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علسث لجىت الحلىق والحطٍاث والعالكاث الخاضحُت ًىم الخمِؽ  20حىان  2010حلؼت
صازكذ داللها باإلحماع على جلطٍطها حىٌ مشطوع اللاهىن ألاػاس ي عسز  2010/00اإلاخعلم باإلاىافلت
على اهظمام الجمهىضٍت الخىوؼُت إلى اجفاكُت الاجحاز ؤلافطٍلي إلاىع الفؼاز وميافحخه.
هصا واػخأهفذ اللجىت في الىظط في مشطوع اللاهىن ألاػاس ي عسز  2010/ 25اإلاخعلم بحماًت
اإلاعؼُاث الصخصُت الصي ػبم للجىت أن شطعذ في الىظط فُه دالٌ السوضة الىُابُت الفاضػت.
وفي بساًت أشغاٌ اللجىت ،جىلى أحس ألاعظاء باعخباضه الطئِؽ الؼابم للجىت الخصهير بمىهجُت
العمل التي جم جىدتها اللجىت في إػاض حعهسها بسضاػت مشطوع اللاهىن ألاػاس ي اإلاصوىض ،حُث أفاز أهه
جم في الغطض علس ػلؼت مً حلؼاث الاػخماع وجم الاػخماع إلى ول مً الؼُس وظٍط العالكت مع
الهُئاث السػخىضٍت واإلاجخمع اإلاسوي وحلىق ؤلاوؼان والؼُس ضئِؽ هُئت اإلاعؼُاث الصخصُت .هما
اػخمعذ اللجىت بالىظط إلى وضوز عسز مً ػلباث الاػخماع إلى ول مً هُئت الىفاش إلى اإلاعلىمت والىلابت
الىػىُت للصحفُين الخىوؼُين ومىظمت اإلاازة  12واإلاىظمت الخىوؼُت إلاىاهظت الخعصًب واإلاىظمت
السولُت لسعم ؤلاعالم ومطهع جىوؽ لحطٍت الصحافت وحمعُت ًلظت مً أحل السًملطاػُت والسولت
اإلاسهُت واإلاجلؽ الىػني لعمازة ألاػباء وحمعُت السفاع عً اللُم الجامعُت والجامعت الخىوؼُت
لشطواث الـخأمين وؤلاجحاز الخىوس ي لصىاعت والخجاضة والصىاعاث الخللُسًت والجمعُت اإلاهىُت الخىوؼُت
للبىىن واإلاؤػؼاث اإلاالُت.
هصا وأوضح أن مشطوع اللاهىن اإلاعطوض في عالكت باجفاكُت  100إلاجلؽ أوضوبا اإلاخعللت
بحماًت ألاشخاص ججاه اإلاعالجت آلالُت للمعؼُاث شاث الؼابع الصخص ي ،مشسزا مً حاهب آدط على
أهمُت حعمُم الىظط في اإلاشطوع اإلاعطوض باعخباضه ًؼطح عسًس الاشيالُاث التي مً بُنها إًجاز الخىافم
بين الحم في حماًت اإلاعؼُاث الصخصُت اإلاىصىص علُه طمً الفصل  24مً السػخىض والحم في
الىفاش إلى اإلاعلىمت إلى حاهب ططوضة مطاعاة دصىصُت عسًس اللؼاعاث الػُما اللؼاع اإلاالي والبىيي
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واإلاصطفي والصحي والصحافت ،مشيرا في شاث الؼُاق إلى جحفظاث عمازة ألاػباء حىٌ مشطوع اللاهىن
ألاػاس ي اإلاعطوض التي ّبُيذ بمىاػبت الاػخماع إليها أن اإلاشطوع حشىبه عسًس الىلائص التي ًخعين
جساضهها حتى ًمىً جؼبُله بؼطٍلت جظمً مصالح وحلىق حمُع ألاػطاف والتي مً بُنها ما حاء طمً
ّ
اإلاؼبلت
الفصل  6مىه والصي ًحجط معالجت اإلاعؼُاث الصخصُت زون الحصىٌ على اإلاىافلت
للصخص اإلاعني باإلاعالجت معخبرة شلً غير مىؼلي داصت باليؼبت للحاالث الصحُت اإلاخعىطة والتي
ًخعصض فيها الحصىٌ على اإلاىافلت اإلاؼبلت للمعىُين باألمط.
هصا ،هما أفازث ضئِؼت اللجىت أن الهُئت الىػىُت لحماًت اإلاعؼُاث الصخصُت كس أحالذ
بخاضٍر  0هىفمبر  2010مطاػلت جخظمً مالحظاث وملترحاث إطافُت في دصىص مشطوع اللاهىن
ألاػاس ي اإلاصوىض مظُفت أهه ًمىً للجىت الاػخعاهت بذبراء في اإلاجاٌ إن ضأث ططوضة في شلً.
 عنوان مشروع القانون ألاساس ي املعروض  :مشروع قانون أساس ي عذد  8102/ 82املتعلق
بحمايت املعطياث الشخصيت :
أشاض عظى باللجىت أن مشطوع اللاهىن ألاػاس ي اإلاعطوض ًخظمً عسًس الاحطاءاث اإلاظمىت
باللؼم الخامؽ مً اإلاشطوع واإلاخعللت بخلً اإلاخبعت لسي الهُئت أو عىس الؼعً في كطاضاتها أمام
اإلاحىمت ؤلازاضٍت ،مظُفا في شاث الصسز أهه بالطحىع إلى أحيام الفصل  65مً السػخىضً ،دبين أهه
جخذص شيل كىاهين عازًت الىصىص اإلاخعللت باإلحطاءاث أمام مذخلف أصىاف اإلاحاهم وعلُه ،فئهه
ًلترح إفطاز هصه ؤلاحطاءاث بىص مؼخلل.
وفي جفاعله مع هصا اإلالترحّ ،بين أحس الىىاب الحاططون أهه ال ًمىً فصل هصه ؤلاحطاءاث عً
بلُت فصىٌ اإلاشطوعّ ،
مبِىا أن اإلاشطوع اإلاعطوض ًخذص بطمخه شيل كاهىن أػاس ي باعخباضه ًخعلم
بالحطٍاث وحلىق ؤلاوؼان وشلً عمال بملخظُاث الفصل ػابم الصهط.
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 الفصل ألاول :
أهس أحس أعظاء اللجىت الحاططون كبل الشطوع في زضاػت مىاكشت اإلاشطوع على ًخم
الاػخئىاغ بملخظُاث اللاهىن ألاػاس ي عسز  63لؼىت  2004اإلاىؼبم حالُا في ًخعلم بحماًت
اإلاعؼُاث الصخصُت.
هصا واكترح عظى آدط مً الىاحُت الشيلُت اعخماز جلىُت عىىهت الفصىٌ جىطَؼا لجطٍان
العمل الصي أصبح معمىال به في ألاهظمت اإلالاضهت والدشطَع ألاوضوبي.
أما فُما ًخعلم بمظمىن الفصل ألاوٌ ،فلس أشاض أحس الىىاب إلى ططوضة الخىصُص صلب
اإلاشطوع اإلاعطوض على جحجير جساوٌ اإلاعؼُاث داضج التراب الخىوس ي وأهس مً هصا اإلاىؼلم على وحىب
وطع آلُاث وطىابؽ هفُلت بحماًت اإلاعؼُاث الصخصُت ومىع اػخعمالها بهسف ؤلاػاءة إلى ألاشخاص
مظُفا أن الاجحاز ألاوضوبي كس اجذص جسابير صاضمت في دصىص هلل اإلاعؼُاث الصخصُت مً وإلى أي
زولت عظىة به وػدسحب جلً اإلالخظُاث على حعامالتها لسي جبازٌ اإلاعؼُاث الصخصُت مع زوٌ
داضج الفظاء ألاوضوبي والتي ال جىفط مؼخىي حماًت ٌعازٌ اإلاؼخىي الصي ًىفطه الاجحاز ألاوضوبي.
وفي شاث الصسزّ ،بين عظى آدط باللجىت أهه ًخعين مبسئُا الخمُيز بين اإلاعؼُاث الصخصُت
لألفطاز شاث الصلت بحُاتهم الخاصتّ ،
وبين اإلاعؼُاث الصخصُت اإلاخصلت بالحُاة العامت ،مظُفا أن
اإلاشطوع في صُغخه اإلاعطوطت ال ٌشيرا إلى هصا الخمُيز دالفا إلاا هى معخمس باللاهىن ألاػاغ اإلاىؼبم
حالُا.
هما أوضح في شاث الخصىص أن عسم جساضن شلً مً شأهه أن ًؼطح عسة اشيالُاث في عالكت
ببلُت فصىٌ مشطوع اللاهىن ألاػاس ي اإلاعطوض ،م ّ
شسزا على أهمُت الخىفُم بين طمان الحم في
حماًت اإلاعؼُاث الصخصُت مً حهت وما شهسجه جلىُاث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاٌ مً جؼىض
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هائل ومؼخمط واوؼُاب وجسفم اإلاعؼُاث مً حهت أدطي واػخذسامها بشيل ّ
فعاٌ في دلم الثروة
الػُما باليؼبت لللؼاعاث الاكخصازًت التي حؼخىحب إلػساء دسماتها هلل وجبازٌ اإلاعلىماث.
هصا وأشاض إلى أن اإلاشطوع اإلاعطوض ال ّ
ًميز بين اإلاعؼُاث الصخصُت لألفطاز شاث الصلت
بحُاتهم الخاصتّ ،
وبين اإلاعؼُاث الصخصُت اإلاخصلت بالحُاة العامت وشلً في عالكت بحم الىفاش إلى
اإلاعلىمت.
ّ
وفي جسدلهّ ،بين أحس الىىاب الحاططون أن اللاهىن
اإلاىؼبم حالُا ال ًىفط الحماًت اليافُت
للمعؼُاث الصخصُت ،مشيرا إلى عسز مً اإلاماضػاث والاهتهاواث التي جؼاٌ اإلاعؼُاث الصخصُت والتي
مً بُنها هشف البُاهاث أو إحالتها إلى الغير أو جحىٍلها إلى الخاضج.
وأطاف أن في شاث الصسز أن بعع الشطواث الخجاضٍت جفطض على حطفائها أن ًمىىىهم مً
بُاهاتهم الخاصت على غطاض ضكم بؼاكت الخعطٍف الىػىُت وضكم الهاجف الصخص ي الػُما باليؼبت
للمعامالث التي جخم بىاػؼت صيىن بىىُت.
وفي جفاعله ،أبطظ عظى باللجىت أهمُت الحصىٌ على مىافلت الصخص اإلاعني باألمط عىس
الخحصُل على معؼُاجه الصخصُت ومعالجتها.
هصا ّ
وشسز في شاث الؼُاق على ططوضة وطع طىابؽ بهسف طمان حم ألافطاز في حماًت
معؼُاتهم الصخصُت واكترح جبعا لصلً مطاحعت الفصل ألاوٌ في اججاه إطافت عباضة "الظماهاث"
وإعازة صُاغخه هما ًلي  :يهسف هصا اللاهىن إلى طمان حم ول شخص في حماًت معؼُاجه الصخصُت
وٍظبؽ الشطوغ والظماهاث وؤلاحطاءاث الىاحب احترامها في إػاض معالجت جلً اإلاعؼُاث .وبعطض
الفصل في صُغخه ّ
اإلاعسلت ،جمذ اإلاصازكت علُه بأغلبُت ألاعظاء الحاططًٍ.
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 الفصل : 8
أثنى أحس أعظاء لجىت على حىزة صُاغت الىصىص الدشطَعُت الصازضة كبل الثىضة ،مبِىا أن
ؤلاشياٌ الصي حاٌ زون جىفُصها على الىحه اإلاأمىٌ ًىمً في عسم صسوض هصىصها الخؼبُلُت.
وأشاض مً حهت أدطي إلى مطاهع الىساء اإلاىخصبت على التراب الخىوس ي التي جخىلى بمىاػبت كُامها
بمهامها معالجت عسًس اإلاعؼُاث الخاصت بالخىوؼُين واكترح أن ًخم ألادص بعين الاعخباض لهصه الىطعُت
وشلً مً دالٌ عسم اشتراغ الجيؼُت الخىوؼُت في الصاث الؼبُعُت أو اإلاعىىٍت إلاماضػت وشاغ
معالجت اإلاعؼُاث الصخصُت بما مً شأهه أن ٌشيل طماهت للحم في حماًت اإلاعؼُاث الصخصُاث
وٍمىع اػخعماٌ هصه البُاهاث بغطض ؤلاػاءة لألشخاص أو الخجؼؽ والخحطي.
وفي جفاعله ،أشاض عظى آدط باللجىت إلى بعع الخؼبُلاث التي هجسها في الهىاجف اإلاحمىلت
والتي جمىً مً معطفت هىٍت اإلاخصل وصىضجه الصخصُت مً دالٌ الىفاش إلى البُاهاث اإلامؼىهت
الىتروهُا ،مشيرا في ػُاق مخصل إلى دؼىضة ما جلىم به بعع الشطواث اإلاخعللت بصبر آلاضاء التي جخىلى
الاجصاٌ بعسز مً اإلاىاػىين بهسف ػلب بُاهاث شخصُت في ظل غُاب هص كاهىوي ًىظم هصه اإلاؼألت
وٍؤمً ػالمت وػطٍت اإلاعؼُاث.
هصا واكترح بعع ألاعظاء الحاططون في عالكت بالظىابؽ اإلاخعللت باألمً والسفاع والىاضزة
بالفصل  2مً اإلاشطوع أن جخم ؤلاحالت طمً الفصل اإلاصوىض إلى أحيام ول مً اللاهىن ألاػاس ي عسز
 22لؼىت  2016اإلاخعلم بالحم في الىفاش إلى اإلاعلىمت أو اللاهىن ألاػاس ي اإلاخعلم بميافحت ؤلاضهاب ،في
حين ضأي البعع آلادط غُاب الجسوي مً إعازة الخىصُص على هصه الظىابؽ ػاإلاا ػبم الخىصُص
عليها طمً هصىص ػابلت والتي مً بُنها اللاهىن ألاػاس ي اإلاخعلم بالحم في الىفاش إلى اإلاعلىمت آهف
الصهط والصي ًىص الفصل  24مىه على إمياهُت ضفع ػلب الىفاش إلى اإلاعلىمت إشا وان شلً ًؤزي إلى
إلحاق ططض باألمً العام أو بالسفاع الىػني أو بحلىق الغير في حماًت حُاجه الخاصت ومعؼُاجه
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الصخصُت وملىُخه الفىطٍت واكترحىا جبعا لصلً حصف ما ًلي مً الفلطة ألاولى مً الفصل " :فُما ال
ًخعاضض مع ملخظُاث ألامً العام والسفاع الىػني وفلا للدشطَع الجاضي به العمل" .وبخمطٍط اإلالترح
ألادير على الخصىٍذ ،جمذ اإلاصازكت على اعخمازه بأغلبُت ألاعظاء.
هصا وصازكذ اللجىت باإلحماع على اإلالترح ّ
اإلالسم مً كبل الهُئت الىػىُت لحماًت اإلاعؼُاث
الصخصُت واإلاخمثل في إطافت فلطة جخظمً ما ًلي  ":ال جىؼبم أحيام هصا اللاهىن على مؼالب الىفاش
إلى اإلاعلىمت بما في شلً الىفاش إلى الىثائم العمىمُت اإلاخظمىت إلاعؼُاث شخصُت والتي جبلى داطعت
ألحيام اللاهىن عسز  22لؼىت  2016اإلاؤضخ في  24ماضغ  2016اإلاخعلم بالحم في الىفاش إلى اإلاعلىمت".
هما صازكذ اللجىت على إطافت ما ًلي إلى الفلطة ألاولى مً الفصل " :ػىاء جمذ مً
ألاشخاص الؼبُعين أو مً ألاشخاص اإلاعىىٍين".
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