of personal data concerning him or 

her for such marketing,……….3-Where the data subject objects to 
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اني مها بالقرهم الثه 38هيا الحق أقره أيضا المشر  الفرنرهي فهي المها             

والمعهدل بةحكهام  1978( لرهن  78المعلوماتي  والحريهاا الفرنرهي  قهم ) قانون

حيهه  نصههت علههى أن لصههاحب  2004أغرههرس سههن   6القههانون الصهها   فههي 

علهى    droit de s’opposer الحياناا التي يتم معالجتها الحق فهي االعتهراض

) المعالجهه  متههى كههان لديههه أسههحاب مشههروع 
1
م اسههتخدام خاصهه  إذا كههان يههت ،(

وال  .Notamment Commerciale الحيانههاا ألغههراض الترههويق التجهها ي

ذن إفها  بهالتزام قهانونى أو بنها  علهى يحق له االعتراض متى كانت المعالج  للو

) هاصري  ب
2
).  

                                                                                                                   

processing for direct marketing purposes, the personal data shall no 

longer be processed for such purposes". 

(
1

( وقد تعرلت محكم  النقء الفرنري  لحعء الحاالا التي ال يشترط فيها أن يكون هنهاك 

  "حي  أكدا أن مجهر  حمايه  الحيها  الخاصه  للفهر  محر  مشرو  لالعتراض على المعالج

هو محر  مشرو  لالعتراض على معالج  الحياناا الشخصي  له ، وقد أو   المشهر  حهالتيا 

ال يشههترط فيهمهها أن يكههون هنههاك محههر  مشههرو  لالعتههراض علههى المعالجهه  ، فيجههوز فيهمهها 

الههد  مها معالجه  الحيانههاا  إذا كهان االعتهراض علهى المعالجه   ون إبهدا  أي أسهحاب أولهههاً:

الشخصي  مما س  الدعاي  التجا ي  للشخص اليي تتم معالج  بياناتهه: ففهي ههيه الحاله  يكهون 

مهها حههق مهها يههتم معالجهه  بياناتههه االعتههراض علههى ذلههك ، ألن الدعايهه  التجا يهه  عهها طريههق 

فهي حاله    انيها:.  معالج  الحياناا الشخصي  هو محر  مشرو  في االعتهراض علهى المعالجه 

معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  فههي مجههال الححهه  العلمههي الرحههي: فمعالجهه  الحيانههاا الشخصههي  

الخاص  بالحال  الصحي  ألي مهريء بههد  إيهرا  بحه  علمهي طحهي فيهه خرهر كحيهر علهى 

يتعلهق بحالتهه الصهحي  وههو محهر  مشهرو  بحهد  الحيا  الخاص  له وذلك ألنها تتنهاول كه  مها

 ا".ذاته لالعتراض عليه

حقو  الشخص على بياناتهه والحهق  –حماي  األفكا  د. حسام ندي   هيا الحكم مشا  إليه لد  

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2016أغررس  14في االعتراض مقال منشو  بتا يي: 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86% 

(
2
) voir, article 38, Section 2: Droits des personnes à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel, Modifié par la loi 

n°2004-801 du 6 août 2004: " Toute personne physique a le droit de 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%25


 

 

 

 

 

 

 

- 127 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

تتم معالج  بياناته، بعهد تقهديم مها يثحهت هويتهه  فر يحق لك   ،وبنا  على ما سحق

 كمها متهى كانهت لديهه أسهحاب مشهروع ، تخصهه على معالج  بيانااأن يعترض 

 متى كان استعمالها ألغراض تجا ي . ها يحق له االعتراض على استعمال

 Le droit d'oppositionمما س  حق االعتراض ويجب مالحظ  أن          

متهد ليشهم  كه  يبه   ،قتصر على صاحب الحياناا فقه يعلى معالج  الحياناا ال 

ما القانون التونري حي  نهص علهى  42أكده الفص  ما  وهيا ،ما وليه وو  ته

أنه:" يحق للمعنى باألمر أو و  ته أو الهولي االعتهراض علهى معالجه  معرياتهه 

الشخصي  في ك  وقت وألسحاب وييه  ومشروع  ويدي  تتعلق به". كمها يحهق 

                                                                                                                   

s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère 

personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit 

de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient 

utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le 

responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. Les 

dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le 

traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de 

ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte 

autorisant le traitement ". 

مهها قههانون العقوبههاا توقيههع عقوبهه   226وفههى ذاا الوقههت أقههر المشههر  الفرنرههي فههي المهها    

أله  يهو و علهى كه  مها  300الححس التي تص  إلى خمس سنواا والررام  التي تص  إلهى 

 يه  قام بمعالج  بياناا شخصي   غم معا ل  صهاححها أو عنهد اسهتخدامها فهي أغهراض تجا

 متى كانت معا لته محني  على أسحاب مشروع .

Voir: article 226 -18-1,Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 

14 JORF 7 août 2004: "Le fait de procéder à un traitement de données 

à caractère personnel concernant une personne physique malgré 

l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins 

de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition 

est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende".   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040807
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040807
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الشخصهههي  للريهههر  بياناتهههه لههههؤال  األشهههخار أيضههها االعتهههراض علهههى إحالههه 

غراض الدعاي  )الستعمالها أل
1

 .) 

)أويحت بعء التشريعاا ليلك 
2
 تههااناا على القالم بمعالجالمعني  بحماي  الحي (

فهي االعتهراض علهى بحقههم  بيانهاتهمألشهخار الهييا سهتجمع أن يقوم بإخرا  ا

حي  يويد ا تحهاط و يهق بهيا حهق  ما أهمي  خاص خرا  لما لهيا اال ،تهامعالج

 خرا ه.  بياناته والتزام القالم بالمعالج  بإالشخص في االعتراض على معالج

الحيانههاا ألحههد األفههرا  كهه  أو بعههء تم معالجهه  ي بعههء األحيههان قههد تههفههو      

فههي حههاالا غيههر لههرو ي  برريقهه  تمييزيهه  أو مجحفهه  أو مخالفهه  للقههانون أو 

الحيانهاا إلحها  صهاحب مما ترتب عليهه يمعت ما أيله،  الييالررض لتحقيق 

) التشريعاا بعء نجد أنهيه الحاالا، مث  لموايه   .لرا بالعديد ما األ
3
) 

علهى معالجه   االعتهراضالمعني  بحماي  الحياناا قد أقهرا لههيا الفهر  بحقهه فهي 

ض في مرحل  يمع أن يعتر يحق لهف .في أي وقت يمكنه مما ستهبحي   بياناته

م اإلفصهاا تن يهمرحل  الحقه بعهد أ في، أو فصاا عنهاوذلك برفء اإلالحياناا 

يرا  الحق يتم مما سهته كما يحق لصاحب الحياناا االعتراض على أي إ .عنها

هها لجهه  أخهر  غيهر نقل مهثالً على الحياناا التي تم اإلفصاا عنها، كهةن يهرفء 

االعتهراض  فهيمما سه  الحهق  يجوز لصاحب الحيانهااكما ، قامت بجمعها التي

أن عحر عها قحولهه القيهام  ق لهيرا  ما إيرا اا المعالج  حتى لو سحعلى أي إ

                                                 

(
1

 ما القانون التونري. 42(  ايع: الفص  

(
2

ون مههها القهههانون التونرهههي علهههى أن:" يجهههب اعهههالم ( حيههه  نهههص الفصههه  الحههها ي والثال ههه

الييا ستجمع عنهم المعرياا الشخصي ..................بحقهم في االعتهراض علهى  األشخار

 معالج  معرياتهم الشخصي ".

(
3

( وما التشريعاا التي أقرا بحق صاحب الحياناا في االعتراض على معالجتهها التشهريع 

أن:" يحق للشخص المعنى، بعد تقديم ما يثحت هويته، أن  على 9المرربي حي  نصت الما    

 يعترض ألسحاب مشروع  على معالج  معرياا تخصه".
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يرا اا المعالجه  ال ينهتقص مها فالقحول المرحق ألي إيرا  ما إ اإليرا ،بهيا 

) عليههه  بعهههد ذلهههك االعتهههراضالشهههخص فهههي  حهههق
1
 أعرهههت فهههى ذاا الوقهههتو (

الحق في تقديم طلب حهي  بياناتهه أو محوهها  صاحب الحيانااأخر  لتشريعاا 

) في الحاالا المشا  إليها سلفاً 
2
).  

معالج  الحياناا اعتحره الحعء ) وحق االعتراض على         
3

لحهق  اً ( " ترحيق

الشخص فهي احتهرام حرياتهه األساسهي  فيمها يتعلهق بمعالجه  بياناتهه فهي موايهه  

عتحههره " امعالجهه  الحيانههاا الشخصههي "، كمهها  الترهو  الهالهه  فههي وسههال  وطههر 

 فضههه ألي إيههرا  يتعلههق الوسههيل  التههي مهها خاللههها يرههتريع الشههخص أن يعلهها 

بحياناته الشخصي ، فضال عا ذلك، فهإن ويهو  ههيا الحهق يعرهي الشهخص الثقه  

واألمان عندما يتم تجميع بياناته، ألنه يعلم عنهدما يفصه  عها بياناتهه الشخصهي  

 أنه في المرتقح  سيتمكا ما أن يعترض على أي إيرا  يمس هيه الحياناا".

قهههد أيهههازا ( 679لحههه  األو بيههه   قهههم )الال وعههها شهههك  االعتهههراض، نجهههد أن

االعتهراض علهى يمهع أو معالجه  بياناتهه  فهيلصاحب الحياناا أن يمها   حقهه 

باسههههتخدام وسههههال  التقنيهههه  الخاصهههه   automatedالشخصههههي  برريقهههه  يليهههه  

                                                 

(
1

 -٢القرههري علههى أنههه:" يجههوز للفههر ، فههي أي وقههت،  مهها القههانون 5( حيهه  نصههت المهها   

االعتراض على معالجه  بياناتهه الشخصهي  إذا كانهت غيهر لهرو ي  لتحقيهق األغهراض التهي 

 .أيلها، أو كانت زالد  على مترلحاتها، أو تمييزي  أو مجحف  أو مخالف  للقانون"يمعت ما 

(
2

عند انتهها  الرهرض الهيي ( كما يحق للفر  في أي وقت تقديم طلب بحي  بياناته الشخصي  

تمت ما أيله معالجه  تلهك الحيانهاا، أو إذا لهم يكها هنهاك محهر  لالحتفهال بهها لهد  المراقهب. 

 ما القانون القرري. 3فقر   5 ايع: الما    

(
3
حقو  الشخص على بياناته والحق فهي االعتهراض مقهال  –حماي  األفكا  د. حسام ندي   ( 

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2016أغررس  14منشو  بتا يي: 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%  
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technical specifications (
1

 التشههريعاا فههي حههيا لههم ترسههم أو تحههد (. 

العتهراض، وقهد عحهر الهحعء المحاشر  حهق  شكالً معيناً  لمعني  بحماي  الحيانااا

ه " يجهوز أن يتخهي أي االعتراض أنهيتعيا أن يحاشر ما خالله  الييعا الشك  

ها تهتم معالجه  شك  ، ولكا ما المهم أن يكون هنهاك تصهر  إيجهابي مها قحه  مم

بياناتههه يفيههد اعترالههه علههى معالجهه  الحيانههاا بشههك  معههيا حتههى يعتحههر حههق 

يهد االعتهراض علهى معالجه  ، فمجر  الركوا ال يفير عنهتم التعحاالعتراض قد 

) "الحياناا
2
) . 

بعهء األمثله  تولهي  ويهه  نظهره بهيكر صهاحب ههيا الهرأي  حهاولوقهد        

للحق في االعتهراض التي ما خاللها يمكا اعتحا  اتيان أي سلوك منها مما س  

مع اشتراط  ما يرلب الحياناا الشخصي  أو اإلفصاا عنهالى رفء اإلياب  عك

عدم معالج  هيه الحياناا بشك  معيا كعدم إفشالها للرير، وكهيلك طلهب التوقه  

 .عا أي إيرا  متعلق بالحياناا في أي مرحله الحقه

، ويصهر القهالم بمعالجه  الحيانهاا ما يانهبتعنت حدل قد ي ،وفي بعء األحيان

اتجههت  الحاله  ههيهلموايهه  على معالجتها على الرغم ما اعتهراض صهاححها. 

)بعء التشريعاا 
3
إلى تقرير توقيع عقوب  الححس والررامه  أو إحهد  ههاتيا  (

                                                 

(
1
) see article 21 of Regulation (EU) 2016/679, the data subject may 

exercise his or her right to object by automated means using technical 

specifications".   

(
2
حقو  الشخص على بياناته والحق فهي االعتهراض مقهال  –حماي  األفكا  د. حسام ندي   ( 

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2016أغررس  14منشو  بتا يي: 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86% 

(
3

علههى أن:" يعاقههب  2009( لرههن  8مهها القههانون المرربههي  قههم ) 59( حيهه  نصههت المهها    

  ههم أو بإحهد   200.000  ههم إلهى  20.000أشهر إلهى سهن  وبررامه  مها  3بالححس ما 

شخصهي تههم شخصها  مها قهام بمعالجه  معريهاا ذاا طهابعهاتيا العقوبتيا فق ، ك  ما قهام 

ذاتياً  غم اعتراله، إذا كان هيا االعتراض محنياً على أسحاب مشهروع ". كمها نهص الفصه  
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العقههوبتيا علههى كهه  مهها قههام بمعالجهه  بيانههاا شخصههي  تهههم شخصهها ذاتيههاً  غههم 

 .اعتراله، إذا كان هيا االعتراض محنياً على أسحاب مشروع 

يترتهب أنهه وعا أ ر مما س  حق االعتراض على معالج  الحياناا، نجهد         

) ، وهيا ما أكدته بعء التشهريعااعلى االعتراض وق  المعالج  فو اً 
1

(. كمها 

بالجهاا اإل ا ي  المختص  النظهر فهي كه  نهزا  يتعلهق  أخر  تشريعااأناطت 

بمما سهه  حههق االعتههراض )
2

وينظههر قالههى األسههر  فههي النزاعههاا المتعلقهه   (،

 باالعتراض إذا كان المعنى باألمر طفالً.

االعتراض على يمهع ومعالجه  الحيانهاا  فيالحق بةن يمكا القول نهاي ، وفى ال

يجههوز لصههاحب الحيانههاا  اسههتثنا اا بحيهه  البهه  تههر  عليههه  ،لههيس حقههاً مرلقههاً 

في بعء الحاالا منها علهى سهحي  المثهال: إذا كانهت معالجه  الحيانهاا مما سته 

رههحق عهها حههق متنههازل ويههو  حالهه   فههى أوالشخصههي  تنفيههياً اللتههزام قههانوني، 

مقهّدمام  هبياناتهعلى معالج   االعتراضعا حقه في  فر إذا تنازل الف ،االعتراض

فههان هههيا التنههازل يكههون صههحيحام بشههرط أن يههر  فههي شههرط صههري  بعقههد يههنظم 

التهي تقهوم بهها ) والجه معالج  الحياناا بيا الشخص 
3
 21كمها أكهدا المها     .(

 يحهق لصهاحب الحيانهاا مما سه  ( علهى أنهه ال679ما الاللحه  األو بيه   قهم )

إذا كانهههت المعالجههه  قهههد تمهههت  بياناتهههه الشخصهههي عتهههراض علهههى يمهههع حهههق اال

                                                                                                                   

ما القانون التونري على أن:" يعاقب بالرجا مد  عام وبخري  قد ها خمره  يال   ينها   91

المرؤول عا المعالج  أو المناول اليي يواص  معالج  المعريهاا الشخصهي   غهم اعتهراض 

 ما هيا القانون". 42عنى باألمر وفق أحكام الفص  ال الم

(
1

 ما القانون الرابق. 42( كما هو الحال بشةن التشريع التونري،  ايع: الفص  

(
2

 ما القانون التونري. 43(  ايع: الفص  

(
3
حقو  الشخص على بياناته والحق فهي االعتهراض مقهال  –حماي  األفكا  د. حسام ندي   ( 

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2016أغررس  14منشو  بتا يي: 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86% 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%25
http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%25
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 statisticalألغهههراض بحثيههه  علميههه  أو تا يخيههه  أو ألغهههراض احصهههالي  

purposes   أو نفيا ألسحاب تتعلق بالمصلح  العامpublic interest (
1
.) 

 

 

 

 

 املطلب الثالث
 البيانات  عاجلةمعلى  املسبقة الرجوع يف املوافقة حق

لههى ع المرهحق   Right to withdraw consent الحهق فهي سههحب الموافقه 

 ،ما الحقو  التي أقرتهها التشهريعاا المعنيه  بحمايه  الحيانهاامعالج  الحياناا ، 

عهها  حقههه فههي العههدول  حاشههربةحقيتههه فههي مصههاحب الحيانههاا قههرا لأنههها أحيهه  

الشخصي  في أي وقت )الموافق  على معالج  بياناته 
2
.)  

                                                 

(
1
) See article 21 of Regulation (EU) 2016/679 :" 6-  Where personal 

data are processed for scientific or historical research purposes or 

statistical purposes………. the data subject………. shall have the 

right to object to processing of personal data concerning him or her, 

unless the processing is necessary for the performance of a task 

carried out for reasons of public interest". 

(
2

( وقد أشا ا إلى هيا الحق بعء التشريعاا التي عنيت بتنظيم حماي  الحياناا الشخصهي ، 

حي  أويحت على القالم بمعالج  الحياناا الشخصي  اعالم الشخص المعنى بهاألمر، بحقهه فهي 

ن ما القانون الريو  في الموافق  على المعالج  في ك  وقت.  ايع: الفص  الحا ي والثال و

 التونري. 
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الاللحه  األو بيه   قهم في فقرتها الثالث  ما  7الما   وهيا الحق أشا ا إليه      

( حي  أقهرا لصهاحب الحيانهاا أحقيتهه فهي سهحب موافقتهه فهي أي وقهت. 679)

على أسا  أن الموافق   ،ال يؤ ر سحب الموافق  على مشروعي  المعالج أبشرط 

) قد تمت قح  انرحابها
1
.) 

سههحب موافقتههه علههى عمليهه   فههيتههتم معالجهه  بياناتههه  الههييوعهها أحقيهه  الفههر   

 أي فههيقههد أيههازا لههه مما سهه  هههيا الحههق المعالجهه ، نجههد أن بعههء التشههريعاا 

)وقت 
2
.) 

 

 املبحث الثاني
 البيانات ةعاجلالشخص القائم مبالتهامات 

 تقسيم:متهيد و
ليي تهتم معالجه  بياناتهه، وفهى ا فر لمحح  الرابق، تعرلنا لحقو  الفي ا       

                                                 

(
1
) See article 7 of Regulation (EU) 2016/679 :" 3.   The data subject 

shall have the right to withdraw his or her consent at any time. The 

withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing 

based on consent before its withdrawal. Prior to giving consent, the 

data subject shall be informed thereof. It shall be as easy to withdraw 

as to give consent".  

(
2

للفهر ، فهي  يجهوز” ما القانون القرري في فقرتها األولى علهى أن: 5( حي  نصت الما    

  علههى معالجهه  بياناتههه الشخصههي ". وفههى نفههس سههحب موافقتههه الرههابق -1 أي وقههت، مهها يلههي:

االتجاه أياز قانون معالج  الحياناا الشخصي  لجز  الفها و لصهاحب الحيانهاا سهحب موافقتهه 

 ما الفص  الرابع على النحو التالي: 29المرحق  على المعالج  حي  يا  النص في الما    

See article 29 of chapter 7 of Act No. 429:” The data subject may 

withdraw his consent". 
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لهى عهاتق التي تقع ع ذاا األهمي  الخاص  هيا المحح  سو  نتناول االلتزاماا

بجمع الحيانهاا أو  هقيامالتي يتعيا مراعاتها عند  خاص وبصف   المعالج القالم ب

قههد  تحههت ونظههراً لهههيه األهميهه  فاالحتفههال بههها أو اسههتخدامها أو اإلفصههاا عنههها. 

االخالل  اا يتم توقيعها عنديزا عد  اا المعني  بحماي  الحياناا بعء التشريع

) أو منعه ما المعالج  هترخيصسحب قد تص  إلى والتي بها، 
1
). 

 ،المعالجه ب لى عاتق القالميتعيا علينا مالحظ  أن االلتزاماا التي تقع عو       

كانهت ا إذا  كانهت مؤسرهاا أو منظمهاا لتزم بحعضها بعء الجهاا سهوتال قد 

المتعلقه  بههالجرالم كلمعالجهاا اأو  المعالجه  تتضهما نوعيه  خاصه  مهها الحيانهاا

ما الاللح  األو بي   قهم  30وهيا األمر نصت عليه الما     واإل اناا الجنالي .

) في فقرتها الخامر  2016( الصا    سن  679)
2
). 

هههيه رههيم يمكهها تقنجههد أنههه رالعتنهها لتشههريعاا حمايهه  الحيانههاا، مهها خههالل مو

المتعلقهه  بنشههاط معالجههه   االلتزامههاا إلههى نههوعيا أولهمهها: االلتزامههاا المهنيهه 

سههو  وفهي موايهه  صهاحب الحيانهاا، تقههع  انيهمهاً: االلتزامهاا التهي  ،الحيانهاا

 نتناول هييا النوعيا ما االلتزاماا على النحو التالي:

 .معالج الالمتعلق  بنشاط  االلتزاماا المهني  المطل  األوب 

 .في موايه  صاحب الحياناا تزاماا القالم بالمعالج ال المطل  الثان: 

                                                 

(
1

( كمها ههو الحهال بالتشههريع التونرهي حيه  نههص الفصه  الماله  منههه علهى أن:" عهالو  علههى 

العقوباا المنصور عليها بالفصول المتقدم  ما هيا القانون يمكا للمحكم  في ك  الحهاالا 

 تقر  سحب الترخيص في المعالج  أو إيقا  المعالج ".أن 

(
2
) See article 30 of Regulation (EU) 2016/679:" 5-  The obligations 

referred to in paragraphs 1 and 2 shall not apply to an enterprise or an 

organisation ……. … or the processing includes special categories of 

data……. or personal data relating to criminal convictions and 

offences…...". 
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 املطلب األول
  عاجلةاملااللتهامات املهنية املتعلقة بنشاط 

 تقسيم:

الحياناا الشخصي ، نشاط مهنهي يتعهيا علهى معالج  مكا القول بةن ي بداي        

لمهنيه  التهي تفرلهها طحيعه  تزامهاا اااللمجموع  ما ب االلتزام والتقيدالقالم به 

ههيه ، ويهدنا أن الحيانهااوبمرالع  العديد ما التشريعاا المعني  بحماي   .النشاط

بةمانه  ومشهروعي ، والمحافظه   االلتزام بمعالج  الحيانهاا :االلتزاماا تتمث  في

علهههى سهههري  وسهههالم  المعالجهههاا، واتخهههاذ كافههه  االحتياطهههاا الالزمههه  لحمايههه  

 . االحتفال برجالا أنشر  المعالجو الحياناا،

 على النحو التالي: تقريم هيا المرلب إلى أ بع  فرو ، يمكا وبنا  على ما سحق
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 االلتزام بمعالج  الحياناا بةمان  ومشروعي . األوب  الفرع           

 االلتزام بالمحافظ  على سري  وسالم  المعالجاا. الثان:  الفرع           

 اتخاذ االحتياطاا الالزم  لحماي  الحياناا.االلتزام ب الثالث  الفرع           

 . أنشر  المعالج اااللتزام باالحتفال برجال الراب   الفرع           

 

 

 

 

 

 ألولا الفرع
 بأمانة ومشروعية االلتهام مبعاجلة البيانات

يهه  مهها االلتزامههاا ذاا األهم ،ومشههروعي  بةمانهه  الشخصههي  معالجهه  الحيانههاا

صراح  كما هو الحهال  النص عليهالتشريعاا الكثير ما الخاص  التي حرصت 

يجهب علهى أن:" منهه  الحها ي عشهرالفص  نص بالنرح  للتشريع التونري حي  

أن تههتم معالجهه  المعريههاا الشخصههي  بكامهه  األمانهه  وفههى حههدو  مهها كههان منههها 

 أيضهاً  ذلهك علهى تكمها نصه يمعت ما أيلهه...........". الييلرو ياً للررض 

يتعهيا علهى  أن:" حيه  قهر ا التشريع القرهريما  8الما     الفقر  األولى ما

 معالج  الحياناا الشخصي  بةمان  ومشروعي ". -1 المراقب االلتزام بما يلي:

ى أمريا أولهمها: يتحل  إلهيا االلتزام لريو  إلى هييا النص، نجد أن وبا       

  .المعالج  مشروعي : ، و انيهماً المعالج  األمان  في
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قحهه  الحههد  فههي  القههالم بهههابالنرههح  لرمانهه  فههي المعالجهه ، فةنههها تقتضههي مهها  أوَلً 

المرؤول حياناا بو ،ض منهاالررب صاححهامعالج  أي  بياناا شخصي ، أن يُعلم 

)وكيلك المرتفيد عنها 
1
والتحقق ما أن الحياناا التهي تهم يمعهها، أو التهي يهتم  (.

ذاا صههل  بههاألغراض المشههروع  وكافيهه  لتحقيقههها. وعليههه يمعههها لصههالحه، 

ومحد   بما يفهي بهاألغراض  لرو   التحقق ما أن تلك الحياناا  قيق  ومكتمل 

المشههروع ، وأال يحهههتف  بهههها لمهههد  تزيهههد علهههى المهههد  الضهههرو ي  لتحقيهههق تلهههك 

األغراض )
2
.) 

عهدم اسهتخدام أي  بههارهتويب مها القهالم حياناا بدق  وأمان  تومعالج  ال          

وسههال  احتياليهه  أو غيههر مشههروع  لجمههع ومعالجهه  الحيانههاا، وكههيلك منههع القيههام 

بجمههع معريههاا شخصههي  ألغههراض غيههر مشههروع  أو مخالفهه  للنظههام العههام أو 

بيانههاا شخصههي  غيههر صههحيح  أو غيههر لههرو ي  لنشههاط المعالجهه  )
3

كمهها (. 

أو المعلومهاا الشخصهي   الحيانهاالرو   التحقق مها  قه  االلتزام هيا يقتضي 

معلومههاا والمتعلقهه  باألشههخار واسههتكمالها وتحههديثها الوالمرههجل  لديههه بةنظمهه  

بانتظهام )
4
بههم، والتهي  تتعلهق معلومهاابيانهاا أو القيهام بمحهو أو تعهدي  أي و (.

تحهيا عهدم  اتخترنها في سجالتها أو أنظم  المعالج  اإللكتروني  الخاصه  بهها، إذ

                                                 

(
1

  ما القانون القرري. 1فقر   9(  ايع: نص الما    

(
2

  ما القانون القرري. 10(  ايع: نص الما    

(
3

علههى أن:" يعاقههب منههه  94( كمهها هههو الحههال بشههةن التشههريع التونرههي حيهه  نصههت المهها   

  ..".بالرجا مد   ال   أشهر وبخري  قد ها أل   ينا  ....................

(
4

( لرهن  20ما قانون المعامالا االلكتروني  الكويتي  قهم ) 35( وهيا االلتزام أكدته الما    

التحقههق مهها  قهه  الحيانههاا أو  -وتلتههزم تلههك الجهههاا بههاوتي: أ حيهه  نصههت علههى أن:"  2014

( والمرههجل  لهههديها بةنظمهه  معلومهههاا 32المعلومههاا الشخصههي  الهههوا   ذكرههها فهههي المهها   )

   باألشخار واستكمالها وتحديثها بانتظام".والمتعلق
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هها مهع الواقهع، وكهيلك السهتحدالها وفقهاً لمها طهرأ عليهها مها صحتها أو عدم ترابق

تعدي  )
1
.)  

علهى  ،عليهها رهرأعالم كاف  أطرافها بك  تريير يإتقتضي أيضا  أمان  المعالج و

) حدو ه يي أن يتم اإلعالم بالتريير في أي  معيا ما تا
2
 األمانه  كما تقتضي (.

الشخصي  برريق  ترئ لصاححها أو  حياناانشر الب ع القالم بالمعالج  ما القياممن

لحياته الخاص  )
3

 .)      

أو مههها يعهههر   بمشهههروعي ، الحيانهههاا معالجههه لاللتهههزام ببالنرهههح   ثانيااااً        

المها     قد عحرا عنههف   Lawfulness of processingبمشروعي  المعالج  

تكهون  يا  النص على النحو التالي: "( حي  679ما الاللح  األو بي   قم ) 6

إذا أعرهى صهاحب  -1المعالج  مشروع  إذا توافرا حال  ما الحاالا اوتي :" 

الحيانههاا الشخصههي  موافقتههه علههى معالجهه  بياناتههه لتحقيههق غههرض أو أكثههر مهها 

إذا كانههت المعالجهه  لههرو ي  لتنفيههي عقههد يكههون صههاحب  -2أغههراض المعالجهه . 

الحيانهاا قحه  الهدخول الحياناا طرفاً فيه التخاذ خرواا بنا  على طلب صهاحب 

قههانونى يخضههع لههه  إذا كانههت المعالجهه  لههرو ي  لالمتثههال اللتههزام -3فههي عقههد. 

إذا كانههت المعالجهه  لههرو ي  مهها أيهه  حمايهه  المصههال  الحيويهه   -4المراقههب. 

                                                 

(
1

 .2014( لرن  20ما قانون المعامالا االلكتروني  الكويتي  قم ) 36(  ايع: نص الما    

(
2

( وقد حد ا بعء التشريعاا األي  المحد  لأعالم بالتريير بشهريا وهيا ما أكده الفص  

" ويهتم اإلعهالم فهي أيه  شههريا الحا ي والعشرون ما القانون التونري حي  نص علهى أن:

ما تها يي الترييهر برسهال  مضهمون  الوصهول مهع اإلعهالم بهالحلور أو بةيه  وسهيل  تتهرك أ هراً 

 كتابياً". 

(
3

( وتةكيداً لهيا الحظر نصت بعء التشريعاا صراح  على تقرير عقوب  الرجا والررامه  

يقه  ترهئ إلهى صهاححها أو على ك  ما تعمد بمناسح  معالج  المعرياا الشخصي  نشهرها برر

 93لحياته الخاص ، على أن تخفء العقوب  إذا تم النشر  ون قصد اإللهرا .  ايهع المها    

  ما القانون التونري. 
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أل ا  إذا كانت المعالج  لهرو ي   -5أخر.  طحيعيلصاحب الحياناا أو شخص 

) مهم  ترمى إلى تحقيق المصلح  العام "
1
) . 

إلهى فهي صهحتها أن معالج  الحياناا يجهب أن ترهتند  ،يفهم ما هيا النص         

قحهول الشهخص  يتمث  فهيأسا  قانونى حتى تصح  مشروع ، وهيا األسا  قد 

بالمعالج ، وقهد ترهتند األخيهر  فهي  المعنى باألمر أو ما ينوب عنه نياب  قانوني 

كانهت المعالجه  للمعنى بهاألمر أو لى اعتحا اا تتعلق بمصلح  حيوي  صحتها ع

لههرو ي  أل ا  مهمهه  ترمههى إلههى تحقيههق المصههلح  العامهه ، أو مصههال  حيويهه  

 باألما العام أو لتحقيق مصلح  وطني . تتعلق

مشههروعي  المعالجهه ، ولههرو   االلتههزام بةمانهه  ووأخيههراً، لحيههان مههد  أهميهه  

عاا المعنيهه  اسههتنا ها إلههى أسهها  قههانونى صههحي ، حرصههت الكثيههر مهها التشههري

بحماي  الحياناا على تقرير عقوباا توقع علهى كه  مها قهام باسهتعمال الحيله  أو 

                                                 

(
1
) See article 6 of Regulation (EU) 2016/679:"  Processing shall be 

lawful only if and to the extent that at least one of the following 

applies: (a) the data subject has given consent to the processing of his 

or her personal data for one or more specific purposes; (b) processing 

is necessary for the performance of a contract to which the data 

subject is party or in order to take steps at the request of the data 

subject prior to entering into a contract; (c) processing is necessary for 

compliance with a legal obligation to which the controller is subject; 

(d) processing is necessary in order to protect the vital interests of the 

data subject or of another natural person; (e) processing is necessary 

for the performance of a task carried out in the public interest or in the 

exercise of official authority vested in the controller; (f) processing is 

necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the 

controller or by a third party, except ……………". 
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العنهه  أو التهديههد لحمهه  صههاحب الحيانههاا علههى إعرهها  موافقتههه علههى معالجهه  

معرياته الشخصي  )
1
.) 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني
 املعاجلات سرية وسالمةاحملافظة على االلتهام ب

 وسهههالم  المعالجههه    Confidentialityري  االلتهههزام بالمحافظههه  علهههى سههه

Security of processing   االلتزامهاا المهنيه  ذاا األهميه  الخاصه   مها

فالعديد ما األشخار يقومون بجمع  .المعالج ةعمال التي تقع على عاتق القالم ب

صهاححها أنهها تحظهى مها  وايشهعر ون أن  لحياناا بعد  طهر  بههد  معالجتههاا

وعههدم والحفههال علههى سههالمتها  يههاا العنايهه  لضههمان سههريتها يانحههه بةقصههى  

 الاللحه  األو بيه نصهت عليهه    المعالجه سري الحفال علىفااللتزام بالعح  بها. 

اليي يا  تحهت عنهوان ما القرم الثاني  32  الما  ه ( ونظمت أحكام679 قم )

كمهها نههص عليههها . Security of personal dataالشخصههي  الحيانههاا  ري سهه

) الوا    بالحاب الثال  26في الما     المرربيلمشر  ا
2
) . 

                                                 

(
1

 ما القانون التونري. 88(  ايع: نص الما    

(
2
حي  نص المشر  المرربي على أن:" يلزم المرؤول عا معالج  المعريهاا ذاا الرهابع ( 
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 محافظه اليتحله  إلهى أمهريا أولهمها: ههيا االلتهزام وبنا  على ما سهحق، نهر  أن 

) على سري  الحياناا
1

 سالم  المعالجاا.(، و انيهما: العم  على 

القههالم يتعههيا علههى  ،الحيانههاا سههري المحافظهه  علههى بالنرههح  لاللتههزام ب أوَلً       

المعلومههاا التههي تمههت الحيانههاا و علههى سههريتها وعلههى كافهه حفههال معالجهه  الالب

معالجتههها )
2
اإليههرا اا المناسههح  لضههمان سههري  كافهه  اتحهها   يجههب عليهههكمهها  . (

الحياناا التي في عهدته في سيا  القيام بوايحاته )
3
.) 

  يكهون مها وااللتزام بالرهري  يترلهب مها القهالم بالمعالجه  عهدم القيهام بهةي عمه

الحياناا التي فهي عهدتهه ألي أو ترريب شةنه إفشا  أو تحوي  أو إعالن أو نشر 

غرض )
4

العديد منن األشنخاص، مننهم علنى سنبيل وهيا االلتزام يمتد ليشمل (. 

                                                                                                                   

ى معريهاا معالجه  ذاا الشخصي وكيا األشخار الييا أطلعوا أ نا  مما سهتهم لمههامهم عله

 طابع شخصي باحترام الرر المهني حتى بعد توقفهم عا مما س  مهامهم.........".  

(
1
حيهه  يعتحههر االلتههزام بالمحافظهه  علههى سههري  الحيانههاا الشخصههي  أحههد ترحيقههاا الحههق فههي  )

الهيي يشهم  علهى العديهد مها الترحيقهاا أهمهها كمها أشها     Le droit au secretالرهري  

إلى ما يعر  "بالرري  المهني " التي يلتزم بمقتضاها كه  مها اطلهع بحكهم وليفتهه أو  الحعء

 د. ندياا  ببااراهيم ساا د مهنتههه علههى بعههء تفاصههي  الحيهها  الخاصهه  بعماللههه. للمزيههد  ايههع: 

المهدخ  للعلهوم  د. علاى حساين نجياد  ومها بعهدها. وكهيلك،  ايهع:  60المريع الرابق، ر 

وله  االمها اا العربيه  المتحهد ، الكتهاب الثهاني، نظريه  الحهق، الرحعه  القانوني  وفقا لقوانيا  

 . 53 ، ر1994 – 1993األولى، 

(
2

الخهار  2008( لرهن  69مها القهانون العمهاني  قهم ) 44( هيا االلتزام نصت عليه الما    

بالمعهههامالا االلكترونيههه  حيههه  قهههر ا بةنهههه:" يتعهههيا علهههى مقهههدم خهههدماا التصهههديق اتحههها  

المناسح  لضمان سري  الحياناا الشخصي  التي في عهدته في سيا  القيام بوايحاته  اإليرا اا

وال يجوز له إفشا  أو تحوي  أو إعالن أو نشر تلك الحياناا ألي غرض مهما كان إال بموافق  

 مرحق  ما الشخص اليي يمعت عنه الحياناا".

(
3

علهى أن:"  2008( لرهن  69) مها المرسهوم العمهاني  قهم 44( وترحيقاً ليلك نصت الما    

يتعيا على مقدم خدماا التصديق اتحا  اإليرا اا المناسح  لضمان سري  الحياناا الشخصي  

 التي في عهدته في سيا  القيام بوايحاته................".

(
4

( وقد أ يرا في اوون  األخير  مرالب بتشديد قوانيا حمايه  الحيانهاا الشخصهي  للمهولفيا 

التهي تو طهت فيهها شهركاا ألمانيه   ،ا، وذلهك بعهد فضهال  التجرهس علهى المهولفيافي ألمانيه
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كل شخص يعمل تحنت سنلطة المراقنو أو المعنالع، بمنا فني  ال الحصر  الم ال

البيانننات واالطننالي عليهننا، يلننك المعننالع نفسننو، الننيي لديننو حننم الوصننول إلننى 

منع مراعناة أن االلتنزام بالمحافظنة علنى سنرية  (.1فالجميع ملتزمون بالسرية )

 (.2أو زوال صفة القائم بها ) هاولو بعد انتهات ظل قائما  المعالجة ي

علهى تةكيهد ههيا بعهء التشهريعاا المعنيه  بحمايه  الحيانهاا وقد حرصهت         

ا ههههو منصهههور عليهههه فهههي قهههانون المعهههامال االلتهههزام بمفهومهههه الشهههام  كمههها

) 2014سن  الصا   ( 20االلكتروني  الكويتي  قم )
3

( حي  أويحت علهى كافه  

                                                                                                                   

كحير . حي  أعلنت إحد  الشركاا الكحر  أنهها تجررهت علهى الحيانهاا الشخصهي  لعهد  مها 

مولفيها بعد ويو  معلوماا حول ويو  صالا لهم بمو  يا لتلك الشرك . للمزيهد عها ههيا 

بتشديد قوانيا حماي  الحياناا الشخصي  للمولفيا في  المولو   ايع مقال بعنوان:" مرالب

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2009فحراير  4ألمانيا" منشو  بتا يي 

http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8% 

(
1
حي  يمكا القول بان األشخار الييا يمكنهم الوصول إلى الحياناا واالطال  عليهها ههم   (

الييا يعملون تحت مراقح  القالم بعملي  المعالجه ، ومهزو و الخدمه   Employeesن المولفو

Service providers  أو بعء األفهرا  مها الخها سExternal individuals   كالقراصهن

 .الييا يمكنهم الدخول والوصول إلى قاعد  الحياناا وسرقتها أو حيفها

http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_Security_Arabi

c_SampleLesson.pdf. 

(
2

( وهيا ما أكده الفص  الثال  والعشرون مها القهانون التونرهي حيه  نهص علهى أن:" يجهب 

على المرؤول عا معالج  المعرياا الشخصي  والمناول وأعوانهما ولو بعهد انتهها  المعالجه  

والمعلومههاا التههي تمههت أو زوال صههفتهم تلههك المحافظهه  علههى سههري  المعريههاا الشخصههي  

معالجتها باستثنا  تلك التي وافق المعنى باألمر كتابياً على نشرها او في الحاالا المنصهور 

  عليها بالتشريع الجا ي العم  به".  

(
3

 2014( لرهن  20ما قانون المعامالا االلكتروني  الكويتي  قهم ) 32( حي  نصت الما    

للجهاا الحكوميه  أو الهيئهاا أو  -المصرا بها قانوناً  غير األحوال -على أن:" ال يجوز في 

المؤسراا العام  أو الشركاا أو الجهاا غير الحكومي  أو العهامليا بهها االطهال   ون ويهه 

حق أو إفشا  أو نشر أي  بياناا أو معلوماا شخصي  مرجل  في سجالا أو أنظمه  المعالجه  

الرير  االيتماعيه  أو بالحاله  الصهحي  أو بعناصهر اإللكتروني  المتعلق  بالشئون الوليفي  أو ب

اليمه  الماليه  لرشهخار أو غيهر ذلهك مها الحيانهاا الشخصهي  المرهجل  لهد  أي مها الجههاا 
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الجهاا حكومي  أو غير حكومي  )هيئهاا أو مؤسرهاا أو شهركاا( العامله  فهي 

مجههال يمههع الحيانههاا والمعلومههاا االلتههزام برههري  كافهه  الحيانههاا والمعلومههاا 

منههع القههالم والرههجالا أو أنظمهه  المعالجهه  االلكترونيهه . الشخصههي  المرههجل  فههي 

بمعالج  الحياناا من  أي شخص ما الرير المفاتي  التي ما خاللهها الولهوس إلهى 

قواعد الحياناا الشخصي  )
1

 .) 

الحاالا التي يتم فيها نشر الحيانهاا بنها  علهى كاف  يزول في  ،االلتزام بالرري و

ا أو مهها ينههوب عنههه قانونههاً أو بقههرا  قضههالي موافقهه  كتابيهه  مرههحق  مهها صههاححه

مرههحب )
2
قواعههد حالهه  تتعلههق بههالخروس علههى   الفرنرههيتضههما القههانون وقههد  (.

ألعضهها  المههها حيهه  أيههاز فيههها  Secret Professionnelالرههري  المهنيهه  

لديهم كجهز  مها معالجه  الحيانهاا المهةذون  التيحياناا الشخصي  الصحي  نق  ال

) 53بها بمويب الما   
3
.) 

                                                                                                                   

المحين  في هيه الما   أو العامليا بها بحكم ولالفهم مالم يتم ذلك بموافق  الشهخص المتعلقه  بهه 

 انوناً، أو بقرا  قضالي مرحب".هيه الحياناا أو المعلوماا أو ما ينوب عنه ق

(
1
قواعههد حمايهه  الحيانههاا الشخصههي  الصههحي  والمعركهه  الههدالر  بههيا  مديناا: عدااد الاار ا  ( 

 على الموقع اإللكتروني اوتي: 2016يوليو  25التعالدي  العام ، مقال منشو  بتا يي: 

http://www.hespress.com/writers/315241.html. 

(
2

( لرههن  20مهها قههانون المعههامالا االلكترونيهه  الكههويتي  قههم ) 32    ( وهههيا مهها أكدتههه المهها

للجهههاا الحكوميهه  أو  -غيههر األحههوال المصههرا بههها قانونههاً  -علههى أن:" ال يجههوز فههي  2014

الهيئاا أو المؤسراا العام  أو الشركاا أو الجهاا غير الحكومي  أو العهامليا بهها االطهال  

ياناا أو معلوماا شخصي  مرجل  في سجالا أو أنظم   ون ويه حق أو إفشا  أو نشر أي  ب

المعالجهه  اإللكترونيهه  .........................مههالم يههتم ذلههك بموافقهه  الشههخص المتعلقهه  بههه هههيه 

 الحياناا أو المعلوماا أو ما ينوب عنه قانوناً، أو بقرا  قضالي مرحب".

(
3
) voir: article 55, Chapitr9, Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Modifié par la loi n°2016-

41 du 26 janvier 2016 : " Nonobstant les règles relatives au secret 

professionnel, les membres des professions de santé peuvent 

transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le 
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 Security of processing    اللتهزام برهالم  المعالجهبالنرهح  ل ثانيااً        

التشريعاا ) ألزمت العديد ما
1

المعالجه  القيهام القالم ب( المعني  بمعالج  الحياناا 

ما  الشخصي لم  لحماي  الحياناا اإليرا اا التقني  والتنظيمي  المالاتخاذ كاف  ب

  أو الضيا  العرلي أو التل  أو اإلذاع  أو االتال  العرلي أو غير المشرو

عنههدما ترهتويب المعالجه  إ سهال الحيانههاا  الخهروس غيهر المهرخص، خصوصهاً 

شههك  مهها أشههكال المعالجهه  غيههر  عحههر شههحك  معينهه ، وكههيلك حمايتههها مهها أي

 المشروع . 

مهها الرههالم  بههالنظر إلههى  أن تتضههما هههيه اإليههرا اا مرههتو  ماللههم يتعههياو

مثلها المعالج  وطحيع  الحياناا الوايب حمايتها وذلهك مهع األخهي المخاطر التي ت

) بعيا االعتحها  التقنيهاا المرهتعمل  فهي ههيا المجهال
2
قضهت  وفهى ههيا الشهةن .(

تحهههدي  برهههي  لحرمجيهههاا معالجههه  إيهههرا  أي أن:"   محكمههه  الهههنقء الفرنرهههي

)"التزام المراقب بإيرا  إعالن يديد ال يترلب الحياناا الشخصي 
3
). 

                                                                                                                   

cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 

53 ". 

(
1

 ما القانون المرربي. 1فقر   23(  ايع: نص الما    

(
2

( وتتمث  أهم اإليرا اا أو التدابير التي تمنع الوصول غير المرهموا بهه إلهى الحيانهاا فهي 

وهههههو عحهههها   عهههها عمليهههه  ترميههههز الحيانههههاا  Encryptionالتةاااافير ا أولهمهههها: "إيههههرا ي

والمعلوماا، وتحويلها إلى صير  غير مفهوم ، باستخدام المفاتي  العام  والخاص  في تشفير 

الرسال . وترتند هيه المفاتي  إلى صهيغ  يالهي  معقهد ، لمنهع األشهخار غيهر المصهرا لههم 

وههي سلرهل  مها  Passwords  لمااش المارو . و انيهمها: بالدخول االطال  على المعلومهاا

الرموز )حرو  وأ قام( ترتخدم للتةكد ما الهوي  وللتعري  بالشخص المخهول، وتمكنهه مها 

فهت  الملهه ، أو تشهري  الحاسههوب، أو تشههري  برنهامج، أو الههدخول إلههى شهحك  حاسههوب، وعنههد 

 كرر حمايته".انشا  كلم  المرو  يجب أن تكون قوي ، يصعب تخمينها أو 

http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_Security_Arabi

c_SampleLesson.pdf. 

(
3
( Cass.civ, chambre sociale , mardi 23 avril 2013, N° de pourvoi: 11-

26099, Bulletin 2013, V, n° 109:" Une simple mise à jour d'un logiciel 
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ا قح  شخص مها الحهاطا، ويجب مالحظ  أنه في حال  القيام بمعالج  الحياناا م

أن يقهههدم الضهههماناا الكافيههه  بهههالنظر إلهههى الرهههالم  التقنيههه  أيضههها  يتعهههيا عليهههه

والتنظيمي  المتعلق  بالمعالج  الوايب القيام بها، ويرهر كيلك علهى احتهرام تلهك 

 اإليرا اا.

عد مها االلتزامهاا التهي أقرتهها الاللحه  ي  لمعالجوالتزام المعالج برالم  ا        

يتعهههيا علهههى  اوبمويحهههه 32عليهههه المههها     ت( حيههه  نصههه679 قهههم ) األو بيههه 

التقنيه  والتنظيميه  واالحتياطهاا اإل ا يه  والفنيه  واتخاذ كافه  التهدابير  المراقب

والحفال علهى ومنع حدول أي اختراقاا لها المناسح  لحماي  الحياناا الشخصي  

ما التدمير العرلي أو غير القانوني أو الخرها   العرلهي  أو الترييهر سالمتها 

أو اإلفصاا غير المصرا به أو الوصول، أو نق  الحيانهاا عحهر الشهحك ، ولهد 

 يميع أشكال المعالج  غير القانوني  األخر .

ألهميه  االلتهزام بالمحافظه  علهى سهري  الحيانهاا التهي تمهت فى النهاي ، ونظراً و

) عالجتها فقد اتجهت بعء التشريعاام
1
إلى تقرير عقوباا ينالي  توقع علهى  (

                                                                                                                   

de traitement de données à caractère personnel n'entraîne pas 

l'obligation pour le responsable du traitement de procéder à une 

nouvelle déclaration".  

(
1

ما قهانون العقوبهاا علهى  226( مثال ذلك: ما فعله المشر  الفرنري حي  نص في الما   

حق لهه يمعهها برهرض ترهجيلها أو تنظيمهها أو معاقح :" ك  ما قام بإفشها  بيانهاا شخصهي  سه

معالجتههها بههةي طريقهه  أخههر  بمهها يههؤ   إلههى انتهههاك الحيهها  الخاصهه  للشههخص المعنههى بهههيه 

الحيانههاا". كمهها نصههت الفقههر  الثانيهه  مهها ذاا المهها   علههى أن:" كهه  مهها قههام بإفشهها  الحيانههاا 

ل يعاقهب بالرهجا لمهد   هالل المشها  إليهها فهي الفقهر  الرهابق  فهي حاله  عهدم الحهي  أو اإلهمها

أل  يو و". وأخيهراُ نصهت الفقهر  الثالثه  مها المها   ذاتهها أيضها علهى  100سنواا وبررام  

أنه:" ال تتم الالحق  القضالي  فهي الحهاالا المشها  إليهها فهي الفقهرتيا الرهابقتيا إال مها خهالل 

 شكو  مقدم  ما قح  المجني عليه أو ممثله القانوني أو خلفه". 

Voir: article 226-22, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 

14 JORF 7 août 2004:" Le fait, par toute personne qui a recueilli, à 

l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
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متى أفشوا محتو  الحياناا  المرؤول عا المعالج  والقالم بها وأعوانهماً  ما ك 

الشخصههي  إال فههي الحههاالا المههرخص لهههم فيههها بههيلك )
1

للمحكمهه   (. كمهها يجههوز

) لمعالج  أو إيقافهااحب ترخيص أن تقر  سالو  على توقيع تلك العقوب  ع
2
.) 

 

 لفرع الثالثا
 اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية البيانات االلتهام ب

مما ال شك فيه أن عملي  يمع ومعالج  الحياناا الشخصي  تشوبها العديد ما     

 أسهفر عها محه  اهتمهام  ولهي وإقليمهي ووطنهي كانهت ، وههيه األخيهر المخاطر

 المحها ا ويهوبومها بهيا ههيه  ،يه المخاطرعد ومحا ا تتفق وحجم هقوا ولع

                                                                                                                   

transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à 

caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter 

atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, 

de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la 

connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de 

cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans 

d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été 

commise par imprudence ou négligence. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut 

être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou 

de ses ayants droit".  

(
1

 (  ايع: الفص  الرابع والترعون ما القانون التونري.

(
2

( حي  نص الفص  المال  ما القانون التونري على أن:" عالو  على العقوباا المنصور 

تقههر  سههحب صههول المتقدمهه  مهها هههيا القههانون يمكهها للمحكمهه  فههي كهه  الحههاالا أن عليههها بالف

 الترخيص في المعالج  أو إيقا  المعالج ".
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والحفههال علههى سههريتها  الشخصههي  اتخههاذ االحتياطههاا الالزمهه  لحمايهه  الحيانههاا

 . وخصوصيتها

اتخاذ االحتياطاا الالزم  للحفال على الحيانهاا يعهد أحهد االلتزام بولع            

هها وأخهيها بعهيا أهم االلتزاماا المهني  التي يتعيا على القالم بالمعالجه  مراعات

وفهى ذلهك قضهت محكمه  الهنقء  .االعتحا  عند القيام بةعمهال الجمهع والمعالجه 

الشخص المرؤول عا معالجه  الحيانهاا الشخصهي  مرلهوب منهه الفرنري  بةن:" 

اتخاذ يميع االحتياطاا الالزم ، نظرا لرحيع  الحيانهاا والمخهاطر التهي تقهدمها 

وعلى ويه الخصور، لمنع أطرا   الثه   المعالج ، للحفال على أما الحياناا،

) الوصول غير المصرا به"
1
). 

عدم ولهع  االحتياطاا والتدابير التي يتخيها القالم بالمعالج يتعيا أن تضما و

المعداا والتجهيزاا المرتعمل  في معالج  الحيانهاا فهي لهرو  وأمهاكا تمكها 

إمكانيه  قهرا    عهدموما الوصول إليها ما قح  أشخار غير مةذون لههم بهيلك، 

الرههنداا أو نرههخها أو تعههديلها أو نقلههها مهها قحهه  شههخص غيههر مههةذون لههه بههيلك، 

عدم إمكاني  اقحهام أي معريهاا فهي نظهام المعلومهاا  ون إذن فهي ذلهك وعهدم و

عههدم إمكانيهه  اسههتعمال وإمكانيهه  االطههال  علههى المعريههاا المرههجل  أو محوههها، 

إمكانيه  التثحهت وةذون لههم بهيلك، نظام معالج  الحياناا ما قح  أشخار غيهر مه

والتعهههر  الالحهههق مههها هويههه  األشهههخار الهههييا نفهههيوا إلهههى نظهههام المعلومهههاا 

عدم إمكاني  ووالمعرياا التي تم اقحامها وزما ذلك والشخص الي  تولى ذلك، 

                                                 

(
1
) Cass.civ, chambre commerciale, mardi 18 octobre 2016 N° de 

pourvoi: 15-15042, Non publié au bulletin :” que le responsable du 

traitement de données à caractère personnel est tenu de prendre toutes 

précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques 

présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, 

notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès”. 
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قههرا   المعريههاا أو نرههخها أو تعههديلها أو محوههها أ نهها  إحالتههها أو نقهه  سههندها، 

) عحر إحدال نري منها احتياطي  و يمن والحفال على الحياناا 
1
).  

 الفني  والتقنيه  االلتزام العم  على اتخا  كاف  الوسال  واالحتياطاا ابهي يقصدو

وبصف  خاص  عند  ،انااالتي تضما توفير األمان المرلق أو الكام  الرري  للحي

  ههو تهوفير حمايه  كافيهلعه  الههد  مها اتخاذهها و عحهر شهحكاا االتصهال.نقلها 

للحياناا تتمث  في عهدم فقهدانها أو تلفهها أو الهدخول إليهها أو اإلفصهاا عنهها  ون 

يقهوم باسهتخدامها لتحقيهق أغهراض سهلحي  قهد تصري ، ومنع ترريحها للرير اليي 

) مرهههتقحلي ولههها   بصهههاححها، أو اسهههتخدامها فهههي اختراقهههاا 
2
عهههالو  علهههى  ،(

تتعهرض  قدالمخاطر التي  تثو  بشةنيمكا أن على كاف  المخاو  التي  القضا 

) لها الحياناا عند معالجتها
3
.) 

                                                 

(
1

 (  ايع: الفص  التاسع عشر ما القانون التونري.

(
2

( حي  لهرا في اوون  الخير  مها يعهر  بهالجرالم االلكترونيه  أو يهرالم الحاسهب اولهي 

يههرالم محتكهر  ومرههتحد   تمثهه  لههربا مهها لههروب الههيكا  والتهي قههال عنههها الههحعء بةنههها:" 

ليدي  في القوانيا الجنالي  الوطنيه  اإليرامي، استعصى إ  ايها لما األوصا  الجنالي  التق

واألينحي  ................. مما أويب تروير الحنيه  التشهريعي  الجناليه  الوطنيه  بهيكا  تشهريعي 

مما   تعكهس فيهه الدقه  الوايحه  علهى المرهتو  القهانوني وسهالر يوانهب وأبعها  تلهك التقنيهاا 

ي  الجرالم والعقوباا ما ناحي ، ومحدأ الجديد ، بما يضما في األحوال كاف  احترام محدأ شرع

وبيهههان مفههههوم الجريمههه   الشهههرعي  اإليراليههه  مههها ناحيههه  أخهههر ". للمزيهههد عههها ههههيا الهههرأي

الجريم  االلكتروني  والترلب علهى  :د. مفتاح بوبكر المطرد  ايع:  االلكتروني  وتقريماتها،

يا في الدول العربي  بجمهو يه  تحدياتها، و ق  مقدم  إلى المؤتمر الثال  لرؤسا  المحاكم العل

 وما بعدها.  11، ر2012   9   25-23الرو ان المنعقد في 

(
3
و قهه  بحثيهه  بعنههوان "حمايهه  الحيانههاا المتداولهه  عحههر الشههحكاا" مقدمهه   ما:ااد عثماااس  .د( 

. 2008يونيههو  -للمههؤتمر الههدولي األول حههول "حمايهه  أمهها المعلومههاا فههي قههانون اإلنترنههت" 

تهب فهي ههيه الو قه  إلهى أنهه:" خهالل العقهد األخيهر مها القهرن العشهريا ومهع حي  أشها  الكا

انتشا   و   المعلوماا، وبداي  تحكم تكنولوييا المعلوماا في مجرياا األمو ، وككه   هو   

حضهها ي  تمههر بههها الحشههري  يحههدأ لهههو  فكههر إيرامههي السههترالل تلههك الحضهها  ، واسههترالل 

ترههعيناا مهها القههرن المالههي بههد  انتشهها  يههرالم الترههو  فههي غيههر محلههه. ففههي منتصهه  ال
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 مها االختهرا   الحيانهاا اا الالزم  لحماياالحتياطكاف  باتخاذ اللتزام وا         

(
1

حيهه  فرلههته علههى القههالم  ( أو الههدخول إليههها أقرتههه العديههد مهها التشههريعاا

ما هو الحهال بشهةن ك بالمعالج  أو الجه  أو الهيئ  التي تجر  المعالج  لصالحها

على أنه يجب على ك  ما المراقب  منه 13القانون القرري حي  نصت الما    

والمعالج اتخاذ االحتياطهاا الالزمه  لحمايه  الحيانهاا الشخصهي  مها الضهيا  أو 

التله  أو التعههدي  أو اإلفشها  أو الوصههول إليههها أو اسهتخدامها بشههك  عهها ض أو 

 غير مشرو . 

تقنياا أمان كافي  للحفال على  خلق القالم بالمعالج تزام قيام هيا االل يقتضيكما 

واتخهاذ كافه  التهدابير التقنيه  والتنظيميه  التهي تضهما لهها  خصوصيتهاو سريتها

الحفههال علههى سههريتها بصههف  مرههتمر  واسههتعا تها والوصههول إليههها فههي الوقههت 

ما  عال المناسب عند وقو  حا ل ما ي أو تقني بحي  توفر في النهاي  مرتو 

يمكا أن تتعرض لها )األما للحياناا يتناسب مع المخاطر التي 
2

 .) 

                                                                                                                   

إلكتروني  عحر الشحكاا العام  والخاص  أسماها المحللون باإل هاب اإللكترونهي أو الحهروب 

 الرقمي ".

(
1

خهر  ( 679( وقد عرفت الما   الرابع  في فقرتها الثاني  عشر ما الاللح  األو بيه   قهم )

يهؤ   إلهى التهدمير أو الخرها   أو الترييهر غيهر  بةنهه خهر  األمها الهيي –الحياناا الشخصهي  

الكشهه  غيههر المصههرا بههه أو الوصههول إلههى الحيانههاا الشخصههي  المرسههل  أو المشههرو  أو 

 المخزن  أو المعالج  برريق  أخر ".

See article 4 of Regulation (EU) 2016/679:"(12) ‘personal data 

breach’ means a breach of security leading to the accidental or 

unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or 

access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed". 

(
2
) See article 32 of Regulation (EU) 2016/679, Security of personal 

data:" the controller and the processor shall implement appropriate 

technical and organisational measures to ensure a level of security 

appropriate to the risk, including inter alia as appropriate". 
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ما قهانون المعهامالا االلكترونيه  الكهويتي  35أيضا الما     وهيا االلتزام أكدته

حيهه  نصهت علههى أن:" تلتههزم الجههاا القالمهه  بمعالجهه   2014( لرههن  20 قهم )

لحمايه  الحيانهاا والمعلومهاا  اتخاذ التدابير المناسهح -ب  :ب الشخصي الحياناا 

( مها كه  مها يعرلهها للفقهد أو التله  أو 32الشخصي  المشها  إليهها فهي المها   )

اإلفشا  أو استحدالها بحياناا غير صحيح  أو إ خال معلوماا عليها على خال  

 الحقيق ".

تناولت بعء التشريعاا )وفى ذاا االتجاه          
1
ونصت عليه هيا االلتزام ( 

  حي  ألزمت ك  شخص يقوم بمعالج  الحياناا بنفره أو بواسهر  الريهر صراح

باتخاذ كاف  االحتياطاا الالزمه  للمحافظه  علهى أمهان الحيانهاا ومنهع الريهر مها 

تعههديلها أو اإللههرا  بههها أو االطههال  عليههها  ون إذن صههاححها )
2

(. فههي حههيا 

عالم األشخار الييا ا القالم بمعالج  الحياناا ماتجهت تشريعاا أخر  إلى إلزا

طهاا المتخهي  لضهمان أمهان ستجمع عنهم الحياناا مرحقاً بوصه  مهويز لالحتيا

)الحياناا 
3
.) 

                                                 

(
1

  (  ايع: الفص  الثاما عشر ما القانون التونري.

(
2

القالم بمعالج  الحياناا الشخصي  اتخاذها نصت بعهء  ( وعا االحتياطاا التي يتعيا على

التشريعاا على أنها تتمث  في االحتياطاا اوتي : عدم ولع المعداا والتجهيزاا المرتعمل  

في معالج  الحياناا الشخصي  في لرو  أو أماكا تمكا ما الوصول إليها ما قح  أشخار 

أو نرههخها أو تعههديلها أو نقلههها مهها قحهه   غيههر مههةذون لهههم بههيلك. عههدم إمكانيهه  قههرا   الرههنداا

شخص غير مةذون له بيلك. عدم اقحهام أي معريهاا مها نظهام المعلومهاا  ون إذن فهي ذلهك 

وعدم إمكاني  االطال  علهى المعريهاا المرهجل  أو محوهها أو شهرحها. عهدم إمكانيه  اسهتعمال 

انيه  قهرا   الحيانهاا نظام معالج  المعلوماا ما قح  أشخار غير مةذون لههم بهيلك. عهدم إمك

أو نرههخها أو تعههديلها أو محوههها أو شههرحها أ نهها  إحالتههها أو نقهه  سههندها. وأخيههر العمهه  علههى 

الحفال علهى الحيانهاا عحهر إحهدال نرهي منهها احتياطيه  ويمنه . للمزيهد  ايهع: الفصه  التاسهع 

 عشر ما القانون التونري.

(
3

 ري.(  ايع: الفص  الحا ي والثال ون ما القانون التون
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مههها قهههانون  34فهههي المههها    كمههها أشههها  إلهههى ههههيا االلتهههزام المشهههر  الفرنرهههي  

والمعدل بةحكهام القهانون  1978( لرن  78المعلوماتي  والحرياا الفرنري  قم )

حي  أويب على المرهؤول عها المعالجه  اتخهاذ  2004أغررس  6الصا   في 

كاف  االحتياطاا الالزم  للحفال على سالم  الحياناا وبصف  خاص  التهي تمنهع 

أو منهع   ,déformées, endommagées تعهرض الحيانهاا للتشهويه أو التله 

) أي شخص غير مرخص له ما الوصول إليها
1
.) 

صي  يتعيا علهى المراقهب والمعهالج ولضمان سالم  معالج  الحياناا الشخ       

أن يتخي خرواا لضمان منع أي شخص طحيعي يعم  تحت سلر  أي منهما ما 

إمكانيهه  الوصههول إلههى الحيانههاا التههي تمههت معالجتههها إال بنهها  علههى تعليمههاا مهها 

) المراقب ما لم يرلب منه
2
).    

ذ تخهههاحهههرر المشهههر  الفرنرهههي علهههى أن يمتهههد االلتهههزام با وفهههى ذاا االتجهههاه

حمايهه  الحيانههاا مهها أي انتهههاك أو اختههرا  إلههى واالحتياطههاا الالزمهه  لرههالم  

خدماا االتصاالا العام  عحر شحكاا االتصاالا المعالجاا التي تتم ما خالل 

                                                 

(
1
) voir: article 34, chapitre 5, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi 

n°2004-801 du 6 août 2004:" Le responsable du traitement est tenu de 

prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et 

des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des 

données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, 

endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ". 

(
2
) See article 32 of Regulation (EU) 2016/679:" The controller and 

processor shall take steps to ensure that any natural person acting 

under the authority of the controller or the processor who has access to 

personal data does not process them except on instructions from the 

controller, unless he or she is required to do ............". 
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 le cadre de la fourniture au public de االلكتروني  المفتوح  للجمهو 

services de     communications électroniques   ي  يتعهيا علهي بح

مقههدم الخدمهه  أن يتخههي كافهه  اإليههرا اا التههي تمنههع أي خههر  أو انتهههاك لتلههك 

تدمير عرلهي أو غيهر قهانوني لهها، أو فقهدان أو الحياناا يكون ما شةنه إحدال 

تعدي ، أو الكش  عنها أو الوصول غير المصرا به لتلك الحياناا، وهيا ما أكد 

المعلوماتيه  والحريهاا  قهم مس مها قهانون ما الفص  الخها 34عليه في الما    

( الصها   فهي 1012التي تم اسهتحدا ها بمويهب األمهر  قهم ) 1978( لرن  78)

) 2011أغررس  24
1

(. وعند حدول أي انتهاك مؤ ر على الحيانهاا أو حرمه  

أو أي شههخص  la vie privée d'un abonné الحيهها  الخاصهه  للمشههترك

اللجن  الوطني  للمعلوماتيه  اخرا  ون تةخير طحيعي، يتعيا على مزو  الخدم   

) والحرياا وصاحب الحياناا
2
.) 

                                                 

(
1
) voir, article 34 chapitre 5 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés  Créé par Ordonnance 

n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 38 :" I. - Le présent article 

s'applique au traitement des données à caractère personnel mis en 

œuvre dans le cadre de la fourniture au public de services de 

communications électroniques sur les réseaux de communications 

électroniques ouverts au public, y compris ceux prenant en charge les 

dispositifs de collecte de données et d'identification ".  

(
2
) voir: article 34 op,cit:" II. - En cas de violation de données à 

caractère personnel, le fournisseur de services de communications 

électroniques accessibles au public avertit, sans délai, la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque cette violation peut 

porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée 

d'un abonné ou d'une autre personne physique, le fournisseur avertit 

également, sans délai, l'intéressé ". 



 

 

 

 

 

 

 

- 153 - 

 

 القضائيـة يـأكاديميـةأبوظب

 

وعا مد  تناسهب االحتياطهاا التهي يتعهيا اتخاذهها لحمايه  الحيانهاا فقهد          

تكهون  اتجهت بعء التشريعاا إلى الهنص صهراح  علهى أنهه: "......ويجهب أن

الشخصهي  المهرا  حمايتهها" تلك االحتياطاا متناسح  مع طحيع  وأهمي  الحيانهاا 

(
1
وفى حال  ويهو  أي اخهالل بتلهك االحتياطهاا فإنهه يتعهيا علهى المعهالج أن  (.

لحيانهاا الشخصهي  لرفهرا  يخرر المراقهب وكهيلك عنهد حهدول أي خرهر يههد  ا

 فو  علمه بيلك. بةي ويه

حدول خر  للحيانهاا الشخصهي  يتعهيا علهى المراقهب أو المعهالج اخرها  وعند 

)  ون تههةخير محههر  بههيلكلرقابيهه  االرههلر  
2
مهها  33لمهها    ، وهههيا مهها أكدتههه ا(

حههدول خههر   فههي حالهه أنههه  ( حيهه  نصههت علههى679الاللحهه  األو بيهه   قههم )

اخرهها  الجههه  الرقابيهه  بههيلك  ون تههةخير محههر  فههي موعههد ال يتعههيا  ،للحيانههاا

ساع  ما تا يي العلهم بهاالخترا  ) 72يتجاوز 
3

 مها علهى أن يتضهما االخرها  )

، مها حيه  الفئهاا والعهد  التقريحهي لرهجالا يلي: وص  طحيع  خر  الحيانهاا

                                                 

(
1

 ما القانون القرري. 13(  ايع: نص الما    

(
2

مهها قههانون العقوبههاا الفرنرههي وإال  226( ولههرو   االخرهها  أمههر أويحتههه أيضهها المهها    

تعههرض المراقههب للعقوبههاا المنصههور عليههها فههي ذاا المهها   والتههي قههد تصهه  إلههى الحههحس 

 والررام ، حي  و   النص الفرنري على النحو التالي:

Voir: article 226 – 17:" Est puni des mêmes peines le fait pour un 

responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une 

divulgation ou d'un accès non autorisé de données à un traitement 

mentionné à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense".     

(
3
) See article 33 of Regulation (EU) 2016/679  :" Notification of a 

personal data breach to the supervisory authority"In the case of a 

personal data breach, the controller shall without undue delay and, 

where feasible, not later than 72 hours after having become aware of 

it, notify the personal data breach to the supervisory 

authority……………….". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000032646880&dateTexte=&categorieLien=cid
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تلههك الحيانههاا، اسههم لههاب  حمايهه  الحيانههاا وتفاصههي  االتصههال بههه أو أي يههه  

النتههالج  علههى مزيههد مهها المعلومههاا، وصهه منههها أخههر  حتههى يمكهها الحصههول 

هها مها قحه  ، وصه  التهدابير المتخهي  أو المقتهرا اتخاذالمحتمل  لخر  الحيانهاا

الرهههلحي   المراقهههب لمعالجههه  ههههيا االختهههرا  أو علهههى األقههه  للتخفيههه  مههها ي ههها ه

المحتمله  )
1

، المشهها  إليههه سههلفاً  (. وفههى حالهه  عهدم تقههديم االخرهها  خههالل الموعهد

يتعيا تقديم أسحاب التةخير )
2

 .) 

، بحيه  تشهم  اقهب أن يو هق أي مخالفهاا للحيانهااوفى النهاي  يتعهيا علهى المر

ع المتعلق  بخر  الحياناا وي ا ها، واإليهرا اا الصهحيح  المتخهي . حيه  الوقال

  مهها إعمههال الرقابهه ، والتحقههق مهها االمتثههال رقابيههتمكهها هههيه الو ههالق الرههلر  ال

للتعليماا المنصور عليها )
3

   .) 

                                                 

(
1
) See article 33 of Regulation (EU) 2016/679:" 4- The notification 

referred to in paragraph 1 shall at least: a- describe the nature of the 

personal data breach including where possible, the categories and 

approximate number of data subjects………….b- communicate the 

name and contact details of the data protection officer, c- describe the 

likely consequences of the personal data breach; d-  describe the 

measures taken or proposed to be taken by the controller to address 

the personal data breach, including, where appropriate, measures to 

mitigate its possible adverse effects".  

(
2
) See article 33 of Regulation (EU) 2016/679:” Where the 

notification to the supervisory authority is not made within 72 hours, it 

shall be accompanied by reasons for the delay”.   

(
3
) See article 33 of Regulation (EU) 2016/679:" 5- The controller 

shall document any personal data breaches, comprising the facts 

relating to the personal data breach, its effects and the remedial action 

taken. That documentation shall enable the supervisory authority to 

verify compliance with this Article".  
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وفى بعء األحيهان قهد يترتهب علهى حهدول أي إخهالل باالحتياطهاا التهي        

أو بخصوصههي   إحههدال لههر  يرههيم بالحيانههااالحيانههاا  يتعههيا اتخاذههها لحمايهه 

يتعيا على المعالج إخحا  صاحب الحياناا والجه  اإل ا ي   في هيه الحال  .الفر 

)بيلك المختص  
1

مها الاللحه  األو بيه  حيه   34ذلك الما    على (. وقد أكدا 

نصهت علههى أنههه عنههدما يحتمهه  أن يههؤ   انتههاك الحيانههاا إلههى خرههر شههديد علههى 

حقهو  وحريهاا األشهخار الرحيعيهيا، يقهوم المراقهب بهإبالر صهاحب الحيانهاا 

) بهههيا الخههر   ون تههةخير
2
ا بلرهه  . علههى أن يصهه  االخرهها  لصههاحب الحيانهها(

، كما يحتهوي االخرها  علهى المعلومهاا والتهدابير والح  طحيع  خر  الحياناا

 التي سحق اإلشا   إليها. 

ما الاللح   34عد تها الما    التي حاالا على أنه ال يلزم االخرا  في بعء ال

األو بيهه  فههي فقرتههها الثالثهه  وهههي: حالهه  إذا قههام المراقههب بتنفيههي تههدابير الحمايهه  

التقني  والتنظيمي  المناسح ، وتم ترحيق هيه التدابير على الحياناا المتضر   ما 

غيهر خر  الحياناا، ال سيما تلك التي تجع  الحياناا غيهر مفهومه  ألي شهخص 

حالهه  اتخههاذ تههدابير  أو فههي encryption مخههول للوصههول إليههها، مثهه  التشههفير

                                                 

(
1

ما القانون القرهري. ويقصهد بالجهه  اإل ا يه  المختصه  فهي ههيا  14(  ايع: نص الما    

نظهيم أعمهال أو أي يه  حكومي  تختص قانونهاً بت -الشةن كما ولحته بعء التشريعاا بةنها 

 .إيرا اا ذاا صل  بمعالج  الحياناا الشخصي  واإلشرا  عليها

(
2
) See article 34 of Regulation (EU) 2016/679:" Communication of a 

personal data breach to the data subject”:” 1- When the personal data 

breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of 

natural persons, the controller shall communicate the personal data 

breach to the data subject without undue delay".   
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الحقهه  تكفهه  عههدم احتمههال حههدول خرههر كحيههر علههى حقههو  وحريههاا صههاحب 

الحياناا )
1
.) 

 بهعلى االهتمام  معالج الوأخيراً، وبالنظر ألهمي  هيا االلتزام وح  القالم ب     

قيع عقوب  الححس والررام  أو إحهد  فقد اتجهت بعء التشريعاا إلى تقرير تو

 ون اتخاذ  م  على القيام بمعالج  الحيانااهاتيا العقوبتيا على ك  ما قام أو ع

) ها وسالمتهاها ف  إلى حماي  أمناإليرا اا واالحتياطاا ال
2
.) 

 

 

                                                 

(
1
) See article 34 of Regulation (EU) 2016/679:" 3-  The 

communication to the data subject referred to in paragraph 1 shall not 

be required if any of the following conditions are met: a- the controller 

has implemented appropriate technical and organisational protection 

measures, and those measures were applied to the personal data 

affected by the personal data breach, in particular those that render the 

personal data unintelligible to any person who is not authorised to 

access it, such as encryption; b- the controller has taken subsequent 

measures which ensure that the high risk to the rights and freedoms of 

data subjects referred to in paragraph 1 is no longer likely to 

materialize…….". 

(
2

كمها يهرم المشهر   .2009( لرهن  8مها القهانون المرربهي  قهم ) 58(  ايهع: نهص المها    

الفرنري في قانون العقوباا ك  معالج  للحياناا الشخصي  تتم  ون اتخاذ التدابير المنصور 

وقههر  عقوبه  الرههجا التههي  1978( الصها   سههن  17القههانون  قههم )مها  34عليهها فههي المهها   

 أل  يو و.  300تص  إلى خمس سنواا والررام  التي تص  إلى 

Voir: article Article 226-17, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 

2004 - art. 14 JORF 7 août 2004: "Le fait de procéder ou de faire 

procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre 

en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 

000 euros d'amende". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8965AD5BE33FFA2D2BEDFD38B5B21F8F.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529407&dateTexte=20040808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528131&dateTexte=&categorieLien=cid
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 فرع الرابعال
 ةأنشطة املعاجل تااللتهام باالحتفاظ بسجال

باالحتفههههههال برههههههجالا  أو مهههههها يمثلههههههه االتههههههزام القههههههالم بمعالجهههههه  الحيانهههههها

التي  ألساسي االلتزاماا اما ، التي تمت Records of processingالمعالج  ص

مها الاللحه   30ليه الما    أشا ا إ فقد تهنظراً ألهميو .يفرلها نشاط المعالج 

( حي  نصهت فهي فقرتهها الثانيه  علهى أن يحهتف  كه  معهالج 679األو بي   قم )

تحف  فيه يميع المعالجاا التي تمت نياب  عا المراقب بحيه   وما يمثله برج 

وتفاصهي  االتصهال بهه،  ،مها يلهي: اسهم المعهالجعد  بياناا منهها يتضما الرج  

نوعي  المعالجهاا التهي تمهت وممث  المعالج ومول  حماي  الحياناا،  وتفاصي 

 وليهه ،  مههد  إمكانيهه  نقهه  الحيانههاا إلههى بلههد  الهه  أو منظمهه ولصههال  المراقههب، 

وصههفاً عامههاً لكافهه  التههدابير األمنيهه  التقنيهه  والتنظيميهه  التههي تههم اتخاذههها لضههمان 

) سههالم  المعالجههاا
1

، مراقههب أو المعههالج أو ممثهه  األخيههريتعههيا علههى ال(. كمهها 

                                                 

(
1
) See article 30 of Regulation (EU) 2016/679  :" 2- Each processor 

and, where applicable, the processor's representative shall maintain a 

record of all categories of processing activities carried out on behalf of 

a controller, containing: a- the name and contact details of the 

processor or processors and of each controller on behalf of which the 

processor….b- the categories of processing carried out on behalf of 

each controller; c- where applicable, transfers of personal data to a 

third country or an international organization., d-…a general 

description of the technical and organisational security measures….".  
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عنهد طلحهها    supervisory authorityيعه  الرهج  متاحهاً للرهلر  الرقابيه  

(
1
.) 

تكهون عليهه ههيه الرهجالا فقهد أشها ا المها   شهك  الهيي يتعهيا أن الوعا       

 سههالف  الههيكر علههى أنههه يجههب أن تكههون الرههجالا خريهه  فههي شههك  الكترونههى

electronic form (
2
.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1
) See article 30 of Regulation (EU) 2016/679 :" The controller or the 

processor and, where applicable, the controller's or the processor's 

representative, shall make the record available to the supervisory 

authority on request". 

(
2
) See article 30 of Regulation (EU) 2016/679:" 3- The records ….…. 

shall be in writing, including in electronic form".   
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 املطلب الثاني
 يف مواجهة صاحب البيانات التهامات القائم باملعاجلة

 تقسيم:متهيد و

فرلهها لتزاماا المهنيه  التهي تسحق أن أولحنا أنه يويد إلى يانب اال         

نوعي  أخر  ما االلتزاماا التهي تقهع علهى عهاتق القهالم  ،نشاط المعالج طحيع  

. وقهد أشها ا بالمعالج  في موايه  الشخص المعنى باألمر أو صاحب الحيانهاا

ومهها هههيه  العديههد مهها التشههريعاا المعنيهه  بحمايهه  الحيانههاا إلههى الههحعء منههها

االلتههزام بالحصههول علههى ، والحيانههاا معالجهه ب باإلخرهها  االلتههزام :االلتزامههاا

وبصهف  معالجه  القيهام بالقحه  علهى معالجتهها  صاحب الحيانهااموافق  مرحق  ما 

الحراسه ، وأخيهراً، الحيانهاا الحياناا ذاا الرحيع  الخاص  أو ما تعر  بخاص  

االلتههزام بحههي  أو محههو الحيانههاا بنهها  علههى طلههب صههاححها أو مهها ينههوب عنههه 

لههب إلههى  ال هه  فههرو  يمكهها وبنهها  علههى مهها سههحق يمكهها تقرههيم هههيا المر قانونههاً.

    :التاليعلى النحو  تناولهم

 االلتزام باإلخرا  بمعالج  الحياناا الشخصي . الفرع األوب               

 .قح  المعالج  االلتزام بالحصول على األذن المرحق الفرع الثان:               

 الحياناا الشخصي . أو محو االلتزام بحي  الفرع الثالث               
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 األول الفرع
 باإلخطار مبعاجلة البيانات الشخصية االلتهام

القول بةن معالج  الحياناا الشخصي  للفر  ال يمكا القيام بها ما  بداي  يمكا     

ن يكهون يتعهيا أوههيا اإلخرها  ، صهاححهاإال بعد إخرها  القالم بالمعالج  يانب 

التي يتعيا أن تتم في إخرا ه بمعالج  بياناته الشخصي ،  :أمريا أولهماً متضمناً 

إطا  ما الشفافي  واألمان  واحترام كرام  اإلنران )
1
القيام بها  ال يجوز بحي ( 

بعهء  فهيمرهحق منهه  كتهابي صاحب الحياناا والحصول علهى إذن إخرا  ون 

الحاالا التي نهص عليهها القهانون )
2
المعالجه  مها   انيهمهاً: إخرها ه بهالررض (.

) اً أن يكون مشروعيجب  اليي
3
). 

 32باإلخرها  فهي المها     ا  المشر  الفرنري إلى التزام القالم بالمعالج وقد أش

( 78المعلوماتيه  والحريهاا الفرنرهي  قهم ) الوا    بالفص  الخامس مها قهانون

حيه  نصهت  2016كتهوبر أ 7والمعدل بةحكام القانون الصا   فهي  1978لرن  

علهى أن يتضهما . لحيانهااتجمهع عنهه ا الهيي فهر خرها  الم إعلى لرو   أن يهت

 إذا، وبيهان عمها ههاا ينهوب عنهه، والرايه  منخرا  هوي  القالم بالمعالج  أو مهاإل
                                                 

(
1

 ما القانون القرري. 3(  ايع: نص الما    

(
2

مها القهانون القرهري حيه  نصهت علهى أن:" ال يجهوز للمراقهب  4( وهيا ما أكدتهه المها    

معالج  الحياناا الشخصي ، إال بعد الحصول على موافق  الفر ، ما لم تكا المعالج  لرو ي  

 الرير اليي ترس  إليه الحياناا".لتحقيق غرض مشرو  للمراقب أو 

(
3

الرهرض الهيي تهتم أليلهه معالجه  ( وقد عرفت بعء التشريعاا الررض المشهرو  بةنهه:" 

 الحياناا الشخصي  للفر ، طحقاً للقانون".  ايع: نص الما   األولى ما القانون القرري.
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كانت اإلياب  عا الحياناا الزامي  أو اختيا ي ، والعواقب المحتمله  الناتجه  عها 

) المعالج ...........الي
1
.)   

ويتعيا أن يترم االخرا  بالشفافي ، بحي  يتعيا على القالم بالمعالج  عنهد يمهع 

كهه  المعلومههاا التههي تتعلههق بجمههع كافهه  وإبالغههه بفههر   أليالحيانههاا الشخصههي  

ومهها الشههخص الههيي  هههاوبصههف  خاصهه  بههالررض مهها يمع ،بياناتههه ومعالجتههها

  ك.حتى يكون على علم مرحق بيل سيحص  عليها

ناا بمعالجه  بياناتهه وبهالررض منهها يتفهر  اااللتزام بإخرا  صاحب الحيو      

إخرها ه شهروعه فيهها  قحه  المعالجه أال وهو لرو   قيهام القهالم بعنه أمر أخر 

بههاإليرا اا المتحعهه  لحمايهه  الحيانههاا، علههى أن تتضههما هههيه اإليههرا اا تحديههد 

معالجتهها وطهر   هوي  المرؤول عها المعالجه  وطحيعه  الحيانهاا والرهرض مها

ومواقع المعالج  وكه  المعلومهاا الضهرو ي  لضهمان معالجه  مةمونه  للحيانهاا 

(
2

(. كما يتعيا عليه إخرا ه بةي إفشا  لحياناا غير  قيق  عنه )
3
.) 

خرا ه لج  بياناته في اخحا ه وإاليي تتم معا فر حق اليتعيا علينا مالحظ  أن و

                                                 

(
1
)  Voir:, article 32, chapitre5, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi 

n°2016-1321 du 7 octobre 2016 :" I.- La personne auprès de laquelle 

sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est 

informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du 

traitement ou son représentant : 1° De l'identité du responsable du 

traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; 2° De la 

finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; 

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 4° Des 

conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; 5° Des 

destinataires ou catégories de destinataires des données ;……… ". 

(
2

بشهههةن تنظهههيم  2008( لرهههن  69مههها المرسهههوم العمهههاني  قهههم ) 45(  ايهههع: نهههص المههها    

 معامالا االلكتروني .ال

(
3

 ما القانون القرري. 2فقر   6(  ايع: نص الما    
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نيت بها تشهريعاا حمايه  الحيانهاا حيه  ما الحقو  التي عومعالجتها بتجميعها 

أكدا على أنه يتعيا على الشخص المرهؤول عها المعالجه  أو مها يمثلهه اخحها  

 ك  شخص تم االتصال به محاشر  بقصد تجميع بياناتهه بمجموعه  مها العناصهر

هويهه  المرههؤول عهها المعالجهه  وعنههد االقتضهها  هويهه  مهها بيههان تتمثهه  فههي:  التههي

الجهه  التههي تقههدم لههها الحيانههاا، إلههى يانههب مجموعهه  مهها يمثلههه، الرايهه  مهها المع

المعلوماا اإللافي  )
1
.) 

وفى بعء األحيان قد يتم تجميع الحياناا ما خالل شحكاا مفتوح ، األمر اليي 

يكون ما شةنه تعريضها للقرا   أو االستعمال مها قحه  أشهخار غيهر مهرخص 

لشهخص القهالم بعمليه  لهم بيلك، في تلك الحال  أويحت بعهء التشهريعاا علهى ا

الجمع إعالم الشخص اليي يتم تجميع بياناتهه بهةن األخيهر  يمكها أن تتهداول فهي 

الشحكاا  ون لمان الرالم ، ما لم يكا على علم مرحق بيلك )
2
.) 

وإذا كان األص  هو االلتزام بإخرا  الشخص بمعالج  بياناتهه وبهالررض         

) احمايه  الحيانهاالمعنيه  ب بعهء التشهريعااإال أن  منها
3
إلهى عهدم قهد اتجههت  (

إذا كهان حاله  بتجميع بياناته في بعء الحاالا منهها علهى سهحي  المثهال:  هاخحا 

تجميعها ومعالجتها أمر لرو ي للهدفا  الهوطني واألمها الهداخلي أو الخها يي 

                                                 

(
1

ما القانون المرربي بعء ما هيه المعلوماا مث : ما ههم المرسه   5( وقد عد ا الما    

إليهم أو فئاتهم، ما إذا كان الجواب على األسئل  إيحا يهاً أم اختيا يهاً والعواقهب المحتمله  لعهدم 

............." كمهها أشهها  الفصهه  الحهها ي والثال ههون مهها القههانون التونرههي إلههى الجههواب، .....

المعلوماا التي يجب اعالم األشخار الييا ستجمع عنهم المعرياا الشخصي  مرحقاً وتتمث  

في: نو  المعرياا الشخصي  المرا  معالجتها، أهدا  معالج  المعريهاا الشخصهي ، الرهابع 

وبتهم، نتههالج عههدم الجههواب، اسههم الشههخص الرحيعههي أو المعنههوي اإللزامههي أو االختيهها ي أليهه

المرتفيد ما المعرياا، اسم المرؤول عا المعالج  ولقحه وترميته االيتماعيه  وممثلهه، حقههم 

 في الريو  في الموافق  على المعالج  في ك  وقت.  

(
2

 ما القانون المرربي. 4فقر   5(  ايع: نص الما    

(
3

 فقر  أ ما القانون المرربي. 6 (  ايع: نص الما   
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وال سهيما  ،بالمعالجه حاله  تعهي  اخحها  الشهخص  ول  أو للوقاي  ما الجريمه .للد

معالج  الحياناا ألغراض إحصالي  أو تا يخي  أو علميه ، أو إذا كانهت في حال  

إذا حاله  وأخيهراً، حيانهاا. هناك نصور تشريعي  تنص صراح  على ترهجي  ال

كانههت المعالجههه  لههحعء األغهههراض الحصههري  كهههاألغراض الصههحافي  والفنيههه  

 واأل بي . 

يلتهزم فيهها  التهي ال أشا  المشهر  الفرنرهي إلهى الحهاالا وفى ذاا االتجاه       

الهوا    بالفصه   32الهيي تهتم معالجه  بياناتهه فهي المها     لفر المعالج بإخرا  ا

 1978( لرههن  78المعلوماتيهه  والحريههاا الفرنرههي  قههم ) الخههامس مهها قههانون

منهها علهى سهحي  المثهال:  2016أكتهوبر  7والمعدل بةحكام القهانون الصها   فهي 

  بههةما الدولهه  أو الههدفا  الههوطني والرههالم  حالهه  إذا كانههت المعالجهه  ذاا صههل

معالجه  إذا كانهت حاله  ي أحكام يناليه  أو إيهرا اا أمنيه . العام  أو لررض تنفي

 الحياناا لررض الوقاي  والتحقيق والتحري أو المالحق  القضالي  للجرالم ينالي 

(
1
.) 

                                                 

(
1
)  Voir:, article 32, chapitre5, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 

à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi 

n°2016-1321 du 7 octobre 2016 : "  V. -Les dispositions du I ne 

s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues 

au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de 

l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique 

ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de 

mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire 

au respect des fins poursuivies par le traitement. VI. -Les dispositions 

du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant 

pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite 

d'infractions pénales ". 
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 فيهاوالحد   الشرو قح  ج  معالاليتعيا على القالم ب، شك  اإلخرا فيما يتعلق بو

وقحه  التها يي  هم مرهحقاً بيانهاتالييا سهتجمع عهنهم  فرا األيميع عالم اخرا  أو إ

بخراب موصى عليه بعلم الوصول، أو بهةي وسهيل  تتهرك أ هراً  المحد  للمعالج 

كتابياً في أي  ال يق  عا مهد  معينه  حهد تها بعهء التشهريعاا بشههر كالقهانون 

التونري )
1
.) 

انهاا بمعالجه  صهاحب الحيااللتهزام بإخرها  يجهب مالحظه  أن  ،فى النهاي و     

إخرها ه لمعالج  ب  يتعيا علهى المرهؤول عنهها ، ال يقتصر فق  عند بد  ابياناته

حص  عليها )ن أيير أ خ  على الحياناا التي سحق بك  تر هامنوالمرتفيد 
2
.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(
1

 (  ايع: نص الفص  الحا ي والثال ون ما القانون التونري.

(
2

( وقهد حهد ا بعهء التشهريعاا لهرو   أن يهتم االخرها  بكه  ترييهر يرهرأ علهى الحيانههاا 

  الحهها ي الشخصههي  التههي خضههعت للمعالجهه  خههالل فتههر  زمنيهه  معينهه  حيهه  نههص الفصهه

والعشرون ما القانون التونري على أن:"............ويتم اإلعالم فهي أيه  شههريا مها تها يي 

 التريير برسال  مضمون  الوصول مع اإلعالم بالحلور أو بةي وسيل  تترك أ راً كتابياً".
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 الثانيالفرع 
 املعاجلة ابل   املسبقااللتهام باحلصول على اإلذ

تشههريعاا قحه  القيههام بعهء الالحيانهاا الشخصهي  التههي ترلحهت  نوعيه  مههاهنهاك 

وذلهك فهي  .صهاححها أو مها ينهوب عنههمها  بمعالجتها الحصول على إذن مرهحق

فهي غيهر أنهه يعفهى مها ههيا اإلذن  ، الحراسه هبياناتهتهم حال  إذا كانت المعالج  

جموعه  أخهر  ال ترهتهد  الهرب  المعالجاا التي تقوم بها يمعيه  أو أي محال  

 يالي )أو   قافيأو  نقابيأو  سياسيأو  فلرفيأو   ينيوذاا طابع 
1
). 

الحيانهاا كما يلتهزم المعهالج بالحصهول علهى اإلذن أيضهاً فهي حاله  معالجه         

 الجيني ، باستثنا  الحياناا المرهتعمل  مها قحه  الجههاا الصهحي  ألغهراض طحيه 

(
2
بالرب الوقهالي أو بالفحوصهاا أو العاليهاا أو الحيانهاا ، سوا  تعلق األمر (

                                                 

(
1

  فقر  أ ما القانون المرربي. 12(  ايع: نص الما    

(
2

رنرهههي  أن قيهههام المرافهههق الصهههحي  بتخهههزيا الحيانهههاا اعتحهههرا محكمههه  الهههنقء الف( حيههه  

حيهه  يهها  لههما الشخصهي  المتعلقهه  بالصههح  العامهه  أو الحيهها  الجنرههي  أمهر غيههر محظههو ، 

أحكهام  لهو  حيثياا الحكم أن" ترجي  مرشحيا للتحر  بالدم في مله  بيانهاا شخصهي   فهي

، ال يحظهر فهي 1978ينهاير  6 فهي المؤ ق 17-78ما القانون عد   8الفقر  الثاني  ما الما   

 خاصه  المتصهل الفقر  األولى ما الما   نفرها يمع أو معالج  الحيانهاا الشخصهي  المتصهل ، 

بصح  األشهخار أو حيهاتهم الجنرهي ، ألغهراض الرهب الوقهالي والتشهخيص الرحهي، وإ ا   

الصهح  أو بها عضو في مهن   بشرط أن يقومالرعاي  أو العالس، أو إ ا   الخدماا الصحي ، 

شهخص يخههر يخضهع لرههري  مهنيهه   ويترتهب علههى ذلههك أنهه حتههى بههدون موافقه  صههريح  مهها 

مهولفيا  سهلوك الشخص المعني على تخزيا أو تخزيا الحياناا المتعلق  بهه، ال يمكها أن يقهع

 19-226في نرا  التجريم المنصهور عليهه فهي المها   في هيا الصد  والمؤسراا الصحي  

 ".اليي يشير في حد ذاته إلى االستثنا اا، المنصور عليها في القانونما القانون الجنالي، 
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المتعلق  بالمخالفاا أو اإل اناا أو التدابير الوقالي  أو الحياناا التي تتضما  قهم 

 المعنى باألمر.براق  التعري  الوطني  للشخص 

التي يتعيا الحصول عليها قح  عنصر الرلا أو الموافق  المرحق   ونظرا ألهمي 

فقد اتجهت بعء التشهريعاا إلهى تقريهر توقيهع عقوبه  الحهحس  ،ياناامعالج  الح

والررامهه  أو إحههد  هههاتيا العقههوبتيا علههى كهه  مهها قههام  ون الموافقهه  الصههريح  

بمعالج  بياناا ذاا طابع شخصي تحهيا بشهك  محاشهر أو غيهر محاشهر األصهول 

النقابيههه  أو العرقيههه  أو او ا  الرياسهههي  أو الفلرهههفي  أو الدينيههه  أو االنتمههها اا 

المتعلقهه  بالحالهه  الصههحي ، أو بمخالفههاا أو إ انههاا أو تههدابير وقاليهه  )
1
كمهها  (.

انههاا الشخصههي   ون ن القيههام بمعالجهه  الحيأاعتحههرا محكمهه  الههنقء الفرنرههي  

الحصههول علههى إذن أمههر يعاقههب عليههه يناليههاً، وذلههك لعههدم التقييههد بههاإليرا اا 

) 1978يناير  6في الصا    األولي  التي يترلحها القانون
2
). 

 

 

 

                                                                                                                   

Cass. crim, chambre criminelle, mercredi 8 juillet 2015, N° de 

pourvoi: 13-86267, Bulletin criminel 2015, n° 175.  

(
1

علههى أن:" يعاقههب  2009( لرههن  8مهها القههانون المرربههي  قههم ) 57( حيهه  نصههت المهها    

  ههم أو بإحهد   300.000  هم إلهى  50.000أشهر إلى سنتيا وبررام  ما  6الححس ما ب

هههاتيا العقههوبتيا فقهه ، كهه  مهها قههام،  ون الموافقهه  الصههريح  لرشههخار المعنيههيا، بمعالجهه  

معريههاا ذاا طههابع شخصههي تحههيا ..........................................". كمهها نههص الفصهه  

القهانون التونرهي علهى أن:" يعاقهب بالرهجا مهد  عهام وبررامه  قهد ها  الحا ي والترهعون مها

خمرههه  يال   ينههها  المرهههؤول عههها المعالجههه  أو المنهههاول الهههيي يواصههه  معالجههه  المعريهههاا 

  الشخصي   غم اعتراض المعنى باألمر".  

(
2
) Cass.crim, chambre criminelle ,mardi 8 septembre 2015,  Bulletin 

criminel 2015, n° 191. 
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 الفرع الثالث
 البيانات الشخصية حموذف أو االلتهام حب

حي  الحياناا الشخصي  أو اعدامها يعد أحد االلتزامهاا األساسهي  التهي محو أو 

مر  وتدمير القيام ب يا االلتزام، ويقصد بهى القالم بمعالجتها االلتزام بهيتعيا عل

عنههد االنتههها  مهها الرههرض الههيي تههم تجميعههها  وإخفهها  هويهه  الحيانههاا الشخصههي 

( تحهت عنهوان 679الاللحه  األو بيه   قهم ) وقد أشا ا إلي هيا االلتزام أليله.

اا االحتفههال بالحيانهه بالمعالجه للقههالم نهه ال يجههوز أوهههيا معنههاه . الحهق فههي المحهو

أحههد ترحيقههاا انتهههاك حقههو  الشههخص علههى  ألمههربصههف  أبديهه ، حيهه  يعههد هههيا ا

نصت الاللح  على بعء الحاالا التي يتويب فيها على  كما الشخصي .بياناته 

إذا لههم تعههد حالهه  المراقههب حههي  الحيانههاا  ون تههةخير منههها علههى سههحي  المثههال: 

على أساسهه تمهت عمليه   الييالحياناا الشخصي  لرو ي  فيما يتعلق بالررض 

حت ب صههاحب الحيانههاا موافقتههه بحيهه  أصههحسههححالهه  ومعالجتههها، أو ههها يمع

.....  .....أو إذا تمت المعالج  برريق  غيهر مشهروعبال أسا  قانونى،  المعالج 

) إلى غير ذلك ما األسحاب
1
). 

                                                 

(
1
) See article 17 of Regulation (EU) 2016/679 :" ……. the controller 

shall have the obligation to erase personal data without undue delay 

where one of the following grounds applies: (a)- the personal data are 

no longer necessary in relation to the purposes for which they were 

collected or otherwise processed; (b)- the data subject withdraws 

consent on which the processing is based according to point, (c)- the 

personal data have been unlawfully processed…………….". 
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وقههد نصههت علههى هههيا االلتههزام بعههء التشههريعاا وعحههرا عنههه بإعههدام الحيانههاا 

بمجهر  انتهها  األيه  المحهد  ها إعهدامب القيهام معالجه الحي  أويحت على القالم ب

ان هيا األخير محد ام في التصري  أو الترخيص أو القانون ذاته، لحفظها سوا  ك

أو بتحقههق الرههرض الههيي يمعههت الحيانههاا أليلههه وكههيلك فههي حالهه  إذا لههم تعههد 

لرو ي  لنشاط المرؤول عا المعالج . ويحهر  فهي شهةن ذلهك محضهر  سهمي 

(
1
.) 

 أوالحيانههاا أشهها ا تشهريعاا أخههر  إلههى أن طلهب حههي   وفهى ذاا االتجههاه    

محوها يمكا أن يتحقق فهي بعهء الحهاالا كمها ههو الحهال عنهد انتهها  الرهرض 

اليي تمت ما أيله معالج  تلك الحياناا، أو إذا لم يكا هناك محر  لالحتفال بهها 

لد  المراقب )
2

نص المشر  الفرنري على حال  أويب فيها علهى معهالج  (. كما

حالهه  إذا تحههيا أن  ،ذلههك الحيانههاا القيههام بحههيفها علههى الفههو  متههى طلههب صههاححها

) وقت الجمع قاصر التي تم يمعها تخص شخصالحياناا 
3
). 

يجب مالحظ  أن االلتهزام بحهي  أو اعهدام الحيانهاا ال يرحهق علهى  ،وفى النهاي 

كافهه  الحيانههاا فهنههاك نوعيهه  منههها ال تخضههع لهههيا األمههر كمهها هههو الحههال بالنرههح  

حيهه  ال يههتم محوههها أو حههيفها أو  للحيانههاا التههي يههتم إحالتههها إلههى بعههء الجهههاا

                                                 

(
1

  نري.ما القانون التو 45(  ايع: نص الفص  

(
2

 ما القانون القرري. 3فقر   5(  ايع: نص الما    

(
3
) voir, article 40, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Modifié par la loi n°2016-

1321 du 7 octobre 2016 - art. 63  " II. — Sur demande de la personne 

concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les 

meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été 

collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de 

l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment 

de la collecte… ". 
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الرهلر  اإل ا يه  المختصه  فهي الدوله  كمها اعدامها إال بعد أخي  أ  أصهحابها و

)  التونري لوطني  لحماي  المعرياا الشخصي موافق  الهيئ  اهو الحال بشةن 
1
.) 

 الفصل الثالث
 عاجلة مستخرجات تسجيالتاألحكام القانونية مل 

 (2) البصريةأجههة املراابة  
 متهيد وتقسيم:

تعريهه  ل سههحق وأن بينهها عنههد   اسههتناقههد بدايهه  يجههب علينهها أن نؤكههد أنههه         

 نهو  أي يشهم ليترهع  ، أنهه تعريه  واسهعالحياناا الشخصي  للشخص الرحيعي

، سهوا  كانهت فهي شهك  أ قهام أو هويتهه فهي تحديهد التهي ترهاهم المعلومهاا مها

حيه   الصهو ،و ذلهك األصهواا حرو  أو  موز أو صو  أو غيرهها، بمها فهي

وبيلك أصح  األن باإلمكان التعر  على الشخص ما خالل صوته أو صو ته، 

 بمكهان األهميه  ماللصوا والصو    الحياناا الشخصي  تعري  شموليصح  

 ملفهاا لههو مها شهةنه أن يهؤ   إلهى  الهيياألمهر  ،التقنهيوالتقهدم  تحعاً للترهو 

 اً.صو اً وأصوات متضمن   قمي 

التهههي مرهههتمر زا ا المخهههاطر زايهههد التقنيهههاا الحديثههه  وترو هههها بشهههك  تع مهههف

فالترو  التكنولهويي . صا خاً لحق الفر  في الخصوصي  تشك  تهديداً أصححت 

كههان و ا  المرهها  بالحيهها  الخاصهه   ه غههم إيجابياتههكمهها يههر  الههحعء أنههه:" 

                                                 

(
1

 ما القانون التونري. 46(  ايع: الفص  

(
2

في شهةن تنظهيم وتركيهب  2015( لرن  61( عرفت الما   األولى ما القانون الكويتي  قم )

ك  يههاز معهد اللتقهاط ونقه  وترهجي  كاميراا وأيهز  المراقح  األمني  أيهز  المراقح  بةنها 

الحظهه  الحالهه  األمنيهه . بينمهها الترههجيالا ترلههق علههى كهه  مهها يههتم الصههو  ، بهههد  مراقحهه  وم

 التقاطه ونقله وترجيله بواسر  كاميراا وأيهز  المراقح .
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("معرياا الفر  الشخصي  اوالكش  ع
1

( . 

العديد ما االبتكها اا التكنولوييه   نشاهدي وقت مضى وأكثر ما أفاليوم        

  صهد أعمالهه وحركاتهه،وتحركاتهه و تنقالتههكافه  التي أصححت تقيهد الفهر  فهي 

أيههز  جهها بواسهر  جمهع الحيانهاا الشخصهي  حولهه وتخزنهها وتعالقهوم بتحي  

تشههك  تهديههداً محاشههراً مههؤخراً التههي أصههححت  ،الترههجيالا الحصههري و المراقحهه 

و صههد حيهها  األفههرا ، تحههت  اً علههى الحيهها  الخاصهه  والحريههاا الفر يهه صهها خو

) جريم المحر  الحفال على األما ومكافح  
2
).  

ترهههجيالا أيههههز  المراقحههه   لمعالجههه  مرهههتخريااولعههه  الرهههحب فهههي اختيا نههها 

يريع إلهى  الحصري  كحال  ترحيقي  أو نموذس عملي لمعالج  الحياناا الشخصي ،

 األسحاب اوتي :

حملههت فههي طياتههها والتههي تكنولوييهه  الالثههو   مهها أفرزتههه  متابعهه   أوَلً            

مهها فكثيههراً  .رفههرا الحيهها  الخاصهه  ل ألههّرا بحرمهه التههي يملهه  مهها التجههاوزاا 

التقرت ألفرا  في بعء التي فيديوهاا بعء اللاهر  نشر انتشا   يومهد الانش

 .Social Media األماكا العام  على مواقع التواص  االيتماعي

حههول مههد  مشههروعي  يههدو  ترههاؤل الححهه  عهها اإليابهه  علههى   ثانياااً          

الحصري ، علهى  التي التقرتها وسجلتها أيهز  المراقح  وقانوني  نشر الترجيالا

وسال  مواقع التواص  عحهر شهحك  االنترنهت أو إحالتهها لهحعء الجههاا المعنيه  

                                                 

(
1

فحراير  15( مقال بعنوان" الرجا لك  ما يرج  أو يصو  خلر  بالجوال" منشو  بتا يي 

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2010

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=4342 

(
2

الحمايهه  القانونيهه  للخصوصههي  المعلوماتيهه  فههي لهه   د. حسااين باان ساا يد الغاااهللار (  ايههع: 

مشهههرو  قهههانون المعهههامالا اإللكترونيههه  العمهههاني، و قههه  مقدمههه  لمهههؤتمر أمههها المعلومهههاا 

 .2008يونيو 4-2والخصوصي  في ل  قانون اإلنترنت، القاهر  
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أو التحريههاا الجزاليهه ، فههي لهه  الريههاب  اخهه  الدولهه  إليههرا  األبحههال العلميهه  

) التشريعي المنظم لهيا األمر!!!!!!!
1
.)  

تزايهد وتنهامى لهاهر  قيهام بعهء المؤسرهاا والهيئهاا والجههاا  ثالثاً           

مقهههدمو الخهههدماا األمنيههه  لرفهههرا  أو المؤسرهههاا وبعهههء األفهههرا  إلهههى يانهههب 

فهي أمهاكا العمه  ، مراقحه للكاميراا وتركيب بولع الحكومي  وغير الحكومي  

)الركا أو الرر  والممراا العام  أو 
2
فالعديد ما األفرا  والشركاا أقهدموا  (.

) سالم  ممتلكاتهم وحياتهمعلى تركيب هده األيهز  لضمان 
3
).  

                                                 

(
1
لههدول التههي حرصههت علههى ولههع تشههريع يههنظم هههيا تعههد  ولهه  الكويههت مهها أوالهه  او ( 

فهي شهةن تنظهيم وتركيهب كهاميراا  2015( لرن  61حي  أصد ا القانون  قم ) المولو .

الرن  الحا ي  والرهتون،  1244وأيهز  المراقح  األمني ، منشو  بالجريد  الرسمي  العد   قم 

 .2015 7 12تا يي 

(
2

بشههةن مقههدمي الخههدماا  2008( لرههن  24) (  ايههع: نههص المهها   األولههى مهها القههانون  قههم

( لرههن  10األمنيه  ومرهتخدميها فهي إمهها    بهي. وقهد و   عليهه تعههدي  بمويهب القهانون  قهم )

. وبمويههب هههيا القههانون يلتههزم مههالك المجمعههاا الرههكني  سههوا  كانههت لوحههداا أو فلهه  2014

زيونيهه  بمواصههفاا وكههيلك المجمعههاا التجا يهه  والمكتحيهه  بتركيههب أنظمهه  أمنيهه  ومراقحهه  تلف

علههى  2008( لرههن  24وشههروط فنيهه  محههد  ، بعههدما كانههت قاصههر  فههي لهه  القههانون  قههم )

المنشتا الرياحي  والتجا ي ، وما بيا هيه المواصفاا مها يلهي: أن تكهون كهاميراا المراقحه  

 ابت  وملون ، وأن تكون الكهاميراا والهح  الرؤيه ، وأن تركهب علهى يميهع مهداخ  المنشهة  

كههون صههو   الشههخص فههي مههد   ؤيهه  التعههر  علههى هويتههه، وعلههى يميههع مخهها س بحيهه  ت

الرههوا ا الرليرههي  والفرعيهه  التههي تههؤ   إلههى  اخهه  وخهها س المنشههة  بحيهه  تكههون صههو   

الشخص في مد  التعهر  إلهى الهويه ، وأن تولهع علهى منرقه  بههو المصهاعد بحيه  تكهون 

حال والنا ي الصحي وعلى مداخ  صو   الشخص في مد   ؤي  التميز، وعلى منرق  االستق

ومخا س مواق  الريا اا في مد  قيا  لوح  األ قام. وأن تحتف  الكاميراا بمهد  الترهجي  

يومهها لكافهه  الكههاميراا، كمهها يحظههر توصههي  هههيه الكههاميراا بههةي يههه   31لمههد  ال تقهه  عهها 

 خا يي .

فههي  بههي بتركيههب أنظمهه   لههزام مههالك األبنيهه  التجا يهه  المهمهه إللمزيههد  ايههع: مقههال بعنههوان " 

 .2014أغررس  31مراقح " منشو  بجريد  الخليج اإلما اتي  بتا يي 

See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/c4b4f7d0-637a-. 

(
3
( Carole Girard-Oppici: op.cit,:"nombreux sont les particuliers 

et entreprises à s'équiper de dispositifs de vidéoprotection pour 

https://plus.google.com/101054092231792973131?rel=author
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نهر  أن الرهحب األساسهي الهيي  فعنها إلهى   اسه  ههيه الحاله  لعلنها   اب اً        

معرياا الشخصي ، أن الهحعء قهد يتصهو  أن فيهها الترحيقي  كنموذس لمعالج  ال

خههر  والهه  للحريههاا الخاصهه  فههي لهه  غيههاب تشههريعي يههنظم عمليهه  ولههع 

الكاميراا ومعالج  مرتخرياتها. كما أنه يتعا ض مع ما يها  بالدسهتو : الهيي 

نص على أن الدول  تحمى الحيها  الخاصه  وحرمه  المرهكا وسهري  االتصهاالا 

) والمعرياا الشخصي 
1
). 

ههيه النوعيه  مها عا موق  التشريعاا المعني  بحماي  الحياناا الشخصي  مها و

 تضما نصوصاً منها أن بعضها قد  الريو  إلى العديد، نجد أنه وبعد المعالجاا

                                                                                                                   

assurer la sécurité de leurs biens et leur vie, ainsi que celle de leurs 

proches ou salaries". 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/20679/les-donnees-

personnelles-et-la-protection-de-la-vie-privee-a-heure-des-n 

 

(
1

تعهد ا وتنوعهت االتجاههاا بشهةن ههيا األمهر، حيه  ذههب الهحعء إلهى القهول بهةن ( حي  

علهى الدسهتو   القيهام بولهع وتركيهب كهاميراا وأيههز  مراقحه  بصهري  ال يعهد ذلهك خرويهاً 

ولع كهاميراا المراقحه  فهي األمهاكا العامه  مها  ون قهانون يتنهافى مهع الدسهتو   حي  أن:"

ما   لتحيان الحرياا والحقو " في حيا ير  الحعء األخر أن:" هيه الوسهال   20اليي أفر  

التقني  ترهتخدم لحمايه  أ واا النها  وحفه  األمها والكشه  عها الخروقهاا، ال للترفه  علهى 

للمزيههد حههول هههيه او ا  االطههال  علههى مقههال بعنههوان:"  .خههريا أو انتهههاك خصوصههياتهم"او

 قانونيون يجرمون ترريب صهو  كهاميراا المراقحه  ويرهالحون بتشهريعاا تهنظم اسهتخدامها"

. للمزيهد 2008ينهاير  30بتها يي منشو  علهى الموقهع اإللكترونهي لجريهد  االتحها  اإلما اتيه  

 ني التالي: ايع الموقع اإللكترو

http://www.alittihad.ae/details.php?id=4865&y=2008&article=full 

ال يمكها اسهتعمال وسهال   ةييداً لما يا  فهي بعهء التشهريعاا أنههفي حيا نر  ما يانحنا، وت

لعها في أماكا معين  إال إذا كانت لرو ي  لضمان سالم  األشهخار المراقح  الحصري  وو

والوقاي  ما الحوا ل وحماي  الممتلكاا أو لتنظيم حرك  الدخول والخروس ما هيه األمهاكا، 

 .مع مراعا  أال تكون الترجيالا الحصري  مصحوب  بترجيالا صوتي 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=4865&y=2008&article=full
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صههنا  خاصهه  مهها المعالجههاا )أل محكمههاً  اً تنظيمههتتنههاول 
1
فههي الحههال  كمهها هههو( 

بشةن معالج  مرتخرياا  اليي تضما تنظيماً محكماً ومفصالً التشريع التونري 

) لما التشريع الخار بحماي  الحياناا الشخصهي أيهز  المراقح  الحصري  
2
.) 

( الصها   سهن  429نص قانون معالج  الحياناا الشخصي  الدنما كي  قهم )كما 

تعلههق بفيههديو تمعالجهه  للحيانههاا الشخصههي   أي علههى سههريان أحكامههه علههى 2000

) المراقحهه 
3
أخههر  نصوصهها تتعلههق بنمههاذس تضههما  فقههدنرههي الفرأمهها القههانون . (

معالجه  الحيانهاا  :ليس ما بينها هيه النوعي ، منها على سهحي  المثهالللمعالجاا 

) الصههحي 
4
 Journalisme الصههحفيالنشههاط الحيانههاا فههي مجههال معالجهه  و، (

                                                 

(
1

صهي  مها األشهخار العمهومييا، ( كما هو الحال بشهةن معالجه  المعريهاا )الحيانهاا( الشخ

ومعالجهه  الحيانههاا المتعلقهه  بالصههح ، ومعالجهه  الحيانههاا فههي مجههال الححهه  العلمههي، وأخيههراً 

معالج  الحياناا الشخصي  ألغراض المراقح  الحصري . وقد نظم هيه الصهو  يميعهاً المشهر  

 . كمها اتجههت المتعلهق بحمايه  الحيانهاا الشخصهي 2004( لرهن  63التونري في القانون  قم )

تشههريعاا أخههر  إلههى تنظههيم نوعيهه  معينهه  مهها المعالجههاا كمعالجهه  المعريههاا الجينيهه  وتلههك 

المتعلقهه  بالصههح  العامهه ، والمعالجهه  الالحقهه  للمعريههاا ألغههراض تا يخيهه  أو إحصههالي  أو 

 علمي . وقد نظم هاتيا الصو تيا ما صو  المعالج  كما هو الحال في القانون المرربي.

(
2

المتعلهق بحمايه   2004( لرهن  63 قهم )التونري ما القانون  74حتى  69الفص   يع:(  ا

 الحياناا الشخصي .

(
3
) See chapter 1, of act No. 429 of 31 May 2000, Scope of the act:" 

(7) This Act shall apply to any processing of personal data in 

connection with video Surveillance".    

(
4
) voir: Chapitre IX - TRAITEMENTS DE DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE 

DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ. Loi n° 78-17 du 6 Janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

الصها   فهى  41-2016الهوا   بالقهانون  قهم ي  حي  أخضع المشر  الفرنرى بمويب التعهد

المعالج  التلقالي  للحياناا الشخصي  ألغراض الحح  أو الد اساا فى مجال  2016يناير  26

باسههتثنا  بعههء الحهههاالا  1978ينههاير  6( الصهها   فههى 78الصههح  الحكههام القههانون  قههم )

 .هاالمنصور علي
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 D'EXPRESSION LITTÉRAIRE ET والتعحيهههر األ بهههي والفنهههي

ARTISTIQUE (
1
مههها الاللحههه  األو بيههه   قهههم  10  كمههها أشههها ا المههها   (.

معالجه  الحيانهاا الشخصهي  حاله   وههيأخهر  مها المعالجهاا ( إلى حال  679)

 criminal convictions andباإل انهههاا والجهههرالم الجناليههه  المتعلقههه  

offences ((
2
. 

                                                                                                                   

Article 53, Modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 :" Les 

traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour 

finalité la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi 

que l'évaluation ou l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou 

de prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des articles 

23 et 24, du I de l'article 25 et des articles 26,32 et 38 ". 

ويجب أن تشهم  الحيانهاا الشخصهي  المتعلقه  بالصهح  كافه  بيانهاا الحاله  الصهحي  لصهاحب 

عهها معلومههاا تتعلههق بحالتههه الحدنيهه  أو العقليهه  الرههابق  أو الحاليهه  أو  الحيانههاا التههي تكشهه 

المرتقحلي  وتشم  كيلك أي  معلوماا عا الشخص الرحيعي تم يمعها أ نها  الترهجي  أو تقهديم 

  ( حي  نصت على أن:679خدماا الرعاي  الصحي . وهيا ما أكدته الاللح  األو بي   قم )

"Personal data concerning health should include all data pertaining to 

the health status of a data subject which reveal information relating to 

the past, current or future physical or mental health status of the data 

subject. This includes information about the natural person collected 

in the course of the registration for, or the provision of, health care 

services".  

(
1
) voir: Chapitre XI - TRAITEMENTS DE DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET 

D'EXPRESSION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE, Loi n° 78-17 du 6 

Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

Modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016. 

(
2

وال تجهر  معالجه  الحيانهاا ( حي  نصت الما   العاشهر  مها الاللحه  األو بيه  علهى أن:" 

لصههل  اسههتنا ا إلههى الشخصههي  المتعلقهه  باإل انههاا الجناليهه  والجههرالم أو التههدابير األمنيهه  ذاا ا
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هيه فحتى كتاب   ،ما هيا المولو  المصريوفيما يتعلق بموق  المشر         

يهنظم  أو يتعلق بحماي  الحيانهاا الشخصهي  المشر  بولع تشريعلم يقم  الد اس 

) مراقح  وأيهز  الترجي الكاميراا  وتركيب ولعيلي  
1
).  

محاحه    وبنا  علهى مها سهحق، سهو  نقهوم بتقرهيم   اسه  ههيا الفصه  إلهى  ال ه

الترهجيالا الحصهري ، مرتخرياا معالج  صح  نخصص األول: لحيان شروط 

، ا ومعالجتههاالترجيالا الحصري  التي تم يمعه إحال واز بح  مد  يوالثاني: 

 وذلك على النحو التالي: وإعدامها الترجيالا الحصري لتخلص ما ا: والثال 

 .الحصري  الترجيالامرتخرياا معالج  صح  شروط  المددث األوب       

 ها.يمع الترجيالا الحصري  التي تم إحال مد  يواز  المددث الثان:       

 .إعدام الترجيالا الحصري ث  المددث الثال      

 

 

                                                                                                                   

وال يحههتف  بههةي سههج   ( إال تحههت سههيرر  الرههلر  الرسههمي  .......................1) 6المهها   

 لرسمي ".شام  لأ اناا الجنالي  إال تحت سيرر  الرلر  ا

See article 10 of Regulation (EU) 2016/679 :" Processing of personal 

data relating to criminal convictions and offences or related security 

measures based on Article 6(1) shall be carried out only under the 

control of official authority……………... Any comprehensive register 

of criminal convictions shall be kept only under the control of official 

authority".  

(
1

( وتعك  الحكوم  المصري  في اوون  األخير  على ولهع مشهرو  قهانون يتعلهق بتركيهب 

المشهرو  مها واستخدام كاميراا المراقح  وأيهز  الترجي . وقد وافق مجلهس الهوز ا  علهى 

 حي  المحدأ.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1152114 
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 املبحث األول
 التسجيالت البصريةمستخرجات معاجلة صحة شروط 

بدايه  يجههب أن نؤكههد علههى حقيقه  واقعيهه ، وهههي أنههه علهى الههرغم مهها نههد   وقلهه  

التشريعاا المتعلق  بمعالج  مرتخرياا الترجيالا وأيهز  المراقح  الحصري ، 

، تنهاول ههيه المعالجه الل مرالعتنا لحعء التشهريعاا التهي عنيهت بما خإال أنه 

  لههرو   تههوافر عههد  شههروط. وصههحتها تهاق مشههروعيتحههيا لنهها أنههه حتههى تتحقهه

فههي الرغحهه  كمهها يههر  الههحعء " تريههعشههروط هههيه ال لعهه  الحكمهه  مهها ولههعو

مها خهالل  كمها مها اسهترالل تلهك الترهجيالاالتهي تحال  التخهو  القضا  على 

تخدام األشههرط  التههي تصههو ها هههيه الكههاميراا فههي االعتههدا  علههى إسهها   اسهه

كشهه  عهها صههو  ومشههاهد التقرتههها لرفههرا  فههي أمههاكا بال ،خصوصههي  األفههرا 

) "ليلك مخولياغير  عام  وعرلها على أشخار
1
، يمكها ذلهكوبنها  علهى  .(

  تناول هيه الشروط على النحو التالي:

 اجلهة اإلدارية املختصة الشرط األول: احلصول على ترخيص بذلك م 

                                                 

(
1

قههانونيون ( مقههال منشههو  علههى الموقههع اإللكترونههي لجريههد  االتحهها  اإلما اتيهه  بعنههوان:" 

 30يجرمون ترريب صو  كاميراا المراقح  ويرالحون بتشريعاا تنظم اسهتخدامها" بتها يي 

 الموقع اإللكتروني التالي: . للمزيد  ايع2008يناير 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=4865&y=2008&article=full. 
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) رط نصت عليه بعء التشهريعاا صهراح هيا الش       
1
حيه  يها  الهنص  (

مهها )الهيئهه  الوطنيهه  لحمايهه  مرههحق علههى أنههه يجههب الحصههول علههى تههرخيص 

المعرياا الشخصي ( قح  استعمال وسهال  المراقحه  الحصهري . علهى أن يتضهما 

ا وصه  شهام  لرمهاكا التهي طلب الترخيص مجموع  ما الحياناا الهام ، منه

ستركز بها وسال  المراقح  الحصري ، بيان الررض ما استعمال وسال  المراقح  

ويتعيا على الجه  التي قدم إليها الرلب لرو   الحت فيه خالل فتهر   الحصري .

زمني  معين  قد تها بعء التشريعاا كالتشهريع التونرهي فهي أيه  أقصهاه شههر 

 ما تا يي تقديم الرلب. 

ال  حتهىالمشروعي  علهى ههيا العمه ، طابع والعل  ما هيا الشرط إلفا          

يههههز  إال بعهههد مثههه  ههههيه األ أو ولهههع عليهههقركيهههب أو تتبشهههخص  ألييرهههم  

إتاحهه  وفههى ذاا الوقههت   الدولهه .ل علههى موافقهه  الجههه  المختصهه  فههي الحصههو

 ون  أليهز هيه ا أو األفرا  الييا قاموا بولع مث أمام بعء الجهاا الفرص  

 ىوالحصهول عله بالعمه  علهى ترهوي  أولهاعهم الحصول على ترخيص بهيلك،

) وإال سو  يتم مقالاتهمترخيص ال
2
.) 

ريعاا بالحصول على تهرخيص بتركيهب كهاميراا التشبعء ولم تكت           

أو المرهؤول عها المنشهتا  مهالكيإلهزام  لحهت، به  تروأيهز  المراقحه  الحصهري 

يههز  المراقحه  وأ كاميرااالبرب    -قتضياا المصلح  العام  وفقا لم –إ ا تها 

) بةيهز  الجه  التي تحد ها الجه  المختص 
3
). 

                                                 

(
1
  التونري. 2007لرن   3004 ايع الفص  العاشر ما األمر عد  ( 

(
2

ما القانون الكويتي على أن:" على المنشهتا القالمه  وقهت العمه   15( حي  نصت الما    

 اعها بما يتفق وأحكامه، خالل سن  ما تا يي العم  به".بهيا القانون، توفيق أول

(
3

 ما القانون الكويتي. 2(  ايع: نص الما    
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) أقهرا بعهء التشهريعاا فقهدهيا الشرط ولحيان أهمي  
1
توقيهع عقوبه  الرهجا  (

والررام  على ك  ما تعمد معالجه  الحيانهاا الشخصهي   ون تقهديم التصهري  أو 

ر فههي معالجههه  الحيانههاا بعههد منههع المعالجهه  أو سهههحب الحصههول عليههه أو اسههتم

 الترخيص.

 : حصر استعمال وسائل املراابة البصرية على أماك  معينةالثانيالشرط 

 وسال  المراقحه  الحصهري كاميراا وأيهز  وال، أن ولع هيا الشرط معناه      

طق في منا ولعها وتركيحها يتعيا أن يكونفي أي مكان، ب   أن يكونا ال يمك

) ومحد   معين 
2
 نصهت. وقهد ، بحيه  ال يجهوز تركيحهها فهي غيهر ههيه األمهاكا(

علههى ذلههك حيهه  قصههرا صههراح  بعههء التشههريعاا المعنيهه  بهههيا المولههو  

سهههال  النقههه  العهههام وعلهههى الفضههها اا المفتوحههه  للعامههه  ومهههداخلها، وولهههعها 

يهر ذلهك ، إلهى غأماكا العم  الجماعيه والموانئ الححري  والجوي ، وومحراتها، 

) والمنشتاما األماكا 
3
). 

التشهههريعاا )األخهههر مههها  حعءالههه اقتصهههرفهههي حهههيا 
4
الكهههاميراا فهههي ولهههع  (

الفنها    :مثله  عليهها مثه أاكتفهت بضهرب و ههالكنها لم تضع تعريفاً لو ،المنشتا

والمجمعهاا التجا يه  والرهكني  والجمعيهاا التعاونيه   ومهداخلها والشقق الفندقي 

ف  ومحهههالا بيهههع الهههيهب والمجهههوهراا واألنديههه  والحنهههوك ومحهههالا الصهههرا

الريالههي  والثقافيهه  ومراكههز الشههحاب ومراكههز الترههو  والترفيههه والمرتشههفياا 

والعيا اا والمرتو عاا والمخازن الخاص  بالموا  الثمين  والخرهر  ومحرهاا 

                                                 

(
1

 (  ايع: الفص  الترعون ما القانون التونري.

(
2

علههى أن:" ........................وتحههد  الجههه   الكههويتيمهها القههانون  4( حيهه  نصههت المهها   

 كاميراا وعد ها وأماكا ولعها".المختص  في الدول  مواصفاا تلك ال

(
3

 (  ايع: نص الفص  الرحعون ما القانون التونري.

(
4

  .2015( لرن  61(  ايع: الما   األولى ما التشريع الكويتي  قم )
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 المؤسراا الحكومي  والخاص .و تزويد الوقو  وغيرها ما المنشتا

تركيهب كهاميراا وأيههز  المراقحه   ذاته التشريع حظر وقتوفى ذاا ال          

تحهدي   غهر  أو الرحيعهي غهر  العهالسماكا المعهد  للرهكنى أو للنهوم أو في األ

أي  المعاهد الصحي  النرهالي  والصهالوناا النرهالي  أوومالبس و و اا المياه ال

) أماكا يتعا ض ولع الكاميراا فيها مع الخصوصي  الشخصي 
1
). 

علههى مههالكي المنشههتا  سههال  الههيكر الكههويتيالقههانون مهها  2يحههت المهها   أو وقههد

اليهوم،  يهز  وتشريلها على مدا واأل كاميرااالوالمرئوليا عا إ ا تها تركيب 

محليهاً   معتمهدالفنيه  المواصهفاا الررف  تحكم مركزي . يراعى فيهها مع  برها ب

 . وعالمياً 

والمرههئوليا عهها إ ا تههها كي المنشههتا ال يقتصههر التههزام مههالفههى النهايهه ، و        

ب  يمتد ليشم  أيضاً صيانتها بصف   ،فق كاميراا وأيهز  المراقح   على ولع

 و ي  ومرتمر ، وذلك لضمان حرا أ الهها ألغرالهها، واسهتمرا ي  مرابقتهها 

) للمواصفاا الفني 
2
).  

 الشرط الثالث: استخدام وسائل املراابة البصرية لتحقيق أغراض معينة

يجب أن يكون استخدام وسهال  المراقحه  الحصهري  بههد  تحقيهق غهرض          

يعد هيا الشرط أحد أهم الشروط التي يتعيا توافرهها إللهفا  صهف  معيا، ليلك 

وقهد ههيه الوسهال .  المشروعي  علهى المعالجهاا التهي تنصهب علهى مرهتخرياا

الرههرض مهها عههء األمثلهه  علههى ب الفصهه  الرههحعون مهها القههانون التونرههيأو   

ضمان سالم  األشخار والوقاي  مها الحهوا ل وحمايه  الممتلكهاا كها استخدام

، كمها ههو الحهال بشهةن أو لتنظيم حركه  الهدخول إلهى الفضها اا والخهروس منهها
                                                 

(
1
 ما القانون الكويتي. 9(  ايع: نص الما     

(
2

  ما القانون الكويتي. 7(  ايع: الما    
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 .المشا أو أنفا  عحو   القرا ااالكاميراا المولوع   اخ  محراا 

 ة البصريةالعامة بوجود وسائل املرااب إعالمالشرط الرابع: ضرورة 

مههها الشهههروط التهههي يتعهههيا توافرهههها لمشهههروعي  معالجههه  الترهههجيالا          

الحصري ، لرو   العم  على توفير وسيل  والح  ومرتمر  يكهون مها شهةنها 

) في هيا المكانإعالم الرير بويو  وسال  مراقح  بصري  
1
ويتحقهق ذلهك مها ، (

مجهههز بكههاميراا كههان خههالل ولههع لوحههاا إ شهها ي  والههح  تههدل علههى أن الم

ما القانون الكويتي حيه  نصهت علهى  4ذلك الما    أكدا . وقد وأيهز  مراقح 

  أن:" يجههب اإلشهها   فههي المنشههتا بلوحهه  أو لوحههاا والههح ، إلههى أنههها مجهههز

 "............بكاميراا وأيهز  مراقح  أمني 

 الشرط اخلامس: ضرورة االحتفاظ بالتسجيالت مدة زمنية معينة

الشههروط التههي يتعههيا توافرههها لصههح  معالجهه  مرههتخرياا أيهههز  مهها        

المراقح  الحصري ، لرو   االحتفال بترجيالا تلهك األيههز  لمهد  معينه  علهى 

حيه  أن االحتفهال بتلهك الترهجيالا ال  ،وعدم إحدال أي  تعهديالا عليهها، األق 

إتالفها والتخلص كما يتعيا  ، ب  االحتفال بها يكون وقتياً لمد  معين .يكون أبدياً 

مها  5المها    صهراح   منها محاشر  بعد انتها  تلك المهد . وههيا مها نصهت عليهه

حيه  نصهت علهى أن:" يجهب االحتفهال  2015( لرن  61 قم ) الكويتيالقانون 

، وعهدم بترجيالا الكاميراا وأيهز  المراقح  األمني  لمد  ماله  وعشهريا يومهاً 

إتهال  الترهجيالا محاشهر  بعهد انتهها  تلهك إيرا  أي  تعديالا عليها، كما يجب 

   المد ".

 

                                                 

(
1

  ن ما القانون التونري.(  ايع: الفص  الثاني والرحعو
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 املبحث الثاني
 امجعه التسجيالت البصرية التي مت إحالةمدى جواز 

هههي عههدم يههواز إحالهه  الترههجيالا الحصههري  التههي تههم يمعههها  القاعااد  ال اماا  

) ألغههراض المراقحهه متههى اسههتخدمت بمويههب أيهههز  المراقحهه  
1
عحههرا  وقههد .(

هيا الحظهر بهالنص صهراح  علهى حظهر ترهليم أو نقه  أو  تشريعاا عايعء ال

تخههزيا أو إ سههال أي مهها الترههجيالا، إال بموافقهه  كتابيهه  مهها يههه  التحقيههق 

)المختص  أو المحكم  المختص  
2
حيا عحرا تشهريعاا أخهر  عها ههيا في  .(

 تحتههويالحظههر بعههدم يههواز اإلفصههاا عهها الصههو  والترههجيالا الصههوتي  التههي 

خصهههي  والمرهههجل  عحهههر وسهههال  اتصهههال المراقحههه  بالفيهههديو علهههى الحيانهههاا الش

ألغراض الوقاي  الجنالي  إال في حاالا محد   )
3
.) 

إذا كان األص  ههو حظهر إحاله  الترهجيالا الحصهري  إلهى  اَلستثناءاش          

صهراح  بعهء عليهها  تنصهالرير، إال أنه ير  عليه مجموع  مها االسهتثنا اا 

                                                 

(
1

 (  ايع: الفص  الثال  والرحعون ما قانون حماي  الحياناا الشخصي  التونري.

(
2

  ما القانون الكويتي. 6(  ايع: نص الما    

(
3
) See: Chapter 6a of The Act on Processing of Personal Data Act No. 

429 of 31 May 2000, Video surveillance: "26 a. – (1) Disclosure of 

image and sound recordings containing personal data, which are 

recorded in connection with video surveillance for criminal prevention 

purposes may only take place if 

1. the data subject has given his explicit consent, or 

2. the disclosure follows from law, or 

3. the data are disclosed to the police for crime-solving purposes".   
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) التشههريعاا
1
إذا وافههق علههى  الدالاا  األولااى : منههها مهها يلههيمعينهه  فههي حههاالا  (

مهع مراعها  أنهه ، اإلحال  الشخص المعنى باألمر أو و  ته أو وليه علهى اإلحاله 

الدالا  إذا كان المعنى باألمر طفالً فيجهب مراعها  الضهواب  المتعلقه  بالموافقه . 

 رهلر  العامه .إلهى ال هله  لهرو ي  لتنفيهي المههام الموكولهإذا كانت اإلحا الثاني  

إذا كانههت اإلحالهه  لهرو ي  لمعاينهه  يريمهه  أو الكشهه  عنههها أو  الدالا  الثالثاا  

 تتحع مرتكحيها.

) هيا الحظر فقد نصت بعهء التشهريعاا ولحيان أهمي 
2
صهراح  علهى تقريهر  (

 عقوب  الححس والررام  أو بإحد  هاتيا العقوبتيا، ك  ما يخال  هيا الحظر. 

 

 ثاملبحث الثال
 التسجيالت البصريةإعدام 

إعدام الترجيالا المةخوذ  بواسر  أيهز  المراقح  الحصري  والتخلص منها ما 

معالجهاا الاألمو  التي عنيت بها التشريعاا المنظم  لههيه الصهو   مها صهو  

تريع إلى  هاأو إتالف هاوالحكم  ما لرو   إعدامالحياناا الشخصي . المتعلق  ب

 ا زا ا احتماليهه  ترتيحههها و ها  لهها   محتملهه .أنهه كلمهها طهال وقههت حفظههها كلمه

الرابههع والرههحعون مهها القههانون  الفصهه الترههجيالا أمههر أشهها  إليههه هههيه فإعههدام 

إعهدام الترهجيالا الحصهري  إذا أصهححت غيهر  التونري، حي  نص على ويوب

يلههها أو إذا كانههت مصههلح  المعنههي  ي  لتحقيههق الرايهه  التههي ولههعت مهها ألههرو

                                                 

(
1

  (  ايع: الفص  الثال  والرحعون ما قانون حماي  الحياناا الشخصي  التونري.

(
2

ما القانون الكويتي على أن:" يعاقب بالححس مد  ال تجاوز  هالل  12( حي  نصت الما    

ا وبالررام  التي ال تق  عا ألفى  ينا  وال تزيد على عشر  يال   ينا  أو إحد  هاتيا سنوا

 ( ما هيا القانون".  9، 6، 5)العقوبتيا، ك  ما يخال  أيا ما احكام الموا  
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إبقالها إال إذا كانهت لهرو ي  إليهرا  األبحهال والتحريهاا باألمر تقتضي عدم 

 في التتحعاا الجزالي . 

( لرهن  61ما القهانون الكهويتي  قهم ) 5، أويحت الما    وفى ذاا االتجاه        

لههرو   إتههال  ترههجيالا وأيهههز  الكههاميراا محاشههر  بعههد انتههها  مههد   2015

ل بترههجيالا الكههاميراا حيهه  نصههت علههى أن:" يجههب االحتفههااالحتفههال بههها، 

وأيهههز  المراقحهه  األمنيهه  لمههد  مالهه  وعشههريا يومههاً........... كمهها يجههب إتههال  

 الترجيالا محاشر  بعد انتها  تلك المد ".

فههي حههيا اتجهههت تشههريعاا أخههر  إلههى الههنص علههى أنههه يجههب أن يههتم مرهه  

 30التي تتضما الصو  والترجيالا الصوتي  في موعد ال يتجاوز الترجيالا 

يوماً بعد حدل الترجي  )
1
.) 

إمكانيه  فى النهاي ، وقح  إعدام تلك الترجيالا يثو  ترهاؤل: حهول مهد  و       

مخرياا هيه األيهز  والكاميراا بوصهفها  لهيالً يمكها االسهتنا  االعتما  على 

) وبصف  خاص  في مجال الكش  عا الجرالم وتعقب مرتكحيها ،إليه
2
).  

                                                 

(
1
) See: Chapter 6a of The Act on Processing of Personal Data Act No. 

429 of 31 May 2000, Video surveillance:" (2) Recordings as 

mentioned in subsection (1) must be erased no later than 30 days after 

the recording has taken place…………". 

(
2
هههيه المرههةل  األو بيهه  إحههد  القضههايا المتعلقهه  بمحكمهه  العههدل عرلههت علههى حيهه   (

  تشيكي ، بعد أن كانوا مرهتهدفيا قام أفرا  أسرحي  : التاليعلى النحو وتتلخص وقالعها 

مجهوليا، بتثحيت كهاميراا مراقحه  مها أيه  تصهوير  هجوم ما أشخارب وتكرا اً  مرا اً 

كانهت الكهاميراا تقهوم أيضها بتصهوير الرريهق العهام ومهدخ  الحيهت و مدخ  إلهى منهزلهم.

وفهي وقهت الحهق، تعهرض الرهكان  المقاب  )مما يحتم  أن يقهوض خصوصهي  الجيهران(.

 اللهييا اتخهياا نيا مها المشهتحه فهيهم،  اً رترجيالا الكامي احد قد أخر  للهجوم. ومر  

 معالجه جنالي . غير أن أحد المشتحه فيهم طعا في مشهروعي  اليرا اا اإل بعء اً لدهم

 ها كاميراا المراقح .تالحياناا التي سجل
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) المعنيهه  بهههيا المولههو  ريعاابههالريو  إلههى بعههء التشهه
1
، نجههد أن الههحعء (

التحقيهههق أو المحكمههه  اعتحههها   علهههى أنهههه يجهههوز لجهههه صهههراح  منهههها قهههد نهههص 

 الترجيالا التي تتم بواسر  كاميراا وأيهز  المراقح  األمني ، بمثاب   لي .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 EC   46 95 ياألو به تفرهير األحكهام الناشهئ  عها التوييهه وقد قامت المحكم  بإعمهال.

بشهةن حمايه  الحيانهاا  1995أكتهوبر  24الصها   عها الحرلمهان األو وبهي والمجلهس فهي 

بهالمعنى يشهم  مفههوم "الحيانهاا الشخصهي "،   -1"حيه  ي تهاا المحكمه  أن:الشخصي ، 

المقصو  في التوييه، يميع المعلوماا المتعلق  بشهخص طحيعهي محهد  أو يمكها تحديهده. 

ههي فهي الواقهع بيانهاا شخصهي ،  اخص مرهج  مها قحه  الكهاميرومع ذلك، فإن صو   ش

تقههع المراقحهه  بالفيههديو لههما نرهها  التوييههه حيهه  إنههها  -2 حههد  الشههخص المعنههي.ت األنههه

أنه، على الرغم ما أن التوييه يهنص علهى إعفها ، فيمها   -3 معالج  تلقالي  لتلك الحياناا 

لمما سهه  األنشههر  الشخصههي  أو يتعلههق بتجهيههز الحيانههاا التههي يقههوم بههها شههخص طحيعههي 

بدقه . ونتيجه  لهيلك، ال يمكها اعتحها  الكهاميرا  ذلهك تفرهيريجب أن يهتم ف، المنزلي  حصراً 

المحههاكم علهى لهيلك، يجهب  .اً"حصههر أو محليهاً  شخصهياً  العههام نشهاطاً  المويهه  إلهى الحيهز

حقهههو  نرههها  االلتزامهههاا وال عنهههد تحديهههدتةخهههي ههههيه الحيانهههاا فهههي االعتحههها  أن الوطنيههه  

 :التاليهيا الحكم مشا  إليه في المريع  ".المنصور عليها في التوييه

Carole Girard-Oppici: " Caméras filmant la voie publique : la 

CJUE se pronounce ". 

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/20679/les-donnees-

personnelles-et-la-protection-de-la-vie-privee-a-heure-des-n. 

(
1

 ما القانون الكويتي. 10(  ايع: نص الما   

https://plus.google.com/101054092231792973131?rel=author
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 مطلب أخري
 البيانات الشخصية حبمايةتشريع خاص ىل س  مدى حاجتنا إ

 علهىنؤكهد أن  ،قح  تولي  مد  حايتنا إلى مثه  ههيا القهانونعيا علينا بداي  يت

التي المقا ن   التشريعااالعظمى ما رالحي  الأن  وهيأال أساسي  واقعي  وحقيق  

 ،كانهت مريعيتهها األساسهي  فهي ذلهكحماي  الحياناا الشخصي  صد ا وعنيت ب

تحهها  األو وبههي االالصهها   عهها  توييهههالمهها أحكههام فههي االسترشهها  بمهها يهها  

المولهوعي  والقواعهد األحكام تضمنت بصو   محكم  باعتحا ه المريعي  التي 

هيا التوييه الركيز  األساسي  التي يجب التعويه  ، ليا يعد والضماناا اإليرالي 

خاصه   حماي  الحياناا الشخصي ي محا    يديد  عند سا قانون يتعلق بألعليها 

 .2016ام بعدما صد ا الاللح  الجديد  ع

فههي  تتمثهه  ،مثهه  هههيا التشههريعالفلرههف  األساسههي  مهها االتجههاه نحههو سهها ف       

والحفال  ،الشخصي  همبياناتلرفرا  حماي   لرو   ولع إطا  تشريعي يضما

وذلهك مها على خصوصيتها ما أيه انتهاكهاا غيهر مشهروع  ترهئ اسهتخدامها، 

راعى فيه المحها ا ي، امعالجتهعند  خاص  حمايتها رمى إلىي ولع قانون خالل

 تكهون محهد  ، أن ألغهراضووقانونيه   عا له  بصهو   معالجه ال تهتم أناوتيه : 

 أطول وقتا تُحف  أالو وليرت مفرط ، صل  وذاا وحديث   قيق و كافي  الحياناا

 الحماي  ما كا  مرتو  هناك يكا لم مادول  ال خا س نقلها أال يتم، والالزم ما

لههس وطنههي هيئهه  أو لجنهه  أو مجسههلر  أو عهها اسههتحدال فضههالً الحيانههاا،  لهههيه

اختصاصهاا تنفيييه  رهلراا وتمتع ب، يحماي  الحياناا الشخصي ومراقح  يتولى 

 .لها الحماي  الفعال  كف تو قابي  
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ا التشهههريعاا المصهههري  لهههوح  أن حمايههه  الحيانهههاا بهههالريو  إلهههى العديهههد مهههو

الشخصي  حتى تا يي كتاب  هيا الحح ، لم تح  باهتمام المشر  المصري حي  

، وإنما اكتفهى بتضهميا الدسهتو  بإصدا  تشريع خار يرمى إلى حمايتهالم يقم 

يقر  حمايه  الحيها  الخاصه  لرفهرا  ) اً صريح اً نص
1

(،  ون الهنص علهى حمايه  

وهيا على عكس ما أقرته  ساتير بعء الدول )، م الشخصي بياناته
2

 حيه  لهم(. 

العديهد  فهي الحهال ونفهس الشخصهي ، الحيانهاا لحماي  خار قانون يفر  المشر 

 الهيي يقهر  الهنص علهىبشهك  واله  وصهري   تعتمهد التهي العربيه  الحلهدان ما

 ييعنه خاصهاً  قانونهاً  تفر  أن  ونقانون العقوباا  موا  في الخاص  الحيا  حرم 

ا تشههريعاً  التههي أفههر الههدول بعههء باسههتثنا  المعلوماتيهه ، الخصوصههي بحمايهه  

الشخصي  كتونس والمرهرب  أو المعرياا يتعلق بحماي  الحياناا خاصاً ومرتقالً 

  وقرر.

ن لفكهر  الحيانهاا الشخصهي ، وإ المصهريالقضها  لهم يتعهرض  ذاا الوقهتوفى 

في أحد أحكامها ) ما بعيد عرلت لهاد تالمحكم  الدستو ي  العليا ق كانت
3
.) 

                                                 

(
1

  الخاصهه  علههى أن:" للحيهها 2014مهها الدسههتو  الصهها   سههن   57المهها    ( حيهه  نصههت 

   حرم ، وهي مصون  ال تمس".

((
2
حيهه  نههص المشههر  الدسههتو ي صههراح  فههي  2014كالدسههتو  التونرههي الصهها   سههن   

الفصهه  الرابههع والعشههرون منههه علههى أن:" تحمههى الدولهه  الحيهها  الخاصهه . وحرمهه  المرههكا، 

 وسري  المراسالا واالتصاالا والمعرياا الشخصي ".

Voir: Constitution de la République tunisienne en date du 27 janvier 

2014, Article 24 :" L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du 

domicile et le secret des correspondances, des communications et des 

données personnelles". 

(
3

  إنهه فضهال عمها تقهدم، فهإن وحيهبةنهه:" ( حي  قضت المحكم  الدستو ي  العليا المصري  

 - م  مناطق مها الحيها  الخاصه  لكه  فهر  تمثه  أغهوا ا ال يجهوز النفهاذ إليهها، وينحرهي  ومها 

أال يقتحمههها أحههد لههمانا لرههريتها، وصههونا لحرمتههها، و فعههاً لمحاولهه   -والعتحهها  مشههرو  

الحديثه  التلصص عليها أو اختال  بعء يوانحها، وبويه خار ما خهالل الوسهال  العلميه  

التهي بلههغ ترو ههها حههدا مههيهال، وكههان لتنههامي قههد اتها علههى االختههرا  أ ههرا بعيههدا علههى النهها  
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 فههي القههانون المصههري بشههةنفههالواقع يههدل علههى أن هنههاك فراغههاً تشههريعياً         

برهر  إذا تمهت هها يمعد نصور تجرم بحي  ال تويالشخصي   حماي  الحياناا

األمهر  ، ونقلها عحر الحدو  الجررافي ، غير مشروع ، ومعالجتها برر  تدليري

حرمههه  الحيههها  الخاصههه  لرفهههرا  وحقههههم فهههي ء يعهههرشهههةنه ت الهههيي يكهههون مههها

متفرقه  فهي بعهء  نصهوروإن كانت هنهاك  نتهاك.الل المعلوماتي  الخصوصي 

 .حكم نراقاً ليقاً ما الحيانااالتشريعاا ت

نهه يرهاير التويهه أ تريهع إلهى أهمي  ويو  مث  هيا التشهريعمما ال شك فيه أن و

ق حمايهه  فعالهه  للحيانههاا تهههد  إلههى تحقيهه التشههريعي فههي العديههد مهها الههدول التههي

ومعالجتهها  ههابعد انتشا  لهاهر  يمع خاص  وعدم إسا   استخدامها ،الشخصي 

الحايه  باتهت ملّحه  أكثهر مها أي وقهت مضهى فواستخدامها بال حماي  تشريعي . 

 أصهححتخاص  بعهد أن حماي  الحياناا الشخصي ، تشريع فاع  يضما إلى سا 

 .هيا ما ناحي  أولى   محاح  بةشكال مختلف معظم بياناا األفرا

وفعاله  سيشهك  أ ا  هامه   أن ويو  مثه  ههيا التشهريع وما ناحي   اني ،          

خصوصههها فهههي مجهههال  خاصههه  والحيانهههاا الشخصهههي  للمهههواطالحمايههه  الحيههها  ال

                                                                                                                   

يميعهم حتى في أ   شئونهم، وما يتص  بمالم  حيهاتهم، به  وبحيانهاتهم الشخصهي  التهي غهدا 

  أو الضهر الحهرساالطال  عليها وتجميعها نهحا ألعينها ووذانها. وكثيرا ما لحهق النفهاذ إليهها 

، تصهههون مصهههلحتيا قهههد تحهههدوان و خاللههههابةصهههحابها. وههههيه المنهههاطق مههها خهههوار الحيههها  

منفصلتيا، إال أنهما تتكامالن، ذلك أنهمها تتعلقهان بويهه عهام بنرها  المرهال  الشخصهي  التهي 

بهالنظر إلهى  -ينحري كتمانها، وكيلك نرا  استقالل ك  فر  بحعء قرا اته الهام  التي تكهون 

أكثر اتصاال بمصهيره وتهة يرا فهي أولها  الحيها  التهي اختها  أنماطهها.  - خصالصها وي ا ها

التهي يلهوذ الفهر  بهها، مرمئنها لحرمتهها ليهجهع إليهها بعيهدا عها  -هيه المناطق يميعهها  وتحلو 

كانههت بعههء الو ههالق الدسههتو ي  ال تقههر  هههيا  ولههئا. .................-أشههكال الرقابهه  وأ واتههها 

، إال أن الحعء يعتحره ما أشم  الحقو  وأوسعها، وهو كيلك أعمقها الحق بنص صري  فيها

حكههم المحكمهه  الدسههتو ي  العليهها  اتصههاال بههالقيم التههي تههدعو إليههها األمههم المتحضههر "  ايههع:

بالجلره  العلنيه  المنعقهد  قضالي  " ستو ي " الصها    16لرن   23قضي   قم المصري  في ال

  هـ. 1415شوال  17 الموافقم،  1995ما    18في يوم 
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، والتويه نحو التحول إلى مجتمهع معلومهاتي وخهدماا  قميه ، وفهى المعلوماتي 

واالسهتفا   مها  ،ضاع  ما  ق  األفرا  في المعامالا االلكترونيه يذاا الوقت 

التي أصححت تتضاع  فهي الوقهت الهراها مهع التقهدم  مزايا التجا   االلكتروني 

 .العلمي والتكنولويي

ي مجهال فه التي نشههدها اون إزا  الترو اا الرريع وما ناحي   الث ، و         

تتعهرض قهد ا از يها  حجهم المخهاطر التهي صاححها مهتكنولوييا المعلوماا وما 

حيه  أصهححت أكثهر عرله  لالنتهاكهاا واالختراقهاا  ،لها الحيانهاا الشخصهي 

ه المخاطر أصهححت ةمام تزايد هيفقح .  ذيوالتشويه عما كان عليه الولع عا 

هناك لرو   ملح  إلى تهدخ  المشهر  بهس تشهريع يرمهى إلهى حمايه  الحيانهاا 

زتههها وسههال  التكنولوييههاً المخههاطر التههي أفرالعتحهها  الشخصههي ، مههع األخههي فههي ا

حي  أن حماي  خصوصي  األفرا  ما االعتدا  عليها كهان قاصهراً فقه   الحديث ،

اليوم أمام تضاع    ومناسح  ي  التقليدي  التي لم تعد ماللمعلى النصور الجنال

حيهه   ،المعلوماتيهه  األفههرا  خصوصههي لمخههاطر الترههريب واالنتهههاك الصهها ق 

ا يانهب وههي ،و  شر  االنران وحياتهه الخاصه ه النصور لم تحم سكانت هي

واحد ما يوانب حقو  الشخصهي  وبعيهد  تمامها عها حمايتهه مها مخهاطر يمهع 

 وتخزيا الحياناا الشخصي .

لههك فههي شههك  تشههريع ذإلههى تريمهه  كهه  المصههري نههدعو المشههر   لههيلك          

  خاصه  عنهد معالجه  الحيانهاا بصهفو يرمى إلى حماي  الخصوصي  المعلوماتي 

 لهرو   مراعا  عند صياغ  مشرو  القانون مع األخي في االعتحا  ،الشخصي 

تخهزيا أحكهام وقواعهد وللمعالج ، المولوعي  و   الشروط الشكلي  كاف تضمينه

عهالو  علهى  ،حقهوقهم ويحمهي خصوصهيتهم لرفرا  يحف  بشك ونقلها  الحياناا

ومهد   ي تتمث  في ويوب بيان الرهرض منههاوالتالج  العام  للمع للمحا اتناوله 

 وااللتزامهاا التهيوبيان حقو  الشخص المعنهى بالمعالجه ، االحتفال بالحياناا، 
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ومهني  أخالقي بشك  الحياناا مع لكي نضما التعام  المعالج ،تقع على القالم ب

 .سريتها على في سحي  الحفال وقانوني

  تشهههريع خهههار يتعلهههق بحمايههه  الحيانهههاا فهههإن ويهههو وهللااااى النهايااا            

تحديههههد أطههههر تنظيميهههه  الشخصههههي ، يتعههههيا أن يكههههون هدفههههه العههههام واألساسههههي 

 حتى ال ترتخدم لرير األغراض التي يجب أن ترهتخدم لهها تهاوحمايها الستخدام

مهها قحهه  الريههر برريقهه  تههؤذ  أصههحابها أو ترههيئ إلههى  إسهها   اسههتخدامها ومنههع

إتاحه  الحيانهاا  إطا  قانونى يحقق التهوازن بهياوذلك ما خالل ولع  ،سمعتهم

 .وخصوصي  األفرا 

 هتم بدمد   وعون
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 اخلامتة
لكهه  فههر  منهها أحههد أهههم مظههاهر حياتههه الخاصهه ، التههي  الحيانههاا الشخصههي  تعههد

لحفال عليها وحمايتها ما ك  ما يرئ اسهتخدامها، السهيما بياناتهه يحرر على ا

أيههز  وأنظمه   عحهرتهه تجمع وتخزن  ون علمه أو موافقالتي أصححت الرقمي  

 هاوحفظ هاوتحليل هاعلى تخزينالهالل  الفالق  وقد تها تتمتع ب الحاسب اولي التي

 كلف . ها في أي وقت وبةق واسترياع

الخصوصههي  الحههق فههي يهه  بحمااألخيههر   رههنوااتضههاع  االهتمههام فههي ال وقههد

نظراً  الشخصي  خاص  الرقمي  خرو   انتهاك الحياناالتنحيه على المعلوماتي  وا

 المهها تتعههرض لههه للعديههد مهها االختراقههاا والمخههاطر التههي أصههححت تحههي  بههه

برهههحب التقهههدم التكنولهههويي المعلومهههاتي، األمهههر الهههيي يرهههتويب معهههه  اوتههههد ه

لههرو   تههدخ  المشههر  لحمايهه  هههيا الحههق بالشههك  واألسههلوب الههيي يتفههق مههع 

المعلوماتيهه  وسههيل  الختراقههاا، حتههى ال تصههح  التكنولوييهها طحيعهه  المخههاطر وا

الخاصه  فهي أحهد  تنااإلنراني  ووسيل  الخترا  حرم  حيا تنالالنتقار ما كرام

  يوانحها.

تههدخ  ل لمخههاطر أصههححت هنههاك لههرو   ملحهه هههيه اكهه  مههام تزايههد فة          

ي في االعتحا  تشريع يرمى إلى حماي  الحياناا الشخصي ، مع األخ االمشر  بر

 .زتها وسال  التكنولويياً الحديث المخاطر التي أفر

توصههلنا مهها خههالل تلههك الد اسهه  إلههى  يمكهها القههول بةننههاق، وبنهها  علههى مهها سههح

 جموع  ما النتالج والتوصياا التي يمكا إيمالها على النحو التالي: م

 النتائج (1)
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 اسههه  " معالجههه  تعهههد  التشهههريعاا الوطنيههه  المنظمههه  لمولهههو  الد: أوَلً       

عربيهه  ومنههها علههى سههحي  المثههال: التشههريع كانههت سههوا  الحيانههاا الشخصههي " 

ينحيهه  كالتشههريع الفرنرههي أالتونرههي والتشههريع القرههري والتشههريع العمههاني أو 

والتركههي، فجميعههها ترمههى إلههى تقريههر حمايهه  الحيانههاا والههدنما كي والرههويدي 

 الشخصي  وبصف  خاص  عند معالجتها.

اسههتحدال  التشههريعاا المنظمهه  لمولههو  الد اسهه  إلههىكافهه  : اتجههاه ياااً ثان      

تتمتع باختصاصاا وسهلراا  ذاا شخصي  قانوني  مرتقل  قابي  يهاا إ ا ي  

 تهد  ما مما ستها لمان توفير حماي  كامل  وفعال  للحياناا الشخصي .

لغ سهوا  علهى حماي  الحياناا أصح  في الوقت الراها مح  اهتمام بها ثالثاً       

ويريع ذلهك إلهى تعهد  وتنهو  المخهاطر  الوطنيأو  اإلقليميأو  الدوليالمرتو  

 .التي تحي  بعملياا يمع وإ ا   ومعالج  الحياناا الشخصي 

شخصاً طحيعيهاً أو معنويهاً خاصهاً أن القالم بمعالج  الحياناا قد يكون   اب اً       

يقع معالج  الحياناا لصال  المراقب، و يو عاماً منفر اً أو مشتركاً مع يخريا فأ

عاتقه مجموع  ما المحظو اا، يتعيا عليهه تجنحهها، بههد  تهوفير حمايه   على

 قانوني  فعال  للحياناا والحفال عليها ومنع إسا   استخدامها.

والحيانههاا الحراسهه  أو  الحيانههاا الشخصههي بههيا اخههتال  أن هنههاك  خامساااً       

ترلهب حمايه  أكثهر، نظهراً األخير  مها الحيانهاا ت نوعي اليع  الخاص  فذاا الرح

ألهميتها وخرو تهها، كمها أن معالجتهها فهي بعهء الحهاالا يكهون حصهراً علهى 

 .يهاا معين 

التههزام الجهههاا القالمهه  بجمههع ومعالجهه  الحيانههاا الشخصههي  بحيههان  سادساااً       

والحيانههاا الرههرض مهها الجمههع والمعالجهه ، بحيهه  ال يجههوز اسههتخدام المعلومههاا 

 المرجل  لد  القالم بالمعالج  في غير األغراض التي يمعت ما أيلها.

التههزام المعههالج بالحصههول علههى اإلذن المرههحق قحهه  المعالجهه  مهها  ساااب اً       
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الحياناا أو مها ينهوب عنهه قانونهاً، وفهى ذاا الوقهت يحظهر عليهه القيهام صاحب 

 ته.موافقالحصول على  ون ها أو تمكينه ما االطال  عليبإحالتها إلى الرير 

نها بالحمايهه  القانونيهه  هههي التههي تتههوافر بشههة التههي تتمتههعمعالجهه  ال ثامناااً         

الحيهها  لحفههال علههى حرمهه  التههي تهههد  إلههى االمولههوعي ، الشههروط الشههكلي  و

 الخصوصي  المعلوماتي .ب الخاص  لرفرا  والتي تتعلق

ي  الحيانهاا الشخصهي  لصهاحب الحيانهاا إقرا  كاف  تشريعاا حما تاس اً         

بمجموعههه  مههها الحقهههو  منهههها علهههى سهههحي  المثهههال: حقهههه فهههي االطهههال  عليهههها 

حقههه فههي سههحب موافقتههه االعتههراض علههى معالجتههها، ووتصههحيحها، وحقههه فههي 

الحقههو . وفههى ذاا إلههى غيههر ذلههك مهها ه الشخصههي  بياناتههحق  علههى معالجهه  المرهه

معالجه  بمجموعه  مها االلتزامهاا منهها الم بالقهال ذاتها التشريعااالوقت ألزمت 

المحافظ  على ، وعلى سحي  المثال: االلتزام بمعالج  الحياناا بةمان  ومشروعي 

اتخهههاذ االحتياطهههاا الالزمههه  لحمايههه  الحيانهههاا، ي  وسهههالم  المعالجهههاا، وسهههر

قحههه  واالحتفهههال برهههجالا أنشهههر  المعالجههه ، والحصهههول علهههى األذن المرهههحق 

 حي  أو محو الحياناا الشخصي .، المعالج  وأخيراً 

تحيا لنا ما خالل تلك الد اس  ويو  فرار تشريعي في العديد ما  عاشراً        

األنظمههه  القانونيههه  المنظمههه  لمعالجههه  مرهههتخرياا ترهههجيالا أيههههز  المراقحههه  

، بعههدما انتشههرا فههي اوونهه  األخيههر  لههاهر  قيههام بعههء المؤسرههاا الحصههري 

يانهب بعهء األفهرا  ومقهدمو الخهدماا األمنيه  بولهع  ههاا إلهىوالهيئاا والج

وتركيب كاميراا للمراقح ، في أماكا العم  والركا والرر  والممراا العامه  

    لضمان سالم  ممتلكاتهم وحياتهم.
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 التوصيات (2)

 ممن تشمم، م  عامم   خمم  لر مم،ل  احممص اىممص  لخاشمم،  لخاومم،م  :أول          

 ا،لجعممف حاشمم،صى ىممالاىامما   ن  ،لىمم   ىلمم  احان ممف لخب ناممن  لخشصومم فب

طمف لإلحن ي مفصضخمك ب 2016( لخومنا،  679وصص لخعمحف لألص،ب مف ،قمم )ا

  تضممان هممضل لختشمم، م لخلصلىمما لخصنوممف باشمم،صى ف اعنخجممفىلمم   ن بأحهناهممن 

 ممممن  لخب نامممن  ا صهنغ،ضممم بب مممنن  تعلمممقصنومممف   امممن  الخب نامممن  لخشصوممم ف

لخضممانان  لخ،لا ممف  خمم  ااممم   ممنء  صاطممنق لخل ممصا لخا ،صضممفا صلخشصومم فا 

لخاعنالمممف  ص لخصومممصل غ ممم، لخلمممناصاال  خممم  لخب نامممن   ص اللهمممن بومممص،  غ ممم، 

ب نن اصلو ن  صحا  لخمتحهم ص تم،  لختصمز ن صلخضمانان  لخاطبلمف صاش،صىفا 

ن حلممصق وممنحب لخب ناممن  اممم ا،لىممن  لخاصممنط، لختممال  اهممن  ن تتعمم،ض خهمم

 .حصح، نت

 لطف اؤ  ف  ص  ص ه مف جهف  ص اجلس  ص ل تحالث   خ  لخاىص  ثانيا         

تتاتممم اممن  لخشصومم ف تعامم  بحان ممف لخب نا قناصا ممفا ممتللف ضل  شصومم ف  ال، ممف 

 لخ عنخف خلب نان لخهنالف ص،قنب ف صتا  ض ف خضانن لخحان ف  ص لطن  بنصتونون 

  نا ىعصلختطص، لختهاصخصجال لختال تهااهلختلام صصقصلىا لخاعلصان  ان اصنط، 

صلخعامل ىلم  تال تهمن بوم ف ا متا، ا اام ته،ل،هن  ال لخجهن  لخحهصا مف ىل  

صضخمك  ا همصن امن اهناهمن لأل ن م ف لخعامل ىلم  ح من تطب مق لخلمناصنىل   ن 

لختممال ىا مم  بحان ممف لختشمم، عن  لخالن،اممف ىلمم  غمم،ل، اممن هممص اعاممصل بممح  ممال 

ال صلخاي،بمال لخ ،ا مال صلختصا م تشم، منخهص وا،  تش، عن  اا ان  خهن لخب نان  

 .لخالن،اف لخحا  ف  خ  غ ، ضخك ان لختش، عن  صلخلط،م
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 ن  اوملمناصن لخاشم،ص  ىلم  تضما ن  نخعالب  ضن  اصو  لخاش،    ا  لثثا       

ىاما  لخشصوم ف ا م  صتماا ، ص ص منء هص مف لخب نامن ضم،ص،    متلزم  ن  و، ح

ف امن  ن هامنك اصى م ا،لىمن امم  ألجلمح.جاعهمن لراتهنء ان لخيم،ض لخمضم تمم 

لخب نان  ر تصضم خهضل لألا، هان همص لخحمنل بنخا مبف خلب نامن  لختمال  متم  حنختهمن 

ىالاهن  ر بعما  صمض ،    بح ث ر  تم احصهن  ص حض هن  ص   خ  بعض لخجهن ا

  وحنبهن صاصل لف لخجهف لخاعا ف بحان ف لخب نان  لخشصو ف.

 ان مف لخب نامن  لخشصوم فىلم  اتنبعمف ح مال لخاصخمف اىص  لخلمنما ن  :ا  رابع       

ا لخل مممنم بنتصمممنض حان تهمممنخحممم ن تممماصل لخاشممم،  بصضمممم تشممم، م  لممم،، ص ممما م 

صلخمضم  همنا بان  اامم لرىتمالء ىللإلج،لءل  لخاان بف صلخه  لف خحان ف لخب نان ا 

ا صتصز اهمممنا صل مممتصالاهنا صجاعهمممنا صاللهمممنا تهمممنن  امممت  ىمممن اعنخج  اهمممن 

هن مممف ىلممم  ،وممما  اشمممطف  ا مممف بنخعامممللخجهمممن  لخاعهن مممف  فاطنخبممماصنطبممف صص

 م لخب ناممن   ص تب عهممن آلصمم، ن ألغمم،لض ممجالممصم بتلختممال ت صلخجهممن  لخشمم،هن 

تلما اهم خلعالخمف خهمال تاه ال  خ ابط، لف غ ، اش،صىفتجن، ف ،بح ف  ص ت ص ل ف 

 . انخصل ىلنبهم

 ممن تشمم، م  عامم  احممص اىممص  لخاشمم،  لخاومم،م  خمم  لر مم،ل    خامسييا         

ن  لم  ص جهمز  لخت مج ل لخبوم، فا ى لخا،لقبمف م صت،ه ب هنا ،ل بتا  م صض

ا امن ح مث ب منن اعنخجف لخت مج ع  لخبوم، فب تضان لخلناصن اوصون  تتعلق 

 حمضف صاحمص تلمكن لخاا  لختال  جب  ال غضصاهن صب نا وحف اعنخجتهن ش،صط

ح م،  حنختهمن خلي م،  ص اومن   لم،، تضما ن لخلمناصن بنإلضن ف  خم  ا لخت ج ع 

صنوف هل  اصاعنقبف هل ان  صنخف  حهناح هن ىل  لألات،ا   ص خلصن،جا،ص جت

ان قنم ىاال  بنإل نء   ص لختشه ، بمنخي ، صضخمك بنختلمنط  ص ل متص،لج ومص،   ص 

الطممم   مما ص  ص  ه مم، اممن لخت ممج ع   ص اشمم،هن بن ممتعانل لخهممنا ،ل  ص جهممز  
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همضة لأل عمنل بنختها ما  ص  ن تشاا لخعلصبمف  ضل لقت،ام  ىل   لخا،لقبف  ص لخت ج ل

لربتممزلز  ص تضمماا  ل ممتيعل لخوممص،   ص الطممم لخ  مما ص لخاممأصصض ىاهممن بأ ممف 

 .ص  لف  ال لرصعل بنخح نء  ص لخا نس بنألى،لض

صضمممم صت،ه مممب  صخحممم ن تممماصل لخاشممم،  بصضمممم قمممناصن  ممما م سادسيييا        

ضمم  طمن، صب لخل منم  خم ة اماىص اص جهمز  لخت مج ل لخبوم، ف لخا،لقبف هنا ،ل 

ىال ممف لختا  ا ممف ختا مم م اممن صممعل  وممال، بعممض لخلممصلم  صلخلمم،ل،ل   قممناصا 

ا صاام   منء   جهز  لخا،لقبف لخبو، ف بنألانهن صلخط،ق لخعناف صصضم ت،ه ب

هممضل لألامم، لصتمم،لق خلح ممن  لخصنوممف خن مم،لا  ر  ن  ممال ص ن هممنن  ال ممتصالاهن

صنوممف بعمماان لزالا  لخاومملحف لخعناممف  وممبح  تلتضمم هن  ممال لخصقمم  لخمم،لهن 

اممم ضمم،ص،   اا ممب اعممال لخجمم،لمم صلرىتممالءل  لخوممن،صف  ممال تلممك لألاممنهن

لختشا ا ىل   ن  هصن لخلنماصن ىل   ال،تهن امؤهل ن صاما،ه ن خحلمصق لأل م،لا 

 ف. ال لخصوصو 
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 اائمة املراجع

 ( املراجع باللغة العربية1)

 الكتب العامةأوال: 
 

: الحق في الخصوصي  والتعويء عنه، بيا دد السمي د. أسام  السيد ع – (1)

 .2015الفقه اإلسالمي والقانون، اإلسكند ي ، منشة  المعا  ، طحع  

 نظريههه  الحهههق، اإلسهههكند ي ،  ا  المرحوعهههاا د. ع اااام أناااو  ساااليم  -( 2)

 .2010طحع   الجامعي ،

ولههه  المهههدخ  للعلهههوم القانونيههه  وفقههها لقهههوانيا   . علاااى حساااين نجياااد  د -( 3)

 1993االما اا العربي  المتحد ، الكتاب الثاني، نظري  الحهق، الرحعه  األولهى، 

– 1994. 

م القانونيههه ، نظريههه  الحهههق، المهههدخ  إلهههى العلهههو د. نديااا  بباااراهيم سااا د  -( 4)

 .2001منشة  المعا  ، طحع  اإلسكند ي ، 

 .نشرو ا  الحماي  القانوني  للخصوصي ، بدون سن  حةمت قاسم   د. – (5)

الخصوصههي  الرقميهه  بههيا االنتهههاك والريههاب التشههريعي،  عاااط    ااريم –( 6)

 مصر، مركز  عم تقني  المعلوماا، بدون سن  نشر.

 ا: الكتب املتخصصةثاني

الجيناا الو ا ي  والحماي  الجنالي  للحهق د. أشرف توهللايق شم  الدين   – (1)

ربي ، الرحع  الثانيه ،   اس  مقا ن ، القاهر ،  ا  النهض  الع –في الخصوصي  
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2015. 

الحماي  القانوني  الدولي  للحياناا الشخصي   . مروه  ين ال ابدين صال  د -( 2)

عحر اإلنترنت بهيا القهانون الهدولي االتفهاقي والقهانون الهوطني، الرحعه  األولهى، 

 .2016 –هجري   1437مركز الد اساا العربي  للنشر والتوزيع، 

  اسهه   –أحكههام سههري  المعلومههاا الخاصهه      د. حسااين عديااد عااوس -( 3)

 .2015مقا ن ، مصر، الناشر مكتح  الوفا  القانوني ، طحع  

 : الدورياتاً ثالث
الحماي  اإل ا ي  والجنالي  لرفرا  عند تجميع  نام مدمد غنام د. غ - (1)

 ، مجل  األما والقانون، العد  الثاني،بياناتهم الشخصي  في أيهز  الكمحيوتر

 .2003، الرن  الحا ي  عشر، يوليو  بيأكا يمي  شرط  

الخصوصي   :اس سيري  هللا:     - د. منى تر : الموسو  – (2)

المعلوماتي  وأهميتها ومخاطر التقنياا الحديث  عليها، مجل  كلي  بردا  للعلوم 

 .2013االقتصا ي ، العد  الخار بمؤتمر الكلي ، بردا ، سن  

 والندوات : املؤمتراتاً رابع

ترو  التشريع الريحرانى بالمملك  المرربي  تجاه معالج  د. أمير بعداس   -( 1)

المعرياا ذاا الرابع الشخصي، مداخل  بندو  حول المترلحاا القانوني  

 ESCWAوالتنظيمي  إلقام  مجتمع معرف  مرتدام في المنرق  العربي  

 .2012 يرمحر  20 – 19والمنعقد  بحيروا في الفتر  ما 

الحمايه  القانونيه  للخصوصهي  المعلوماتيه   د. حسين بن س يد الغااهللارى  –( 2)

 فهههههههههي لههههههههه  مشهههههههههرو  قهههههههههانون المعهههههههههامالا اإللكترونيههههههههه  العمهههههههههاني،
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اإلنترنههت، و قهه  مقدمهه  لمههؤتمر أمهها المعلومههاا والخصوصههي  فههي لهه  قههانون 

 .2008يونيو 4-2القاهر  

 انهههاا الشخصهههي  فهههيحمايههه  الحي حهههول حماااد الدلوشااا:  اشاااد بااان د.  –( 3)

و قههه عمهه  مقدمهه  الههي نههدو   2008 69قههانون المعههامالا اإللكترونيهه   قههم 

سهلرن   برعايه  هيئه  تقنيه  المعلومهاا الجوانب القانوني  للتعهامالا اإللكترونيه 

 عمان، منشو   على الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=76 

 -لههواب  معالجهه  الحيانههاا الشخصههي  ام  عدااد الواحااد التهااام:  د. ساا -( 4) 

بحه  منشهو  بهالمؤتمر  -  اس  مقا ن  بيا القهانون الفرنرهي والقهانون الكهويتي

 16 – 15العلمي القانوني الثاني لكلي  القانون الكويتيه  العالميه  والمنعقهد يهومي 

 بدول  الكويت. 2015فحراير 

فهي الخصوصهي  كةحهد حقهو  اإلنرهان، بحه  الحق  شا ر :مي  سا:ت  -( 5)

 .2016مقدم إلى مركز النما  لحقو  االنران، يمهو ي  العرا ، طحع  

حههق االطههال  علههى الحيانههاا الشخصههي  فههي  د. شااري  يوساا  خاااطر  -( 6)

و قهه  بحثيه  مقدمهه  بههالمؤتمر القهانوني الههدولي الثههاني الهيي نظمتههه كليهه  فرنرها، 

التحههههدياا المرههههتجد  للحههههق فههههي  حههههول مولههههو القههههانون الكويتيهههه  العالميهههه  

 . 2015فحراير  16 – 15والمنعقد بدول  الكويت يومي الخصوصي  

الحماي  القضالي  للحياناا الشخصي ، المعهد العالي  عدد المجيد غميج   - (7)

 منشو  على الموقع اإللكتروني للمعهد: المررب.للقضا ، 
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http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre  

األ لهه  المتحصههل  مهها الوسههال  اإللكترونيهه  فههي إطهها   حمااود   علااى د. –( 7)

نظريههه  اال حهههاا الجنهههالي، بحههه  مقهههدم للمهههؤتمر العلمهههي األول حهههول الجوانهههب 

مركهز  –القانوني  واألمني  للعملياا اإللكتروني ، المنعقد بةكا يميه  شهرط   بهي 

  بههي 2003نيرههان  28 – 26بتهها يي  2003الححههول والد اسههاا العههد  األول 

 اإلما اا العربي  المتحد .

خصوصهي  الحيانهاا وحمايه  هويه  األفهرا  فهي  د. على مدماد ال:او    –( 8)

منتههد  مجلههس التعههاون الخليجههي للمشهها ك  العههالم الرقمههي، و قهه  عمهه  مقدمهه  ل

 المجتمعيههه  اإللكترونيههه  والحوكمههه  الرقميههه " خهههالل  و تهههه الثانيههه  فهههي فنهههد 

 .2013سحتمحر  9" وسيت  اني" أبو لحي، المنعقد  بتا يي 

و قهه  بحثيهه  بعنههوان "حمايهه  الحيانههاا المتداولهه  عحههر  د. ما:ااد عثماااس  -( 9)

الشهههحكاا" للمهههؤتمر الهههدولي األول حهههول "حمايههه  أمههها المعلومهههاا فهههي قهههانون 

 .2008يونيو  -اإلنترنت" 

خاص  بيا الحمايه  الدوليه  حرم  الحيا  العد الدين يوس    مجد د.  - (10) 

  1995 طحع  ،عربي  للد اساا األمني  والتد يبوالشريع  اإلسالمي ، المجل  ال

الترههههو اا الحديثهههه  لمفهههههوم الحههههق فههههي  د. مدمااااود عدااااد الاااارحمن  - (11)

الحق في الخصوصي  المعلوماتي ، و قه  بحثيه  مقدمه  بهالمؤتمر  -الخصوصي  

 حهول مولهو ته كلي  القانون الكويتي  العالمي  القانوني الدولي الثاني اليي نظم

فحرايههر  16 – 15والمنعقههد يههومي التحههدياا المرههتجد  للحههق فههي الخصوصههي  

 الكويت. 2015
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الجريم  االلكتروني  والترلب على تحدياتها،  :د. مفتاح بوبكر المطرد  -( 12)

لعربيهه  المههؤتمر الثالهه  لرؤسهها  المحههاكم العليهها فههي الههدول ا إلههىو قهه  مقدمهه  

 .2012   9   25 -23الفتر  ما  بجمهو ي  الرو ان المنعقد في

حماي  الحيانهاا الشخصهي  فهي عصهر المعلومهاا، و قه   ني  أو وني   -( 13) 

 والييعم  مقدم  في مؤتمر قانون وتشريعاا االتصاالا في الشر  األوس ، 

 .2011 يرمحر  13 - 12عقد بدبي في الفتر  ما 

 : الرسائلاً خامس
المشههكالا األخالقيهه  والقانونيهه  المثهها   حههول شههحك   باا ب باان :ااام   –( 1)

 –قرهههنرين   –االنترنهههت،   اسههه  ميدانيههه ،  سهههال  مايرهههتير، يامعههه  منهههو ي 

 .2007 -الجزالر

لهههماناا الخصوصهههي  فهههي االنترنهههت،  سهههال   د. ولياااد السااايد ساااليم  -( 2) 

  .2012سن    كتو اه مقدم  إلى كلي  الحقو  يامع  اإلسكند ي ،

 : املقاالت املنشورةاً دسسا

حقو  الشخص علهى بياناتهه والحهق فهي  –حماي  األفكا  د. حسام ندي    -( 1) 

علهى الموقهع اإللكترونهي  2016أغرهرس  14االعتراض مقال منشو  بتا يي: 

 التالي:

http://alamrakamy.com/ 

 23مقال منشو  بتا يي  ،ريعاا حماي  الحياناا الشخصي مصر وحماي  تش -

 على الموقع اإللكتروني التالي: 2015أغررس 

http://alamrakamy.com/%EF%82%A7%D9%85  

http://alamrakamy.com/
http://alamrakamy.com/
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، مقهههال منشهههو ، !قهههانون لحمايههه  الحيانهههاا الشخصهههي  سااا ود المريةاااد  –( 2)

 التالي: اإللكتروني، على الموقع 2012  11 29بتا يي: 

http://www.alsharq.net.sa/2012/11/29/601674 

 

قواعد حماي  الحياناا الشخصي  الصهحي  والمعركه   مدين: عدد الر ا   -( 3) 

علههى  2016يوليههو  25الههدالر  بههيا التعالههدي  العامهه ، مقههال منشههو  بتهها يي: 

 :الموقع اإللكتروني التالي

http://www.hespress.com/writers/315241.html. 

المخاطر التي تتههد  الخصوصهي  وخصوصهي  المعلومهاا  يون  عر   - (4)

 في العصر الرقمي، مقال منشو  على الموقع اإللكتروني التالي:

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=19032. 

 سابعًا: التشريعات العربية

المتعلهق بحمايه  المعريهاا  2004( لرن  63 قم ) التونري القانون -1

 .الشخصي 

المتعلهق بحمايه  األشهخار  2009( لرهن  8المرربي  قهم )القانون  -2

 .الياتييا تجاه معالج  المعرياا ذاا الرابع الشخصي

ةن حمايهه  خصوصههي  بشهه 2016( لرههن  13 قههم )القههانون القرههري  -3

 الحياناا الشخصي . 

 .2014( لرن  20قانون المعامالا االلكتروني  الكويتي  قم ) -4

تنظههيم نشههر  بشههةن( 26القههانون  قههم ) 2015إمهها    بههي فههي عههام  -5

 وتحا ل الحياناا

http://www.alsharq.net.sa/2012/11/29/601674
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=19032
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=19032
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قانون المعامالا االلكتروني  العماني الصها   بالمرسهوم الرهلراني  -6

 .2008( لرن  69 قم )

فههي شههةن تنظههيم وتركيههب  2015( لرههن  61ي  قههم )القههانون الكههويت -7

 كاميراا وأيهز  المراقح  األمني .

 املراجع األجنبية( 2)

 أوال: مراجع باللغة االجنليهية

(1)- Çağ daş Evrim Ergün, Ayşe Eda Biçer, İlke Işın 

Süer: The New Turkish Data Protection Law, April 2016, 

http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/Personal 

(2)- Mark heyenk: Protection of Personal Information 

Guidelines for South African Law Firms, 2013. 

(3)- Mindy Bilgehan and yusuf Mansur Ozer: Turkish 

Data Protection 2016, Article Published,19 October 2016. 

(4)-Solove, Daniel J. and Schwartz, Paul M., 

"Reconciling Personal Information in the United States and 

European Union" (2013). GW Law Faculty Publications & 

Other Works. Paper 956. 

http://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/956. 

(5)- Rosemary P Jay - Hunton & Williams: Data 

Protection & Privacy, in 31 Jurisdictions worldwide,2015. 

 : مراجع باللغة الفرنسيةثانيا

http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/Personal.(3)-
http://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/956
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(1)- Carole Girard-Oppici:" Les données personnelles 

et la protection de la vie privée à l'heure des nouvelles 

technologies" 

http://www.net-iris.fr/veille,juridique/dossier/20679/les-. 

(2)- Edouard Geffray: DONNÉES OUVERTES ET 

DONNÉES PERSONNELLES, LA SEMAINE 

JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT 

AU N° 9 - 27 FÉVRIER 2017. 

http://www.tendancedroit.fr/wp,content/uploads/2017/03/10

-Louverture-des-donnees-judiciaires.pdf. 

 (3)- Garance Mathias: Données personnelles : Votre 

conformité, Règlement européen Données Personnelles, Loi 

pour une République Numérique, Loi de modernisation de 

la justice du XXIème siècle, 16 FICHES PRATIQUES, 

Janvier 2017. 

http://www.avocats-mathias.com/wp-personnel-Janvier-

2017.pdf. 

 (4)- GUIDE PROTECTION DES DONNÉES 

PERSONNELLES:"L’APPORT DES NORMES 

VOLONTAIRES,Ce document a été élaboré par la 

commission de normalisation AFNOR Sécurité des 

systèmes d’information (CN 27-SSI), Janvier 2017,  

file:///D:/AFNOR_Guide_Protection_des_donnees_perso. 

https://plus.google.com/101054092231792973131?rel=author
http://www.net-iris.fr/veille,juridique/dossier/20679/les-
http://www.tendancedroit.fr/wp,content/uploads/2017/03/10-Louverture-des-donnees-judiciaires.pdf
http://www.tendancedroit.fr/wp,content/uploads/2017/03/10-Louverture-des-donnees-judiciaires.pdf
http://www.avocats-mathias.com/wp
file:///D:/AFNOR_Guide_Protection_des_donnees_perso
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 (5)- Olivier Coutor, Geoffrey Delcroix:” Vie privée 

à l’horizon 2020 Paroles d’experts”, https://www.cnil.fr/.  

(6)- Rocco Bellanova et Paul De Hert:"Protection des 

données personnelles et mesures de sécurité : vers une 

perspective transatlantique".  

https://conflits.revues.org/17429. 

 شريعات األجنبيةالت :اً ثالث

(1)- Loi française, n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

(2) -The Act on Processing of Personal Data, Act No. 429 of 

31 May 2000, of Denmark. 

(3)- The Personal Data Act of the Alvaro Islands, Act no. 73 

on the 8 May 2001 as amended by act no.24 on the 17 May 

2004. 

(4)- South African Personal Data Act No. 4 of 2013: 

Protection of Personal Information Act, 2013. 

(5)- Swedish Personal Data Act (1998:204). 

(6)- Turkish Personal Data Protection Act No. (6698) 2016. 

 االلكرتونية املوااع (3)
http://www.arablaw.org. 

http://www.id.gov.ae/ar/mediacentre/news/2013/9/9/%D8%.  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html? uri=cellar:2bf140bf-  

https://www.cnil.fr/
https://conflits.revues.org/17429
http://www.arablaw.org/
http://www.arablaw.org/
http://www.id.gov.ae/ar/mediacentre/news/2013/9/9/%D8%25.
http://www.id.gov.ae/ar/mediacentre/news/2013/9/9/%D8%25.
http://eur/
http://eur/
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https://www.yemen- . 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-. 

http://www.dw.com/en/european-court-of-justice-rules- . 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=4865&y=2008& 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1152114. 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Privacy_Day. 

http://www.emaratalyoum.com/local-  

http://www.youm7.com/story/2017/6/9/ -التجرس-ترحيقاا  . 

http://www.alhayat.com/Articles/23312838/%D9%82%D8. 

https://www.adnoc.ae/-/media/adnoc/files/.../adnoc-code-of-  

http://www.emaratalyoum.com/local-  

http://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/956. 

http://www.alsharq.net.sa/2012/11/29/601674. 

http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9% 

http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_ 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=242354. 

http://www.mondaq.com/turkey/x/536444/data+protection/. 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/c4b4f7d0-637a-. 

https://www.ar.smex.org. 

https://rm.coe.int/16806af0e6. 

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/262153/%D9%83%D 

https://www.bayt.com/ar/specialties/q. 

http://mics.unicef.org/files?job. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7. 

http://www.comune.como.it/it/. 

https://carjj.org/sites/default/files/%D9%85%D8%B3%D9. 

http://www.emaratalyoum.com/local 

http://gcc.albakara.com/sites/default/files/gcc_ar_consumers 

https://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/p.7
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
http://www.dw.com/en/european-court-of-justice-rules-against-mass-data-retention-in-eu/a-36859714
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Privacy_Day
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-09-15-
http://www.youm7.com/story/2017/6/9/تطبيقات-التجسس-والإرهاب-على-
http://www.alhayat.com/Articles/23312838/%D9%82%D8%A7%D9
https://www.adnoc.ae/-/media/adnoc/files/.../adnoc-code-of-conduct_rev_02_3.a
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2013-09-15-
http://scholarship.law.gwu.edu/faculty_publications/956
http://www.alsharq.net.sa/2012/11/29/601674
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=242354
http://www.mondaq.com/turkey/x/536444/data+protection/
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/c4b4f7d0-637a-4e1b-9bda
https://rm.coe.int/16806af0e6
https://www.bayt.com/ar/specialties/q
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%25
http://www.comune.como.it/it/
https://carjj.org/sites/default/files/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_0.doc
http://www.emaratalyoum.com/local%20section/accidents/2013-09-15-
http://gcc.albakara.com/sites/default/files/gcc_ar_consumers_personal_data_protection_policy.pdf
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http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9. 

http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/Personal 

http://alamrakamy.com/%EF%82%A7%D9%85%D8%   

http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_Secu 

http://alamrakamy.com/%EF%82%A7%D9%85%D8%. 

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=4342. 

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre 

https://sitcegypt.org/?p=4048. 

http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_ 

http://dp.difc.ae/legislation/dp_protection/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alamrakamy.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%25
http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/PersonalDataProte
http://www.cakmak.av.tr/articles/Telecoms_Media/PersonalDataProte
http://www.specto.co/files/Books_Details/Samples/IT_Security_Arabic_SampleLesson.pdf
http://alamrakamy.com/%EF%82%A7%D9%85%D8%25
https://sitcegypt.org/?p=4048
http://dp.difc.ae/legislation/dp_protection/
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 الفهرس
 الصفحة املوضوع

 2.............................................مقدم ...........................................

 2.....................................التعري  بمولو  الد اس  وأهميته..............

 12.......................................................................أسحاب الد اس ....

 18...............................................................أهدا  الد اس ...........

 22...........................................................نرا  الد اس .................

 24..........................................................منهجي  الد اس ................

 25.........................................التشريعاا المنظم  لمولو  الد اس .....

ولههع نصههور صههريح  تعنههى بمعالجهه  الحيانههاا لههما قههانون  اَلتجاااه األوب 

 26............................................حماي  الحياناا الشخصي ...................

تضههميا بعههء التشههريعاا الخاصهه  نصوصههاً تعنههى بمعالجهه   اَلتجاااه الثااان: 

 29...........................الحياناا........................................................

ولهههع تشهههريع خهههار وصهههري  يتعلهههق بمعالجههه  الحيانهههاا  اَلتجااااه الثالاااث  

 30.................................................................................الشخصي 

 31....................................................................خر  الد اس ........

 مبحث متهيدي
 مفهوم معاجلة البيانات الشخصية

 32............................................................................تمهيد وتقسيم

 36...................تعري  معالج  الحياناا الشخصي  وأطرافها. األوب  مطل ال
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 36.................................................................معالج .التعري    أوَلً 

 41................................................................أطرا  المعالج .  ثانياً 

 41.....................................الشخص المرؤول عا المعالج ....... -1

 44.............................................المعالج............................. -2

 47...........................المعالج ما الحاطا................................. -3

 50.........الشخص المعنى باألمر( .....................صاحب الحياناا ) -4

 51............المرتفيد أو المتلقي أو المرس  إليه ............................ -5

 53........................لاب  حماي  الحياناا................................ -6

 55...................................................مولو  المعالج  الثان:  المطل 

 55............................................................................تمهيد وتقسيم

 58............................................تعري  الحياناا الشخصي  األوب  الفرع

 62...............والحياناا الحراس  الحياناا الشخصي  التفرق  بيا الثان:  الفرع

 65........... ...معالج  الحياناا........   بشةنمحظو األعمال ال الثالث  المطل 

 66................حظر معالج  الحياناا الشخصي  المتعلق  باألطفال......... أوَلً 

اا الشخصههههي  ألغههههراض  عاليهههه  أو الترههههويق حظههههر اسههههتعمال الحيانهههه ثانياااااً 

 70...................................................................................المحاشر

 73حظر معالج  الحياناا الشخصي  ذاا الرحيع  الخاص .................... ثالثاً 

 78وافق  صاححها..........حظر إحال  الحياناا الشخصي  إلى الرير  ون م  اب اً 

 83حظر إطال  الرير على الحياناا الشخصي  مولو  المعالج ........ خامساً 
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 الفصل األول
 ة معاجلة البيانات الشخصيةشروط اانوني

 85...........................................................................تمهيد وتقسيم

 ( لمعالجهههههههههه  الحيانههههههههههاا لشههههههههههكلي )اإليراليالشههههههههههروط ا المددااااااااااث األوب 

 87................................................................................الشخصي .

الحصهههههول علهههههى تصهههههري  مرهههههحق مههههها الجهههههه  اإل ا يههههه   الةااااارط األوب 

 87...............................................................................المختص ..

إيهههرا  تقيهههيم لحيهههان تهههة ير المعالجههه  علهههى حمايههه  الحيانهههاا  الةااارط الثاااان: 

 91.................................................................................الشخصي 

 94......صاحب الحياناا )المعنى باألمر( ..أخي موافق  الشخص  الةرط الثالث 

أن يهههههتم االحتفهههههال بالحيانهههههاا التهههههي يهههههتم معالجتهههههها لمهههههد   الةااااارط الرابااااا  

 102.................................................................................معين ...

ولهههههههههههوعي  لمعالجههههههههههه  الحيانهههههههههههاا الشهههههههههههروط الم المدداااااااااااث الثاااااااااااان: 

 105........................................................................الشخصي .......

أن تهههههههههههههههههتم المعالجههههههههههههههههه  برريقههههههههههههههههه  نزيهههههههههههههههههه   الةااااااااااااااااارط األوب 

 105.................................................................ومشروع .............

مشههههههههروع  ومحههههههههد   أن يكههههههههون للمعالجهههههههه  غايهههههههه   الةاااااااارط الثااااااااان: 

 109...............................................................................ووالح 

عالجهههههههههههههه  برريقهههههههههههههه  ماللمهههههههههههههه  أن تههههههههههههههتم الم الةاااااااااااااارط الثالااااااااااااااث 

 113.................................................................................ومناسح 
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االحتفهههههههههههههال بالحيانهههههههههههههاا برريقههههههههههههه  أن يهههههههههههههتم  الةااااااااااااارط الرابااااااااااااا  

   114..........................................................................معين ..........

 الفصل الثاني
 الناشئة ع  معاجلة البيانات الشخصيةالقانونية اآلثار 
 115.........................................................: ..............تمهيد وتقسيم

 117.................... معالج مولو  الصاحب الحياناا : حقو  المددث األوب

 117....................................................................... تمهيد وتقسيم 

 118.........................حق االطال  على الحياناا وتصحيحها المطل  األوب 

 125..........................حق االعتراض على معالج  الحيانااالمطل  الثان:  

الريهههههو  فهههههي الموافقههههه  المرهههههحق  علهههههى معالجههههه   حهههههق المطلااااا  الثالاااااث 

 133.............................................................................الحياناا....

 معالجههههههههه التزامهههههههههاا الشهههههههههخص القهههههههههالم بعمليههههههههه  ب المدداااااااااث الثاااااااااان: 

 134.....................................................................الحياناا............

 134....................................................................... تمهيد وتقسيم 

 136................االلتزاماا المهني  المتعلق  بنشاط المعالج .... المطل  األوب 

 137.................اناا بةمان  ومشروعي .....االلتزام بمعالج  الحي الفرع األوب 

 141..االلتزام بالمحافظ  على سري  وسالم  المعالجاا...........  الفرع الثان:

 147...........اتخاذ االحتياطاا الالزم  لحماي  الحياناابااللتزام  الثالث  الفرع

 158..................االلتزام باالحتفال برجالا أنشر  المعالج .. الفرع الراب  
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 160التزاماا القالم بالمعالج  في موايه  صاحب الحياناا...... المطل  الثان: 

 161....االلتزام باإلخرا  بمعالج  الحياناا الشخصي ............... الفرع األوب 

 166......االلتزام بالحصول على اإلذن المرحق قح  المعالج ...... الفرع الثان: 

 168........االلتزام بحي  أو محو الحياناا الشخصي .............. الثالث الفرع 

 

 ل الثالثالفص
 عاجلة مستخرجات تسجيالت أجههة املراابة البصريةاألحكام القانونية مل 

 170..........................................................................تمهيد وتقسيم

 177....الترجيالا الحصري .مرتخرياا معالج  صح  شروط المددث األوب  

 177...ص بيلك ما الجه  اإل ا ي  المختصالحصول على ترخي الةرط األوب 

 179.حصر استعمال وسال  المراقح  الحصري  على أماكا معين  الةرط الثان: 

 180استخدام وسال  المراقح  الحصري  لتحقيق أغراض معين .... الةرط الثالث 

 180لرو   إعالم العام  بويو  وسال  المراقح  الحصري ...... الةرط الراب  

 181.......لرو   االحتفال بالترجيالا مد  زمني  معين ..... الةرط ال:ام  

 182......مد  يواز إحال  الترجيالا الحصري  التي تم يمعها.المددث الثان:  

 183......................................إعدام الترجيالا الحصري .المددث الثالث  

 
 

 مطلب أخري
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 مدى حاجتنا إىل س  تشريع خاص حبماية البيانات الشخصية
 191................................................................................ تم ل:اا

 191.................................................................................النتائج.

 194..............................................................................التوصياش

 197.........................................................................قائم  المرا: 

 208................................................................................الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


