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رفع الجلسة 22 :و 20دق بعذ الظهر

علدث لجىت الحلىق والحسياث والعالكاث الخازجيت جلصت خصصتها ملىاصلت الىظس في فصىل معسوع
اللاهىن الاشاس ي املخعلم بحماًت املعطياث الشخصيت عدد .25/2012
افخخحذ اللجىت اظغالها بلساءة جماعيت ملعسوع اللاهىن كما جم الاجفاق عليه في الجلصت الفازطت لخكىيً
فكسة ظاملت وواضحت لدي جميع الىىاب على فحىي مجمل الفصىل .ومً ثمت واصلذ مىاكعت الفصىل كما ًلي:

الفصل :4
اعخبر بعع الاعظاء باللجىت أن هرا الفصل ًطسح إظكاال فعليا وحصاءلىا بأي معنى ًمكً جطبيم هرا
اللاهىن على العسكاث التي حعالج املعطياث الشخصيت لغير الخىوصيين املخىاجدًً على التراب الخىوس ي مثل العسكاث
ّ
املصدزة كليا والتي حعمل جحذ طائلت كاهىن .1792
و اعخبر أحد الىىاب اهه ليض مً صالحياث الهيئت ان جساكب أو حعالج املعطياث الشخصيت لألجاهب .وطالب
باالشخماع الى املعىيين باألمس لخىطيح وجهت هظسهم في هرا املىطىع ،في حين اعخبر زأي مخالف ان هره العسكاث
مىخصبت على التراب الخىوس ي وجخظع بالخالي طسوزة لللاهىن الخىوس ي وللاهىن امللكيت العمىميت.
ّ
ولحل هرا الاظكال اكترحذ احدي الىائباث الاشخئىاس باالجفاكيت الدوليت لحماًت املعطياث الشخصيت .
كسزث اللجىت الخصىيذ على الفصل الثاوي ّ
اثس ذلك ّ
معدال كما هى مع الالتزام بالسجىع اليه ملزيد الخىطيح
وصادكذ اللجىت عليه بأغلبيت  5أعظاء ( 5مع) واعتراض عظى واحد.
الفصل : 3
جم الخىصيص في هرا الفصل على احترام الحياة الخاصت وعدم الدعهير باألفساد وجم الخأكيد على طسوزة
الخمييز بين ما هى خصىص ي وما هى عام  .خاصت اذا حعلم الامس بالشخصياث العامت.
م
وفي جفاعله ،اعخبر أحد الىىاب أن كلمت الدعهير كلمت فظفاطت وغير واضحت وجمىع السكابت املجخمعيت على
الىاس ،وأطاف ان كل شخص ًخللد اي مهمت ،شياشيت كاهذ أم ال ،ال ب ّدأن ًخحمل مصؤوليخه.
كما ّ
عبر عً خىفه بأن ًكىن كل عمل إعالمي هلدي طد أي شخص ًخظع طمً محاذًس هرا الفصل
واكترح حرف كلمت "الدعهير" مً الفصل .
وأثىاء الىلاط ،طالب الاعظاء بخلىين العمل الاعالمي والخمييز بين الحياة الشخصيت والخاصت وبين اللظاًا
ّ
محل الصحافت الاشخلصائيت وأكدوا أن حسيت الخعبير ليصذ حلا مطللا ،وأن الدعهير لدًه مفهىمه اللاهىوي الخاص
ّ
املخعلم ّ
بحسيت الصحافت عىد معالجت هره املعطياث .
به وطالبىا بمساعاة أحكام املجلت الجزائيت واملسشىم
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و بخمسيس هرا امللترح على الخصىيذ وكع زفظه مً أغلب الىىاب الحاطسيً لكً مع ّ
جمصك صاحبه به.
وعلى طىء ملترحاث الهيئت الىطىيت لحماًت املعطياث الشخصيت ،صادكذ اللجىت على إطافت "املض مً
الكسامت" في الفلسة الاخيرة مً الفصل الثالث ليصبح كما ًلي "ويحجس في كل الحاالث اشخعمال جلك املعطي ــاث لغاًت
الاش ــاءة الى الاشخاص أو املض بكسامتهم أو الدعهير بهم أو ألي غاًت إجسامي ــت ".وذلك بأغلبيــت  4أعظاء ( 4مع) و زفع
عظىا واحد.
أما باليصبت لخعىيع مصطلح " ألاماهت" بالنزاهت" ،فلد جمذ املصادكت على هرا الخغيير بئجماع الحاطسيً
مع احخفاظ عظى واحد .و كاهذ الغاًت مً هرا الخمش ي هى جىاشم املىظىمت اللاهىهيت.
وبخصىص ملترح الهيئت الري ًىص على أن " املعطياث الشخصيت ولكً كاهذ ملكا لصاحبها إال انها جدخل
في ذمخه املاليت وجكىن على هرا ألاشاس غير كابلت للخفىيذ بأي وجه" .
فلد أثازث كلمت الخفىيذ جدال واشعا ،وبعد الخداول ،اجفلذ اللجىت بأغلبيت أعظائها ألازبعت واحخفاظ
عظى على إزجاء الخصىيذ على هرا امللترح ملزيد الخحسي والخدكيم في مصطلح " الخفىيذ" وذلك ججىبا ألي مصاس
ببعع اللطاعاث مثل اللطاع البىكي أو كطاع الـخأميىاث.
الفصل :4
ّ
جم الىظس خالل هره الجلصت في :
 -1حعسيف املعطياث الشخصيت :
في هرا الخصىص اكترحذ الهيئت الىطىيت لحماًت املعطياث الشخصيت اشدبدال كلمت "شماجه الجصماهيت"
بعبازة "هىيخه الجصماهيت " فكان الخصىيذ لصالح هرا امللترح بأغلبيت  4أعظاء مع احخفاظ عظى.
و في هرا الخصىص اكترح بعع الاعظاء وطع فصل خاص باألطفال ًىص على حماًت معطياتهم
الشخصيت ووطعهم العائلي.
 -2حعسيف معالجت املعطياث الشخصيت:
جم الخصىيذ باإلجماع على ملترح الخعدًل الخاص باملطت الثاهيت في معالجت املعطياث الشخصيت والري
يهدف الى حعىيع كلمت " التي تهدف " بـ " املخمثلت خاصت في "
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 -3املعطياث الشخصيت الحصاشت
باليصبت للمعطياث الشخصيت الحصاشت فلد جم الخصىيذ عليها كما وزدث في الفصل باجماع  5هىاب
وهائب طد.
ّ
أما باليصبت لبليت الخعسيفاث الخاصت باملطت املخعللت بخعسيف الهيئت واملعطياث البيىمترًت وبالشخص املعني
باملعالجت فلد جم املصادكت عليها باإلجماع.
ّ
كما جم الخصىيذ باإلجماع على املطت الخاصت باملعطياث املخعللت بالصحت بعد إطافت "بما في ذلك
الخدماث العالجيت".
ّ
وفي خاجمت الاجخماع ذكسث زئيصت اللجىت بالللاء الري شيجمع لجىت الحلىق والحسياث والعالكاث الخازجيت
بالىفد الاملاوي عً لجىت العسائع وذلك ًىم الثالثاء  2جىلييت  2017على الصاعت الحادًت ععسة صباحا .

رئيسة اللجنة
لطيفة الحباش ى
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ّ
مقرراللجنة
عماد الذايمي

