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 إّن	النّص	القانوني ال يمكنه في حّد	ذاته،
	أن يصنع الربيع	...	حتى وإن كان عربيا	...	

ينبع هذا االســتنتاج من دراســة وضعية حماية املعطيات الشــخصية في تونس،	التي كانت ســّباقة في هذا املجال في محيطها	
اإلقليمي.	إذ صدر أول نص قانوني في عالقة بحماية املعطيات الشخصية في أوت	2000،	وكانت تونس الدولة	32	في العالم	
التــي تقــوم بــإدراج هــذه الحمايــة فــي دســتورها فــي جــوان	2002.	ثــم وعنــد إصدارهــا للقانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	
كانت تونس أول دولة في افريقيا والعالم العربي.	كما أّن	الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشــخصية التونســية هي عميدة	

الهيــاكل املماثلــة فــي هــذا الفضــاء،	ومــن أقــدم الهيئــات الرقابيــة فــي تونس.

إن إصدار نص تشريعي وإرساء	هيئة حماية لم يكونا كافيين لنشر ثقافة حماية املعطيات الشخصية لدى عامة التونسيات	
والتونسيين.	وهو ما أثبتته نتائج سبر اآلراء،	إذ بالرغم من تركيز الهيئة منذ سنة	2008	فإّن	%88	من املستجوبين ليس لهم	

علم بوجودها.

إّن	غيــاب مقومــات االســتقاللية علــى مســتوى النــص التشــريعي املحــدث لهــا،	لــم يمنــع الهيئــة مــن العمــل علــى تركيــز دعائــم	
اســتقالليتها ضمانا لحســن أداء	مهامها وكســب ثقة املتعاملين معها في إطار من الشــفافية والحوكمة الرشــيدة.	فبالرغم من	
أّن	القانون جعل من الهيئة هيكال تحت إشراف الوزارة املكلفة بحقوق االنسان،	فإّن	مجلس الهيئة دأب على إصدر قرارته	

بــكل اســتقاللية ودون الرجــوع إلــى أي ســلطة عموميــة.

والجدير باملالحظة أّن	هذا التقرير الســنوي فريد من نوعه،	باعتباره ال يغطي ســنة واحدة وإنما تســع ســنوات كاملة لنشــاط	
الهيئــة،	التــي لــم تقــم بإعــداد تقريــر خالفــا ملــا يوجبــه القانــون.	لذلــك إتخــذ القــرار بإعــداد تقريــر يغطــي املــدة املتراوحــة بين ســنتي	
2009	و2017.	ولــم تكــن هــذه املهمــة ســهلة إذ إســتوجب األمــر الرجــوع الــى أرشــيف الهيئــة الــذي لــم يكــن ممســوكا بطريقــة	
محكمة،	وكذلك الشأن بالنسبة لعديد الوثائق املتعلقة بنشاطها ومحاضر جلسات مجلسها ونسخ قرارتها.	بعد تجميع كل	
هــذه املعلومــات،	كان لزامــا القيــام بدراســتها واعــداد احصائيــات علــى ضوئهــا والخــروج باســتنتاجات وصياغــة توصيــات حــول	
نشــاط الهيئــة.	وقــد مكنــت هــذه العمليــة مــن الحصــول علــى رؤيــة شــاملة حــول تطــور نشــاط الهيئــة كمــا وكيفــا علــى امتــداد	
تســع ســنوات،	بمــا ســمح بالوقــوف علــى النقائــص والهنــات التــي شــابت عملهــا.	وقــد انجــّر	علــى هــذا التم�ســي حصــول تأخيــر فــي	
صياغة هذا التقرير والذي ال ُيعزى الى عدد السنوات التي شملها التقرير فقط،	وانما كذلك الى عدم اكتمال تركيبة الهيئة	

والتقليــص الهــام مــن عــدد موظفيهــا ولضعــف امكانياتهــا املاديــة وتنامــي عــدد امللفــات املعروضــة عليهــا.

ــزت الهيئــة جهودهــا خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة،	باإلضافــة الــى البــت فــي الكــم الهائــل مــن امللفــات،	علــى نشــر ثقافــة	
ّ
ولقــد رك

حمايــة املعطيــات الشــخصية لــدى املواطنيــن،	مــن خــالل الظهــور اإلعالمــي واملشــاركة فــي امللتقيــات والقــاء	محاضــرات وتأميــن	
ورشــات عمــل ودورات تكوينيــة.	كمــا ســعت الهيئــة الــى التواصــل مــع الهيــاكل العموميــة والخاصــة،	قصــد توعيتهــم بأهميــة	

حمايــة املعطيــات الشــخصية وحّثهــم علــى االمتثــال للقواعــد واالجــراءات املتعلقــة بمعالجتهــا.

وفــي هــذا الســياق،	البــّد	مــن التنويــه بانخــراط عديــد الهيــاكل العموميــة فــي منظومــة حمايــة املعطيــات الشــخصية،	وذلــك	
باحترامهــا لقواعــد الحمايــة مــن جهــة،	وتشــريكها للهيئــة فــي البرامــج واملشــاريع ذات العالقــة بهــذا املجــال،	مــن جهــة أخــرى.	فــي	
حين أن اإلشكال يظّل	مطروحا في عالقة الهيئة مع القضاء،	ذلك أنه بالرغم من قيامها بإحالة عديد الشكايات على وكالء	

الجمهوريــة،	إال أنهــا لــم تحظــى باملتابعــة الالزمــة.

وتجــدر اإلشــارة فــي خاتمــة هــذه الكلمــة،	إلــى املكانــة التــي أصبحــت تحتلهــا تونــس كدولــة حاميــة للمعطيــات الشــخصية،	خاصــة	
بعــد انضمامهــا إلــى اإلتفاقيــة	108	ملجلــس أوروبــا،	والتــي يتعّيــن تدعيمهــا باإلســراع بإصــدار القانــون األسا�ســي الجديــد املتعلــق	

بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	والــذي هــو محــل نظــر مجلــس نــواب الشــعب.
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اإلنســان املتزايــد إلــى تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة منــذ النصــف الثانــي مــن	 لجــوء	 إّن	
القــرن العشــرين نتجــت عنــه حاجــة ملحــة ملزيــد حمايــة حقــوق	
اإلنسان.	وقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في فصله	
12	علــى أنــه لــكل إنســان الحــق فــي حمايــة حياتــه الخاصــة.	وقــد	
اقتصرت الحماية لعشرات السنين على حرمة املسكن وسرية	
ولذلــك فــإن التطــور املتســارع لوســائل اإلتصــال	 املراســالت.	
الحديثــة ومعالجــة البيانــات أوجبــا ضــرورة حمايــة املعطيــات	

الشــخصية ضــد أي تعســف فــي معالجتهــا.

وتعتبر املعطيات الشــخصية املحور األسا�ســي لتلك الحماية،	باعتبارها أحد مكونات الذات البشــرية	
التــي أصبحــت لهــا قيمــة هامــة فــي األنظمــة اإلقتصاديــة الرقميــة	
»البتــرول	 بــل إنهــا أصبحــت تمثــل مــا يعبــر عنــه بـــ	 املعاصــرة،	
لتلــك األنظمــة.	ولذلــك انطلقــت كل املجتمعــات فــي	 الجديــد«	
سباق محموم من أجل تجميع أكبر قدر من تلك املعطيات وهو	

.)Big Data(	»»البيانــات الضخمــة	ــد عنــه مــا يســّمى بـــ
ّ
مــا تول

واملعطــى الشــخ�سي هــو كل معلومــة تجعــل شــخصا طبيعيــا	
معّرفــا أو قابــال للتعريــف.	وبمــا أّن	تلــك املعطيــات لهــا مســاس بالجوانــب املتعلقــة بالحيــاة الخاصــة	
ل الغاية األساسية التي كرستها	

ّ
للشخص فإنها تكون على هذا األساس خاضعة للحماية،	وهو ما يمث

كل التشريعات املقارنة املتعلقة باملعطيات الشخصية.	ويعتبر التشريع الفرن�سي رائدا في هذا املجال	
بصــدور قانــون	1978	الــذي تــم ســّنه علــى إثــر فضيحــة	»ســافاري«	املتعلقــة بتركيــز منظومــة تهــدف إلــى	
إسناد معّرف وحيد إلى كل مواطن	
ــن مــن تجميــع كــّم	

ّ
فرن�ســي بمــا يمك

هائــل مــن املعطيــات الشــخصية	
املشــروع	 وهــو  املواطنيــن،	 حــول 
الــذي أثــار حملــة تشــهير مــن قبــل	
الصحافــة الفرنســية فــي غيــاب نــص تشــريعي يكفــل حمايــة تلــك املعطيــات الشــخصية املزمــع تجميعهــا.

بنــات األولــى لنظــام حمايــة	
ّ
وقــد وضــع القانــون الفرن�ســي لســنة	1978	حــول اإلعالميــة والحريــات،	الل

املعطيات الشخصية في العالم.	وإحساسا منه بأهمية هذا املوضوع وتطوره،	فقد أصدر مجلس أوروبا	

املقدمة
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اإلتفاقية	108	التي تعتبر بمثابة النص املرجعي الدولي الوحيد في هذا املجال.	وكانت هذه اإلتفاقية في	
األصــل،	موّجهــة إلــى	
األوروبــي	 الفضــاء	
انطالقــا	 وتــّم،	
	،2007 ســنة	 مــن 
لإلمضــاء	 عرضهــا 
مــن قبــل دول غيــر	
وانضّمــت	 أوروبيــة.	
ســنة	 تونــس  إليهــا 
وبالنظــر	 	.2017

إلــى تطــور تكنولوجيــات معالجــة املعلومــات،	فقــد تــّم	تحديــث هــذه اإلتفاقيــة بإصــدار اإلتفاقيــة	+108 
	.2018 أكتوبــر	 	10 منــذ	 لإلمضــاء	 واملعروضــة 

صــال دفــع مجلــس أوروبــا إلــى إصــدار التشــريع األوروبــي	
ّ
ــرد لتكنولوجيــات اإلت

ّ
إال أّن	التنامــي الســريع واملط

الجديــد	)RGPD(	فــي أفريــل	2016	والــذي ســيدخل حيــز النفــاذ فــي	
شــهر مــاي	2018.	وقــد أدى اصــدار هــذا النــص الــى خلــق هواجــس	
فــي الفضــاء	األوروبــي أو خارجــه مماثلــة لتلــك التــي	 كبيــرة ســواء	
حصلــت علــى إثــر مــرور املعــدات واألنظمــة املعلوماتيــة إلــى األلفيــة	

الجديــدة بحلــول ســنة	2000

تبــرز دراســة وضعيــة حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي العالــم،	أّن	هــذا الحــق أصبــح فــي طــور العوملــة،	
إلــى	 أصــدرت  إذ 
اليــوم أكثــر مــن	 حــّد	
قانونــا	 دولــة  	130
املعطيــات	 لحمايــة 
ومن�ســئ	 الشــخصية 
كمــا	 رقابــة،	 لهيئــة 
أّن	أكثــر مــن	20	دولــة	
املصادقــة	 طــور  فــي 
قانــون مطابــق	 علــى 
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الدوليــة. للمعاييــر 

وهكــذا فــإن املعطــى الشــخ�سي باعتبــاره أحــد مكونــات شــخصية الفــرد،	ال يمكــن معالجتــه مــن قبــل	
 فــي إطــار قواعــد حمايــة محــّددة،	أي أّن	عمليــة املعالجــة تكــون خاضعــة	

ّ
أي هيــكل عمومــي أو خــاص،	إال

وحــة املواليــة.
ّ
للشــروط القانونيــة املبّينــة بالل

ويجــب أّن	تتــّم	املعالجــة بــكل شــفافية وأن يقــع إعــالم األشــخاص املعنييــن بالغايــة منهــا،	مــع توفيــر	
زمــة لتلــك املعطيــات.	ويتحّمــل املســؤول عــن املعالجــة مســؤولية شــخصية عــن النتائــج	

ّ
الحمايــة الال

املترتبــة عــن عمليــة املعالجــة وهــو الضامــن لســالمة املعطيــات الشــخصية باعتبــاره مؤتمنــا عليهــا.	كمــا ال	
 فــي حــدود الغايــة املعلنــة.	ويتوجــب عليــه التصريــح بعمليــات املعالجــة لــدى هيئــة	

ّ
يمكــن لــه معالجتهــا إال

الحماية املختّصة والحصول منها عند اإلقتضاء	على ترخيص في الغرض مع اإللتزام بتأمين املعطيات	
املعالجة وتحيينها بصفة مسترسلة.	وال يمكن تحويل تلك املعطيات أو إحالتها إلى الغير دون الحصول	
زمــة للمحافظــة علــى ســّرية املعطيــات.	

ّ
خــاذ التدابيــر الال

ّ
علــى موافقــة الشــخص املعنــي باألمــر،	ودون ات

وتضمــن أنظمــة الحمايــة لفائــدة األشــخاص املعنييــن باملعالجــة،	جملــة مــن الحقــوق يمارســونها بمــا	
يحول دون معالجة معطياتهم بطريقة غير شرعية.	وهي جملة الحقوق املبينة بصفة مبّسطة باللوحة	

املرفقة.	

ومــن بيــن هــذه الحقــوق	:	اإلعتــراض علــى املعالجــة والنفــاذ إلــى املعطيــات والحصــول علــى نســخة منهــا	
وطلــب تحيينهــا أو فســخها عنــد اإلقتضــاء.		

وبغاية ضمان إحترام قواعد حماية املعطيات الشــخصية،	فقد أقّرت التشــاريع املقارنة تركيز هيئات	
مختصــة فــي حمايــة املعطيــات الشــخصية.	ويجــب أّن	تتمتــع تلــك الهيئــات باإلســتقاللية.	ومــن مهامهــا	
ــد مــن مطابقــة عمليــة املعالجــة لقواعــد وشــروط الحمايــة التــي	

ّ
زمــة،	بعــد التأك

ّ
إســناد التراخيــص الال

تكــون أكثــر صرامــة كلمــا تعلــق األمــر بمعطيــات شــخصية حّساســة،	وذلــك بالنظــر إلــى خطورتهــا علــى	
الحيــاة الخاصــة لألفــراد.	

ة املرجعّية للمعالجة.	
ّ
نها من إرساء	قواعد الحماية واألدل

ّ
كما تتمتع هذه الهيئات بسلطة تقريرية تمك

وتنتصــب كمحكمــة درجــة أولــى،	ترفــع لديهــا الدعــاوى مــن قبــل األشــخاص املعنييــن باألمــر،	ضــّد	كل	
ــة املرجعّيــة.	

ّ
مســؤول عــن املعالجــة ال يحتــرم تلــك القواعــد واألدل

وفي خصوص القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية فهي مبّينة باللوحة	
املرفقة.
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وحتــى يتســنى لقــارئ هــذا التقريــر مزيــد اإلملــام ببعــض املفــردات والعبــارت التقنيــة الخاصــة بمجــال	
حمايــة املعطيــات الشــخصية،	نســوق فــي مــا يلــي تعريــف بعــض املفاهيــم األساســية	:	

املعطيات الشخصية :	كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا	
معّرفــا أو قابــال للتعريــف بطريقــة مباشــرة أو غيــر	
أو	 املعلومــات  مــن  العديــد  خــالل  مــن  مباشــرة،	
الرمــوز،	وال ســيما مــن خــالل عنصــر محــّدد للهويــة	
قــب أو رقــم التعريــف أو الوضعيــة العائليــة	

ّ
مثــل الل

أو بيانــات محــّددة للمــكان أو معــّرف علــى اإلنترنــت،	
قــة	

ّ
أو أي عناصــر أخــرى خاصــة بالشــخص ومتعل

أو	 النفســية  أو  الجينيــة  أو  الجســمانية  بســماته 
البيومتريــة أو بســلوكياته االقتصاديــة أو الثقافيــة أو االجتماعيــة.

•	معالجــة املعطيــات الشــخصية	:	العمليــات املنجــزة ســواء	بطريقــة آليــة أو غيــر آليــة،	والتــي	
ــالع عليهــا أو تســجيلها أو نســخها أو حفظهــا	

ّ
تهــدف خاصــة إلــى جمــع معطيــات شــخصية أو االطـــ

أو تخزينهــا أو تنظيمهــا أو تنقيحهــا أو اســتغاللها أو اســتعمالها أو إرســالها أو توزيعهــا أو نشــرها	
أو ربطهــا بمعطيــات أخــرى أو إحالتهــا أو تحويلهــا أو نقلهــا أو عرضهــا بــأي شــكل مــن األشــكال،	أو	

إخفــاء	هويــة صاحبهــا،	أو ترميزهــا أو فســخها أو إتالفهــا.

ل معالجتهــا مخاطــر أو تمييــزا بالنســبة	
ّ
•	املعطيــات الحّساســة	:	املعطيــات الشــخصية التــي تشــك

إلــى حمايــة الحيــاة الخاصــة للشــخص املعنــي باملعالجــة،	كأن تبّيــن األصــل العرقــي أو الجينــي أو	
املعطيــات البيومتريــة أو اآلراء	واالنتمــاءات السياســية أو النقابيــة أو املعتقــدات الدينيــة أو	
اإليديولوجيــة أو الفلســفية لذلــك الشــخص،	أو تكــون متعلقــة بصحتــه أو بحياتــه الجنســية أو	

بــأّي	تتبــع جزائــي يشــمله أو حكــم جزائــي يصــدر ضــّده.

أو	 قــة بالخصائــص الجينيــة الوراثيــة 
ّ
املعطيــات الشــخصية املتعل 	: املعطيــات الجينيــة	 	•

ــر معلومــات ممّيــزة لــه أو عــن وضعــه الصحــّي	والتــي تكــون	
ّ
املكتســبة لشــخص طبيعــي والتــي توف

عــن تحليــل عّينــة بيولوجيــة لذلــك الشــخص. ناتجــة بالخصــوص،	

املعطيــات الشــخصية الناتجــة عــن معالجــة فنيــة خصوصيــة،	 	 	: املعطيــات البيومتريــة	 	•
ن من التعّرف	

ّ
واملتعلقة بالخصائص الجسدية أو الفيسيولوجية لشخص طبيعي،	والتي تمك

دهــا،	مثــل صــورة الوجــه أو معطيــات البصمــة.
ّ
علــى هويتــه الفريــدة أو تأك

املقدمة
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•	املعطيــات املتعلقــة بالصحــة	:	املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالوضعيــة الصحيــة البدنيــة أو	
النفســية للمعنــي باملعالجــة أو بالخدمــات العالجيــة املســداة لــه.

•	الشــخص املعنــي باملعالجــة	:	كل شــخص طبيعــي تكــون معطياتــه الشــخصية موضــوع معالجــة،	
وكذلــك ولّيــه أو ورثتــه إال إذا اعتــرض الشــخص علــى ذلــك صراحــة قبــل وفاتــه.

•	املســؤول عــن املعالجــة	:	كل شــخص طبيعــي أو معنــوي،	تون�ســي أو أجنبــي،	ينتمــي إلــى القطــاع	
ون تحديد طبيعة املعطيات الشخصية والغاية	

ّ
العمومي أو الخاص،	وكل سلطة عمومية،	يتول

مــن املعالجــة وطرقهــا.

•	املنــاول	:	كل شــخص طبيعــي أو معنــوي عمومــي أو خــاص يقــوم بمعالجــة املعطيــات الشــخصية	
لحســاب املســؤول عن املعالجة وتحت رقابته.

•	الســجّل	:	كل مجموعــة مهيكلــة مــن املعطيــات يمكــن الولــوج إليهــا وفــق معاييــر محــّددة ســواء	
كانــت مجّمعــة أو موّزعــة بطريقــة وظيفيــة أو جغرافيــة.

•	موافقــة الشــخص املعنــي باملعالجــة:		كل فعــل يتــرك أثــرا كتابيــا أو إلكترونيــا ويعّبــر مــن خاللــه	
الشخص املعني باملعالجة عن موافقته املستنيرة على معالجة معطياته الشخصية النابعة عن	

إرادة حــرة وصريحــة وعلــى درايــة بعمليــة املعالجــة.

ولــوج الشــخص املعنــي باملعالجــة إلــى معطياتــه الشــخصية موضــوع املعالجــة	 	 النفــاذ:	 حــّق	 	•
وتمكينــه مــن الحصــول علــى نســخة منهــا إذا طلــب ذلــك.

•	الحق في النســيان:		تمكين الشــخص املعني باملعالجة من فســخ معطياته الشــخصية أو إخفاء	
هويتــه فــي الصــور التــي يحّددها القانون.

الع عليها أو بتخزينها.
ّ
•	اإلحالة:		تمكين الغير من معطيات شخصية أو الّسماح له باالط

•	التحويل:		إحالة معطيات شخصية خارج البالد التونسية.

يتزامــن تحريــر هــذا التقريــر مــع احتفــال الهيئــة بالســنة العاشــرة النطــالق نشــاطها فــي	2009.	وباعتبــار أنــه	
لم يقع إعداد أي تقرير سنوي خالل السنوات التسع املذكورة فان هذا التقرير يشمل حصيلة نشاطها	

طيلة هذه املّدة،	بما يجعله تقريرا اســتثنائّيا.	
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ل محاور هذا التقرير في األبواب السبعة الّتالية	:	
ّ
وتتمث

الباب األول : اإلطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية.	 
الباب الثاني : تركيبة مجلس الهيئة.	 
الباب الثالث : اجتماعات مجلس الهيئة.	 
الباب الرابع : الملفات المعالجة من قبل الهيئة.	 
الباب الخامس : فقه قضاء الهيئة.	 
الباب السادس : ثقافة حماية المعطيات الشخصية.	 
الباب السابع : الوسائل البشرية والمالية للهيئة.	 
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يرجــع إرســاء	اإلطــار القانونــي لحمايــة املعطيــات الشــخصية فــي تونــس إلــى ســنة	2002	املوافقــة لدســترة	
الحق في حماية املعطيات الشــخصية.	وقد كان القانون عدد	83	لســنة	2000	املؤرخ في	9	أوت	2000 
واملتعلــق باملبــادالت والتجــارة االلكترونيــة،	أول قانــون يشــير صراحــة إلــى حمايــة املعطيــات الشــخصية. 

أمــا النــص القانونــي الخــاص بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	فهــو القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	
2004	املــؤرخ فــي	27	جويليــة	2004	والــذي ســنتناوله بالدراســة الحقــا وهــو يعــّد	اليــوم نّصــا قانونيــا قــد	
تجاوزه واقع معالجة املعطيات الشــخصية	)القســم األول(،	خاصة بعد أّن	أصبحت تونس عضوة في	

االتفاقيــة	108	ملجلــس أوروبــا املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية	)القســم الثانــي(.	

ال تقتصــر علــى هذيــن	 املنظومــة القانونيــة التونســية فــي هــذا الخصــوص،	 إلــى أّن	 وتجــدر اإلشــارة،	
النصيــن،	بــل إّنهــا توّســعت منــذ ســنة	2014	لتشــمل عديــد القوانيــن األساســية األخــرى التــي لهــا صلــة	
بحماية املعطيات الشخصية،	سواء	بطريقة مباشرة أو غير مباشرة	)القسم الثالث(.	وقد تّممت هذه	

املنظومــة بصــدور املنشــور عــدد	17	املــؤرخ فــي	12	أكتوبــر	2016 )القســم الرابــع(.

وقد أصدرت الهيئة في نطاق سلطتها التقريرية،	قرارين ترتيبيين يتعلق األول بتحديد قائمة الدول التي	
ــر حمايــة كافيــة ومالئمــة فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية،	ويتعلــق الثانــي بالقواعد الســلوكية	

ّ
توف

الخاصة بمعالجة املعطيات الشخصية في نطاق العمل السيا�سي.	وهي بصدد إعداد قرارين جديدين	
إعــداد	 وأخيــرا تــّم	 ســيتم عرضهمــا قريبــا علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة عليهما	)القســم الخامــس(.	
مشــروع قانــون أسا�ســي جديــد يتعلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ســوف يعــّوض القانــون األسا�ســي	

عــدد	63	لســنة	2004	)القســم الســادس(.

القانــون	 تقييــم  يمكــن  ال 
األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004 
دون األخــذ باالعتبــار للظــروف	
فقــد	 إصــداره.	 صاحبــت  التــي 
كان رئيــس الجمهوريــة الســابق،	
قــد دعــا األمــم املتحــدة الــى عقــد	
الــدورة الثانيــة للقمــة العامليــة	
حــول مجتمــع املعلومات بتونس	

القسم األول : تقييم القانون األساسي عدد 63 لسنة 2004
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خــالل ســنة	2005	بعــد أّن	تــم عقــد دورتهــا األولــى	
بجينيــف.	ولقــد حظــي الطلــب التون�ســي باملوافقــة،	
ممــا حــدا بالدولــة التونســية الــى الســعي الــى اثبــات	
املجتمــع	 رقمنــة  علــى  يشــّجع  بنهــج  ملتزمــة  انهــا 
باعتماد التقنيات واملعايير املثلى.	وهو ما من شــأنه تبرير طلبها في اســتضافة الفاعلين الرئيســيين في هذا	

املجــال علــى املســتويين الوطنــي واالقليمــي والدولــي.	

وفي هذا الخصوص تّم	طرح ضرورة تجريم املخالفات التي لها عالقة بالفضاء	املعلوماتي،	وذلك بإتمام	
املجلة الجزائية بموجب القانون عدد	89	املؤرخ في	2	أوت	1999،	الذي	
أضــاف الفصليــن	199مكــرر و199	ثالثــا واللذيــن تضمنــا تجريــم األفعــال	

التالية	:	

النفــاذ بطريقــة غيــر شــرعية إلــى املنظومــات املعلوماتيــة بغايــة		 
ــالع عليهــا أو تدميــر بيانتهــا.	

ّ
االط

تعّمد إفساد أو تدمير سير منظومة معلوماتية.	 

إدخال تغيير على محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح بقصد االضرار بالغير.	 

مسك واستعمال تلك الوثائق بعد تغيير محتواها.	 

لقد تم خالل سنة	2000	إصدار ثالثة قوانين أرست قواعد التبادل الرقمي:

القانــون عــدد	57	املــؤرخ فــي	13	جــوان	2000	الــذي نقــح وتمــم بعــض احــكام مجلــة االلتزامــات		 
والعقود،	من ذلك إضافة الفصل	453	مكرر الذي عّرف الوثيقة االلكترونية كما أضاف فقرة	

خاصــة بحجيــة اإلمضــاء	االلكترونــي.

القانــون عــدد	61	املــؤرخ فــي	20	جــوان	2000،	املنقــح واملتمــم لبعــض فصــول املجلــة التجاريــة،		 
وذلــك بإضافــة النظــام االلكترونــي للتبــادل املعلوماتــي كطريقــة قانونيــة لعــرض الكمبيالــة	

و373(. 	294 )الفصــالن	 للخــالص أو الشــيك لالســتخالص	

والتجــارة		  باملبــادالت  املتعلــق  	،2000 أوت	 	9 فــي	 املــؤرخ  	83 عــدد	 القانــون 
االلكترونيــة،	وهــو أول قانــون يشــير صراحــة إلــى حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي	
بعــض فصولــه	)مــن	38	الــى	42(	ويحــدث الوكالــة الوطنيــة للمصادقــة االلكترونية.

صــاالت وإحــداث الهيئــة		 
ّ
اصــدار مجلــة االت تــّم	 	،2001 جانفــي	 	15 وفــي تاريــخ	 	
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ــت وضــع القواعــد التــي	
ّ
صــاالت.	وهــي هيئــة ذات صالحيــات تعديليــة فــي املجــال،	تول

ّ
الوطنيــة لالت

صاالت باعتباره مجاال استراتيجيا وحيوّيا في	
ّ
م مجال االت

ّ
تنظ

تطــّور متســارع.	

تــّم	تنقيــح الدســتور.	 	،2002 مــاي	 	22 بموجــب االســتفتاء	املنجــز فــي	
وقــد صــدر القانــون الدســتوري عــدد	51	املــؤرخ فــي غــرة جــوان	2002،	

املتضمــن تنقيــح بعــض فصــول الدســتور مــن ذلــك الفصــل	9	منــه الــذي ينــص علــى أّن	“حرمــة املســكن	
 فــي الحــاالت االســتثنائية التــي يضبطهــا	

ّ
وســرّية املراســلة وحمايــة املعطيــات الشــخصية مضمونــة إال

القانــون«.

إصــدار القانــون عــدد	5	املــؤرخ فــي	3	فيفــري	2004	املتعلــق بالســالمة املعلوماتيــة، والــذي أحــدث الوكالــة	
الوطنيــة للســالمة املعلوماتيــة.	

وفــي إطــار هــذا النســق التشــريعي	
القانــون	 صــدر  املتطــور،	
األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004 
املعطيــات	 بحمايــة  املتعلــق 
ســنتين	 بعــد  أي  الشــخصية،	
حمايــة	 فــي  الحــق  دســترة  مــن 
وقبــل	 الشــخصية  املعطيــات 
سنة من احتضان تونس للقمة	
املعلومــات.	 ملجتمــع  العامليــة 
 أنــه صــدر فــي ظــل نظــام سيا�ســي غيــر	

ّ
وهــو قانــون ولئــن كان رياديــا علــى الصعيديــن اإلفريقــي والعربــي،	إال

حامــي للحقــوق والحريــات الفرديــة،	وهــو مــا ســينعكس الحقــا بطريقــة ســلبية علــى تفعيــل منظومــة حمايــة	
املعطيــات الشــخصية فــي تونــس.	ذلــك أّن	القانــون املذكــور ولئــن أقــّر	نظامــا عامــا للحمايــة مســتوحى فــي	
مجملــه مــن االتفاقيــة	108	ملجلــس أوروبــا،	إال أنــه أدرج فــي الفصليــن	53	و54،	اســتثناء	لفائــدة الســلطات	
والهيــاكل العموميــة.	أي أنــه جعــل مجــال تطبيقــه منحصــرا فــي الهيــاكل الخاصــة،	ممــا يؤكــد علــى أّن	النّيــة	
لها.

ّ
كانــت مّتجهــة نحــو تهميــش الــدور املوكــول للهيئــة فــي حمايــة املعطيــات الشــخصية بتقليــص مجال تدخ

ولقد تم الوقوف على نقائص القانون األسا�سي املذكور عند تقديم تقرير اللجنة االستشارية األوروبية،	
 T	PD( 2015 أكتوبــر	 	15 108	ملجلــس أوروبــا بتاريــخ	 فاقيــة	

ّ
بمناســبة طلــب تونــس اإلنضمــام إلــى اإلت

لــت أهــم النقائــص التــي أثيــرت،	فــي النقــاط التاليــة	:
ّ
14)2015((.	وتمث
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تعريف املعطيات الشــخصية،	وذلك بإدراج أحكام تتعلق باســتثناء	البيانات املتصلة بالحياة		 
العامة أو املعتبرة كذلك.

تعريــف املســؤول عــن املعالجــة،	وذلــك باســتثناء	الســلطات والهيــاكل العموميــة مــن مجــال		 
تطبيــق القانــون.

الفصــل	16	الــذي يســتثني صراحــة معالجــة املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالوضعيــة املهنيــة		 
لألجــراء	مــن نظــام الحمايــة،	طاملــا كانــت تلــك املعالجــة ضروريــة لســير العمــل وتنظيمــه.

تعريــف املعطيــات الشــخصية الحّساســة،	وذلــك بعــدم ذكــر تلــك املتعلقــة بالحيــاة الجنســية		 
لألشــخاص.

وفــي خصــوص األوامــر التطبيقيــة لهــذا القانــون األسا�ســي فهــي تتمثــل فــي األمــر عــدد	3003	لســنة	2007 
املــؤرخ فــي	27	نوفمبــر	2007	املتعلــق بضبــط طــرق ســير الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية	
واألمــر عــدد	3004	لســنة	2007	املــؤرخ فــي	27	نوفمبــر	2007	واملتعلــق بشــروط وإجــراءات الترخيــص	
والتصريــح ملعالجــة املعطيــات الشــخصية.	وقــد صــدرت هــذه األوامــر بعــد ســنتين مــن تاريــخ دخــول	
القانــون حيــز النفــاذ	)2005(.	كمــا أّن	تركيــز الهيئــة وتســمية رئيســها وأعضــاء	مجلســها عــرف تأخــرا،	إذ	
 في موفى ســنة	2008،	وهو ما يبرهن مرة أخرى على إنعدام اإلرادة السياســية في إرســاء	

ّ
لم يتّم	ذلك إال

نظــام حقيقــي لحمايــة املعطيــات الشــخصية.

باعتبارهــا رائــدة فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي املنطقتيــن اإلفريقيــة والعربيــة،	فــإن تونــس	
كانــت مدعــوة بصفتهــا تلــك إلــى اإلنضمــام إلــى اإلتفاقيــة	108	ملجلــس أوروبــا،	التــي تعتبــر املرجــع الدولــي	
الوحيد في مجال حماية املعطيات الشخصية.	ذلك	
أّن	اإلتفاقيــة املذكــورة وبروتوكولهــا اإلضافــي،	ولئــن	
كانــا صادريــن عــن مجلــس أوروبــا،	إال أنهمــا مفتوحــان	

لإلنضمــام للــدول غيــر األعضــاء	بذلــك املجلــس.

لقــد شــرعت تونــس فــي القيــام بإجــراءات املصادقــة	
وتــم	 	2015 علــى االتفاقيــة املذكــورة فــي شــهر مــاي	
العامــة ملجلــس	 بالكتابــة  إيــداع مطلــب اإلنضمــام 

القسم الثاني : المصادقة على اإلتفاقية ١٠٨ لمجلس أوروبا
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أوروبــا فــي شــهر جويليــة	2015.	وعلــى إثــر تقديــم اللجنــة االستشــارية لتقريرهــا فــي الغــرض إلــى مجلــس	
الوزراء	األوروبي،	وّجه هذا األخير دعوة رســمية إلى تونس بتاريخ	5	ديســمبر	2015	قصد االنضمام إلى	

املذكــورة. االتفاقيــة 

الهيئــة	 مجهــودات  اســتغرقت  وقــد 
الوطنية لحماية املعطيات الشخصية	
عاما ونصف لحث الحكومة على تقديم	
مشــروع قانــون املصادقــة إلــى مجلــس	
نــواب الشــعب،	أثمــرت صــدور القانــون	
األسا�ســي عــدد	42	لســنة	2017	املــؤرخ	
2017	واملتعلــق باملوافقــة	 30	مــاي	 فــي	
التونســية	 الجمهوريــة  انضمــام  علــى 
إلــى اإلتفاقيــة رقــم	108	ملجلــس أوروبــا املتعلقــة بحمايــة األشــخاص تجــاه املعالجــة اآلليــة للمعطيــات 
ذات الطابــع الشــخ�سي وبروتوكولهــا اإلضافــي رقــم	181	الخــاص بســلطات املراقبــة وانســياب وتدفــق	
املعطيــات عبــر الحــدود.	وقــد تمــت هــذه املوافقــة علــى اإلنضمــام بإجمــاع النــواب الحاضريــن بالجلســة،	
وهــو مــا يعــد ســابقة خــالل هــذه املــدة النيابيــة.	وقــد تــم إتمــام إجــراءات اإلنضمــام بعــد نشــر القانــون	
املذكــور بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وصــدور األمــر الرئا�ســي عــدد	75	لســنة	2017	املــؤرخ فــي	
30	ماي	2017	واملتعلق باملصادقة على اإلنضمام.	وبذلك أصبحت تونس العضو الواحد والخمسون	
باالتفاقيــة املذكــورة بعــد الــدول األوروبيــة الســبعة واألربعيــن،	والعضــو غيــر األوروبــي الرابــع بعــد كّل	مــن	

األوروغــواي وجــزر املوريــس والّســنغال.	

وتبعــا لذلــك،	أصبحــت تونــس عضــوا باللجنــة االستشــارية لإلتفاقيــة	108.	وهــو مــا أوجــب عليهــا مالئمــة	
تشــريعها فــي أقــرب اآلجــال مــع التوصيــات	
وذلــك	 الفنيــة،	 اللجنــة  عــن  الصــادرة 
 63 عــدد	 األسا�ســي  القانــون  بمراجعــة 

.2004 لســنة	

وفــي انتظــار ذلــك فــإن أحــكام اإلتفاقيــة	
بعــد	 أصبحــت  أوروبــا،	 ملجلــس  	108
ل جزءا من املنظومة	

ّ
املصادقة عليها تمث

القانونيــة التونســية،	لهــا مرتبــة أقــّل	مــن	

اإلطار القانوني للحماية
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الدســتور وأعلــى مــن القوانيــن الوطنيــة طبقــا ألحــكام الفصــل	20	مــن الدســتور.	وتأسيســا علــى ذلــك،	
فــإن االســتثناء	الــذي منحــه القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	إلــى الســلطات والهيــاكل العموميــة	
أصبــح الغيــا،	باعتبــار وأن االتفاقيــة املذكــورة ال تمّيــز فــي معالجــة املعطيــات الشــخصية بيــن الهيــاكل	

العموميــة والهيــاكل الخاصــة.

باإلضافــة الــى النصــوص املذكــورة أعــاله فقــد تّضمنــت عديــد القوانيــن األخــرى أحكامــا ذات عالقــة	
بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	وهــي	:

القانون عدد	1	لسنة	2004	املؤرخ في	14	جانفي	2004	واملتعلق بالخدمة الوطنية	)الفصول		 
14	و15	و16(.

القانــون األسا�ســي عــدد	23	لســنة	2012	املــؤرخ فــي	20	ديســمبر		 
)الفصــل	 واملتعلــق بالهيئــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات	 	2012

	.)23

القانون األسا�ســي عدد	43	لســنة	2013	املؤرخ في	21	أكتوبر	2013	واملتعلق بالهيئة الوطنية		 
للوقاية من التعذيب	)الفصل	14(.	

 	 24 املــؤرخ فــي	 	2013 لســنة	 	53 القانــون األسا�ســي عــدد	
االنتقاليــة	 العدالــة  بإرســاء	 واملتعلــق  	2013 ديســمبر	

	.)2 )الفصــل	 وتنظيمهــا	

واملتعلــق باالنتخابــات		  	2014 مــاي	 	26 املــؤرخ فــي	 	2014 لســنة	 	16 القانــون األسا�ســي عــدد	
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 14 املــؤرخ فــي	 	2017 لســنة	 	7 واالســتفتاء،	كمــا نّقــح بالقانــون األسا�ســي عــدد	
جديــد(. 	9 )الفصــل	 	2017 فيفــري	

واملتعلــق		  	2015 أوت	 	7 فــي	 املــؤرخ  	2015 لســنة	 	26 القانــون األسا�ســي عــدد	
و61(.	 	2 فقــرة	 	56 )الفصــالن	 بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســيل األمــوال	

القانون األسا�ســي عدد	22	لســنة	2016	املؤرخ في	3	أوت	2016	واملتعلق بالحق		 
في النفاذ إلى املعلومة	)الفصول	1	و2	و3	و24	و27(.

جويليــة		  	11 املــؤرخ فــي	 	2016 لســنة	 	48 القانــون عــدد	
)الفصــل	 واملتعلــق بالبنــوك واملؤسســات املاليــة	 	2016

.)81

القانــون األسا�ســي عــدد	61	لســنة	2016	املــؤرخ فــي	3	أوت	2016	واملتعلــق		 
بمنع اإلتجار باألشخاص ومكافحته	)الفصالن	34	و39(.	

القانــون األسا�ســي عــدد	10	لســنة	2017	املــؤرخ فــي	7	مــارس	2017	واملتعلــق		 
باإلبالغ عن الفساد وحماية املبلغين	)الفصل	5(.

القانون األسا�سي عدد	59	لسنة	2017	املؤرخ في	24	أوت	2017	واملتعلق		 
بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد	)الفصل	58(.	

القانــون األسا�ســي عــدد	29	لســنة	2018	املــؤرخ فــي	9	مــاي	2018	واملتعلــق		 
بمجلة الجماعات املحلية	)الفصل	34(.

بتاريــخ	12	أكتوبــر	2016	صــدر املنشــور عــدد	17	الــذي يدعــو	
فيــه رئيــس الحكومــة الــوزراء	وكتــاب الدولــة والــوالة ورؤســاء	
البلديــات ورؤســاء	املؤسســات واملنشــآت العموميــة إلــى ضــرورة	
التقّيــد بالفصــل	24	مــن الدســتور وبأحــكام القانــون األسا�ســي	
عدد	63	لسنة	2004	وإلى التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية	
املعطيات الشخصية في خصوص كل املشاريع والبرامج املزمع	

إنجازهــا والتــي لهــا عالقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية.

القسم الرابع : المنشور عدد ١٧ لسنة ٢٠١٦

اإلطار القانوني للحماية
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ينص الفصل	76	من القانون األسا�ســي عدد	63	لســنة	2004،	على أّن	الهيئة تقوم باملهام التالية	»...	
تحديد الضمانات الضرورية والتدابير املالئمة لحماية املعطيات الشخصية،	وإعداد قواعد سلوكية	

في املجال	...«.	وتبعا لذلك فإن الهيئة تتمتع بسلطة ترتيبية تتمثل في إصدار قرارات.	

وقد أصدرت الهيئة في هذا اإلطار وابتداء	من املدة النيابية الثالثة،	القرارات التالية:

ــر حمايــة	
ّ
ـــــــ	القــرار عــدد	1	الصــادر بتاريــخ	13	مــاي	2016	واملتعلــق بتحديــد قائمــة الــدول التــي توف

كافيــة ومالئمــة فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية طبقــا أحــكام الفصــل	51	مــن القانــون	
األسا�ســي عــدد	2004	63	الــذي ينــص علــى أنــه	»ال يمكــن نقــل املعطيــات الشــخصية الواقــع	
معالجتها أو املخصصة للمعالجة إلى بالد أخرى إال إذا وفرت مستوى مالئما من الحماية يقدر	
اعتمــادا علــى العناصــر املتعلقــة بطبيعــة املعطيــات املطلــوب نقلهــا والغــرض مــن معالجتهــا ومــدة	
املعالجة والبالد التي ستحال إليها املعطيات وما توفره من االحتياطات الالزمة للمحافظة على	

أمــان املعطيــات«.

ـــــ	القرار عدد	2	الصادر بتاريخ	6	أكتوبر	2017	واملتعلق بالقواعد السلوكية الخاصة بمعالجة	
املعطيات الشخصية في نطاق العمل السيا�سي.

م األول كيفية	
ّ
مع العلم أّن	الهيئة بصدد إعداد قرارين سيتم عرضهما قريبا على مجلس الهيئة،	ينظ

معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة،	ويتعلق الثاني بوسائل املراقبة البصرية.

اتجهــت نيــة الحكومــة إلــى إعــداد مشــروع قانــون أسا�ســي جديــد،	كان موضــوع استشــارة وطنيــة موّســعة	
إنطلقــت فــي شــهر جويليــة	2017.	ويجــد هــذا الخيــار مبّرراتــه فــي األســباب التاليــة	:

التطــور الهائــل واملســتمر لتقنيــات وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال والــذي يطــرح تحديــات		 
جديــدة فــي معالجــة املعطيــات الشــخصية،	علــى غــرار شــبكة اإلنترنــت،	والهواتــف النقالــة،	
واألجهــزة املتصلــة،	ونظــام	»	االيــواء	الســحابي«	)Cloud(	و«املنصــات الضخمــة للبيانــات								

»	Big data((	وهــي كلهــا مســائل تقنيــة يجــب علــى القانــون التون�ســي تأطيرهــا.

انضمــام تونــس مؤخــرا إلــى اإلتفاقيــة	108	ملجلــس أوروبــا املتعلقــة بحمايــة األشــخاص تجــاه		 
املعالجــة اآلليــة للمعطيــات الشــخصية.

القسم الخامس : القرارت الترتيبية للهيئة

القسم السادس : مشروع القانون األساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
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صــدور الالئحــة التنظيميــة األوروبيــة رقــم	RGPD( ( 2016/967التــي ســتدخل حيــز النفــاذ		 
فــي	25	مــاي	2018	وذلــك علــى إعتبــار أّن	االتحــاد األوروبــي ســيتخذ بدايــة مــن ذلــك التاريــخ	
تدابيــر صارمــة للغايــة فــي خصــوص نقــل أي املعطيــات خــارج الفضــاء	األوروبــي.	وبالتالــي،	يجــب	
ــره اإلتحــاد األوروبــي أو تتــالءم معــه،	حتــى	

ّ
علــى تونــس أّن	ترتقــي إلــى مســتوى الحمايــة الــذي يوف

تضمــن عــدم اســتبعادها مــن التعامــل مــع هــذا الفضــاء.

وفي هذا السياق،	فقد تّضمن املشروع املعروض حاليا على مجلس نواب الشعب،	أهم النقاط التالية:

وإلزامهــا باحتــرام	 إخضــاع الهيــاكل العموميــة إلــى النظــام العــام لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	 ــــــ	
بمعالجتهــا. املتعلقــة  القواعــد 

ـــــــ	إقــرار الحــق فــي النفــاذ غيــر املباشــر فيمــا يتعلــق بمعالجــة املعطيــات الشــخصية ذات الصلــة باألمــن	
الوطنــي والدفــاع والتتبعــات القضائيــة.	

داخــل الهيــاكل املســؤولة عــن	 	)DPO( »املكلــف بحمايــة املعطيــات الشــخصية«	 إحــداث خطــة	 ـــــــ	
املعالجــة.

ـــــــ	إنشــاء	»عالمــة حمايــة املعطيــات الشــخصية«	علــى غــرار شــهادة املنظمــة الدوليــة للمقاييــس،	التــي	
تســندها الهيئــة وتشــهد بمقتضاهــا بــأن املؤسســة املعنيــة تمتثــل فــي معالجتهــا للمعطيــات الشــخصية	

إلــى معاييــر الحمايــة وشــروطها طبــق القانــون.

ــــــــ	تكريــس اســتقاللية هيئــة حمايــة املعطيــات الشــخصية مــن حيــث تركيبتهــا وطــرق ســيرها وميزانيتهــا،	
وذلــك بمنحهــا:

•	ســلطة تقريريــة تتمثــل فــي إصــدار قــرارات وتوصيــات باعتبارهــا ســلطة تعديليــة فــي مجــال حمايــة	
املعطيــات الشــخصية.

•	ســلطة استشــارية فــي ذات	
املجــال.

•	ســلطة قضائيــة باعتبارهــا	
درجــة	 مــن  قضائيــة  هيئــة 
أولــى تصــدر قــرارات بتســليط	
العقوبــات اإلداريــة واملاليــة.

 

اإلطار القانوني للحماية
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ـــــــ	التقليــص فــي العقوبــات الســالبة للحريــة وجعلهــا تقتصــر علــى الجرائــم الخطيــرة التــي لهــا مســاس	
باألمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي وتعويضهــا بعقوبــات ماليــة والتشــديد فيهــا.

-	وضع اإلطار التشريعي العام	»للمعرف الوحيد للمواطن«.

وعلــى هــذا األســاس،	فقــد بــات مــن الضــروري املصادقــة علــى هــذا املشــروع وإصــداره فــي أقــرب اآلجــال	
بالنظــر إلــى انعكاســاته اإليجابيــة علــى تحســين وتطويــر مســتوى حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي تونــس	

مــن جهــة،	وعلــى معامــالت الدولــة التونســية مــع دول الفضــاء	األوروبــي مــن جهــة أخــرى.

لئن كانت تونس سّباقة على املستويين العربي واإلفريقي في دسترة الحق في حماية املعطيات الشخصية	
وفــي إصــدار قانــون أسا�ســي فــي الغــرض وتركيــز هيئــة عموميــة تعنــى بهــذا املجــال،	فــإن مســتوى التشــريع	
الحالي يبقى بعيدا عن التشريع األوروبي الذي يعتبر املرجع األسا�سي في هذا املجال.	ولذلك فقد بادرت	
تونــس فــي شــهر نوفمبــر	2017	باإلنضمــام إلــى اإلتفاقيــة	108	ملجلــس أوروبــا،	وهــو انضمــام يحتــم عليهــا	
ره الفضاء	األوروبي خاصة بعد صدور	

ّ
مراجعة تشريعها لجعله يتالءم مع مستوى الحماية الذي يوف

الالئحة األوروبية الجديدة	)RGPD(	وتعديل اإلتفاقية	108	على ضوئها.	وهو ما تم الشروع في إنجازه	
فعليا،	وذلك بإعداد مشروع قانون أسا�سي جديد مستمد في مجمل أحكامه من الالئحة األوروبية.

االستنتاجات
واجهــت الهيئــة عديــد الصعوبــات فــي التأســيس القانونــي ألعملهــا وقرارتهــا بســبب عديــد النقائــص	

.2004 لســنة	 	63 والهنــات التــي تشــوب القانــون األسا�ســي عــدد	

افتقرت الهيئة ملقومات اإلستقاللية على املستويين الهيكلي والوظيفي.

التوصيات
اإلسراع باملصادقة على املشروع الجديد وإصداره في أقرب اآلجال بالنظر إلى انعكاساته اإليجابية على	
تحسين وتطوير مستوى حماية املعطيات الشخصية في تونس من جهة،	وعلى املعامالت االقتصادية	

للدولة التونسية مع دول الفضاء	األوروبي من جهة أخرى.

34

الحوصلة



الباب الثاني
تركيبة الهيئة
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 تركيبة الهيئة

بالرغــم مــن إحداثهــا ســنة	2004	بمقت�ســى القانــون األسا�ســي عــدد	63،	فــإن الهيئــة الوطنيــة لحمايــة	
املعطيات الشخصية لم تدخل حيز النشاط إال في نهاية سنة	2008	ولم تعقد أول اجتماع ملجلسها إال	
فــي أفريــل	2009.	وتكــون بالتالــي قــد مارســت الهيئــة املهــام املوكولــة إليهــا طيلــة تســع ســنوات تخللتهــا ثــالث	
مــدد نيابيــة	:	األولــى مــن ســنة	2008	إلــى ســنة	2011 )القســم األول(	والثانيــة مــن ســنة	2012	إلــى ســنة	
2015	)القســم الثانــي(،	فــي حيــن انطلقــت املــدة النيابيــة الثالثــة فــي شــهر مــاي مــن ســنة	2015	)القســم	

الثالــث(.

تمت ألول مرة تسمية أعضاء	الهيئة في شهر ماي	20081	بمقت�سى أمر نشر بالرائد الرسمي للجمهورية	
التونســية.	وقــد تقــّرر آنــذاك إســناد رئاســتها إلــى قــاض عدلــي فــي شــخص الســيد الجديــدي غنــي،	وهــو مــا	
سيمثل تقليدا فيما بعد.	ومثلما ينص عليه القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004	فقد تمت تسمية	
قاضييــن يســاعدان الرئيــس ويمارســان مهامهمــا بالهيئــة كامــل الوقــت	)عضــوان قــاران(	علــى أن يكــون	
أحدهمــا مــن صنــف القضــاء	العدلــي والثانــي مــن صنــف القضــاء	اإلداري.	وقــد وقــع اإلختيــار علــى الســيد	

عبــد الحميــد بــن الشــيخ عــن القضــاء	العدلــي والســيدة هالــة بــن ميــالد عــن القضــاء	اإلداري.	

1	بمقت�ســى أمــر عــدد	1753	لســنة	2008	مــؤرخ فــي	5	مــاي	2008.	عّيــن ملــدة ثــالث ســنوات رئيــس وأعضــاء	الهيئــة الوطنيــة لحمايــة	

املعطيــات الشــخصية علــى النحــو التالــي	:

ـ السيد الجديدي غني: رئيس،
ـ السيد الصحبي القروي عضو بمجلس النواب: عضو،

ـ السيد املنجي الشريف عضو بمجلس املستشارين: عضو،
ـ اآلنسة خديجة الزموري ممثلة عن الوزارة األولى: عضو،

ـ السيد عبد الحميد بن الشيخ قاض من الرتبة الثالثة مباشر ملهامه بالهيئة كامل الوقت: عضو،
ـ السيد محمد عميرة قاض من الرتبة الثالثة: عضو،

ـ السيدة هالة بن ميالد قاض من املحكمة اإلدارية مباشرة ملهامها بالهيئة كامل الوقت: عضو،
ـ السيد فاضل املكّور قاض من املحكمة اإلدارية: عضو،

ـ السيد املنجي بوعلي ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية املحلية: عضو،
ـ السيد مروان بوقّرة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،

ـ السيد إبراهيم نافع ممثل عن وزارة تكنولوجيات االتصال: عضو،
ـ السيد عبد السالم دّمق ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: عضو،

ـ السيد نبيل بن صالح ممثل عن وزارة الصحة العمومية: عضو،
ه ممثلة عن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية: عضو،

ّ
ـ السيدة سعاد خلف الل

ـ السيد بلقاسم عيا�سي خبير مختص في مجال تكنولوجيات االتصال: عضو.

القسم األول : المدة النيابية األولى
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أما باقي األعضاء	وعددهم	12	فهم غير قارين.

وتجــدر املالحظــة أنــه تــم خــالل هــذه املــدة النيابيــة تعويــض خمســة أعضــاء	نتيجــة للتغييــر الحاصــل فــي	
وضعيتهــم اإلداريــة داخــل إدارتهــم األصليــة2،	وهــو مــا يبــّرر ضــرورة التخلــي عــن خيــار األعضــاء	غيــر القاريــن	

2 بمقت�سى أمر عدد	616	لسنة	2010	مؤرخ في	5	أفريل	2010.	عّين السيد طارق الحرابي،	ملدة ثالث سنوات،	عضوا ممثال عن وزارة	

التعليم العالي والبحث العلمي بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية عوضا عن السيد عبد السالم دمق.

بمقت�ســى أمــر عــدد	2937	لســنة	2010	مــؤرخ فــي	9	نوفمبــر	2010.	عّيــن الســيد فــارس بالســرور،	ملــدة ثــالث ســنوات،	عضــوا ممثــال عــن	
الــوزارة األولــى بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية عوضــا عــن الســيدة خديجــة الزمــوري.

بمقت�سى أمر عدد	2938	لسنة	2010	مؤرخ في	9	نوفمبر	2010.	عّين السيد محمد العيادي،	قاض من املحكمة اإلدارية،	ملدة ثالث	
سنوات،	عضوا بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية عوضا عن السيد فاضل املكّور.

بمقت�ســى أمــر عــدد	3010	لســنة	2010	مــؤرخ فــي	22	نوفمبــر	2010.	عّيــن الســيد محمــد فتحــي العونــي عضــوا ممثــال عــن مجلــس النــواب	
لدى الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشــخصية،	ملدة ثالث ســنوات،	عوضا عن الســيد الصحبي القروي.

بمقت�سى أمر عدد	3366	لسنة	2010	مؤرخ في	21	ديسمبر	2010.	عين السيد ماجد صفر عضوا بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات	

نهاية املدةبداية املدةاإلسم واللقبالهيكل املمثل

جوان	2011ماي	2008الجديدي غنيالرئيس

جوان	2011ماي	2008هالة بن ميالدالقا�سي اإلداري القار

جوان	2011ماي	2008محمد عميرةالقا�سي العدلي القار

جوان	2011ماي	2008املنجى الشريفنائب

نائب
نوفمبر	2010ماي	2008الصحبي القروي

جانفي	2011نوفمبر	2010محمد فتحي العوني

الوزارة األولى
نوفمبر	2010ماي	2008خديجة الزموري

سبتمبر	2012نوفمبر	2010فارس بالسرور	

القا�سي االداري
نوفمبر	2010ماي	2008فاضل املكّور

جويلية	2012نوفمبر	2010محمد العيادي

جوان	2011ماي	2008محمد عميرةالقا�سي العدلي

جوان	2011ماي	2008املنجي بوعليوزارة الداخلية

جوان	2011ماي	2008مروان بوقّرةوزارة الدفاع

وزارة تكنولوجيات االتصال
ديسمبر	2010ماي	2008إبراهيم نافع

جولية	2012ديسمبر	2010ماجد صفر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أفريل	2010ماي	2008عبد السالم دّمق

جولية	2012أفريل	200طارق الحرابي

جوان	2011ماي	2008نبيل بن صالحوزارة الصحة العمومية

الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات	
األساسية

ه
ّ
جوان	2011ماي	2008سعاد خلف الل

جوان	2011ماي	2008بلقاسم عيا�سيالخبير
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داخــل مجلــس الهيئــة لعــدم تالئمــه مــع طبيعــة املهــام الرقابيــة والتعديليــة املوكولــة للهيئــة وحجــم	
عملها.	وباإلضافة إلى ذلك،	فإن األعضاء	املمثلين للوزارات يجدون أنفســهم أحيانا في وضعية تضارب	

مصالــح باعتبارهــم يباشــرون مهامهــم بــإدارات أو هيــاكل تخضــع لرقابــة الهيئــة التــي هــم أعضــاء	بهــا.

كمــا أّن	تســمية أعضــاء	أّي	هيئــة تعديليــة	
مستقلة يجب أن تتم على أساس كفاءتهم	
واختصاصهم في املجال الراجع لها بالنظر.	
ويجب أن تكون التسمية غير قابلة للرجوع	
فيهــا بمــا يضمــن اســتقاللية األعضــاء	طبقــا	
ملعاييــر باريــس حــول الهيئــات املســتقلة ذات	

العالقة بمجال حقوق اإلنســان3.

ومــن جهــة أخــرى فقــد تمــت تســمية الســيد	
سالم امليزوري املتفقد العام للشغل،	كاتبا	

عاما للهيئة ملدة خمس ســنوات4.

انطلقت املدة النيابية الثانية يوم	21	مارس	20125	بتسمية الرئيس الجديد للهيئة،	املرحوم القا�سي	
مختار اليحياوي.	في جويلية	2012،	تّم	تجديد عضوية السيدة هالة بن ميالد كعضوة قارة ممثلة عن	
القضــاء	اإلداري ملــدة نيابيــة ثانيــة،	وتســمية الســيد كاظــم زيــن العابديــن عضــوا قــارا ممثــال عــن القضــاء	
العدلي.	أما بالنسبة لألعضاء	غير القارين الذين انتهت مدتهم النيابية،	فقد تم تعويضهم في	4	جويلية	

.20126

الشخصية،	ملدة ثالث سنوات،	عوضا عن السيد إبراهيم نافع.
 http://hrlibrary.umn.edu/instree/Fparisprinciples.pdf	:3 بالنسبة إلى مبادئ باريس فالنص متاح عبر الرابط التالي

ــف الســيد ســالم امليــزوري،	متفقــد مركــزي للشــغل،	بوظائــف	
ّ
4بمقت�ســى أمــر عــدد	3921	لســنة	2008	مــؤرخ فــي	23	ديســمبر	2008.	كل

كاتــب عــام للهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية	
2012.	عّيــن الســيد املختــار اليحيــاوي رئيســا للهيئــة الوطنيــة لحمايــة	 21	مــارس	 2012	مــؤرخ فــي	 100	لســنة	 5بمقت�ســى أمــر عــدد	

املعطيــات الشــخصية ملــدة ثــالث ســنوات.
6 بمقت�سى أمر عدد	732	لسنة	2012	مؤرخ في	4	جويلية	2012.	عّين السيد علي قبادو،	املدير العام للشؤون القانونية والنزاعات،	

عضوا بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية ممثال عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملدة ثالث سنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	733	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	4	جويليــة	2012.	عّيــن العميــد قا�ســي مــروان بوقــرة،	وكيــل الدولــة العــام مديــر القضــاء	

     لقسم الثاني: المدة النيابية الثانية

 تركيبة الهيئة
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العسكري،	عضوا بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية ممثال عن وزارة الدفاع الوطني ملدة ثالث سنوات.

بمقت�سى أمر عدد	734	لسنة	2012	مؤرخ في	4	جويلية	2012.	عّينت السيدة مباركة ميساوي القاسمي،	مستشار مصالح عمومية	
ومكلفــة بــإدارة الشــؤون القانونيــة والنزاعــات،	عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ممثــال عــن وزارة تكنولوجيــا	

املعلومــات واالتصــال ملــدة ثالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	735	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	4	جويليــة	2012.	عّيــن الدكتــور نبيــل بــن صالــح،	مديــر البحــث الطبــي بــوزارة الصحــة،	
عضوا بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشــخصية ممثال عن وزارة الصحة ملدة ثالث ســنوات.

بمقت�سى أمر عدد	736	لسنة	2012	مؤرخ في	4	جويلية	2012.	عّينت السيدة نادرة حواس،	املستشار،	باملحكمة اإلدارية،	عضوا	
بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،	ممثلة عن املحكمة اإلدارية ملدة ثالث سنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	737	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	4	جويليــة	2012.		عّينــت الســيدة هالــة بــن ميــالد،	املستشــار،	باملحكمــة اإلداريــة،	
عضــوا مباشــرا ملهامهــا كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ممثلــة عــن املحكمــة اإلداريــة ملــدة ثــالث ســنوات	

ابتــداء	مــن	1	أكتوبــر	2011.

بمقت�سى أمر عدد	738	لسنة	2012	مؤرخ في	4	جويلية	2012.	عّين السيد محمد الكاظم زين العابدين،	قا�سي من الرتبة الثالثة،	
عضــوا مباشــرا ملهامــه كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ممثــال عــن وزارة العــدل ملــدة ثــالث ســنوات بدايــة	

مــن	9	مــاي	2012.

بمقت�ســى أمــر عــدد	739	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	4	جويليــة	2012.	عّينــت الســيدة فاطمــة دبوبــة،	قاضيــة مــن الرتبــة الثالثــة،	عضــوا	
بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ممثلــة عــن وزارة العــدل ملــدة ثــالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	740	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	4	جويليــة	2012.	عّيــن الســيد عبــد الكريــم الرزقــي،	عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة	
املعطيــات الشــخصية،	بصفتــه خبيــرا مختصــا فــي مجــال تكنولوجيــات االتصــال،	ملــدة ثــالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	741	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	4	جويليــة	2012.	عّيــن الســيد توفيــق الســبعي،	عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة	
املعطيــات الشــخصية ممثــال عــن وزارة الداخليــة ملــدة ثــالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	757	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	10	جويليــة	2012.	عّيــن الســيد محمــد الطاهــر إالهــي،	النائــب باملجلــس الوطنــي	
التأسي�ســي،	عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية ممثــال عــن املجلــس الوطنــي التأسي�ســي ملــدة ثــالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	758	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	10	جويليــة	2012.	عّيــن الســيد ضميــر املناعــي،	النائــب باملجلــس الوطنــي التأسي�ســي،	
عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية ممثــال عــن املجلــس الوطنــي التأسي�ســي ملــدة ثــالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	1956	لســنة	2012	مــؤرخ فــي	6	ســبتمبر	2012.	عّيــن الســيد خالــد الســالمي،	رئيــس وحــدة اإلدارة اإللكترونيــة	
برئاســة الحكومــة،	عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ممثــال عــن رئاســة الحكومــة ملــدة ثــالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر عــدد	1298	لســنة	2013	مــؤرخ فــي	26	فيفــري	2013.	عّينــت الســيدة مليــاء	فرحانــي،	املحاميــة،	عضــو الهيئــة العليــا	
لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية،	عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية ممثلــة عــن الهيئــة العليــا لحقــوق	

اإلنســان والحريــات األساســية ملــدة ثــالث ســنوات.

بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	11	لســنة	2015	مــؤرخ فــي	27	مــارس	2015.	عيــن الســيد طــارق الحرابــي،	املستشــار باملحكمــة اإلداريــة،	
عضــوا ممثــال عــن املحكمــة اإلداريــة مباشــرا ملهامــه كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية وذلــك ملــدة ثــالث	

ســنوات ابتــداء	مــن	1	نوفمبــر	2014.
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ولقــد تــّم	تعويــض أربعــة أعضــاء	خــالل املــدة النيابيــة الثانيــة7.	وتواصــل عــدم إســتقرار تركيبــة الهيئــة إذ	
تّم	خالل املدتين النيابيتين األولى والثانية تعويض ممثلي الوزارة األولى ووزارة التعليم العالي قبل إتمام	
مدتهمــا النيابيــة،	وهــو مــا يســتدعي نفــس املالحظــات التــي ســبق بيانهــا بخصــوص هــذه املســألة بالنســبة	

للمــدة النيابيــة األولــى.

وقــد ســميت الســيدة نســيمة عبــد العالــي8	خــالل هــذه املــدة النيابيــة كاتبــا عامــا للهيئــة ابتــداء	مــن غــرة	
جويليــة	2013	خلفــا للســيد ســالم امليــزوري.

انطلقت املدة النيابية الثالثة بعد صدور دستور	2014	وعلى إثر تركيز حكومة جديدة سنة	2015.

7 بمقت�ســى أمــر عــدد	904	لســنة	2014	مــؤرخ فــي	28	جانفــي	2014.	عّيــن الســيد صــالح الديــن العــروي عضــوا بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة	

املعطيــات الشــخصية ممثــال عــن وزارة الداخليــة،	عوضــا عــن الســيد توفيــق الســبعي.
فت السيدة نسيمة عبدالعالي،	متصرف مستشار،	بوظائف	

ّ
8 بمقت�سى أمر عدد	3817	لسنة	2013	مؤرخ في	23	سبتمبر	2013.	كل

كاتب عام للهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية ابتداء	من	1	جويلية	2013.

القسم الثالث: المدة النيابية الثالثة

نهاية املدةبداية املدةاالسم واللقبالهيكل املمثل

مارس	2015مارس	2012املختار اليحياويالرئيس

القا�سي اإلداري القار
نوفمبر	2014جويلية	2012هالة بن ميالد

؟نوفمبر	2014طارق الحرابي

أوت	2015جويلية	2012الكاظم زين العابدينالقا�سي العدلي القار

أوت	2015جويلية	2012الطاهر إالهينائب

أوت	2015جويلية	2012ضمير املناعينائب

الوزارة األولى
سبتمبر	2012نوفمبر	2010فارس بالسرور	

سبتمبر	2015سبتمبر	2012خالد السالمي

أوت	2015جويلية	2012نادرة حواسالقا�سي االداري

أوت	2015جويلية	2012فاطمة دبوبةالقا�سي العدلي

جانفي	2014جويلية	2012توفيق السبعيوزارة الداخلية

؟جانفي	2014مروان بوقرةوزارة الدفاع

وزارة تكنولوجيات االتصال
مباركة ميساوي	

القسمي
أوت	2015جويلية	2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
؟جويلية	2012علي قبادو

؟؟

أوت	2015جويلية	2012نبيل بن صالحوزارة الصحة العمومية

مارس	2016فيفري	2013ملياء	فرحانيالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

أوت	2015جويلية	2012الكريم الرزقيالخبير

 تركيبة الهيئة
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تميــزت املــدة النيابيــة الثالثــة بتســمية رئيــس جديــد للهيئــة ال ينتمــي إلــى ســلك القضــاء	وإنمــا إلــى ســلك	
الجامعييــن،	فالســيد شــوقي قــداس عضــو ناشــط باملجتمــع املدنــي ومتخصــص فــي العالقــة بيــن القانــون	

وتكنولوجيــات اإلتصــال وبالتحديــد النفــاذ إلــى املعلومــة وحمايــة املعطيــات الشــخصية.	

وقــد عرفــت هــذه املــدة النيابيــة9	أكثــر مــن ســابقاتها،	عــدم اســتقرار فــي تركيبــة الهيئــة وذلــك بســبب إجــراء	

9	بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	554	لســنة	2015	مــؤرخ فــي	22	جــوان	2015.		عيــن الســيد شــوقي قــداس،	مســاعد التعليــم العالــي،	رئيســا	

للهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ملــدة ثــالث ســنوات ابتــداء	مــن	5	مــاي	2015.

بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	12	لســنة	2015	مــؤرخ فــي	27	مــارس	2015.		عيــن الســيد وحيــد الفرشي�ســي،	أســتاذ تعليــم عــال،	عضــوا	
ممثــال عــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية عوضــا عــن الســيد علــي قبــادو.

بمقت�سى أمر حكومي عدد	868	لسنة	2015	مؤرخ في	27	جويلية	2015.	عين العميد قا�سي علي الفطنا�سي عضوا ممثال عن وزارة	
الدفاع الوطني بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية ملدة ثالث سنوات ابتداء	من	4	جويلية	2015.

نهاية املدةبداية املدةاالسم واللقبالهيكل املمثل

مباشرماي	2015شوقي قداسالرئيس

القا�سي اإلداري القار

ديسمبر	2014نوفمبر	2014طارق الحرابي

جويلية	2016نوفمبر	2015سامي بن علي

مباشرجوان	2017محمد الهادي الوسالتي

القا�سي العدلي القار

سبتمبر	2015جويلية	2015منى السنو�سي

مارس	2016سبتمبر	2015كريم املهدي

مباشرةأكتوبر	2017ملياء	الزرقوني

مباشرةجويلية	2015فريدة العبيدينائب

مباشرجويلية	2015الطاهر بطيخنائب

مباشرسبتمبر	2015خالد السالميالوزارة األولى

مباشرةسبتمبر	2015ألفة قيراسالقا�سي االداري

مباشرجويلية	2015عبد الحميد بن روحةالقا�سي العدلي

وزارة الداخلية
جانفي	2017جوان	2015محمد حلمي التوزري

مباشرجانفي	2017مراد السالمي

وزارة الدفاع
؟جويلية	2015علي الفطنا�سي

شغور

مباشرأوت	2015طارق كشيدةوزارة تكنولوجيات االتصال

مباشرمارس	2015وحيد الفرشي�سيوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مباشرأوت	2015كريم عونوزارة الصحة العمومية

الهيئة العليا لحقوق اإلنسان	
والحريات األساسية

شغور

مباشرأوت	2015كمال الرزقيالخبير
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ر ســلبا على	
ّ
تغييرات متتالية في تســمية أعضائها،	مما أحدث شــغورات بمجلســها ملدد طويلة وهو ما أث

ســير أعملها.

ر على العضوة القارة ممثلة القضاء	العدلي مباشــرة مهامها بعد تســميتها وذلك العتبارات	
ّ
كما أنه تعذ

شــخصية،	وتــم إنهــاء	مهامهــا فــي ســبتمبر	201510.	ولــم يتســّن	تعويضهــا وتعييــن العضــو القــار الثانــي إال	
 لبضــع أشــهر.	

ّ
بتاريــخ	21	ديســمبر	2015.	ولــم يباشــر هــذان العضــوان مهامهمــا بالهيئــة بصفــة فعليــة اال

بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	11	لســنة	2015	مــؤرخ فــي	27	مــارس	2015.	عيــن الســيد طــارق الحرابــي،	املستشــار باملحكمــة اإلداريــة،	
عضــوا ممثــال عــن املحكمــة اإلداريــة مباشــرا ملهامــه كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية وذلــك ملــدة ثــالث	

ســنوات ابتــداء	مــن	1	نوفمبــر	2014.

بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	555	لســنة	2015	مــؤرخ فــي	22	جــوان	2015.	عّيــن الســيد محمــد حلمــي التــوزري عضــوا بالهيئــة الوطنيــة	
لحماية املعطيات الشــخصية ممثال عن وزارة الداخلية عوضا عن الســيد صالح الدين العروي.

بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	866	لســنة	2015	مــؤرخ فــي	27	جويليــة	2015.	عيــن الســيد عبــد الحميــد بــن روحــة،	قا�ســي مــن الرتبــة	
الثالثة،	عضوا ممثال لوزارة العدل بالهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية وذلك ملدة	3	سنوات ابتداء	من	4	جويلية	2015.

بمقت�سى أمر حكومي عدد	867	لسنة	2015	مؤرخ في	27	جويلية	2015.	عينت السيدة منى السنو�سي،	قا�سي من الرتبة الثالثة،	
عضــوا ممثــال لــوزارة العــدل،	مباشــرا ملهامهــا كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	وذلــك ملــدة ثــالث ســنوات	

ابتــداء	مــن	4	جويليــة	2015.

بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	868	لســنة	2015	مــؤرخ فــي	27	جويليــة	2015.	عيــن العميــد قا�ســي علــي الفطنا�ســي عضــوا ممثــال عــن	
وزارة الدفــاع الوطنــي بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية ملــدة ثــالث ســنوات ابتــداء	مــن	4	جويليــة	2015.

بمقت�سى أمر حكومي عدد	2599	لسنة	2015	مؤرخ في	21	ديسمبر	2015.		عينت السيدتان والسادة اآلتي ذكرهم أعضاء	بالهيئة	
الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،	ملدة ثالث سنوات	:

ـ	فريدة العبيدي،	نائبة بمجلس نواب الشعب،	عضوا ممثال ملجلس نواب الشعب ابتداء	من	13	جويلية	2015،

ـ	الطاهر بطيخ،	نائب بمجلس نواب الشعب،	عضوا ممثال ملجلس نواب الشعب،	ابتداء	من	13	جويلية	2015،

ـ	طارق كشيدة،	مهندس عام،	عضوا ممثال لوزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي،	ابتداء	من	7	أوت	2015،

ـ	كمال الرزقي،	مساعد بالتعليم العالي،	عضوا بصفته خبيرا في مجال تكنولوجيات االتصال،	ابتداء	من	20	أوت	2015،

ـ	الدكتور كريم عون،	املدير العام للصحة،	عضوا ممثال لوزارة الصحة ابتداء	من	25	أوت	2015،

ـ	ألفة قيراس،	مستشار باملحكمة اإلدارية،	عضوا ممثال للمحكمة اإلدارية ابتداء	من	1	سبتمبر	2015،	

ـ	كريم املهدي،	قا�سي من الرتبة الثالثة،	عضوا ممثال لوزارة العدل مباشرا ملهامه كامل الوقت،	ابتداء	من	2	سبتمبر	2015،

ـ	خالد السالمي،	مدير عام وحدة اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة،	عضوا ممثال لرئاسة الحكومة ابتداء	من	6	سبتمبر	2015،

ـ	ســامي بــن علــي،	مستشــار باملحكمــة اإلداريــة،	عضــوا ممثــال للمحكمــة اإلداريــة مباشــرا ملهامــه كامــل الوقــت،	ابتــداء	مــن	1	نوفمبــر	
.2015

10	بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	470	لســنة	2016	مــؤرخ فــي	5	أفريــل	2016.		أنهيــت مهــام الســيدة منــى السنو�ســي،	قا�ســي مــن الرتبــة	

،	ابتــداء	مــن	
ّ
الثالثــة،	بصفــة عضــو ممثــل لــوزارة العــدل،	مباشــر ملهامهــا كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية

1	ســبتمبر	2015

 تركيبة الهيئة
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ذلــك أّن	أحدهمــا تــم تكليفــه بمهمــة لــدى وزيــر العــدل منــذ	8	مــارس	201611	ولــم يقــع تعويضــه فــي اإلبــان	
باعتبار وأن األمر الذي ينهي مهامه لم يصدر إال في جوان	2016،	وأمام عدم قيام الهيئة املؤقتة للقضاء	
العدلي بتعويضه،	فقد بقي منصبه شــاغرا.	أما العضو القار الثاني املمثل للقضاء	اإلداري،	فقد باشــر	
مهامه في تاريخ نشر األمر املتعلق بتسميته بالرغم من أّن	القرار القا�سي بإلحاقه لدى الهيئة تم اتخاذه	
قبــل ذلــك بشــهرين.	وقــد باشــر مهامــه ملــدة محــدودة،	ثــم أشــعر مجلــس الهيئــة بعــدم رغبتــه فــي مواصلــة	
الحضور بالجلسات ورفضه التام للتعاون مع رئيس الهيئة،	ولذلك فقد تم وضع حد إللحاقه في شهر	

جويليــة	2016.	

وهكــذا فقــد ظلــت تركيبــة الهيئــة منقوصــة مــن العضويــن القاريــن املمثليــن لصنفــي القضــاء	العدلــي	
واإلداري،	كمــا أّن	مــدة الســتة أشــهر التــي باشــرا فيهــا مهامهمــا بصفــة فعليــة لــم تكــن كافيــة لقيامهمــا	

بمهامهمــا،	وبقــي التســيير اليومــي ألشــغال الهيئــة مقتصــرا علــى رئيســها وكتابتهــا القــارة.

	ولوضــع حــّد	لهــذه الشــغورات،	ســعى رئيــس الهيئــة إلــى مكاتبــة كل مــن الرئيــس األول للمحكمــة اإلداريــة	
ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء	العدلي لحثهما على تعيين مرشحين لسّد	هذه الشغورات.	إال أنه لوحظ	
عدم إقبال القضاة من الصنفين العدلي واإلداري على اإللتحاق بالهيئة وذلك العتبارات مهنية،	تتمثل	
في عدم احتساب فترة إلحاقهم في األقدمية الفعلية في الخطط الوظيفية القضائية،	والعتبارات مادية	
تتمثــل فــي أّن	املبلــغ الخــام للمنحــة املســندة للقا�ســي امللحــق بالهيئــة ال يتجــاوز	300	دينــار12	شــهريا وهــو	

أقــل بكثيــر مــن املبلــغ الــذي يتقاضــاه زمالؤهــم امللحقين بهيئات مماثلة.

ولهــذه األســباب فقــد بــات مــن الضــروري تنقيــح األمــر عــدد	3003	لســنة	2007	املــؤرخ فــي	27	نوفمبــر	
2007	واملتعلــق بضبــط طــرق تســيير الهيئــة واألمــر عــدد	199	لســنة	2008	املــؤرخ فــي	29	جانفــي	2008 
واملتعلق بضبط مقدار املنحة املسندة ألعضاء	الهيئة،	وذلك بتنظيرهم من حيث املنح واإلمتيازات مع	

زمالئهــم امللحقيــن بهيئــات مماثلــة.	

ونتيجــة للمســاعي التــي قــام بهــا رئيــس الهيئــة بغايــة ســد الشــغورات،	تمــت تســمية الســيد محمــد الهــادي	
الوســالتي القا�ســي اإلداري عضــوا قــارا بالهيئــة بدايــة مــن شــهر أفريــل	201713،	تلتهــا تســمية القا�ســي	

11	بمقت�سى أمر حكومي عدد	640	لســنة	2016	مؤرخ في	1	جوان	2016.	أنهيت مهام الســيد كريم املهدي،	قا�سي من الرتبة الثالثة،	

بصفــة عضــو ممثــل لــوزارة العــدل،	مباشــر ملهامــه كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	ابتــداء	مــن	8	مــارس	
2016

12	أمــر عــدد	199	لســنة	2008	مــؤرخ فــي	29	جانفــي	2008	يتعلــق بضبــط مقــدار املنحــة املســندة ألعضــاء	الهيئــة الوطنيــة لحمايــة	

املعطيــات الشــخصية.
13	بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	727	لســنة	2017	مــؤرخ فــي	5	جــوان	2017.	عيــن الســيد محمــد الهــادي الوســالتي،	مستشــار باملحكمــة	

اإلداريــة،	عضــوا ممثــال للمحكمــة اإلداريــة،	مباشــرا ملهامــه كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	وذلــك ملــدة	
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العدلــي الســيدة مليــاء	الزرقونــي بدايــة مــن أول أكتوبــر	201714.

والجديــر باملالحظــة فــي خصــوص هــذه املــدة النيابيــة أّن	ثالثــة مــن بيــن األعضــاء	غيــر القاريــن انتهت مدتهم	
النيابيــة،	إال أنــه وإلــى حــد هــذا التاريــخ لــم يقــع تعويضهــم،	وبقيــت بالتالــي مناصبهــم شــاغرة لفتــرة طويلــة،	

وهو ما تســّبب في عدم اســتقرار على مســتوى تركيبة الهيئة وأثر ســلبا على ســير عملها15.

يتعلق الشغور األول الذي حصل في	26	فيفري	2016	بممثلة اللجنة العليا لحقوق اإلنسان والحريات	
 في	9	ماي	2016.	وقد تم في اإلبان إعداد مشروع أمر في الغرض	

ّ
األساسية،	ولم يرد مقترح تعويضها إال

وإحالته إلى وزارة العدل لعرضه على مجلس الوزراء،	إال أّن	مشروع األمر املذكور بقي في رفوف الوزارة	
ولم يصدر إلى حّد	هذا التاريخ.	واملالحظ أّن	هذا األمر لم يعد من مشموالت وزارة العدل.

أمــا الشــغور الثانــي فيتعلــق بممثــل وزارة الدفــاع الوطنــي الــذي تمــت إحالتــه علــى التقاعــد،	وهــو مــا	
حــدا بالهيئــة إلــى مراســلة الــوزارة املذكــورة قصــد تعويضــه. وقــد ورد علــى الهيئــة مقتــرح تعويضــه فــي غــرة	
نوفمبر	2016،	فتم في اإلبان إعداد مشروع أمر تسمية العضو الجديد وتوجيهه إلى وزارة العدل،	التي	
أحالته فيما بعد إلى وزارة العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان باعتبارها	
أصبحــت وزارة االشــراف علــى الهيئــة،	قصــد إحالتــه علــى مجلــس الــوزراء.	وبالرغــم مــن تذكيــر الــوزارة	

املذكــورة فــي عديــد املناســبات فــإن أمــر التســمية لــم يصــدر بعــد.

أما الشغور الثالث فقد حصل في جانفي	2017	ويتعلق بممثل وزارة الداخلية،	الذي لم يقع تعويضه	
إال في شهر سبتمبر من نفس السنة16.

وباإلضافة إلى هذه الشغورات الثالثة،	البد من اإلشارة إلى شغور جديد حصل في األثناء	يتعلق بأحد	
ممثلــي مجلــس نــواب الشــعب،	الــذي اســتقال مــن منصبــه كنائــب فــي	27	ســبتمبر	2017.	وقــد شــرعت	
الهيئــة فــي إجــراءات طلــب تعويضــه مــن قبــل املجلــس املذكــور.	ويســتنتج ممــا ســبق،	أّن	بــطء	اإلجــراءات	

ــر ســلبا علــى ســير عملهــا.	
ّ
اإلداريــة فــي تســمية أعضــاء	الهيئــة وتعويضهــم أث

ثالث سنوات ابتداء	من	1	أفريل	2017
14بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	1394	لســنة	2017	مــؤرخ فــي	21	ديســمبر	2017.	عينــت الســيدة مليــاء	الزرقونــي،	قاضيــة مــن الرتبــة	

الثالثــة،	عضــوا ممثــال لــوزارة العــدل،	مباشــرة ملهامهــا كامــل الوقــت بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	وذلــك ملــدة ثــالث	
ســنوات ابتــداء	مــن	1	أكتوبــر	2017

15	أمــر عــدد	3003	لســنة	2007	مــؤرخ فــي	27	نوفمبــر	2007	يتعلــق بضبــط طــرق ســير الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	

الفصــل	3	:	» ويمكــن لرئيــس الهيئــة طلــب تعويــض كل عضــو تغّيــب عــن االجتماعــات ثــالث مــرات متتاليــة بــدون مبــّرر«
16	بمقت�ســى أمــر حكومــي عــدد	726	لســنة	2017	مــؤرخ فــي	5	جــوان	2017.	عيــن الســيد مــراد أحمــد الســالمي عضــوا بالهيئــة الوطنيــة	

لحمايــة املعطيــات الشــخصية ممثــال عــن وزارة الداخليــة عوضــا عــن الســيد محمــد حلمــي التــوزري ملــدة ثــالث ســنوات ابتــداء	مــن	30 
جانفــي	2017.

 تركيبة الهيئة
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وخالصــة القــول فــي خصــوص هــذه املــدة النيابيــة أنــه تــم تســجيل شــغور شــبه تــام بالنســبة إلــى األعضــاء	
القاريــن وشــغور ملــدد طويلــة بالنســبة إلــى األعضــاء	غيــر القاريــن،	وهــو مــا أدى إلــى تعطيــل عمــل الهيئــة	
ــب عــن هــذه الوضعيــة تأجيــل انعقــاد جلســات املجلــس ملــرات	

ّ
وعرقلــة حســن ســير أشــغال مجلســها.	وترت

متتاليــة إلنعــدام النصــاب القانونــي املطلــوب،	مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن تراكــم امللفــات التــي يتــم تأجيــل	
النظــر فيهــا.

لقــد بينــت املــدد النيابيــة الثالثــة للهيئــة وجــود اختــالالت كبــرى يرجــع بعضهــا إلــى اإلطــار القانونــي الــذي	
وضــع تصــورا خاطئــا للهيئــات،	ويرجــع البعــض اآلخــر إلــى بــطء	اإلجــراءات اإلداريــة.

وقــد تســبب التأخيــر فــي اســتكمال تركيبــة الهيئــة عنــد نهايــة كل مــدة نيابيــة فــي تعطيــل الهيئــة فــي القيــام	
بمهامهــا الرقابيــة والتعديليــة.

كما أثبتت املمارســة الفعلية عدم جدوى الخيار الذي ارتآه املشــرع في ســنة	2004	واملتمثل في التجديد	
الكلــي لتركيبــة الهيئــة عنــد نهايــة كل مــدة نيابيــة،	ذلــك أّن	الهيئــات التعديليــة ال يجــب النظــر إليهــا كهيــاكل	
قضائيــة أو مؤسســات إداريــة،	باعتبارهــا مدعــوة إلــى ضمــان اســتمرارية نشاطها واســتقرار فقــه قضائهــا	

بالرغــم مــن التجديــد الوجوبــي ألعضــاء	مجلســها.

ويمكــن القــول بالنســبة إلــى املــدة النيابيــة األولــى،	أنــه منــذ إصــدار األوامــر التنظيميــة للهيئــة فــي	27	نوفمبــر	
 فــي	30	أفريــل	2009.	

ّ
2007،	فــإن هــذه األخيــرة لــم تتوصــل إلــى عقــد أول اجتمــاع ملجلســها إال

علما وأن هذه املدة النيابية انتهت في	5	ماي	2011،	في حين أّن	أول اجتماع للمجلس الجديد لم ينعقد	
إال فــي	19	ســبتمبر	2012.	كمــا أنــه بانتهــاء	املــدة النيابيــة الثانيــة فــي	21	مــارس	2015	فــإن أول اجتمــاع	

للمجلــس الجديــد لــم ينعقــد إال فــي	20	جانفــي	2016.

وهو ما يجعل اآلجال التي استغرقتها عملية تجديد تركيبة املجلس وانطالق أعماله	520	يوما بالنسبة	
إلــى املــدة النيابيــة األولــى و503	بالنســبة إلــى الثانيــة و305	بالنســبة إلــى الثالثــة.	وبالتالــي فقــد كان يتعيــن	
انتظار	500	يوم خالل املدتين النيابيتين األولى والثانية،	لنرى الهيئة تنطلق في التسيير العادي ألعمالها	
بعــد عقــد أول اجتمــاع ملجلســها،	أي ســنة و4	أشــهر.	وهــو مــا يعــد بــطء	شــديدا كانــت نتائجــه وخيمــة علــى	

مســتوى نشــاط الهيئة وإنتاجيتها.

ومن جهة أخرى فقد أثبتت التجربة خالل املدة النيابية الثالثة املعضلة املتمثلة في تسمية رئيس هيئة	

الحوصلة
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جديــد يجــد نفســه عاجــزا عــن عقــد اجتمــاع املجلــس،	ذلــك أّن	أعضــاء	املــدة النيابيــة الســابقة ال يزالــون	
يمارســون بصفــة قانونيــة ولكّنهــم قــد غــادروا بصفــة فعليــة إذ أصبحــوا متغيبيــن عمــا بقــي مــن جلســات	
فــي مدتهــم النيابيــة.	وكان لزامــا علــى رئيــس املجلــس إذا التفكيــر فــي أســماء	جديــدة والشــروع فــي اإلجــراءات	
اإلدارية بحثا عن تركيبة جديدة للمجلس.	وفي هذا الخصوص إذا أخذنا املدة النيابية الثالثة كمثال،	
فــإن الرئيــس املتخلــي انتهــت مدتــه النيابيــة فــي مــارس	2015	ولــم يعــد يتــردد علــى الهيئــة،	ممــا اضطــر وزيــر	
العــدل حينهــا إلــى تســمية القا�ســي العضــو القــار بالهيئــة رئيســا بالنيابــة.	كمــا لــم يتســلم الرئيــس الجديــد	
مهامــه إال فــي شــهر مــاي	2015	بالرغــم مــن أّن	األمــر املتعلــق بتســميته لــم يصــدر إال فــي شــهر جويليــة مــن	
نفــس الســنة.	ولذلــك فقــد وجــد نفســه فــي وضعيــة يســتحيل معهــا عقــد اجتمــاع للمجلــس،	وكان عليــه	
اإلنتظــار إلــى غايــة شــهر ديســمبر	2015	تاريــخ صــدور األوامــر املتعلقــة بتســمية األعضــاء	الجــدد،	للدعــوة	
النعقاد أول مجلس للهيئة في شهر جانفي	2016.	وبالتالي فقد استدعى األمر قرابة عشرة أشهر إلنعقاد	
جلســة تامــة املوجبــات ولــو أنــه تــم فــي األثنــاء	عقــد جلســتين األولــى برئاســة رئيــس الهيئــة بالنيابــة والثانيــة	

برئاســة الرئيــس الجديــد ولكــن بأعضــاء	تنتهــي مدتهــم النيابيــة فــي اليــوم املوالــي.

وهكــذا فقــد بــات مــن املتعيــن مراجعــة النصــوص القانونيــة الخاصــة بالهيئــة بغايــة حــل هــذه اإلشــكاالت	
والحيلولــة دون عرقلــة أعمــال املجلــس.

آجال�تجديد�مجلس�الهيئة

املدة�الثانية 503

املدة�الثالثة 305

املدة�األو�� 520

وفي خصوص آلية التجديد الكلي إلعضاء	املجلس،	فإنها ال تتالءم مع ضرورة اســتمرارية عمل الهيئة	
كهيــكل جماعــي.	ويتعيــن بالتالــي،	تكريــس الخيــار الــذي تــم إقــراره فــي دســتور	2014	بالنســبة إلــى الهيئــات	
ــن	

ّ
الدســتورية،	واملتمثــل فــي تجديــد التركيبــة بالثلــث.	وهــي آليــة تضمــن اســتمرارية عمــل الهيئةكمــا تمك

األعضاء	الجدد من اإلندماج مع األعضاء	الذين لم يشملهم التجديد واالستفادة من خبرتهم ومواصلة	

 تركيبة الهيئة
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ــن	
ّ
تكريــس الخيــارات التــي ســبق إقرارهــا مــن قبــل األعضــاء	الذيــن تداولــوا علــى تركيبــة املجلــس.	كمــا يمك

التجديــد بالثلــث مــن تطعيــم تركيبــة الهيئــة بكفــاءات جديدة.

ويتعيــن مــن جهــة أخــرى،	إعــادة النظــر فــي مســألة تمثيــل الــوزارات داخــل الهيئــة بواســطة أعضــاء	غيــر	
قارين،	إذ أثبتت التجربة إستحالة مواكبتهم ألعمال املجلس ولنشاط الهيئة بالنسق املطلوب،	بالنظر	
إلــى مواصلــة قيامهــم بمهامهــم فــي إداراتهــم األصليــة.	كمــا أنــه مــن غيــر املقبــول أّن	تكــون إدارات خاضعــة	
لرقابة الهيئة ممثلة داخل مجلسها،	باعتبار وأن ذلك قد تنشأ عنه أحيانا وضعيات تضارب مصالح.	

وفي نفس السياق فقد ترأس الهيئة على التوالي خالل املدتين النيابيتين األولى والثانية قاضيان،	عالوة	
علــى تواجــد أربعــة قضــاة أعضــاء	بمجلســها،	مــن بينهــم عضــوان قــاران.	غيــر أّن	أغلبيــة هــؤالء	القضــاة لــم	
تكــن لهــم الخبــرة الكافيــة فــي مــادة حمايــة املعطيــات الشــخصية وال فــي مجــال اإلتصــال والتكنولوجيــات	
ــر ســلبا علــى عمــل الهيئــة باعتبارهــا مطالبــة باإلضافــة إلــى مهامهــا األصليــة الرقابيــة	

ّ
الحديثــة.	وهــو مــا يؤث

والتعديليــة،	بالقيــام بــدور هــام يتمثــل فــي نشــر ثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية والقيــام بــدورات	
تكوينيــة وحمــالت تثقيفيــة فــي هــذا املجــال.

االستنتاجات

ــــــ	بطء	كبير في تجديد تركيبة املجلس على امتداد املدد النيابية الثالثة.

ـــــــ	تغيب ملحوظ لألعضاء	غير القارين خالل اجتماعات مجلس الهيئة.

ـــــــ	إمكانية وجود تضارب مصالح من خالل تمثيل الوزارات صلب الهيئة.

التوصيات

ــــــ	التخلــي عــن طريقــة التســمية املباشــرة مــن قبــل رئيــس الحكومــة واعتمــاد طريقــة مزدوجــة باقتــراح مــن	
رئيــس الحكومــة وباختيــار مــن مجلــس نــواب الشــعب.

ــــــ	التجديد بالثلث ألعضاء	املجلس.

ــــــ	تكوين مجلس الهيئة من أعضاء	قارين فقط.

ـــــ	اعتماد تمثيل متوازن داخل مجلس الهيئة ملختلف اإلختصاصات املهنية.
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 إجتماعات الهيئة

تتكون الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية من مجلس يعقد جلساته دوريا للنظر في امللفات	
املعروضة عليه واتخاذ قرارات في شأنها.	

إّن	متابعــة دوريــة انعقــاد الجلســات ونســبة حضــور األعضــاء	بهــا،	مــن شــأنه أّن	يحــدد نســق العمــل	
واتخاذ القرارات صلب الهيئة.	وبالرجوع إلى اإلحصائيات املتعلقة بهذه املسألة،	يتبّين لنا تطور نسق	
عمــل الهيئــة منــذ إحداثهــا.	وســتكون جملــة هــذه العناصــر موضــوع دراســة تقييميــة مــن خــالل تقســيم	

البحــث علــى ثالثــة أجــزاء،	يتعلــق كل جــزء	منهــا بمــدة نيابيــة:

املدة النيابية األولى من ســنة	2008	إلى ســنة	2011 )القســم األول(،	ثم املدة النيابية الثانية من ســنة	
2012	إلــى ســنة	2015 )القســم الثانــي(	وأخيــرا املــدة النيابيــة الثالثــة مــن ســنة	2015	إلــى تاريــخ االنتهــاء	

مــن صياغــة هــذا التقريــر	)القســم الثالــث(.	

لقــد تطلــب تركيــز الهيئــة وانطــالق نشــاطها حيــزا زمنيــا كبيــرا.	ونتيجــة لذلــك فإنــه لــم يتســن لهــا عقــد أول	
 فــي	30	أفريــل	2009،	وهــو معطــى ال يجــب إهمالــه عنــد تقييــم عملهــا خــالل تلــك	

ّ
اجتمــاع ملجلســها إال

الفتــرة.	وقــد كان مــن األجــدى تخصيــص الوقــت الكافــي لتركيــز اإلدارة ووضــع املبــادئ األساســية ملنظومــة	
حماية املعطيات الشخصية والشروع في حملة توعوّية في الغرض عوض استغراق الهيئة مدة زمنية	
هامة في إتمام اإلجراءات اإلدارية واملالية الالزمة لبدء	نشاطها.	ولذلك فإّن	املّدة النيابية األولى للهيئة	

لم تســتغرق ســوى ســنتي عمل فعلي.

أ.	نسق انعقاد الجلسات

لقــد عقــد مجلــس الهيئــة خــالل مــدة العمــل الفعليــة مــن املــدة النيابيــة األولــى والتــي ناهــزت	26	شــهرا،	
ثمانيــة عشــر اجتماعــا،	أي بمعــدل اجتمــاع واحــد كل	46	يومــا.	

وتجدر اإلشــارة في هذا الخصوص إلى أّن	معدل عقد الجلســات خالل هذه املدة النيابية يعد أقل من	
املعدل األدنى املطلوب والذي حدده الفصل	3	من األمر عدد	3003	لسنة	2007،	بثالثة أشهر.	علما	
وأنه وبالنسبة إلى االجتماعين األخيرين للهيئة خالل مدتها النيابية األولى،	فإن هذا املعدل لم يتجاوز	

سبعة أيام.

القسم األول : المدة النيابية األولى
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كما يالحظ أنه على مجموع	18	اجتماعا،	انعقدت خمسة منها بمعدل اجتماع كل شهر.	فيما انعقدت	
بقية االجتماعات وهي ثمانية بفاصل يتراوح بين شهر وشهرين.	ويعد نسق عقد االجتماعات على هذا	
النحو مقبوال بالنظر إلى عدد امللفات املعروضة على مجلس الهيئة.	إال أنه يالحظ بالرجوع إلى جداول	
األعمــال املتعلقــة بالجلســات املذكــورة،	عــدم إصــدار مجلــس الهيئــة ألي قــرار ترتيبــي،	بالرغــم مــن أهميــة	

هذه القرارات ودورها في تفسير األحكام القانونية املتعلقة بحماية املعطيات الشخصية.	

وباإلضافــة إلــى ذلــك،	فــإن املعــدل اإلجمالــي النعقــاد الجلســات خــالل املــدة الّنيابّيــة األولــى،	يناهــز	46 
يومــا،	وهــو معــدل مــن شــأنه تأكيــد مــا ورد بالقانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	الــذي نــص ضــرورة	
عقد أق�سى عدد ممكن من الجلسات بالنظر إلى كثرة املهام القانونية املسندة للهيئة.	إال أّن	محدودية	
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عدد األعضاء	القارين باملجلس والضرورة القانونية التي تحتم اتخاذ قرارات في شأن امللفات املعروضة	
عليــه،	تقابلــه فــي الواقــع عديــد املعوقــات،	منهــا علــى وجــه الخصــوص أّن	أغلبيــة األعضــاء	غيــر قاريــن وأن	
ل تعقيــدات حقيقيــة	

ّ
بــه حجــم عملهــا،	ممــا يشــك

ّ
حضورهــم بجلســات الهيئــة ليــس باالنتظــام الــذي يتطل

فــي اتخــاذ القرارات.

ب.	نسق الحضور في الجلسات

مــن املفيــد بيــان أّن	اجتماعــات الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة األولــى قــد عرفــت نســقا غيــر منتظــم.	ويبّيــن	
الجــدول املوالــي جملــة الغيابــات املســّجلة بالجلســات التــي انعقــدت خــالل تلــك املــدة:	

يســتنتج مــن البيانــات املضمنــة بهــذا بالجــدول أنــه علــى مجمــوع	15	عضــوا يكّونــون املجلــس،	فــإن معــدل	
الغياب بالنسبة لكل جلسة يفوق ثالث غيابات،	مع حّد	أق�سى بسبعة غيابات في جلسة شهر سبتمبر	

	.2010

ويتضــح بالرجــوع إلــى عــدد غيابــات األعضــاء،	أّن	ممثلــي مجلــس نــواب الشــعب يأتــون علــى رأس القائمــة	
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بتجميعهــم ألكثــر مــن ثلــث الغيابــات،	يتلوهــم فــي الترتيــب ممثــل الــوزارة األولــى وممثــل وزارة تكنولوجيــا	
االتصــال بثمانــي غيابــات،	ثــم ممثــل وزارة التعليــم العالــي بســبع غيابــات،	ثــم القضــاة العدليــون وممثــل	
الهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان بأربــع غيابــات،	فيمــا لــم تتعــدى غيابــات ممثــل وزارة الصحــة والقا�ســي	
اإلداري غيــر القــار ثالثــة.	ويعــد ممثلــي وزارتــي الداخليــة والدفــاع األكثــر حضــورا وكذلــك رئيــس الهيئــة إذ	

لــم يتــم تســجيل إال غيــاب واحــد بالنســبة لــكل واحــد منهــم.

وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص أّن	األعضاء	الذين لم يسجلوا أي غياب خالل هذه املدة هم األعضاء	
القارون والخبير في تكنولوجيات االتصال واملعلومات.

ويســتنتج مــن نســق الغيابــات وأهميــة حجمهــا فيمــا يخــص األعضــاء	غيــر القاريــن،	أّن	الســبب الرئي�ســي	
لذلــك يعــود إلــى كونهــم غيــر متفرغيــن باإلضافــة أّن	ألغلبهــم مســؤوليات صلــب الــوزارات واإلدارات التــي	
يمثلونهــا،	ممــا يحــول فــي غالــب األحيــان دون التوفيــق بيــن مســؤولياتهم االصليــة ومهامهــم فــي املجلــس.

لقد ناهزت جملة الغيابات خالل املدة النيابية األولى ستين غيابا بالنسبة إلى كل األعضاء	على مجموع	
	غيابــات فــي كل اجتمــاع	

ُ
ــل ثــالث

ّ
ثمانيــة عشــر اجتماعــا.	وهــو يعــد رقًمــا مرتفعــا نســبيا،	علــى اعتبــار أنــه يمث

ُمس أعضاء	املجلس.	
ُ
بما معناه أّن	االجتماعات كانت تنعقد دائما بغياب خ

أ.	نسق انعقاد الجلسات
انية عقد خمسة عشر اجتماعا مع امتداد إثنين منها على جلستين لعدم	

ّ
لقد تّم	خالل املّدة الّنيابّية الث

استكمال النظر في جدول األعمال،	مّما يكون معه العدد االجمالّي	لالجتماعات سبعة عشر إجتماعا.	

وتجــدر املالحظــة فــي هــذا الخصــوص أّن	القا�ســي العدلــي القــار هــو الــذي تــرأس االجتمــاع األخيــر ملجلــس	

القسم الثاني : المدة النيابية الثانية
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الهيئــة وذلــك علــى اعتبــار أّن	املــدة النيابيــة للرئيــس قــد انتهــت بتاريــخ شــهر مــارس	2015.	وقــد واصــل	
القا�ســي العدلــي االضطــالع بمهــام الرئيــس بالنيابــة إلــى حيــن تســمية الرئيــس الجديــد للهيئــة.	

ــر ســلًبا علــى عمــل الهيئــة ونســق جلســاتها.	وكدليــل	
ّ
ويجــدر التأكيــد علــى أن التجديــد الكلــي لألعضــاء	يأث

علــى ذلــك فــإّن	آخــر جلســة بالنســبة للمــدة النيابيــة األولــى انعقــدت فــي	23	جــوان	2011،	فيمــا لــم تنعقــد	
 في	19	سبتمبر	2012.	وعليه فقد قضت الهيئة مدة تناهز خمسة	

ّ
أول جلسة للمدة النيابية الثانية إال

عشــر شــهرا قصــد إيجــاد نســق عــادي لنشــاطها.	واملقتــرح هنــا اعتمــاد نفــس التم�ســي الــذي وقــع إقــراره	
بالنســبة للهيئــات التــي تــم إنشــاؤها منــذ ســنة	2011،	وهــو اعتمــاد التجديــد الجزئــي لألعضــاء	حســب	

ضوابــط ال تمــس مــن تركيبــة املجلــس وســير عملــه.

كــر وبإجــراء	مقارنــة للمــدد الفاصلــة بيــن الجلســات	
ّ
وبالّرجــوع إلــى مــا تضّمنــه الجــدول الســالف الذ

	ارتفــاع األمــد الفاصــل بينهــا مــن ســتة	
ُ
املنعقــدة خــالل املدتيــن النيابّيتيــن األولــى والثانيــة،	فإنــه ُيالَحــظ

وأربعيــن يومــا إلــى ســتة وســتين يومــا أي بمعــدل جلســة كل شــهرين.	

يبّيــن هــذا الجــدول كذلــك،	أنــه لــم يقــع عقــد أي اجتمــاع خــالل املــدة الدنيــا املقــّدرة بخمســة عشــر يومــا،	
وهــو نفــس التم�ّســي فــي املــدة النيابّيــة األولــى.	فــي حيــن تــم عقــد أربــع اجتماعــات بمــدة فاصلــة بينهــا تناهــز	
ثــالث أشــهر،	وهــي املــدة القصــوى حســب القانــون.	وأخيــرا تــم عقــد ثــالث اجتماعــات بمــدة فاصلــة بينهــا	
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تناهز سبعين يوما.	ويستنتج من هذه األرقام أّن	عدد امللفات املنشورة كان غير كاف لعقد اجتماع.	وهو دليل آخر	
علــى بــطء	نشــاط الهيئــة خــالل الفتــرة األولــى مــن املــدة النيابيــة الثانيــة.

مع اإلشارة كذلك،	إلى أّن	أربعة من اجتماعات املجلس قد عقدت في تجاوز للحد األق�سى املسموح به قانونا وهو	
ثالثة أشهر.

ب.	نسق الحضور في الجلسات
لقــد شــهد ت االجتماعــات التــي عقدتهــا الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثانيــة نســقا غيــر منتظــم بالنظــر إلــى غيابــات	

أعضــاء	املجلــس،	وهــو مــا يبّينــه الجــدول التالــي:

لقــد كان معــدل الغيابــات خــالل هــذه الفتــرة يســاوى أو يفــوق األربــع غيابــات عــن مجمــوع ســبعة عشــر اجتماعــا.	وقــد	
ــر النصــاب القانونــي.	

ّ
وصلــت هــذه الغيابــات إلــى ســبعة فــي أحــد االجتماعــات وهــو الحــد األق�ســى لتوف

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة املــدة النيابيــة األولــى،	فــإن ممثلــي مجلــس نــواب الشــعب همــا األكثــر تغيبــا،	إذ أنهــم يشــكلون	
لوحدهــم أكثــر مــن ثلــث الغيابــات املســجلة.	يليهــم ممثــل الهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية بإحــدى	
عشــر غيابــا،	ثــم ممثــل وزارة التعليــم العالــي فــي املرتبــة الثالثــة بعشــر غيابــات،	ويليهــم ممثــال وزارتــي الدفــاع والصحــة	
بثمانيــة غيابــات لــكل واحــد منهــم.	وبذلــك فــإن معــدل حضــور األعضــاء	املذكوريــن لــم يتعــدى نصــف الجلســات.	ومــن	
بيــن األعضــاء	األقــل تغيبــا يأتــي ممثــل وزارة الداخليــة بســت غيابــات وممثلــي رئاســة الحكومــة ووزارة تكنولوجيــا	
االتصال بأربع غيابات.	في حين تغيب كّل	من القا�سي اإلداري غير القار والقا�سي العدلي القار في مناسبتين اثنتين.

	ويتبين باستعراض مجمل هذه اإلحصائيات أّن	رئيس الهيئة لم يتغيب في أي من الجلسات وكذلك	

التاريخالغياباتعدد

وزارة أولى،	صحة،	الهيئة العليا13

نائب،	تعليم عالي،	الهيئة العليا23

وزارة أولى،	نائب،	قا�سي عدلي قار،	دفاع،	خبير،	الهيئة العليا36

نائب،	دفاع43

نائب51

نائب،	قا�سي اداري،	صحة،	الهيئة العليا64

نائب،	داخلية،	دفاع،	تعليم عالي،	صحة،	الهيئة العليا77

داخلية،	صحة82

نائب،	داخلية،	دفاع،	تعليم عالي،	صحة،	الهيئة العليا96

داخلية،	دفاع،	تعليم عالي،	صحة،	الهيئة العليا95’

نائب،	عدلي قار،	دفاع،	تكنولوجيا،	تعليم عالي105

وزارة أولى،	داخلية،	تعليم عالي،	خبير114

نائب،	نائب،	تكنولوجيا،	صحة،	الهيئة العليا116’

نائب،	قا�سي اداري،	تعليم عالي،	الهيئة العليا،	صحة126

وزارة أولى،	دفاع،	تعليم عالي،	خبير،	الهيئة العليا135

نائب،	تعليم عالي،	صحة143

نائب،	نائب،	تعليم عالي،	داخلية،	الهيئة العليا155
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الشأن بالنسبة للقا�سي اإلداري العضو القار.

كمــا تؤكــد دراســة الجــدول آنــف الذكــر نفــس االســتنتاجات التــي خلــص إليهــا التقريــر خــالل املــدة النيابيــة	
األولــى والتــي تتمحــور أساســا فــي بيــان الحضــور املتواصــل لألعضــاء	القاريــن بمجمــل االجتماعــات.	إّن	
غيــاب القا�ســي اإلداري القــار فــي مناســبتين كان بســبب تواجــده بمهمــة فــي الخــارج كمــا أّن	تواجــد ممثــل	
وزارة تكنولوجيــا االتصــال بالجلســات يــكاد يكــون مســتمرا.	أمــا فــي خصــوص باقــي األعضــاء	غيــر القاريــن	
فــإن غياباتهــم عــن االجتماعــات مســألة ملحوظــة بالنظــر إلــى التزاماتهــم املهنيــة أو النيابيــة األصليــة والتــي	

تحــول دون توفيقهــم بيــن كلتــا املهمتيــن.

عقــد مجلــس الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة،	والتــي لــم تكتمــل بعــد فــي تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر	)32 
شــهرا(،	ســتة عشــر اجتماعا.	

ويجــدر التأكيــد مــرة أخــرى،	علــى أّن	تعطــل إجــراءات التجديــد الكلــي ألعضــاء	املجلــس قــد جّمــد عمــل	
الهيئــة ملــدة تناهــز ســبعة أشــهر بيــن	16	جــوان	2015	تاريــخ انعقــاد أول جلســة بالتركيبــة القديمــة و20 
جانفــي	2016	تاريــخ انعقــاد الجلســة الثانيــة بالتركيبــة الجديــدة بعــد أّن	تــم نشــر أوامــر تســمية األعضــاء	

الجــدد بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية.

أ.	نسق انعقاد الجلسات

اعتبــارا لألســباب التــي ســبق ذكرهــا واملتمثلــة أساســا فــي البــطء	الكبيــر علــى مســتوى إجــراءات تعويــض	
األعضاء	وتسميتهم،	وكثرة تغيب األعضاء	غير القارين للمجلس بما يتعذر معه توفر النصاب القانوني،	

فــإن نســق انعقــاد الجلســات لــم يكــن منتظمــا مثلمــا يتضــح ذلــك مــن الجــدول املوالــي	:		

القسم الثالث : المدة النيابية الثالثة

 إجتماعات الهيئة

التاريخعدد

16	جوان	12015

20	جانفي	22016

1	فيفري	32016

6	ماي	42016

13	ماي	52016
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باســتثناء	املدة الفاصلة بين انعقاد آخر جلســة في املدة النيابية الثانية والجلســة األولى للمدة النيابية	
الثالثــة،	واملقــدرة بمائــة وســبعة وخمســين يومــا،	وكذلــك انعقــاد الجلســات الســتة األخيــرة بنــاء	علــى	
ــر النصــاب القانونــي فــي الجلســة األولــى،	فــإن نســق انعقــاد الجلســات عــرف	

ّ
اســتدعاء	ثــان لعــدم توف

انتظاما نسبيا في بعض الفترات.	ويقّدر هذا النسق بين واحد وثالثين يوما وستين يوما.	هذا عالوة على	
التأكيــد أّن	اغلــب اإلجتماعــات قــد تمــت بفاصــل شــهر الواحــد فــي مجملهــا.

وقــد ســعت الهيئــة تنفيــذا ملقتضيــات األمــر عــدد	3003	لســنة	2007	املتعلــق بضبــط طــرق ســيرها،	إلــى	
احتــرام األجــل األق�ســى الفاصــل بيــن الجلســة واألخــرى وهــو ثالثــة أشــهر،	باســتثناء	جلســة واحــدة تــم	

عقدهــا بعــد	95	يومــا مــن انعقــاد الجلســة التــي ســبقتها.	

والجديــر باملالحظــة أّن	العــدد املتزايــد للملفــات املســجلة بكتابــة الهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة الثالثــة	
اســتوجب الرفــع مــن نســق انعقــاد الجلســات وذلــك بعقــد جلســتين يفصــل بينهمــا أســبوعان.	إال أنــه	

1	جويلية	62016

15	جويلية	62016

7	أكتوبر	72016

28	أكتوبر	82016

6	جانفي	92017

17	جانفي	102017

24	مارس	112017

31	مارس	112017

5	ماي	122017

30	جوان	132017

7	جولية	132017

13	سبتمبر	142017

20	سبتمبر	142017

20	أكتوبر	152017

27	أكتوبر	152017

22	ديسمبر	162017

29	ديسمبر	162017

العدداملدة الفاصلة

2أقل من	15	يوم

1من	15	يوم الى شهر

4من	1	الى	2	أشهر

6من	2	الى	3	أشهر

1أكثر من	3	أشهر
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وفــي املقابــل،	فقــد تــم تســجيل عــدم توفــر النصــاب القانونــي فــي ســت جلســات بســبب تغيــب األعضــاء	غيــر	
القاريــن،	ممــا يطــرح التســاؤل مــرة أخــرى فــي خصــوص تركيبــة الهيئــات.

ولذلــك فإنــه يكــون مــن األجــدر التخلــي عــن الخيــار الحالــي للتركيبــة املختلطــة ملجلــس الهيئــة املتمثلــة فــي	
أقليــة مــن األعضــاء	القاريــن وهــم الرئيــس والقاضيــن العدلــي اإلداري وأغلبيــة مــن االعضــاء	غيــر القاريــن،	
واعتماد تركيبة تقتصر على األعضاء	القارين فقط،	مما من شأنه أن يضمن أكثر مرونة في عمل الهيئة	

ونجاعــة فــي إتخاذهــا للقــرارات.	

وللتدليــل علــى نجاعــة هــذا الخيــار فإنــه خــالل ســنة	2017،	وبعــد تعييــن االعضــاء	القاريــن الجــدد،	فــإن	
عدد القضايا املفصولة وعدد القرارات الترتيبية الواقع اتخاذها،	أصبح في نسق تصاعدي بالرغم من	

أّن	الجلســات قــد انعقــدت بموجــب االســتدعاء	للمــرة الثانيــة وبحضــور عــدد ضئيــل مــن األعضــاء.	

ب.	نسق الحضور في الجلسات

يجــب التذكيــر بــأّن	اجتماعــات الهيئــة قــد شــهدت عــدم اســتقرار ملحــوظ فــي عــدد األعضــاء	الحاضريــن،	
ومــن أهــم األســباب فــي ذلــك،	طــول املــدة التــي يســتغرقها تعويضهــم.	ذلــك أنــه بالرغــم مــن مبــادرة الجهــة	
صاحبــة اإلقتــراح بتقديــم مرشــحها لعضويــة املجلــس،	إال أّن	إجــراءات التعييــن الفعلــي تطــول كثيــرا إذ	

تصــل أحيانــا إلــى حــد انتهــاء	املــدة النيابيــة التــي ســتتم التســمية بعنوانهــا.

األعضاء	املتغيبونالغياباتعدد

عدلي قار،	اداري قار،	نائب،	داخلية،	تكنولوجيا،	الهيئة العليا17

تكنولوجيا21

نائب،	داخلية،	دفاع،	تعليم عالي،	تكنولوجيا،	الهيئة العليا37

عدلي قار،	رئاسة الحكومة،	داخلية،	دفاع،	صحة،	الهيئة العليا46

عدلي قار،	تائب،	داخلية،	دفاع،	تعليم عالي،	صحة،	الهيئة العليا57

عدلي قار،	اداري قار،	تائب،	رئاسة الحكومة،	دفاع،	تعليم عالي،	الهيئة العليا67

عدلي قار،	اداري قار،	داخلية،	دفاع،	عدلي،	صحة،	الهيئة العليا77

عدلي قار،	اداري قار،	داخلية،	دفاع،	تكنولوجيا،	الهيئة العليا87

عدلي قار،	اداري قار،	داخلية،	دفاع،	عدلي،	صحة،	الهيئة العليا97

عدلي قار،	اداري قار،	رئاسة الحكومة،	داخلية،	دفاع،	تعليم عالي،	الهيئة العليا107

عدلي قار،	اداري قار،	رئاسة الحكومة،	داخلية،	دفاع،	تعليم عالي،	الهيئة العليا119

عدلي قار،	اداري قار،	نائب،	داخلية،	دفاع،	عدلي،	الهيئة العليا127

عدلي قار،	نائب،	نائب،	رئاسة الحكومة،	دفاع،	عدلي،	تكنولوجيا،	تعليم عالي،	الهيئة العليا139

عدلي قار،	نائب،	نائب،	دفاع،	عدلي،	تكنولوجيا،	تعليم عالي،	الهيئة العليا،	خبير149

رئيس،	عدلي قار،	نائب،	نائب،	رئاسة الحكومة،	دفاع،	عدلي،	اداري،	تكنولوجيا،	تعليم عالي،	صحة،	الهيئة العليا،	خبير1513

نائب،	دفاع،	داخلية،	عدلي،	اداري،	تكنولوجيا،	تعليم عالي،	صحة،	الهيئة العليا،	خبير1610

معدل	1187،3

 إجتماعات الهيئة
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لقــد تــم تســجيل مائــة وثمانيــة عشــرة	118	غيابــا خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة إلــى موفــي شــهر ديســمبر	
2017.	وبذلك فإن معدل الغيابات ناهز ما يفوق السبعة غيابات.	وفي هذا الصدد،	تم تسجيل غياب	
متكــرر لســبعة أعضــاء	خــالل تســع جلســات متتاليــة.	كمــا تــم فــي إحــدى الجلســات تســجيل غيــاب ثالثــة	
عشر عضوا،	فيما تم تسجيل غياب تسع اعضاء	في ثالث جلسات.	ومن الضروري تنسيب هذه األرقام	
باعتبــار أّن	عديــد الغيابــات املســجلة مرّدهــا الشــغورات بســبب عــدم تســمية األعضــاء.	وأنــه إذا مــا تــم	
االقتصار على إحتساب الغيابات الفعلية فقط،	أي تلك املتعلقة باألعضاء	الواقع تسميتهم باملجلس،	
فــإن عــدد غياباتهــم يكــون اثنــان وســتون أي بمعــدل جملــي يناهــز األربعــة،	طبقــا ملــا يبّينــه الجــدول التالــي:

وفي هذا الخصوص يمكن اإلشارة إلى أّن	غيابات ممثل وزارة تكنولوجيا االتصال بلغت تسع غيابات،	
يليه في الترتيب القا�سي العدلي غير القار وممثل وزارة التعليم العالي بثمانية غيابات لكل واحد منهما.	
وتمثل هذه الغيابات	%40	من مجموع الغيابات.	ويظل حضور ممثل وزارة الدفاع واالعضاء	القارين	

االكثر انتظاما إذ لم يقع تسجيل إال غياب فقط بالنسبة لكل واحد منهم.	

 إّن	دراســة مفصلــة ملجريــات جلســات الهيئــة خــالل الســنوات التســعة لنشــاطها تؤكــد وجــود صعوبــات	

غيابات دون احتساب الشغوراتالغيابات	

1	رئيس

3	خبير

3	قا�سي اداري غير قار

6	رئاسة الحكومة

7	صحة

8	تعليم عالي

8	قا�سي عدلي غير قار

8	قا�سي اداري قار

9	تكنولوجيا

11	داخلية

12	نواب

13	قا�سي اداري قار

14	دفاع

15	الهيئة العليا

1	دفاع

1	قا�سي اداري قار

1	قا�سي عدلي قار

1	رئيس

3	خبير

3	قا�سي اداري غير قار

5	داخلية

6	رئاسة الحكومة

7	صحة

8	تعليم عالي

8	قا�سي عدلي غير قار

9	نواب

9	تكنولوجيا

مجموع	62												معدل	3.9مجموع	118											معدل	7.4

الحوصلة
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وعراقيــل لعملهــا،	وهــو مــا يترجمــه العــدد املرتفــع للغيابــات حســب الرســم البيانــي أســفله إذ بلــغ ســتون	
غيابــا خــالل املــدة النيابيــة األولــى وأربعــة وســبعون خــالل الثانيــة وإثنــان وســتون غيابــا خــالل الثالثــة وإلــى	
ــى ديســمبر	2017.	وهــي وضعيــة تحتــم إجــراء	مراجعــة جذريــة لإلطــار القانونــي املنظــم للهيئــة بالتخلــي	

ّ
موف

عــن األعضــاء	غيــر القاريــن.

عدد�الغيابات����إجتماعات�ا��لس

املدة�الثانية 74
املدة�األو�� 60املدة�الثالثة 62

ويتأكــد هــذا االســتنتاج كذلــك مــن خــالل عــدد الجلســات التــي لــم يتســن عقدهــا لعــدم توفــر النصــاب	
القانونــي لألســباب املبينــة أعــاله.

إّن	االقتصار على تركيبة قارة للمجلس يجد تبريره في ضرورة الحضور املستمر لألعضاء	وما يوفره ذلك	
مــن مزايــا علــى مســتوى عقــد جلســات متواتــرة والتســريع فــي نســق فصــل امللفــات املعروضــة علــى املجلــس	

وبالتالي تحسين مردودية الهيئة.

ومــن جهــة أخــرى وبالنظــر إلــى خصوصيــة املهــام املوكولــة للهيئــة،	فأنــه مــن الضــروري أّن	يكتســب أعضــاء	

 إجتماعات الهيئة

عدد�اإلجتماعات  امللتئمة�إثر�إستدعاء ثا�ي

املدة�الثانية 0

املدة�الثالثة 6

املدة�األو�� 0
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املجلــس الخبــرة الكافيــة فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية وعليــه فإنــه مــن املستحســن تواصــل	
عملهــم خــالل مــدة نيابيــة طويلــة نســبيا علــى اعتبــار أّن	املــدة الحاليــة املحــددة بثــالث ســنوات تعــد غيــر	
كافية الكتســابهم الخبرات الالزمة في هذا املجال.	وأخذا بهذا االعتبار فإنه من الوجيه تمكين العضو	

مــن مباشــرة مهامــه خــالل مــدة نيابيــة واحــدة تتــراوح بيــن ســت وتســع ســنوات.

بإســتعراض مختلــف التركيبــات التــي تداولــت علــى مجلــس الهيئــة وكذلــك نســق االجتماعــات التــي تــم	
عقدهــا،	فإنــه يكــون مــن األجــدى اإلعتمــاد علــى معيــار الكفــاءة والخبــرة فــي مجــال حمايــة املعطيــات	
الشــخصية عنــد إختيــار األعضــاء	وعــدم اختيارهــم علــى أســاس الوظائــف التــي يشــغلونها ضــرورة أّن	
النقص في تكوين هؤالء	األعضاء	من شأنه أّن	يؤثر سلبا على أدائهم ملهامهم صلب الهيئة.	غير أن ذلك	
ال يحول دون اإلقرار بصعوبة وجود مترشحين لعضوية الهيئة لهم القدر الكافي من الخبرة واملعرفة في	
مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية وذلــك بالنظــر إلــى خصوصيــة هــذه املــادة التــي تعتبــر حديثــة نســبيا،	

وهــو مــا يفســر عــدم اإلملــام بهــا مــن قبــل املواطــن التون�ســي وعــدم إدراجهــا كمــادة للتدريــس.

اإلستنتاجات

كثــرة الغيابــات بســبب عــدم تفــرغ أغلبيــة أعضــاء	املجلــس للعمــل بالهيئــة ممــا أثــر ســلبا علــى فصــل		 
امللفــات املعروضــة علــى املجلــس.	

عدم التوصل إلى املحافظة على نسق منتظم إلجتماعات مجلس الهيئة.		 

عــدم تحّمــس القضــاة للترشــح لعضويــة الهيئــة لعــدم توفــر حوافــز ملموســة باإلضافــة إلــى أّن	آليــة		 
اإللحــاق مــن شــأنها اإلضــرار بمســيرتهم املهنيــة إذ ال يقــع احتســاب ســنوات اإللحــاق فــي األقدميــة	

الالزمــة للترشــح للخطــط الوظيفيــة القضائيــة.

التوصيات

اقتصار تركيبة املجلس على األعضاء	القارين.	 

ضرورة اعتماد آلية تجديد أعضاء	املجلس بالثلث لضمان استمرارية أعماله.	 

إعادة النظر في شروط انعقاد املجلس بأن يكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو بعدد محدد من		 
أعضائهــا،	مــع عــدم التقّيــد بآجــال محــددة فــي خصــوص دوريــة انعقــاد املجلــس،	وإنمــا كلمــا دعــت	

الحاجــة إلــى ذلــك بالنظــر إلــى عــدد القضايــا املنشــورة.

تقــوم الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية بمعالجــة عديــد امللفــات التــي يمكــن تقســيمها إلــى	
خمــس أصنــاف	:	
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ــــ	ملفات التصاريح بمعالجة معطيات شخصية.

ــــ	ملفات التراخيص في معالجة معطيات شخصية.	

ــــ	ملفات إبداء	الرأي.

ــــ	الشكايات.	

ـــــ	القرارات الترتيبية.

وتكــون القــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة فــي خصــوص هــذه امللفــات إمــا بالقبــول أو بالرفــض بالنســبة إلــى	
ملفــات التصاريــح وإمــا باملوافقــة أو بالرفــض بالنســبة إلــى ملفــات التراخيــص،	وإمــا بالحفــظ أو باإلحالــة	

إلــى النيابــة العموميــة بالنســبة إلــى الشــكايات.	

وفي خصوص الوظيفة اإلستشارية للهيئة فإنها تتلقى من مختلف الهياكل العمومية والخاصة مطالب	
إبداء	الرأي حول املسائل التي لها مساس بحماية املعطيات الشخصية وتبدي رأيها في شأنها.	

 إجتماعات الهيئة





الباب الرابع 
معالجة امللفات
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 معالجة امللفات

وأمــا بالنســبة للقــرارات الترتيبيــة فــإن الهيئــة تتخذهــا فــي نطــاق ســلطتها التعديليــة فــي مجــال حمايــة	
املعطيات الشخصية،	وهي املهمة التي مثلت الحلقة األضعف في نشاط الهيئة خالل املدتين النيابيتين	

األولــى والثانيــة.

ســيتم فيمــا يلــي عــرض وتحليــل مختلــف قــرارات الهيئــة واآلراء	التــي أصدرتهــا خــالل املــدة النيابيــة األولــى	
)القســم األول(	وخــالل الثانيــة	)القســم الثانــي(	وخــالل الثالثــة	)القســم الثالــث(.

	املســؤولين علــى املعالجــة عبــر	
ّ

خصصــت الهيئــة حيــزا زمنيــا هامــا لتركيــز مقرهــا وجهازهــا اإلداري،	ولحــث
الصحافــة علــى االمتثــال لاللتزامــات القانونيــة املحمولــة عليهــم طبقــا للقانــون	63	لســنة	2004.	ولذلــك	
فقــد كان نســق عمــل الهيئــة بطيئــا وإقتصــر علــى النظــر فــي امللفــات املتعلقــة بتصاريــح املعالجــة.	وإعتبــارا	
ن من معرفة حجم عمليات املعالجة املجراة على املستوى الوطني	

ّ
ألّن	هذا العمل كان من شأنه أن يمك

والحصــول علــى خارطــة لتلــك العمليــات،	فقــد كان بإمــكان الهيئــة وضــع قاعــدة بيانــات لكافــة عمليــات	
نهــا مــن توجيــه أعمــال رقابتهــا.

ّ
املعالجــة توضــع علــى ذمــة العمــوم وتكــون مرجعــا للهيئــة بمــا يمك

أ.	عدد امللفات الواردة
يبّين الجدول املوالي عدد امللفات التي تّم	النظر فيها سنويا من قبل مجلس الهيئة.	

مجموع200920102011

19213148380مجموع

وقــد كان املجمــوع العــام للملفــات فــي حــدود	380	ملفــا تــوزع الجــزء	الهــام منهــا علــى الســنتين األخيرتيــن	
من املدة النيابية،	إذ أّن	عدد امللفات التي تم فصلها خالل الســنة األولى لم يتجاوز	19	ملفا.	وهو أمر	
عــادي بالنظــر إلــى مــا ســبق شــرحه فــي بدايــة هــذا التحليــل.	وقــد كان ينتظــر أن يرتفــع عــدد امللفــات خــالل	
ــص الــى	148	ملفــا.	وهــو مــا	

ّ
ســنة	2011	ليفــوق العــدد الــذي تــم تســجيله خــالل ســنة	2010،	إال أنــه تقل

يمكــن تبريــره بأحــداث ســنة	2011.

ب.	نوعية امللفات الواردة
خــالل هــذه املــدة النيابيــة األولــى،	مثلــت امللفــات املتعلقــة بوســائل املراقبــة البصريــة النســبة املائويــة	
األعلى من عمل الهيئة،	وقد تواصل ارتفاع النسبة املائوية لهذه امللفات من مجموع امللفات التي تبت	

فيهــا خــالل املدتيــن النيابيتيــن الالحقتيــن.

القسم األول : المدة النيابية األولى
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%مجموع200920102011

517012630179وسائل مراقبة

530155013تصريح

552123رأي

362113تحويل للخارج

12362شكاية

19213148380100مجموع

	والجدير باملالحظة في هذا الشأن أنه تم خالل هذه السنوات الثالث األولى إيداع	50	ملفا لدى الهيئة	
تتعلق بتصاريح معالجة،	وهو ما يمثل نسبة	%13	فقط من نشاطها بالرغم من أهمية هذا الصنف	

من امللفات،	كما تعكس هذه النسبة النسق البطيء	لعمل الهيئة.

تصر�ح 13,50

   رأي 3,12

 تحو�ل�ل��ارج 3,11

  ش�اية 2,6

وسائل�مراقبة 79,301

 %

 %  %

 %

 %

طبيعة امللفات للمدة النيابية األولى
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ولذلــك فقــد كان يتوجــب علــى الهيئــة منــذ البدايــة القيــام بحملــة إعالميــة بغايــة توعيــة املســؤولين علــى	
املعالجــة بوجــوب تقديــم التصاريــح وتنبيههــم بأنــه يتــم عنــد االقتضــاء	تســليط العقوبــات علــى املخالفيــن.	
إال أن الهيئة تأخرت كثيرا في القيام بهذا الدور على الرغم من أهميته،	ولم تسع إلى تدارك هذا التقصير	

 خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة وذلــك بوضــع اســتراتيجية للتواصــل اإلعالمــي.
ّ

إال

	كما تجدر اإلشارة إلى أهمية عدد مطالب الترخيص في تركيز وسائل املراقبة البصرية والذي بلغ خالل	
املدة النيابية األولى	301	ملفا من مجموع الـ	380	ملفا التي تعهدت بها الهيئة،	أي ما يناهز ستة أضعاف	
عدد امللفات املتعلقة بالتصاريح.	وهو ما جعل عمل الهيئة يكاد يقتصر على هذا الصنف من امللفات،	
مــع مــا ينجــر عــن ذلــك مــن تهميــش لنشــاط الهيئــة فــي جانبــه املتعلــق باملراقبــة والــذي لــه أكثــر أهميــة علــى	

مستوى حماية املعطيات الشخصية.

ويالحــظ كذلــك علــى مســتوى نوعيــة امللفــات،	أّن	أربعــة أصنــاف مــن التراخيــص ظلــت غائبــة تمامــا عــن	
نشاط الهيئة والحال أنها تتعلق بمعالجة معطيات حساسة وذات مخاطر مرتفعة على حياة األشخاص	
وبإحالــة	 وباملعطيــات البيومتريــة،	 وباإلعتقــادات واإلنتمــاءات،	 وهــي التراخيــص املتعلقــة بالصحــة،	
املعطيــات الشــخصية إلــى الغيــر.	أمــا بالنســبة إلــى التراخيــص املتعلقــة بتحويــل املعطيــات الشــخصية إلــى	
الخــارج،	والتــي تعتبــر مــن أكثــر العمليــات خطــورة علــى حقــوق األشــخاص،	فإنهــا بقيــت فــي حــدود إحــدى	

عشــر ملفــا أي بنســبة	3	%	مــن مجمــوع امللفــات املتعهــد بهــا.

	ويتجــه التأكيــد فــي هــذا الصــدد بــأن عــدد امللفــات املســجلة لــدى الهيئــة بلــغ	380	ملفــا وهــو غيــر مطابــق	
لعدد امللفات املعروضة على		مجلس الهيئة	،	والذي كان في حدود	336	ملفا،	أي بفارق	44	ملفا،	التي	

بقيــت عالقــة بســبب عــدم اســتكمالها،		وهــو مــا يمثــل نســبة	16	%مــن مجمــوع امللفــات.	

ج.	طبيعة القرارات	

تمــّر	مختلــف امللفــات املعروضــة علــى الهيئــة بعديــد املراحــل مــن تاريــخ تســجيلها لــدى الكتابــة القــارة وإلــى	
حّد	صدور قرار في شأنها.	تتولى الكتابة القارة قبول مختلف امللفات التي ترد على الهيئة وتتولى إعدادها	

بغاية عرضها على املجلس.	

ويبيــن الجــدول املوالــي القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس الهيئــة بشــأن األصنــاف الثالثــة األولــى مــن امللفــات	
والتــي تكــون إمــا بالقبــول أو بالرفــض أو بالتأجيــل إلــى جلســة مواليــة.

 معالجة امللفات
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وتبيــن هــذه اإلحصائيــات بــكل وضــوح،	املرونــة التــي يتــم بهــا منــح التراخيــص،	كمــا تبّيــن أّن	األصنــاف	
الثالثة من امللفات األكثر عددا في عمل الهيئة،	هي التي تحصل على أعلى نسبة من املوافقة وخاصة	
فيمــا يتعلــق بكاميــرات املراقبــة التــي بلغــت نســبة املوافقــة فــي خصوصهــا	%96.	وبالنســبة إلــى الصنفيــن	

اآلخريــن فــإن نســبة الرفــض أو التأجيــل تراوحــت بيــن	%18	و25	%.	

وحتى ال نقف عند هذا الجانب اإلحصائي فحسب،	فإنه سيتم التعمق أكثر في تحليل محتوى قرارات	
الهيئة،	واآلراء	التي تصدرها وذلك صلب الباب املخصص لذلك واملتعلق بفقه قضاء	الهيئة.	

قرارت�ا��لس�حسب�طبيعة�امللفات

تصر�ح 43

مراقبة�بصر�ة 252

تحو�ل�إ���ا��ارج 6

2

10

10

آراءشكاوىصحةتحويلمراقبةتصريح

رقرقرق

1										

2							134

3						1		1

4	2	2	2			6

52222					8

6	3	2			1	6

7218						11

83	10					114

95	1413				23

101	15						16

118	2011				30

122	33					136

132	44						46

143	251					29

157	19	1			128

16523511			246

172-20-----123

181-7-----19

431025210621210336
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أ.	عدد امللفات املعروضة

تلقت الهيئة خالل املدة النيابية الثانية ما جملته ثالثمائة وإثنان وثالثون ملفا.	وللتذكير فإن الهيئة	
تلقــت خــالل املــدة النيابيــة األولــى ثالثمائــة وثمانــون ملفــا بالرغــم مــن أّن	مــدة عملهــا الفعلــي لــم تتجــاوز	

ســنتين وبضعة أشــهر.	

مجموع201220132014

107135101343مجموع

115

33
24 26

21

44
37

51

24 22
17

22
25

27

ب.	نوعية امللفات املعروضة

الجديــر باملالحظــة أنــه تــم تســجيل تراجــع فــي عــدد التصاريــح يبعــث علــى الحيــرة،	ذلــك أّن	الهيئــة نظــرت	
خــالل املــدة النيابيــة األولــى فــي خمســين ملفــا فــي حيــن تقهقــر هــذا العــدد خــالل املــدة النيابيــة الثانيــة إلــى	
ــــــــــل إال	10	%من مجموع امللفات	

ّ
أربعة وثالثين ملفا.	كما أّن	نسبة امللفات املتعلقة بالتصاريح لم تمثــ

املعروضــة علــى املجلــس وهــي نســبة ضئيلــة جــدا،	بمــا جعــل التراجــع علــى مســتوى هــذا الصنــف مــن	
امللفــات يصــل إلــى	32	%.

القسم الثاني : المدة النيابية الثانية

 معالجة امللفات
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تطور	%نسبةمجموع201220132014

	 65118622457118وسائل مراقبة

	 17413341032تصريح

1059247109رأي

96823750تحويل للخارج

529165166شكاية

	10010صحة

	107135101343100مجموع

وفي املقابل فإن الهيئة توّصلت خالل هذه املدة النيابية إلى معالجة	245	ملفا تتعلق بوسائل املراقبة	
البصرية،	وهو ما يمثـل نسبة	71	%	من مجموع امللفات املعروضة على الهيئة.

وهكــذا فــإن نســبة البــت فــي امللفــات عرفــت تطــورا هامــا بالرغــم مــن التراجــع املســّجل فــي عــدد امللفــات	
مقارنة باملدة النيابية األولى والذي بلغ	18	%.	وهو وضع جعل الهيئة تحيد عن املهام األصلية املوكولة	

إليهــا ليصبــح دورهــا فــي نظــر العمــوم مقتصــرا علــى الترخيــص فــي تركيــز وســائل املراقبــة البصريــة.	

ج.	طبيعة القرارات املتخذة	

يبّيــن الجــدول التالــي عــدد القــرارات التــي تــم اتخذهــا فــي شــأن امللفــات املعروضــة علــى املجلــس وطبيعــة	
القــرارات ســواء	كانــت بالقبــول أو بالرفــض أو بالتأجيــل إلــى جلســة الحقــة.

طبيعة�امللفات�للمدة�النيابية�الثانية

وسائل  مراقبة 71,245 %

تصر�ح 10,34 %

رأي 7,24 %

تحو�ل�ل��ارج 7,24 %

ش�اية  5,16 %

��ة   0,1 %
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نسبة%عددطبيعة

31662قبول

6312رفض

13827تأجيل

517100مجموع

ويتجه التذكير بأن عدد امللفات املعروضة على املجلس وهو	517	يختلف عن عدد امللفات الواردة على	
الهيئــة وهــو	343،	ويتمثــل الفــارق فــي مجمــوع امللفــات التــي يقيــت بصــدد االنتظــار وتــم تأجيــل النظــر فيهــا	
مــن جلســة إلــى أخــرى بســبب عــدم اســتكمالها مــن قبــل أصحابهــا.	كمــا يشــمل هــذا الفــارق أيضــا امللفــات	

التــي بقيــت عالقــة خــالل املــدة النيابيــة األولــى وتــم ترحيلهــا إلــى املــدة النيابية الثانية.

تجــدر املالحظــة فــي خصــوص امللفــات املؤجلــة أّن	عددهــا قــد إرتفــع إذ علــى مجمــوع	517	ملفــا معروضــا	
على املجلس،	تم تأجيل	138	منها أي ما يقارب الثلث.	أما قرارات الرفض فلم تتجاوز نسبة	12	%	من	

مجمــوع امللفــات املعروضــة،	وهــي نســبة معقولــة.

كما يالحظ تباعدا كبيرا على مستوى عدد امللفات املعروضة على املجلس من جلسة إلى أخرى والذي	
تجــاوز ســتة أضعافــه،	ذلــك أنــه كان فــي حــدود	115	ملفــا خــالل الجلســة األولــى،	فــي حيــن انخفــض إلــى	17 

ملفا خالل الجلســة الحادية عشــر.

 معالجة امللفات

طبيعة�القرارت�للمدة�النيابية�الثانية

تأجيل 27,138 %

رفض12,63 %

قبول 61,316  %
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ويمكــن تفســير ارتفــاع عــدد امللفــات املعروضــة علــى الجلســة األولــى للمجلــس بعامليــن إثنيــن:	يتمثــل األول	
فــي تراكــم امللفــات التــي تــم ترحيلهــا مــن املــدة النيابيــة األولــى،	ويتمثــل الثانــي فــي الوقــت الــذي تــّم	إهــداره فــي	
انتظار تعيين أعضاء	التركيبة الجديدة للمجلس.	وإذا إسثنينا الجلسة األولى،	فإن معدل عدد امللفات	
املعروضة على املجلس يكون بحساب	29	ملفا لكل جلسة.	وهو نسق عمل متواضع جدا يمكن تفسيره	

بانعدام الحمالت التحسيسية والتوعوية خالل املدتين النيابيتين األولى والثانية.

كمــا عرفــت املــدة النيابيــة الثانيــة تراجعــا فــي نشــاط الهيئــة يمكــن تفســيره بظــروف الفتــرة االنتقاليــة التــي	
مــرت بهــا البالد.	

بالرغــم مــن اإلشــكاليات الناتجــة عــن تعــذر ســير أعمــال مجلســها بصفــة عاديــة بســبب تعطــل إجــراءات	
تســمية أعضائهــا،	فــإن الهيئــة نجحــت خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة بفضــل املجهــود اإلعالمــي والتثقيفــي	
الــذي قامــت بــه لنشــر ثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية وتوعيــة املســؤولين علــى املعالجــة بضــرورة	
احترام إجراءات التصريح والترخيص،	في أن تضاعف سبع مرات حجم امللفات املعروضة على املجلس	

خــالل املــدة النيابيــة األولــى.

أ.	عدد امللفات املعروضة

تلقــت الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة وإلــى حــد تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر	2651	ملفــا موزعــة كمــا هــو	

القسم الثالث : المدة النيابية الثالثة

74
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مبيــن بالجــدول املوالــي.

وأهــم مــا يمكــن مالحظتــه هــو اإلرتفــاع الهــام لعــدد امللفــات املتعلقــة بالتصريــح باعتبــاره يمثــل اإلجــراء	
األسا�ســي الــذي تخضــع لــه كّل	عمليــة معالجــة ملعطيــات شــخصية.	وقــد بلــغ عــدد التصاريــح بالنســبة إلــى	
املــدة النيابيــة الثالثــة وإلــى حــد تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر	337	ملفــا.	وهــو رقــم ال يــزال دون املأمــول وينتظــر	
أّن	يشــهد إرتفاعــا خــالل الفتــرة الزمنيــة املتبقيــة مــن هــذه املــدة النيابيــة.	وبالرغــم مــن هــذا اإلرتفــاع فــإن	
نسبة ملفات التصاريح لم تتعّد	%15	من مجموع امللفات املعروضة على مجلس الهيئة.	ويمكن تفسير	
محدوديــة هــذه النســبة باإلرتفــاع الهائــل للعــدد الجملــي للملفــات الــذي بلــغ	2651	ملفــا.	وإذا أردنــا تقييــم	
التطور العددي مللفات التصريح منذ تركيز الهيئة،	نالحظ أّن	هذا العدد كان خالل املدة النيابية األولى	
فــي حــدود	50	ملفــا،	ثــم انخفــض خــالل املــدة النيابيــة الثانيــة إلــى	34	ملفــا،	ليصــل خــالل املــدة النيابيــة	

الثالثــة،	والتــي لــم تكتمــل بعــد،	إلــى	337	ملفــا.

 معالجة امللفات
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نسبةمجموع201520162017

544526633170364وسائل مراقبة

628219333713تصريح

51013281رأي

3161961887تحويل للخارج

184136954شكاية

2829621194صحة

0111121تواصل

0017171معتقدات وانتماءات

68878711762651100مجموع
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وإذا اســتثنينا ملفــات الترخيــص املتعلقــة بكاميــرات املراقبــة باعتبــار وأن عددهــا يتجــاوز بكثيــر بقيــة	
أصنــاف امللفــات األخــرى،	فــإن ذلــك يــؤدي إلــى ترتيــب أكثــر واقعيــة لتلــك األصنــاف،	يعكــس حقيقــة	
مســتوى احتــرام املعطيــات الشــخصية فــي تونــس.	وعلــى هــذا األســاس فــإن ملفــات التصريــح باملعالجــة	
ســوف تحتــل املرتبــة األولــى بنســبة	%35	مــن مجمــوع امللفــات،	فــي حيــن تأتــي التراخيــص فــي تحويــل	
املعطيــات الشــخصية إلــى الخــارج فــي املرتبــة الثانيــة بنســبة	%20.	أمــا ملفــات املعطيــات البيومتريــة	
والتي كانت غائبة عن عمل الهيئة خالل املدتين النيابيتين األولى والثانية فإنها أصبحت تحتل املرتبة	
الثالثــة بنســبة	%16.	وأخيــرا وبالنســبة إلــى امللفــات املتعلقــة بالصحــة فقــد أحــرزت نســبة	%13	مــن	

مجمــوع امللفــات املعروضــة علــى الهيئــة.	

وقــد ســاهمت الجهــود التــي قامــت بهــا الهيئــة لتوعيــة املواطنيــن باملســائل التــي لهــا عالقــة بحمايــة	
معطياتهــم الشــخصية،	فــي الرفــع مــن عــدد الشــكايات املقدمــة للهيئــة والتــي بلغــت	95	ملفــا فــي حيــن	
كانت في حدود	16	شكاية في املدة النيابية الثاني.	وقد تعلقت هذه الشكايات في أغلبها بتركيز كاميرات	

مراقبــة فــي مخالفــة للشــروط القانونيــة.

طبيعة�امللفات�للمدة�النيابية�الثالثة�دون�إعتبار�املراقبة�البصر�ة

بيوم��ي 16,152 %

تحو�ل�ل��ارج 20,188 %

تصر�ح 35,337 %
معتقدات 2,17 %

إتصل 1,12 %

رأي 3,28 %

ش�اية 10,95 %

��ة 13,119 %
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وبالنسبة إلى باقي أصناف امللفات نالحظ التطور اإليجابي للوظيفة اإلستشارية للهيئة إذ بلغت مطالب	
إبــداء	الــرأي الــواردة عليهــا	28	مطلبــا،	ويعــزى هــذا التطــور باألســاس إلــى املنشــور الــذي صــدر عــن رئيــس	
الحكومــة بتاريــخ	12	أكتوبــر	2016	تحــت عــدد	17،	والــذي دعــا مــن خاللــه مختلــف الهيــاكل العموميــة	
إلــى ضــرورة التقيــد بأحــكام القانــون عــدد	63	لســنة	2004	املتعلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية.	وأخيــرا	
فإن الصنف الجديد من امللفات املتعلقة باإلنتماءات واملعتقدات بلغ عددها	17	ملفا أي بنســبة	2% 

مــن مجمــوع امللفــات.

تطور%3معدل	1	و2

27317036.2وسائل مراقبة

423378تصريح

18281.5رأي

1718811تحويل للخارج

11958.6شكاية

0.5119238صحة

01212تواصل

01717معتقدات وانتماءات

36126517.3مجموع

ب.	طبيعة امللفات املعروضة

لقد كان مللفات املراقبة البصرية النصيب األوفر في نشاط الهيئة وذلك بنسبة تفوق	%60	من مجموع	
امللفات املعروضة عليها.

ســب الخاصــة بتلــك األصنــاف جــاءت	
ّ
وبالنســبة إلــى بقيــة أصنــاف امللفــات يبّيــن الجــدول أعــاله أّن	الن

 معالجة امللفات
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مرتبــة تنازلّيــا حســب أهميــة وحساســّية املعطيــات الشــخصية موضــوع امللــف.	وال بــد مــن بــذل املزيــد	
مــن الجهــود قصــد توعيــة املواطنيــن وحثهــم علــى اإللتجــاء	إلــى الهيئــة ضمانــا لحقوقهــم،	خاصــة وأن	
التجــاوزات والخروقــات املســجلة فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية عرفــت تطــورا خطيــرا شــمل	
كل املجــاالت،	فــي حيــن أّن	نســبة الشــكايات لــم تتعــد	%4	مــن مجمــوع نشــاط الهيئــة علــى امتــداد تســع	
ســنوات،	فضــال عــن كونهــا تتعلــق فــي معظمهــا بوســائل املراقبــة البصريــة.	ويمكــن تفســير هــذه الوضعيــة	

بشــخصية التون�ســي الــذي ال يرغــب عــادة فــي النزاعــات.

واملالحــظ فــي خصــوص ملفــات املراقبــة البصريــة أّن	عددهــا ولئــن انخفــض قليــال خــالل الســنة الثانيــة	
مــن املــدة النيابيــة الثالثــة فإنــه ارتفــع مجــددا خــالل ســنة	2017.	كمــا أّن	بعــض األصنــاف األخــرى مــن	
امللفــات شــهدت ارتفاعــا مســتمرا وهــي تلــك املتعلقــة بالتصاريــح وباملعطيــات البيومتريــة وبالتحويــل	
إلــى الخــارج وبالصحــة.	كمــا عرفــت ســنة	2017	صنفيــن جديديــن مــن امللفــات،	يتعلــق الصنــف األول	

بملفــات التواصــل والثانــي باإلنتمــاءات واملعتقــدات.	

أمــا بالنســبة لوســائل املراقبــة داخــل مقــرات العمــل واملتمثلــة فــي الكاميــروات وآالت مراقبــة دخــول	
وخــروج األعــوان،	فهــي تقنيــات مراقبــة أصبــح اســتعمالها مــن قبــل املشــغلين فــي تزايــد مســتمر،	وذلــك	
بغايــة مراقبــة حضــور األعــوان الراجعيــن إليهــم بالنظــر ورصــد تحركاتهــم ســواء	بواســطة أجهــزة مراقبــة	
دخــول وخــروج األعــوان عــن طريــق البصمــة أو بواســطة كاميــرات املراقبــة أو بواســطة أجهــزة تحديــد	

التموقــع.	

موقــف ممثلــي	 فــإّن	 وفيمــا يخــص معالجــة املعطيــات البيومتريــة بواســطة الوســائل آنفــة الذكــر،	
النقابات الرافض لتركيزها داخل مقرات العمل،	أجبر عددا هاما من املؤسسات العمومية والخاصة	

علــى تقديــم مطالــب ترخيــص لتركيزهــا فــي نطــاق مــا يســمح بــه القانــون.	

ومــن جهــة أخــرى فقــد حاولــت عديــد املصحــات الخاصــة الحصــول علــى تراخيــص مــن الهيئــة ملعالجــة	
املعطيــات الشــخصية البيومتريــة لحرفائهــا وبالتحديــد بصماتهــم،	غيــر أّن	جــواب الهيئــة كان بالرفــض،	
دهــا مــن عــدم وجــود تالئــم بيــن الغايــة مــن معالجــة تلــك البصمــات وهــي التعــرف علــى املر�ســى	

ّ
بعــد تأك

بصفة قطعية،	واملخاطر التي قد تنجر عن تلك املعالجة باعتبارها تتعلق بإحدى املعطيات الشخصية	
الحساســة للمواطــن.	

ــت الهيئــة مكاتبــة قرابــة	
ّ
وبالنســبة إلــى املعطيــات الشــخصية املتعلقــة باإلنتمــاءات واملعتقــدات فقــد تول

206	حزبــا سياســيا لحثهــم علــى تســوية وضعياتهــم بتقديــم مطالــب ترخيــص فــي معالجــة املعطيــات	
الشــخصية املتعلقــة بمنخرطيهــم ومســيريهم.
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ج.	تطور عدد امللفات املعروضة

نختم هذه الدراسة اإلحصائية بتحديد نسبة تطور عدد امللفات داخل كل صنف وذلك باملقارنة بين	
ــى شــهر ديســمبر	

ّ
معــدل املدتيــن النيابيتيــن األولــى والثانيــة مــن جهــة،	ومعــدل املــدة النيابيــة الثالثــة إلــى موف

2017	مــن جهــة أخــرى.

نسبة%

64وسائل مراقبة

13تصريح

1رأي

7تحويل للخارج

4شكاية

4صحة

1تواصل

1معتقدات وانتماءات

100مجموع

 معالجة امللفات

طبيعة�امللفات�للمدة�النيابية�الثالثة

تصر�ح 13,337 %

تحو�ل�ل��ارج 7,188 %

بيوم��ي 6,152 %

��ة 4,119 %

ش�اية 4,95 %

رأي 1,28 %

إتصل 0,12 %

معتقدات1,17 %

مراقبة 64,1703 %
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د.	طبيعة قرارات الهيئة

يتضمــن الجــدول املوالــي تفصيــال للملفــات التــي نظــر فيهــا مجلــس الهيئــة والتــي أصــدر فيهــا قراراتــه إمــا	
باملوافقــة،	وإمــا بالرفــض،	وإمــا بتأجيــل النظــر إلــى جلســة الحقــة بغايــة اســتكمال امللــف.

واملالحــظ أّن	مجمــوع امللفــات التــي تــم النظــر فيهــا والــذي بلــغ	3074	ملفــا،	يختلــف عــن عــدد امللفــات التــي	
تلقتها الهيئة وهو	2651	ملفا.	ويفّســر هذا اإلختالف بعدد امللفات التي تم تأجيل النظر فيها الســتكمال	
الوثائق والبيانات املطلوبة،	وبذلك فإنه يتم احتسابها مرتين أو ثالث في اإلحصائيات.	هذا باإلضافة إلى	

امللفات التي يتم ترحيلها من املدة النيابية السابقة.

ــل نســبة	%28،5	مــن مجمــوع امللفــات التــي نظــر	
ّ
وقــد بلــغ عــدد امللفــات التــي تــم تأجيلهــا	877	ملفــا بمــا يمث

فيهــا املجلــس.	وهــي نســبة ولئــن كانــت هامــة،	إال أنهــا لــم تتعــد تلــك املســجلة خــالل املــدة النيابيــة الثانيــة.	

طبيعة�القرارات  للمدة�النيابية�الثالثة

تأجيل 28,709 %

رفض 7,167 %

قبول 65,1655 %

نسبة%عددطبيعة

193365قبول

2036رفض

87729تأجيل

3074100مجموع
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لت	%6	من مجموع امللفات وهي نسبة مقبولة خاصة بمقارنتها مع النسبة	
ّ
أما قرارات الرفض،	فقد مث

املســّجلة خــالل املــدة النيابيــة الثانيــة والتــي بلغــت	%12.	ويمكــن تفســير هــذا التقلــص بالــدور الجديــد	
الــذي أصبحــت تقــوم بــه الهيئــة فــي ســعيها إلــى توعيــة املســؤولين عــن املعالجــة ومســاعدتهم علــى إعــداد	
ــص بمحتــوى نمــاذج مطالــب الترخيــص والتصريــح التــي قامــت	

ّ
وتقديــم ملفاتهــم.	كمــا يفّســر هــذا التقل

الهيئــة بإعــادة صياغتهــا شــكال ومضمونــا ووضعهــا علــى موقعهــا اإللكترونــي باللغتيــن العربيــة والفرنســية	
3	وشــهادة	 باإلضافــة إلــى اإلســتغناء	عــن عديــد الوثائــق التــي كانــت تطلبهــا الهيئــة مثــل البطاقــة عــدد	
الجنســية وكذلــك بتمكيــن املســؤولين عــن املعالجــة مــن إرســال ملفاتهــم عــن طريــق البريــد العــادي أو	
نتهــم مــن	

ّ
اإللكترونــي.	وقــد ســاهمت هــذه اإلجــراءات فــي تســهيل املهمــة علــى املســؤولين عــن املعالجــة،	ومك

تكويــن ملفاتهــم بطريقــة مبّســطة.

كمــا نالحــظ مــن ناحيــة أخــرى،	تفــاوت عــدد امللفــات املعروضــة علــى مجلــس الهيئــة مــن جلســة إلى أخرى،	
إذ تــراوح بيــن	6	ملفــات و400	ملــف أي بمعــدل	192	ملفــا لــكل جلســة.	وفــي خصــوص العــدد صفــر مــن	
امللفــات فــي جلســة	17	ســبتمبر	2017،	فــإن ذلــك قــد تــّم	بقــرار مــن املجلــس الــذي قــرر تخصيــص جــدول	
أعمالــه للتــداول فــي مســألة قانونيــة هامــة.	وأمــا فــي خصــوص عــدد	400	ملــف التــي تــم النظــر فيهــا خــالل	
جلســة	17	جــوان	2017،	فــإن مــرّد	ذلــك تزامــن اإلرتفــاع الهــام لعــدد امللفــات املنشــورة لــدى الهيئــة مــن	

جهــة،	وتعــذر تجميــع أعضــاء	املجلــس غيــر القاريــن فــي اإلبــان،	مــن جهــة أخــرى.

عدد�امللفات�حسب�إجتماعات�مجلس�الهيئة

6

158

50

220

364

146

400

228

0

304

382
347

187

53

207

الحوصلة

نــت دراســة امللفــات املعروضــة علــى الهيئــة والقــرارت التــي اتخذتهــا بشــأنها خاصــة خــالل املــدة	
ّ
لقــد مك

 معالجة امللفات

الحوصلة
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النيابية الثالثة من الوصول إلى عدة استنتاجات وكذلك من تقديم بعض املقترحات لضمان مستقبل	
أفضل لعمل الهيئة خاصة في الجانب املتعلق بدورها الرقابي.

مدة ثالثةمدة ثانيةمدة أولى

3012451703عدد

797164نسبة%	

اإلســتنتاج األول هــو التطــور الكمــي الهائــل للملفــات التــي تلقتهــا الهيئــة،	ذلــك أّن	األرقــام تبّيــن بوضــوح	
املســاعي التي قامت بها لترســيخ ثقافة حماية املعطيات الشــخصية لدى املواطن التون�ســي مع ما يترتب	
عــن ذلــك مــن مطالــب وشــكايات واستشــارات.	ويفتــرض أّن	يتواصــل هــذا التطــور الكمــي الهائــل علــى	
امتــداد الســنوات الخمــس أو الســت القادمــة ثــم ينتهــي بعــد ذلــك إلــى االســتقرار.	لكــن وبالرغــم مــن ذلــك	
فــإن عــدد امللفــات املقدمــة للهيئــة يبقــى دون املأمــول بالنظــر إلــى مــا كان مــن املفــروض الوصــول إليــه	
اعتبــارا للحجــم الحقيقــي لعمليــات معالجــة املعطيــات الشــخصية التــي تتــم علــى كامــل التــراب التون�ســي.	
ولذلــك فــإن املجهــودات التــي تقــوم بهــا الهيئــة لنشــر ثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية يجــب أّن	تتطــور	
وأن تأخذ اشكاال جديدة سوف نتعرض إليها الحقا.	كما أّن	الكم الهائل من امللفات الواردة على الهيئة	

يقت�ســي دعــم مواردهــا البشــرية واملاديــة.

تطور�امللفات�املراقبة�البصر�ة

املدة�الثانية 245

املدة�الثالثة 1703

املدة�األو�� 301

أمــا اإلســتنتاج الثانــي فهــو متصــل بتصنيــف امللفــات املعروضــة علــى الهيئــة،	وتبيــن اإلحصائيــات أّن	
الجــزء	الهــام منهــا كان يتمحــور خــالل الســنوات األولــى مــن عمــل الهيئــة حــول املراقبــة البصريــة،	والتــي	
بلغــت نســبتها خــالل املــدة النيابيــة األولــى	%79	مــن مجمــوع امللفــات،	ثــم انخفضــت خــالل املــدة النيابيــة	
الثانيــة إلــى%71	وخــالل الثالثــة إلــى	%64.	وال يعــزى هــذا اإلنخفــاض إلــى نقــص فــي عــدد امللفــات املتعلقــة	
باملراقبــة البصريــة وإنمــا بارتفــاع عــدد األصنــاف األخــرى مــن امللفــات،	وليــس أدّل	علــى ذلــك مــن عــدد	
ملفــات املراقبــة البصريــة املســجل خــالل املــدة النيابيــة الثانيــة والــذي تضاعــف ســبع مــرات خــالل املــدة	
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النيابيــة الثالثــة.

علمــا وأن عمــل الهيئــة بالنســبة إلــى هــذا الصنــف مــن امللفــات يــكاد يكــون عمــال آليــا،	إذ يقتصــر علــى	
التثبــت فــي الشــروط املوضوعيــة الواجــب توفرهــا عنــد تركيــز وســيلة املراقبــة موضــوع الترخيــص،	ولذلــك	
فقــد يكــون مــن الوجيــه حــذف إجــراء	الترخيــص بخصــوص هــذا الصنــف مــن امللفــات وتعويضــه بمجــرد	
تصريح،	على غرار ما هو معمول به في بعض التجارب املقارنة.	وفي هذه الحالة فإنه يتوجب على الهيئة	
إصــدار قــرار ترتيبــي فــي الغــرض يشــرح كيفيــة وشــروط تركيــز هــذه الوســائل يكــون بمثابــة كــراس الشــروط	

بالنســبة إلــى كل طــرف يرغــب فــي تركيــز وســيلة مراقبــة بصريــة.

ودائمــا فــي إطــار أصنــاف امللفــات،	نالحــظ ارتفاعــا ملحوظــا للملفــات املتعلقــة باملعطيــات الشــخصية	
الحساســة،	إذ ارتفعــت النســبة املائويــة لهــذا الصنــف مقارنــة بمجمــوع امللفــات مــن	%3	خــالل املــدة	
النيابيــة األولــى،	إلــى	7	%خــالل الثانيــة ثــم إلــى	18	%خــالل الثالثــة،	وذلــك دون األخــذ باإلعتبــار مللفــات	
فّسر باإلرتفاع	

ُ
املراقبة البصرية.	أما الفوارق الشاسعة التي يظهرها الرسم البياني لهذا التطور،	فإنها ت

املهول لعدد امللفات املعروضة على الهيئة خالل املدة النيابية الثالثة،	ولذلك نالحظ أّن	عدد امللفات	
املتعلق باملعطيات الشخصية الحساسة ارتفع من	11	إلى	488	في حين أّن	النسبة املائوية ارتفعت من	

3	إلــى	18%.

مدة ثالثةمدة ثانيةمدة أولىاالحصائيات الجملية

3803432651مجموع امللفات

1124488معطيات حساسة

3718نسبة	%

مدة ثالثةمدة ثانيةمدة أولىاالحصائيات دون وسائل املراقبة

7998948مجموع امللفات

01300معطيات حساسة

0132نسبة	%

تطور�عدد�امللفات�ا��ساسة

املدة�الثانية 24

املدة�الثالثة 488

املدة�األو�� 11
3 7 18

 معالجة امللفات
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وأمــا االســتنتاج الثالــث فيتعلــق بطبيعــة القــرارات التــي تصدرهــا الهيئــة.	واملالحــظ فــي هــذا الخصــوص	
أهمية النسبة املائوية لقرارات املوافقة التي فاقت	%60	وقد ناهزت	%100	خالل املدة النيابية األولى.	
وفــي مرتبــة ثانيــة تأتــي قــرارات التأجيــل التــي ناهــزت نســبة	%30	وقــد كانــت فــي حــدود	%7	خــالل املــدة	
النيابيــة األولــى.	أمــا قــرارات الرفــض فهــي تتــراوح بيــن	6	و%12	مــن مجمــوع امللفــات.	وهكــذا فإننــا نالحــظ	
خــذت	

ّ
تقاربــا بيــن النســب خــالل املدتيــن النيابيتيــن الثانيــة والثالثــة،	وهــو مــا نســتنتج منــه أّن	الهيئــة إت

جاهــا معّينــا فيمــا يتعلــق بطبيعــة القــرارات التــي تتخذهــا.
ّ
إت

مدة ثالثةمدة ثانيةمدة أولىطبيعة

%عدد%عدد%عدد

3029331661193365قبول

0063122036رفض

2271382787729تأجيل

3241005171003074100مجموع

ويتضــح جليــا مــن دراســة الرســم البيانــي لتطــور اجتماعــات مجلــس الهيئــة خــالل املــدد النيابيــة الثــالث،	
أّن	املــدة النيابيــة الثالثــة كانــت مميــزة.	كمــا يســتدعي هــذا الرســم البيانــي املالحظــات الثــالث التاليــة:	

املالحظــة األولــى،	هــي أّن	معــدل امللفــات لــكل جلســة لــم يتعــد	50	ملفــا خــالل املدتيــن النيابيتيــن األولــى	
والثانية في حين أّن	املدة النيابية الثالثة لم يسجل خاللها هذا املعدل إال في الثالث جلسات التي سبق	
ذكرها أعاله ولألســباب التي ســبق بيانها،	وفيما عدا ذلك فإّن	عدد امللفات تراوح بين	150	و400	ملفا.

املالحظــة الثانيــة،	هــي النســق غيــر املنتظــم الجتماعــات مجلــس الهيئــة والــذي كان نتيجــة طبيعيــة لعــدم	
اســتقرار تركيبــة الهيئــة وأهميــة عــدد الغيابــات ألعضــاء	مجلســها.	

أمــا املالحظــة الثالثــة،	فهــي تتعلــق بأهميــة عــدد امللفــات التــي يتــم رفضهــا أو تأجيــل النظــر فيهــا،	والــذي	
يمكن تفســيره بافتقار الهيئة إلى ســلك مراقبين يتولى القيام بزيارات ميدانية إلى مقرات املعالجة بغاية	
إنارة سبيل الكتابة القارة للهيئة وكذلك مجلسها بنتائج تلك الزيارات.	ذلك أنه باستثناء	تنقل الكاتبة	
العامة للهيئة على عين املكان بمناسبة تلقي بعض الشكايات املتعلقة بوسائل املراقبة البصرية،	فإن	

الهيئــة لــم تقــم بــأي مهمــة رقابيــة علــى عيــن املــكان نتيجــة الفتقارهــا لســلك مراقبيــن.

اإلستنتاجات

-	تطور هائل لعدد امللفات.

-	شبه هيمنة للملفات املتعلقة باملراقبة البصرية.
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-	امللفات املتعلقة باملعطيات الحساسة بدأت تحتل املكانة التي تستحقها.

-	تطور غير منتظم لعدد امللفات بالنسبة لكل جلسة.

-	أهمية عدد امللفات التي يتم تأجيلها من جلسة إلى أخرى.

التوصيات

-	وجوب اتخاذ قرارات عاجلة لتعميم إجراء	التصريح باملعالجة.

 -	وجوب أن تقتصر تركيبة الهيئة على أعضاء	قارين لضمان استقرار عمل مجلسها.

-	ضــرورة دراســة امللفــات بأكثــر تعمــق قبــل عرضهــا علــى املجلــس وهــو مــا مــن شــأنه أّن	يقلــل مــن عــدد	
امللفــات املرفوضــة أو املؤجلــة.

-	توسيع األجل القانوني للبت في امللفات واملحدد حاليا بشهرين.

-	تركيز سلك رقابة تابع للهيئة.

 معالجة امللفات





الباب الخامس
فقه قضاء الهيئة





89تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية  2009 - 2017

فقه قضاء الهيئة

تتمتــع الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية فــي إطــار املهــام املوكولــة إليهــا،	بســلطة تقريريــة.	وقــد	
أفضت ممارسة هذه السلطة إلى وضع جملة من املبادئ والقواعد كّونت اللبنات األولى لصنف جديد	
مــن فقــه القضــاء	فــي مــادة حمايــة املعطيــات الشــخصية،	ســعت الهيئــة إلــى إنشــائه وتكريســه خــالل املــدد	

النيابية الثالثة.	

وتجد هذه املبادئ والقواعد مصدرها في	:

ــــــ	القرارات الترتيبية التي أصدرتها الهيئة خالل املدة النيابية الثالثة،

	ـــــ	املقررات الصادرة عن الهيئة واملتعلقة بمطالب الترخيص والتصريح،	

ــــــ	األراء	التــي تبديهــا الهيئــة ردا علــى اإلستشــارات التــي تــرد عليهــا مــن مختلــف الهيــاكل العموميــة	
والخاصــة،

ــــــ	القــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة عنــد معاينتهــا للجرائــم املتصلــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	
وذلــك فــي إطــار التعهــد التلقائــي أو بنــاء	علــى الشــكايات التــي تقــّدم إليهــا.	

يحتــوي هــذا القســم تحليــل فقــه قضــاء	الهيئــة املضّمــن بالقــرارات الترتيبيــة	)أ(،	وبمقــررات الترخيــص	
والتصريــح	)ب(،	وبــاآلراء	االستشــارية	)ج(،	وبملفــات الشــكايات	)د(.

أ.	القرارات الترتيبية

2004	علــى أنــه مــن مهــام الهيئــة	»تحديــد	 63	لســنة	 مــن القانــون األسا�ســي عــدد	 	76 الفصــل	 ينــّص	
»إعــداد القواعــد	 وكذلــك	 الضمانــات الضروريــة والتدابيــر املالئمــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية«	
الســلوكية فــي املجــال«.	وهــو مــا يســتدعي إصــدار الهيئــة لقــرارات ترتيبيــة بواســطة مجلســها تتضمــن	
تأويــال وتفســيرا لألحــكام القانونيــة وكيفيــة تطبيقهــا علــى حــاالت واقعيــة.	غيــر أّن	الهيئــة لــم تمــارس هــذه	

الصالحيــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة.

ب.	مقررات الترخيص والتصريح

نظرت الهيئة خالل هذه املدة النيابية في	362	ملف ترخيص وتصريح،	وتتمثل أهم املبادئ التي أقّرتها	
من خالل املقررات الصادرة فيها،	في ما يلي	:

القسم األول : المدة النيابية األولى
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1.	تحديــد األشــخاص املعنييــن بحمايــة املعطيــات الشــخصية طبــق أحــكام القانــون األسا�ســي	
عــدد	63	لســنة	2004	:	أكــدت الهيئــة علــى أّن	أحــكام القانــون املذكــور ال تحمــي إال املعطيــات	
وهــو مــا يســتثني بالضــرورة املعطيــات	 الشــخصية املتعلقــة باألشــخاص الطبيعييــن فقــط،	
الخاصة بالذوات املعنوية سواء	كانت خاصة أو عمومية.	ولذلك فإنه من الجائز تسمية شركة	
بذاتهــا أو التعريــف بهــا أو تقديــم معطيــات حــول وضعيتهــا املاليــة دون أن يكــون فــي ذلــك مســاس	
بحمايــة املعطيــات الشــخصية.	وهــو أمــر منطقــي،	باعتبــار وأن الــذوات املعنويــة تخضــع بطبيعتها	

إلــى قاعــدة اإلشــهار.

2.	تعريــف الهيــاكل املســؤولة عــن املعالجــة التــي تخضــع ألحــكام القانــون عــدد	63	لســنة	2004:	
يقت�ســي املبــدأ العــام املعمــول بــه فــي القانــون املقــارن وخاصــة فــي التشــريع األوروبــي،	أّن	كل	
شــخص يقــوم بمعالجــة معطيــات شــخصية ماديــا كان أو معنويــا،	خاصــا أم عموميــا،	مســؤول	
عن حماية وتأمين وسالمة املعطيات الشخصية التي يعالجها ومحمول على احترام واإلجراءات	
واإللتزامــات التــي أوجبهــا عليــه القانــون املتعلــق بحمايــة املعطيــات،	وإال كان عرضــة لعقوبــات	

ماليــة و/أو جزائيــة.	

غيــر أّن	القانــون عــدد	63	لســنة	2004	وضــع اســتثناء	يــكاد يكــون شــامال بالنســبة إلــى الســلطات	
العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،	وذلك بأن جعلها	
غيــر خاضعــة لإللتزامــات املحمولــة علــى املســؤولين عــن املعالجــة،	وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى	
األصنــاف األخــرى مــن املؤسســات واملنشــآت العموميــة كلمــا اســتعملت صالحيــات الســلطة	

العموميــة.	وهــو مــا أقرتــه الهيئــة فــي فقــه قضائهــا.	

	والجدير باملالحظة في هذا الشأن،	أنه بالرغم من وضوح الفقرة	2	من الفصل	53	من القانون	
األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	التــي أخضعــت املؤسســات العموميــة غيــر اإلداريــة لإللتزامــات	
البريــد التون�ســي وهــي	 فــإن الهيئــة اعتبــرت أّن	 املنصــوص عليهــا بالقانــون األسا�ســي املذكــور،	
مؤسســة عموميــة غيــر إداريــة،	غيــر خاضعــة ملوجبــات القانــون عــدد	63	لســنة	2004،	وذلــك	

اســتنادا إلــى املهــام املوكولــة إليهــا وليــس إلــى طبيعتهــا القانونيــة.

3.	تحويل املعطيات الشخصية إلى الخارج	:	تطبيقا ألحكام الفصول من	50	إلى	52	من القانون	
األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	فــإن املعطيــات الشــخصية التــي تتــم معالجتهــا فــي تونــس،	ال	
يمكــن تحويلهــا إلــى الخــارج إال بشــروط معينــة.	وقــد أقــرت الهيئــة فــي فقــه قضائهــا هــذه الشــروط	
التــي وضعهــا القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	خاصــة فيمــا يتعلــق بتوفيــر الدولــة التــي	
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ستحال إليها املعطيات ملستوى مالئما من الحماية.	ويتم أخذ القرار في هذا الشأن حالة بحالة.	
وكان من األجدى إصدار للهيئة لقرار ترتيبي يتم بمقتضاه تحديد قائمة الدول الحامية بما فيه	

الكفاية.

4.	إحالة املعطيات الشخصية إلى الغير	:	ينص القانون األسا�سي عدد	63	اسنة	2004	على أنه	
ال يمكن القيام بذلك إال بموافقة الشخص املعني باألمر وكذلك بترخيص من الهيئة.	وقد أقر	
فقــه قضــاء	الهيئــة اســتثناء	لهــذا التحجيــر وذلــك إذا تمــت إحالــة املعطيــات الشــخصية بموجــب	

إذن قضائي.

5.	تركيــز وســائل املراقبــة البصريــة	:	نظــرت الهيئــة فــي عــدد هــام مــن مطالــب تركيــز وســائل مراقبــة	
بصريــة،	وقــد اغتنمــت هــذه الفرصــة لتوضيــح القواعــد املتعلقــة بتركيــز هــذه الوســائل،	وأكــدت	
علــى ضــرورة أن ال يمــّس	ذلــك بخصوصيــات األشــخاص املعنييــن باألمــر.	ولذلــك،	وعلــى ســبيل	

املثــال،	فــإن الهيئــة رفضــت تركيــز تلــك الوســائل داخــل محــالت اإلســتحمام.

ج.	إصدار اآلراء

تتمتــع الهيئــة بمهمــة استشــارية تتمثــل فــي إبــداء	رأيهــا حــول املســائل التــي لهــا عالقــة بمجــال نشــاطها.	وقــد	
وردت عليها خالل املدة النيابية األولى ثماني	)8(	استشارات،	غير أنها لم تبد رأيها إال في خصوص خمسة	
منهــا،	وأمــا البقيــة فقــد تــم إمــا حفظهــا لعــدم اإلختصــاص وإمــا دمجهــا فــي امللفــات املتعلقــة بالتصاريــح أو	

بمطالــب الترخيص.	

وفيما يلي أهم املبادئ والقواعد التي أقّرتها الهيئة في هذا الخصوص	:

اإلستشــارة 03	09/01	الــواردة مــن قنصليــة تونــس بنيــس واملتعلقــة بمــدى أحقيتهــا فــي إحالــة معطيــات	
شــخصية ملواطــن تون�ســي إلــى الســلطات العموميــة الفرنســية،	بعــد أن اعتــرض هــذا األخيــر علــى ذلــك	
كتابيــا.	وقــد اعتبــرت الهيئــة أنــه تطبيقــا للفصــل	53	مــن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	فــإن	
القنصليــة التونســية معفــاة باعتبارهــا ســلطة عموميــة مــن وجوبيــة الحصــول علــى موافقــة الشــخص	

املعنــي باألمــر،	ويمكنهــا بالتالــي إحالــة تلــك املعطيــات بالرغــم مــن اعتراضــه.

اإلستشــارة 03	09/02	الــواردة مــن وزارة الصحــة واملتعلقــة بمــدى إلزامهــا بإحالــة معطيــات شــخصية	
بحوزتهــا إلــى الســلطة القضائيــة.	وقــد بينــت الهيئــة أّن	ذلــك ال يثيــر أي إشــكال قانونــي باعتبــار أّن	أحــكام	
مجلة املرافعات املدنية والتجارية،	أوجبت على الهياكل العمومية أن تحيل إلى املحكمة املختصة كل	

املعلومــات والوثائــق التــي بحوزتهــا كلمــا طلــب منهــا ذلــك بموجــب إذن قضائــي.

فقه قضاء الهيئة
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االستشــارة	03	09/03	الــواردة مــن شــركة	»تونيــزي فكتورينــغ«	حــول مــا إذا كانــت الشــركة املذكــورة	
ملزمــة باخضــاع معالجــة املعطيــات التــي تقــوم بهــا إلــى إجــراءات الترخيــص والتصريــح مــن قبــل الهيئــة.	
وقد بّينت الهيئة أّن	الشركة املذكورة ولئن كانت تعالج معطيات تتعلق بأشخاص طبيعيين فإن ذلك	
يتم باعتبارهم مسيرين لتلك الشركات وليس بصفتهم الشخصية.	وبالتالي فان املعطيات املعالجة ال	
تعتبــر شــخصية علــى معنــى الفصــل	4	مــن القانــون عــدد	63	لســنة	2004،	وال تكــون معالجتهــا خاضعــة	

إلجــراءات الترخيــص والتصريــح.

واملتعلقــة بمــدى اخضاعهــا إلــى	 الــواردة مــن بلديــة بــرج العامــري،	 	2010/03	08 االستشــارة عــدد	
إجــراءات التصريــح والترخيــص مــن قبــل الهيئــة لتركيــز وســائل مراقبــة بصريــة.	وقــد بّينــت الهيئــة أّن	
البلديــة املذكــورة معفــاة مــن تلــك اإلجــراءات بموجــب الفصليــن	53	و54	مــن القانــون عــدد	63	لســنة	

2004.	وهــو الرـــي الــذي اســتقّر	عليــه فقــه قضــاء	الهيئــة طيلــة املدتيــن النيابتيــن األولــى والثانيــة.

االستشارة عدد	03	10/09	الواردة من قبل وزارة الصحة،	واملتعلقة بمشروع أمر ينظم كيفية تكوين	
ومســك امللــف الطبــي.	وقــد بينــت الهيئــة أّن	معالجــة امللــف الطبــي مســألة لهــا مســاس بحقــوق وحريــات	
األشــخاص باعتبارهــا تتعلــق بمعطيــات شــخصية حساســة،	وبالتالــي فــان تنظيمهــا ال يجــوز أّن	يكــون	
بمقت�ســى أمــر بــل بموجــب قانــون.	كمــا اقترحــت الهيئــة أّن	يتضّمــن مشــروع القانــون التنصيــص علــى	
واجــب احتــرام اإلجــراءات املتعلقــة بمعالجــة املعطيــات الحساســة.	وهــو مــا يترتــب عنــه وجوب الحصول	
علــى الترخيــص مــن الهيئــة عنــد معالجــة مثــل هــذه امللفــات.	وفيمــا يتعلــق بتحديــد مواصفــات امللــف	
الطبــي،	فقــد بّينــت الهيئــة أّن	ذلــك يتــم بموجــب أمــر وليــس بمقت�ســى قــرار وزاري.	أمــا فــي خصــوص حــق	
النفاذ إلى املعطيات املضّمنة بتلك امللفات،	فإن ذلك الحق يرجع إلى الشخص املعني بامللف،	على أّن	
يتــّم	التنصيــص بمشــروع القانــون علــى كيفيــة ممارســته لذلــك الحــق،	وكذلــك علــى حقــه فــي الحصــول	

علــى نســخة مــن ملفــه الطبــي.	

د.	النظر في الشكايات

تتخــذ الهيئــة قراراتهــا فــي مــادة الشــكايات تطبيقــا للفصــل	76	مــن القانــون األسا�ســي عــدد	64	لســنة	
2004	بنــاء	علــى العرائــض التــي تتلقاهــا مــن الشــاكيين.	كمــا يخــّول لهــا يخــّول لهــا الفصــل	77	مــن نفــس	
القانــون التعّهــد تلقائيــا بالجرائــم التــي تعاينهــا فــي نطــاق ممارســتها لســلطتها الرقابيــة.	وهــي ملزمــة فــي كل	

الحــاالت بإعــالم وكيــل الجمهوريــة املختــص ترابيــا.

وقــد نظــرت الهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة فــي عشــر	)10(	شــكايات،	وفيمــا يلــي بعــض امللفــات التــي	
كّرســت فيهــا الهيئــة بعــض املبــادئ:
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الشــكاية	01	09/04	ر.	ش./	قنــاة حنبعــل،	واملتضمنــة أّن	صحفيــي تلــك القنــاة قامــوا بتصويــر الشــاكي	
ونشــر صوره خالل برنامج تلفزي بالرغم من عدم موافقته على ذلك.	وقد أصدرت الهيئة قرارا بتاريخ	
27	ســبتمبر	2009	يق�ســي بحفــظ امللــف.	وقــد بّينــت الهيئــة صلبــه بأنــه لئــن كان للصحفييــن الحــق فــي	
إنجاز تغطيات صحفية بالصورة والصوت،	إال أّن	ذلك يكون في حدود احترام الحياة الخاصة لألفراد	
ومعطياتهم الشخصية،	طبقا ألحكم القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004.	وقد بّررت الهيئة قرارها	

بحفــظ امللــف بــأن الشــاكي ســبق لــه أن تقــّدم بقضيــة فــي الغــرض لــدى القضــاء.

الشــكاية 02	10/04	م.	م.	/	م.	ح.	م.،	واملتضّمنــة أّن	الشــاكي تولــى نشــر دراســة بإحــدى الصحــف،	وقــد	
تعّمد املشتكى به نشر مقال صحفي تعليقا على املقال األّول،	تضّمن عبارات شتم وثلب في حق الشاكي.	
وقــد أصــدرت الهيئــة قــرارا بتاريــخ	8	فيفــري	2010	بإحالــة الشــكاية علــى وكيــل الجمهوريــة لــدى املحكمــة	

اإلبتدائية بتونس للتعهد باملوضوع.

وتجــدر املالحظــة فــي خصــوص هــذا امللــف،	بأنــه كان علــى الهيئــة التصريــح بعــدم اإلختصــاص اعتبــارا وأن	
لب على معنى أحكام قانون الصحافة،	وال تنطبق عليها	

ّ
تم والث

ّ
أّن	موضوع الشكاية يتعلق بأفعال الش

بالتالي أحكام القانون املتعلق بحماية املعطيات الشخصية.	

الشــكاية	03	10/04	ف.	د./	وزارة الداخليــة،	حــول حــق النفــاذ إلــى معطيــات شــخصية والتــي أصــدرت	
ــن ملجلــس الهيئــة أّن	املوضــوع ال	

ّ
فيهــا الهيئــة قــرارا بتاريــخ	24	فيفــري	2011	بحفــظ الشــكاية.	وقــد تبيـ

يتعلــق بشــكاية وإنمــا بطلــب استفســار حــول حــق الشــاكية فــي النفــاذ إلــى معطياتهــا الشــخصية املعالجــة	
من قبل وزارة الداخلية،	وذلك بغاية معرفة محتواها واإلعتراض عليها أو طلب تحيينها عند اإلقتضاء،	

ولذلــك تقــّرر حفــظ الشــكاية.

الشــكاية	04	11/04	ح.	م./	ن.	س.	ومــن معهــا،	املتضّمنــة قيــام املشــتكى بهــم بنشــر صــور ومعطيــات	
شــخصية للشــاكي دون موافقتــه،	والتــي صــدر فيهــا قــرار بتاريــخ	26	مــاي	2011	يق�ســي بإحالــة الشــكاية	
علــى وكيــل الجمهوريــة لــدى املحكمــة اإلبتدائيــة بتونــس للتعّهــد باملوضــوع.	وقــد أقــّرت الهيئــة بوجــود	

معالجــة للمعطيــات شــخصية بطريقــة مخالفــة للقانــون املتعلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية.

الشــكاية	05	11/04	ح.	ر./	الكاتــب العــام لدائــرة املحاســبات،	املتضّمنــة أّن	املشــتكى بــه تعّمــد تعليــق	
امللــف اإلداري الشــخ�سي للشــاكي ببهــو املؤسســة التــي يعمــل بهــا،	وهــو مــا يعتبــر خرقــا للقواعــد املتعلقــة	
بحمايــة املعطيــات الشــخصية.	وقــد صــدر فيهــا قــرار بتاريــخ	26	مــاي	2011	يق�ســي بحفــظ امللــف باعتبــار	
وأن املشــتكى بــه هيــكل عمومــي اســتثناه املشــرع مــن املوجبــات الــوارد بالقانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	
2004.	وتمت اإلشــارة على الشــاكي أنه بإمكانه رفع قضية جزائية تطبيقا ألحكام الفصلين	245	و253 
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من املجلة الجزائية،	على أساس أّن	املوضوع يتعلق بخرق قاعدة الّسر املنهي املنصوص عليها بالنظام	
األسا�ســي العــام للوظيفــة العموميــة.

يحتــوي هــذا القســم تحليــل فقــه قضــاء	الهيئــة املضّمــن بالقــرارات الترتيبيــة	)أ(،	وبمقــررات الترخيــص	
والتصريــح	)ب(،	وبــاآلراء	االستشــارية	)ج(،	وبملفــات الشــكايات	)د(.

أ. القرارات الترتيبية

علــى غــرار مــا ســبق بيانــه بالنســبة للمــدة النيابيــة األولــى،	فــإّن	الهيئــة لــم تمــارس هــذه الصالحيــة خــالل	
املــدة النيابيــة الثانيــة.

ب. مقررات الترخيص والتصريح

نظــرت الهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة فــي	362	ملــف ترخيــص وتصريــح،	وتتمثــل أهــم املبــادئ التــي	
أقّرتهــا مــن خــالل املقــررات الصــادرة فيهــا،	فــي مــا يلــي	:

ق املطلب بترخيص في نقل معطيات شخصية	
ّ
ــــ القرار عدد	420	13/02	بتاريخ	12	سبتمبر	2013	:	تعل

إلــى الخــارج،	وكان مآلــه الرفــض وقــد بّينــت الهيئــة أّن	ملــف الترخيــص كان منقوصــا مــن بعــض الوثائــق	
والبيانــات الضروريــة،	ولذلــك أّجلــت البــت فيــه إلــى حيــن إدالء	الطالــب بالوثائــق والبيانــات املطلوبــة	
 أنه لم يقم بإنجاز املطلوب في األجل	

ّ
طبقا ألحكام الفصلين	5	و6	من األمر عدد	3004	لسنة	2007.	إال

املحــدد لــه،	ممــا حــدا بالهيئــة إلــى التصريــح برفــض املطلــب.

ــــــ القــرار عــدد	485	13/02	بتاريــخ	28	نوفمبــر	2013	:	يتعلــق بطلــب ترخيــص مقــّدم مــن شــركة خاصــة	
نها من تسجيل مكاملات	

ّ
ل نشاطها في استغالل مركز نداء،	في استعمال وسائل مراقبة صوتية تمك

ّ
يتمث

هاتفية مهنية مجراة بين أجرائها من جهة وحرفائها من جهة أخرى،	وذلك بغاية تكوين أعوانها وتطوير	
أدائهــم.	وقــد بينــت الهيئــة أّن	البــت فــي املطلــب يقت�ســي القيــام ببعــض التحريــات اإلضافيــة مــن بينهــا	
التأكــد مــن احتــرام الطالبــة لواجــب إعــالم حرفائهــا بــأن تســجيل املكاملــات يكــون الهــدف منــه مقتصــرا	
خــاذ كل اإلحتياطــات الالزمــة للمحافظــة علــى أمــن تلــك املكاملــات	

ّ
علــى تكويــن أعوانهــا،	وأنهــا قامــت بات

وسالمتها.	وهو ما قامت الشركة الطالبة بإثباته بأن أدلت بمذكرة عمل داخلية تتضمن كيفية تأطير	

القسم الثاني : المدة النيابية الثانية
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عمليــات تســجيل املكاملــات الهاتفيــة والضمانــات املحاطــة بهــا،	وخاصــة وجــوب إعدامهــا بصفــة آليــة بعــد	
م�ســي	6	أشــهر مــن حصولهــا.	

ــــ	القرار عدد	507	13/02	بتاريخ	3	مارس	2014	:	يتعلق بمطلب ترخيص في معالجة معطيات بيومترية	
متمثلــة فــي بصمــات األعــوان العامليــن بالديــوان الوطنــي للمناجــم.	وقــد اعتبــرت الهيئــة أّن	هــذا الصنــف	
مــن املعطيــات الشــخصية هــو مــن قبيــل املعطيــات الحّساســة،	التــي تســتدعي معالجتهــا حمايــة قصــوى،	
باعتبــار وأن ســوء	اســتعمالها أو التصــرف فيهــا دون وجــه حــق ينجــّر	عنــه ضــرر جســيم للمعنــي بهــا.	وقــد	
ــد مــن وقــوع إعــالم املعنييــن باملعالجــة بالغايــة منهــا واتخــاذ التدابيــر الالزمــة	

ّ
تــّم	إســناد الترخيــص بعــد التأك

لحمايــة وضمــان ســّرية تلــك املعطيــات.

ــق	
ّ
ــــــ	القــرار عــدد	518	14/02	بتاريــخ	3	مــارس	2014	:	قــّدم املطلــب مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة وتعل

بنقــل معطيــات شــخصية إلــى الخــارج فــي إطــار اإلتفاقيــة متعــددة األطــراف للتعــاون وتبــادل املعلومــات	
بيــن هيئــات الســوق املاليــة املنضويــة تحــت املنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق املاليــة.	وقــد حظــي مطلــب	
ــرت اإلحتياطــات الالزمــة لضمــان ســالمة	

ّ
ــدت الهيئــة أّن	الطالبــة قــد وف

ّ
الترخيــص باملوافقــة،	بعــد أن تأك

وأمــن املعطيــات التــي ســيتم نقلهــا.

ــق بتصريــح شــركة خاصــة بوضــع موقــع مؤّمــن	
ّ
ــــــ	القــرار عــدد	74	14/01	بتاريــخ	30	أفريــل	2014	:	ويتعل

علــى ذّمــة منخرطيهــا بهــدف تســجيل وتخزيــن معطيــات شــخصية.	وقــد انتهــت الهيئــة إلــى قبــول التصريــح	
نه من	

ّ
نت كل منخرط من استعمال مفتاح شخ�سي وسّري يمك

ّ
املسبق على اعتبار أّن	العارضة قد مك

الولــوج إلــى املوقــع لضمــان عــدم نفــاذ الغيــر إلــى املعطيــات الشــخصية املخّزنــة بــه.

ــــــ	القــرار عــدد	79	14/01	بتاريــخ	13	نوفمبــر	2014	:	ويتعلــق بتصريــح شــركة خاصــة بمعالجــة معطيــات	
شــخصية مّتصلــة بخدمــة جديــدة تتمثــل فــي وضــع مســاحة مخّصصــة ملســتعملي الهاتــف الجــّوال،	قصــد	
د الهيئة	

ّ
تخزيــن وحفــظ فيديوهــات وإرســالّيات قصيــرة تابعــة لهــم.	وقــد حظــي التصريــح بالقبــول بعــد تأك

خــذت التدابيــر الالزمــة للحفــاظ علــى ســّرية املعطيــات الشــخصية وذلــك بتشــفير	
ّ
مــن أّن	الطالبــة قــد ات

كلمــات العبــور واعتمــاد أنظمــة إنــذار فــي الغــرض وحصــر حــق الولــوج إلــى املعطيــات املخّزنــة في األشــخاص	
املعنييــن بها.

ــــــ	القــرار عــدد	568	14/02	بتاريــخ	13	نوفمبــر	2014	:	يتعلــق بمطلــب ترخيــص مقــدم مــن مؤسســة بنكيــة	
خاصــة،	قصــد تركيــز عــدد مــن كاميــرات املراقبــة بالفضــاءات املشــتركة واملــآوي التابعــة للمؤسســة.	وقــد	
وافقــت الهيئــة علــى إســناد الترخيــص علــى اعتبــار أنــه ســيقع إعــالم العمــوم بواســطة الفتــات،	بوجــود	
تلــك الكاميــرات وبــأن التســجيالت البصريــة ال تكــون مرفوقــة بتســجيالت صوتيــة وبــأن الطالبــة ســتّتخذ	
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اإلحتياطات الالزمة لضمان أمن وسالمة التسجيالت وذلك بحصر الولوج واإلطالع عليها في أشخاص	
مؤّهليــن لذلــك بتكليــف مــن إدارة املؤسســة.

ج.	إصدار اآلراء 

وردت علــى الهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة	24	استشــارة،	كّرســت مــن خــالل آرائهــا الصــادرة فيهــا أهــم	
املبــادئ التاليــة	:	

ــــــ	الــرأي عــدد	28	14/03	الصــادر بتاريــخ	3	مــارس	2014،	حــول مــدى خضــوع هيئــة االنتخابــات لواجــب	
التصريــح أو الترخيــص عنــد تســجيل الناخبيــن،	وعنــد النفــاذ الــى التطبيقــات العموميــة واســتغالل	
البيانات الواردة بها،	لتحيين سجل الناخبين.	وقد بّينت الهيئة صلب هذا الرأي،	أّن	هيئة االنتخابات	
بوصفهــا ســلطة عموميــة غيــر خاضعــة لقانــون حمايــة املعطيــات الشــخصية تطبيقــا للفصليــن	53	و54 
مــن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	لكنهــا تبقــى مطالبــة باحتــرام الفصــل	2	منــه والفصــل	24 

مــن الدســتور و ذلــك بمراعــاة القواعــد التاليــة	:

احترام حق األشخاص املعنيين باملعالجة.

االلتزام بالغرض من املعالجة.

احترام نوعية املعطيات.

الحفاظ على أمن املعطيات وسّريتها.

ــق بالتدقيــق فــي	
ّ
حــول طلــب عــرض يتعل 	2014 جــوان	 	19 الصــادر بتاريــخ	 	14/03	29 الــرأي عــدد	 ــــــ	

ها املركــز الوطنــي لإلعالميــة لــدى تســجيل الناخبيــن لســنة	2011	وفــي	
ّ
التطبيقــات اإلعالميــة التــي اســتغل

ســجّل	الناخبيــن علــى حالتــه ســنة	2014.	وقــد أبــدت الهيئــة فــي هــذا الخصــوص رأيــا مشــابها للــرأي عــدد	
دة على ضرورة احترام الفصل	20	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004،	

ّ
03/14	28	أعاله،	مؤك

ر	
ّ
الذي يفرض على هيئة االنتخابات التحّري في اختيار مكتب التدقيق بوصفه مناوال والتحّقق من توف

جميــع الوســائل الفنّيــة الالزمــة إلنجــاز املهّمــة املوكولــة إليــه.

ــــ	الرأي عدد	31	14/03	الصادر بتاريخ	19	جوان	2014	حول مشروع قانون يتعلق بجرائم املعلومات	
و االتصال،	وقد بّينت الهيئة في شأنه املالحظات التالية	:	

ـــــ	ضرورة صياغة املشروع في شكل قانون أسا�سي عوضا عن قانون عادي،	باعتبار وأن أحكامه	
تتعلق بالحقوق والحريات،	
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ــــــــ	مزيــد تكريــس حمايــة املعطيــات الشــخصية مــن ناحيــة تأمينهــا وســّريتها والتنصيــص علــى حــق	
ــخص املعنــي باملعالجــة.

ّ
النســيان باعتبــاره حقــا أساســيا للش

حــول مدّونــة ســلوك وأخالقيــات العــون	 	2014 جــوان	 	19 الصــادر بتاريــخ	 	14/03	32 الــرأي عــدد	 ــــــ	
: العمومــي،	والــذي أبــدت الهيئــة فــي شــأنه املالحظــات التاليــة	

ــــ	ضرورة التنصيص على قانون حماية املعطيات الشخصية ضمن االطالعات.	

ـــــ	ضرورة التنصيص صلب املدّونة على الفصول الواجب احترامها من القانون املتعلق بحماية	
املعطيات الشخصية.	

غيــن	
ّ
ــــــ	الــرأي عــدد	33	14/03	الصــادر بتاريــخ	4	ســبتمبر	2014	حــول مشــروع قانــون يتعلــق بحمايــة املبل

عــن الفســاد فــي القطــاع العــام،	والــذي أبــدت بشــأنه الهيئــة مالحظــة رئيســية وهــي ضــرورة التنصيــص	
ــغ عنــه.

ّ
ــغ واملبل

ّ
صراحــة علــى أهــم املبــادئ املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية للمبل

	ــــ	الرأي عدد	34	14/03	الصادر بتاريخ	4	سبتمبر	2014	حول مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالذّمة	
املالية،	والذي أبدت بشأنه الهيئة املالحظات التالية	:	

ـــــــ	أّن	البيانــات املطلوبــة للقيــام بالتصريــح تعــّد	مــن املعطيــات الشــخصية،	لــذا يقتــرح إضافــة	
فصــل صلــب االحــكام الختاميــة،	ينــّص	صراحــة علــى وجــوب معالجــة التصاريــح املتعلقــة بالذّمة	

املاليــة طبــق قانــون حمايــة املعطيــات الشــخصية.	

ـــــ	مراجعة بعض فصول املشروع في اتجاه مزيد تكريس حماية املعطيات الشخصية.

ــــــ	الــرأي عــدد	36	14/03	الصــادر بتاريــخ	13	نوفمبــر	2014	حــول إحالــة معطيــات شــخصية بيومتريــة	
إلــى الخــارج،	تتعلــق بتونســيين مدرجيــن ضمــن قائمــة أمميــة ملتهميــن،	وذلــك تنفيــذا لطلــب صــادر عــن	
مكتــب أنتربــول.	وقــد بّينــت الهيئــة أنــه بالرغــم مــن أّن	وزارة الداخليــة التــي ســتقوم بعمليــة اإلحالــة هــي	
ســلطة عموميــة وال تخضــع مبدئيــا إلــى واجــب الترخيــص،	فــإّن	الفصــل	52	مــن قانــون حمايــة املعطيــات	
الشــخصية يخضــع مثــل هــذه العمليــة إلــى ترخيــص مســبق مــن قبــل الهيئــة،	ضــرورة أّن	اللجنــة األمميــة	

التــي ســتحال إليهــا تلــك املعطيــات تعــّد	طرفــا أجنبيــا بالنســبة إلــى الدولــة التونســية.

ــــ	الرأي عدد	37	14/03	الصادر بتاريخ	2	أفريل	2015	حول مشروع قانون يتعلق بالنفاذ إلى املعلومة،	
والذي أبدت بشأنه الهيئة املالحظات التالية	:	

ـــــ	مزيد التأكيد على حماية الحياة الخاصة صلب الفصول	8	و28	و45	من املشروع.

ــــــ	إضافة إلى تركيبة هيئة النفاذ إلى املعلومة،	ممثال عن هيئة حماية املعطيات الشخصية.

فقه قضاء الهيئة
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د.	النظر في الشكايات

نظرت الهيئة خالل هذه املدة النيابية في ستة عشر	)16(	شكاية،	وفيما يلي أهم املبادئ التي كرستها	
الهيئة بمناسبة نظرها في هذه امللفات	:	

-الشــكاية عــدد	06	12/04	ع.	ب./	وكيــل شــركة	»بيــق بكتشــر«،	املتضمنــة قيــام املشــتكى بــه بتركيــز	
داخــل مقــر الشــركة لكاميــرا مراقبــة بالصــورة والصــوت وآلــة ملراقبــة حضــور األعــوان،	دون الحصــول	
على ترخيص في ذلك من قبل الهيئة.	وعلى إثر الشكاية سارع املشتكى به بتقديم مطلب للحصول على	
خاذ قرار بتاريخ	19	سبتمبر	2012	يق�سي	

ّ
الترخيص الذي يقتضيه القانون،	وهو ما حدا بالهيئة إلى ات

بضــّم	الشــكاية إلــى مطلــب الترخيــص وذلــك علــى ســبيل التســوية.

ــــــ	الشــكاية عــدد 08	12/04	ك.	ج.	/	ك.	ك.	م.	املديــر العــام للشــركة التونســية لألثــاث،	الصــادر فيهــا	
القــرار بتاريــخ	19	ســبتمبر	2012	والقا�ســي برفــض املطلــب.

تتعلــق الشــكاية املقدمــة مــن قبــل عضــو النقابــة بالشــركة املشــتكى بهــا،	بقيــام املديــر العــام للشــركة	
املذكورة بعدة تجاوزات ومخالفة شروط الترخيص املمنوح له من قبل الهيئة،	لتركيز وسائل مراقبة	

بصريــة بالشــركة.	وانتهــى الشــاكي إلــى طلــب قيــام الهيئــة بإعــادة النظــر فــي الترخيــص.

	وبالرجــوع إلــى قــرار الرفــض،	يتضــح أّن	الهيئــة عللــت قرارهــا كمــا يلــي	:	»وحيــث اقت�ســى الفصــل	82 
مــن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	املــؤرخ فــي	27	جويليــة	2004	املتعلــق بحمايــة املعطيــات	
الشــخصية أنــه يمكــن الطعــن فــي قــرارات الهيئــة أمــام محكمــة اإلســتئناف بتونــس فــي أجــل الشــهر مــن	

تاريــخ اإلعــالم بهــا«.	

يستنتج من هذا القرار أّن	الهيئة اعتبرت أّن	الشاكي يطعن في قرار الترخيص الصادر عنها،	والحال أّن	
موضوع الشــكوى ليس الطعن في قرار الترخيص في حد ذاته،	وإنما في املمارســات التي قام بها الرئيس	
املديــر العــام للشــركة املشــتكى بــه،	مــن حيــث مخالفتــه لقــرار الترخيــص وقيامــه بتجــاوزات مــن أهّمهــا	
تركيــز وســائل املراقبــة داخــل ورشــات العمــل ونشــر التســجيالت علــى اإلنترنــات،	وعرضهــا علــى حرفائــه	
عــن طريــق هاتفــه الجــوال وحاســوبه املحمــول فــي املحــالت واملقاهــي،	وهــو مــا يعتبــر خرقــا واضحــا لحقــوق	

العملــة فــي حمايــة معطياتهــم الشــخصية.

وقــد كان علــى الهيئــة تبعــا ملــا تقــدم،	أن تصــّرح بقبــول املطلــب وإحالــة الشــكاية علــى وكيــل الجمهوريــة	
املختــّص	طبقــا ألحــكام الفصــل	77	مــن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	ســالف الذكــر.

ــــــ	الشــكاية عــدد	10	12/04	م.	ح.	/	الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى املــرض،	الصــادر فيهــا القــرار بتاريــخ	
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23	جانفــي	2013	والقا�ســي بتمكيــن الشــاكي مــن ممارســة حقــه فــي النفــاذ إلــى معطياتــه الشــخصّية لــدى	
املشــتكى به.

ــــــ	الشــكاية عــدد	12	12/04	ع.	ك.	ح.	ومــن معــه	/	أ.	ح.	و س.	ش.	حــول اســتعمال املشــتكى بهــم لوســائل	
مراقبــة بصريــة دون ترخيــص مــن الهيئــة،	وتركيزهــا بأماكــن وبطريقــة مخالفــة للقانــون.	

صدر فيها القرار بتاريخ	25	أفريل	2013	بإحالة الشكاية على وكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية	
بصفاقس	1	للتعهد باملوضوع.

/	مركــز التوثيــق الوطنــي،	حــول اعتــراض الشــاكية علــى معالجــة	 13	12/04	خ.	ت.	 الشــكاية عــدد	 ــــــ	
معطياتهــا الشــخصية املتمثلــة فــي البصمــة.	وقــد صــدر فيهــا قــرار بتاريــخ	28	نوفمبــر	2013	يق�ســي بقبــول	
الشــكاية شــكال ورفضهــا أصــال باعتبــار وأن املشــتكى بــه مؤسســة عموميــة علــى معنــى الفصــل	53	مــن	
القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004،	وال تخضع معالجة املعطيات الشخصية التي يقوم بها ألحكام	

القانــون األسا�ســي املذكــور.	

 ــــ	الشكاية عدد	14	12/04	م.	م.	/	ي.	ذ.	ومن معه،	حول إحالة معطيات شخصية متعلقة بملف طبي	
إلــى زوج الشــاكية دون علمهــا وموافقتهــا.	وقــد صــدر فيهــا القــرار بتاريــخ	30	أفريــل	2014	يق�ســي بحفــظ	

الشــكاية لعدم اإلختصاص.

وتجــدر املالحظــة أّن	فــرع الشــكاية املتعلــق بحصــول الــزوج علــى امللــف الطبــي للشــاكية دون إذن مــن	
ــل خرقــا واضحــا ألحــكام القانــون األسا�ســي	

ّ
املحكمــة،	يعتبــر مــن صميــم اختصــاص الهيئــة،	باعتبــاره يمث

عــدد	63	لســنة	2004،	وكان علــى الهيئــة تبعــا لذلــك أّن	تصــّرح باختصاصهــا فــي خصــوص هــذا الفــرع،	
وإحالــة الشــكاية علــى وكيــل الجمهوريــة املختــص.

	ــــ	الشكاية عدد	15	12/04	و.	ع.	/	ن.	د.	ع.	حول تركيز املشتكى به وسائل مراقبة بصرية دون ترخيص	
مــن الهيئــة وبطريقــة تكشــف بشــكل واضــح علــى مدخــل مقــر ســكنى الشــاكي.	وقــد صــدر القــرار بتاريــخ	

2014/04/30	بإحالــة الشــكاية علــى وكيــل الجمهوريــة باملحكمــة اإلبتدائيــة باملنســتير.

ــــــ	الشــكاية عــدد	16	12/04	ر.	م.	/	وزارة الداخليــة،	والتــي يعتــرض فيهــا الشــاكي علــى معالجــة معطياتــه	
الشخصية من قبل وزارة الداخلية،	ويطلب تحيينها باعتبارها تتضمن معلومة تفيد انتمائه إلى حزب	

سيا�ســي معين	)حركة النهضة(	والحال أنه لم ينتمي أبدا إلى الحزب املذكور.	وقد صدر فيها قرار بتاريخ	

5	جــوان	2014	يق�ســي برفــض املطلــب لعــدم اإلختصــاص.

وتجدر املالحظة أنه باعتبار وأن املشتكى به سلطة عمومية على معنى الفصل	53	من القانون األسا�سي	

فقه قضاء الهيئة
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عــدد	63	لســنة	2004،	فقــد كان علــى الهيئــة حتــى يكــون فقــه قضاءهــا متناســقا أّن	ال تق�ســي بعــدم	

اإلختصاص،	وإنما بقبول الشــكاية شــكال ورفضها أصال مثلما انتهت إليه في قرارها عدد	13	ـــ	04 /13 

املذكــور أعــاله.

ــــــ	الشــكاية عــدد	17	12/04	ع.	ع.	ومــن معــه	/	ع.	م.	حــول تركيــز املشــتكى بــه لوســائل مراقبــة بصريــة	

وتســجيل صوتــي بمقــر عمــل الشــاكين،	دون ترخيــص مــن الهيئــة.	وقــد صــدر فيهــا القــرار بتاريــخ	5	جــوان	

2014	بإحالــة الشــكاية علــى وكيــل الجمهوريــة باملحكمــة اإلبتدائيــة بالقيــروان.

ــــ	الشكاية عدد	18	12/04 ت.	ع.	/	ف.	ع.	حول تركيز املشتكى بها لوسائل مراقبة بصرّية دون ترخيص	

مــن الهيئــة وبطريقــة تكشــف بشــكل واضــح علــى مدخــل مقــر ســكنى الشــاكي وترصــد كل تحركاتــه عنــد	

الدخــول والخــروج.	وقــد صــدر فيهــا قــرار بتاريــخ	4	ســبتمبر	2014	يق�ســي بإحالــة الشــكاية علــى وكيــل	

الجمهوريــة باملحكمــة اإلبتدائيــة بصفاقــس	1.	

ــــ	الشكاية عدد	19	12/04	ص.	ب.	/	»ع.	ص.«	و	»ح.	ب.	ك.«	حول إحالة معطيات شخصية متعلقة	

بالصحــة إلــى الغيــر دون علــم وموافقــة املعنــي باألمــر.	وقــد صــدر فيهــا قــرار بتاريــخ	15	جانفــي	2015	يق�ســي	

بحفظ امللف لعدم إدالء	الشاكي بالوثائق املؤيدة لدعواه.

20	12/04	ع.	و.	/	خ.	ب.	حــول تركيــز املشــتكى بــه لوســائل مراقبــة بصريــة تكشــف	 ــــــ	الشــكاية عــدد	

علــى محــل ســكنى الشــاكي ودون ترخيــص مــن الهيئــة.	وقــد تــم فــي مرحلــة أولــى إصــدار قــرار بتأجيــل النظــر	

وتكليــف عونيــن مــن الهيئــة بإجــراء	معاينــة تبيتــن علــى إثرهــا أّن	املشــتكى بــه قــام بإزالــة وســائل املراقبــة	

موضــوع الشــكاية.	وبنــاء	علــى ذلــك أصــدرت الهيئــة بتاريــخ	2	أفريــل	2015	قــرارا يق�ســي بحفــظ الشــكاية.

ــــــ	الشــكاية عــدد	21	12/04	م.	ن.	/	»ع.	ش.«	و	»م.	ن.	ب.	ح.	م.«	حــو نشــر املشــتكى بهمــا للمعطيــات	

الشخصية للشاكي على أعمدة جريدة	»الثورة نيوز«	دون موافقته،	وتتمثل تلك املعطيات في صورته	

وهويته وتاريخ والدته ومكان إقامته.	وقد صدر فيها قرار بتاريخ	13	نوفمبر	2014	يق�سي بإحالة امللف	

علــى وكيــل الجمهوريــة لــدى املحكمــة اإلبتدائيــة بتونــس.

يحتــوي هــذا القســم تحليــل فقــه قضــاء	الهيئــة املضّمــن بالقــرارات الترتيبيــة	)أ(،	وبمقــررات الترخيــص	

القسم الثالث : المدة النيابية الثالثة
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والتصريــح	)ب(،	وبــاآلراء	االستشــارية	)ج(،	وبملفــات الشــكايات	)د(.

أ.	القرارات الترتيبية

ينص الفصل	76	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004	على أنه من مهام الهيئة تحديد الضمانات	
الضرورية والتدابير املالئمة لحماية املعطيات الشخصية وكذلك إعداد القواعد السلوكية في املجال.	

غير أّن	الهيئة لم تمارس هذه الصالحية خالل املدتين النيابيتين األولى والثانية.

وقد وجدت الهيئة نفســها خالل املدة النيابية الثالثة أمام حتمية تفســير بعض اإلحكام القانونية من	
رحت عليها من جهة أخرى.

ُ
جهة،	وســّد	الفراغ القانوني بالنســبة لبعض املســائل التي ط

	وفي هذا اإلطار أصدرت الهيئة إلى موفى سنة	2017	القرارين الترتيبيين اآلتيين	:

ــر حمايــة كافيــة ومالئمــة	
ّ
ــــــ	القــرار عــدد	1	بتاريــخ	13	مــاي	2016	املتعلــق بضبــط قائمــة الــّدول التــي توف

يمكــن تحويــل املعطيــات	 	41 هــذه الــّدول وعددهــا	 وقــد اعتبــرت الهيئــة أّن	 للمعطيــات الشــخصية.	
 أّن	ذلــك ال يعفــي الهيــكل الــذي ســيقوم بعمليــة	

ّ
الشــخصية إليهــا دون أّن	يثيــر ذلــك إشــكاال قانونيــا،	إال

التحويل من وجوب الحصول على ترخيص من الهيئة في الغرض.	علما وأن هذه القائمة قابلة للتحيين	
حســب املســتجدات الدوليــة فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية.

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الخصــوص إلــى أّن	مشــروع القانــون األسا�ســي الجديــد املتعلــق بحمايــة املعطيــات	
الشــخصية والــذي ســيلغي ويعــوض القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	أقــّر	توجهــا جديــدا يعفــي	

إحالــة املعطيــات الشــخصية نحــو تلــك الــدول مــن الترخيــص وجعلهــا خاضعــة إلــى التصريــح.	

-القرار عدد	2	بتاريخ	13	ماي	2016	املتعلق بالقواعد السلوكية الخاصة بمعالجة املعطيات الشخصية	
قت بتفسير وتوضيح شروط وإجراءات	

ّ
في نطاق العمل السيا�سي.	وقد تضمن هذ القرار	14	فصال تعل

معالجــة املعطيــات الشــخصية املتعلقــة باملنخرطيــن باألحــزاب السياســية واملنتميــن إليهــا وبمســّيريها علــى	
اعتبــار وأن هــذه املعطيــات تعــّد	مــن قبيــل املعطيــات الشــخصية الحّساســة علــى معنــى الفصــل	14	مــن	
القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	والتــي حّجــر املشــّرع معالجتهــا إال بصفــة اســتثنائية وبترخيــص	

من الهيئة.

ب.	مقررات الترخيص والتصريح

نظــرت الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة فــي3988	ملّفــا،	أي مــا يناهــز ســّتة أضعــاف مجمــوع امللفــات	
التي تمت دراستها خالل املدتين األولى والثانية معا.	وهو ما سمح للهيئة بإقرار جملة من املبادئ الهامة	

فقه قضاء الهيئة
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الشــكلّية واألصلّيــة،	التــي أصبحــت تعتمدهــا فــي دراســة امللفــات واتخــاذ القــرارات بشــأنها.	

وينقسم فقه قضاء	الهيئة في هذا الخصوص إلى صنفين:	يتعلق الصنف األول بمبادئ تهم الشكليات	
واإلجراءات )1(،	ويتعلق الصنف الثاني بمبادئ تهم األصل )2(.

1.	املبادئ املتعلقة بالشكل

اعتمدت الهيئة تأويال موّســعا لبعض أحكام القانون األسا�ســي عدد	63	لســنة	2004	املتعلقة بقواعد	
اإلختصــاص	)الفصليــن	53	و76	فقــرة	5(	وبالّصفــة فــي القيــام	)الفصــول	4	و6	و22(،	كمــا اعتمــدت	
نفس التأويل في خصوص بعض أحكام األمر عدد	3004	لسنة	2007	املتعلقة بشروط إيداع مطالب	

التصريــح والترخيــص	)الفصــل	4(،	وباســتكمال البيانــات أو الوثائــق املتعلقــة بامللــف	)الفصــل	5(.

1.1.	تأويال موّسعا ألحكام الفصل	53	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004

اعتمــدت الهيئــة تأويــال موّســعا ألحــكام الفصــل	53	مــن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004،	وذلــك	
بســحب اختصاصهــا فــي قبــول التصاريــح وإســناد التراخيــص املتعلقــة بمعالجــة املعطيــات الشــخصية	
مة من قبل الذوات املعنوية الخاصة،	على مطالب التصاريح والتراخيص املقّدمة من قبل بعض	 املقدَّ
الهياكل العمومية مثل املستشــفيات والبلديات واإلدارات املركزية واملنشــآت العمومية.	وذلك بالرغم	

مــن أّن	تلــك الهيــاكل معفــاة بمقت�ســى القانــون ســالف الذكــر مــن إجــراءات التصريــح والترخيــص17.

2.1	.	تأويال موّسعا ألحكام الفصل	76	)فقرة	5(	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004

ــل فــي ســكوت املشــرع عــن تحديــد الجهــات املخــّول لهــا طلــب استشــارة الهيئــة	
ّ
أمــام الفــراغ القانونــي املتمث

حول املسائل ذات العالقة بمجال حماية املعطيات الشخصية،	فقد اعتبرت الهيئة في مرحلة أولى أّن	
وظيفتهــا اإلستشــارية تقتصــر علــى الهيــاكل العموميــة ولذلــك التزمــت الصمــت حيــال مطالــب اإلستشــارة	
املقدمــة إليهــا مــن قبــل الهيــاكل الخاصــة،	وهــو مــا يعــّد	رفضــا ضمنيــا لتلــك املطالــب.	ثــم وفــي مرحلــة ثانيــة	
وبدايــة مــن املــدة النيابيــة الثالثــة أقــّرت الهيئــة باختصاصهــا فــي قبــول مطالــب اإلستشــارة الــواردة عليهــا	
مــن قبــل بعــض الهيــاكل الخاصــة مثــل شــركة االتصــاالت	»أورنــج«	وشــركة البعــث العقــاري	»املدينــة«	

وشــركة	»فــال موبيــل«	وبنــك	»أ ب س«18.	

17	مــن ذلــك علــى ســبيل املثــال ملــف الترخيــص عــدد	633ـ	ــــ	02/15	املقــدم مــن قبــل بلديــة تونــس بتاريــخ	20/01/2016	واملتعلــق بتركيــز	

وسائل مراقبة بصرية،	وملف الترخيص عدد	2766ـ	ـــ	02/17	املقدم من قبل كلية العلوم بصفاقس بتاريخ	29/12/2017	واملتعلق	
بمعالجة معطيات بيومترية.

18	مطلب اإلستشارة الصادر عن شركة أورنج لإلتصاالت تحت عدد	43	ــــ	03/16	بتاريخ	16/3/2015	حول إمكانية إحالة معطيات	

شخصية دون موافقة أصحابها.
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.3.1	تأويال موّسعا ألحكام الفصل	4	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004

ينص الفصل	4	املذكور على أّن	املعطيات الشخصية التي تشملها الحماية هي تلك املتعلقة باألشخاص	
وات املعنويــة غيــر مشــمولة بأحــكام	

ّ
الطبيعييــن،	بمــا يســتنتج منــه أّن	املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالــذ

القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004.	وقــد اعتبــرت الهيئــة فــي نفــس الســياق أّن	املعطيــات الشــخصية	
ليــن القانونييــن لتلــك الــذوات املعنويــة غيــر مشــمولة هــي األخــرى بالحمايــة،	طاملــا أنهــا مّتصلــة باملهــام	

ّ
للممث

التــي يمارســونها هــؤالء	األشــخاص علــى رأس تلــك الهيــاكل.	

 إذا كانــت موضــوع معالجــة مــن قبــل	
ّ

كمــا اعتبــرت الهيئــة أّن	املعطيــات الشــخصية ال تشــملها الحمايــة إال
مســؤول معّيــن عــن املعالجــة ولغايــة معّينــة،	وبالتالــي فــإن أي انتهــاك ملعطيــات شــخصية لــم تكــن موضــوع	
معالجــة يخــرج عــن اختصــاص الهيئــة وعــن تطبيــق أحــكام التشــريع املتعلــق بحمايــة املعطيات الشــخصية	
وتنطبــق حينئــذ أحكــم القانــون الجزائــي العــام أو بعــض النصــوص األخــرى الخاصــة	)قانــون الصحافــة،	

املجلــة التجاريــة	....(19.

قــة باألشــخاص الطبيعييــن،	تفقــد تلــك الصفــة كلمــا	
ّ
كمــا اعتبــرت الهيئــة أّن	املعطيــات الشــخصية املتعل

تــّم	إخفــاء	هوّيــة أصحابهــا،	باعتبــار وأنــه يترتــب عــن إخفــاء	الهويــة اســتحالة التعــّرف علــى صاحبهــا أو جعلــه	
قابال للتعريف على معنى الفصل	4	سالف الذكر.	وتبعا لذلك،	تصبح تلك املعطيات بيانات مجّردة غير	
ــدت الهيئــة علــى أّن	تقنيــة إخفــاء	هويــة أصحــاب املعطيــات الشــخصية	

ّ
خاضعــة لقواعــد الحمايــة.	كمــا أك

قــب برمــز،	والتــي تظــّل	فــي هــذه	
ّ
لــة فــي اســتبدال اإلســم والل

ّ
تختلــف عــن تقنيــة ترميــز تلــك املعطيــات املتمث

الصــورة خاضعــة لقواعــد الحمايــة20.

.4.1	تأويال موّسعا ألحكام الفصلين	6	و22	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004

6	املســؤول عــن املعالجــة بكونــه كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يحــدد أهــداف معالجــة	 عــّرف الفصــل	
املعطيــات الشــخصية وطرقهــا.	وعــّرف املنــاول بأنــه كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــوم بمعالجــة تلــك	
ر في كليهما	

ّ
املعطيات لحساب املسؤول عن املعالجة.	وقد اشترط الفصل	22	من نفس القانوني أن يتوف

شــرط الجنســية التونســية.

غير أّن	هذا الخيار،	وفضال عن كونه غير مبّرر،	وتجاوزته األحداث بالنظر إلى التطّور الهائل الذي شهده	

19	الشكاية عدد	125	ـــ	04/18	بتاريخ	30/3/2018.

	الشكاية عدد	26	ــــ	04/2018	بتاريخ	16/6/2018.
20	ملف التصريح عدد	366	ــــ	01/17	املؤرخ في	7/7/2017	املقدم من معهد البحوث حول املغرب العربي.

	ملف الترخيص عدد	3136	ــــ	02/18	املقدم في	30/03/2018	من قبل جمعية توحيدة بالشيخ.

فقه قضاء الهيئة
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ــب عنــه انعكاســات ســلبّية علــى االقتصــاد	
ّ
قطــاع االقتصــاد الرقمــي،	فــإن تطبيقــه علــى أرض الواقــع يترت

التون�سي،	تتمثل بالخصوص في خلق وضعيات مجحفة تحول دون قيام أّي	شخص أجنبي طبيعي أو	
ــر	

ّ
معنــوي بنشــاط معالجــة املعطيــات الشــخصية فــي تونــس،	والحــال أّن	هــذا الصنــف مــن النشــاط يوف

فرصــا واعــدة للمســتثمرين األجانــب.	ولــكل هــذه األســباب،	فقــد ارتــأت الهيئــة عــدم الوقــوف علــى هــذا	
ــرط فــي حــدود املطالــب املقدمــة إليهــا.

ّ
الش

.5.1	تأويال موّسعا ألحكام الفصل	4	من األمر عدد	3004	لسنة	2007

يقت�ســي الفصــل	4	مــن األمــر املذكــور أعــاله أّن	مطالــب الترخيــص والتصريــح تــودع بمقــر الهيئــة مقابــل	
وصــل أو توّجــه بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع اإلعــالم بالبلــوغ إلــى الكتابــة القــارة للهيئــة،	أو بــأي	
وســيلة أخــرى تتــرك أثــرا كتابيــا.	وقــد اعتبــرت الهيئــة أّن	البريــد اإللكترونــي والّرســالة البريديــة العاديــة	
والفاكس هي وسائل تترك أثرا كتابيا.	كما شرعت الهيئة في إعداد طريقة إيداع جديدة ستدخل حّيز	
ــل فــي القيــام بإجــراءات إيــداع املطالــب عــن بعــد عبــر املوقــع اإللكترونــي	

ّ
النفــاذ فــي القريــب العاجــل،	تتمث

للهيئة.	

ســمت بالتشــدد	
ّ
خالفــا لإلجــراءات التــي تــم العمــل بهــا خــالل املدتيــن النيابيتيــن األولــى والثانيــة،	والتــي ات

علــى عديــد الوثائــق وطــول اإلجــراءات،	 املتمثــل فــي املطالبــة بأصــول املؤيــدات والتعريــف باإلمضــاء	
اتجهــت الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة نحــو تبســيط تلــك اإلجــراءات وذلــك باإلقتصــار علــى املطالبة	
باملؤيــدات التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بمطلــب التصريــح أو الترخيــص مــع التخلــي عــن املطالبــة بأصــول تلــك	
ــرف بصحــة ومصداقيــة الوثائــق املدلى	

ّ
املؤيــدات وعــن التعريــف باإلمضــاء،	واإلكتفــاء	بتصريــح علــى الش

بهــا،	مــع تحّمــل مســؤولية التصريــح الخاطــئ طبقــا ألحــكام الفصــل	199	مــن املجلــة الجنائيــة.

.6.1	تأويال موّسعا ألحكام الفصل	5	من األمر عدد	3004	لسنة	2007

تطبيقــا ألحــكام الفصــل	5	مــن األمــر عــدد	3004	لســنة	2007،	فإنــه فــي صــورة وجــود بيانــات أو وثائــق	
منقوصــة بخصــوص ملــف التصريــح أو الترخيــص،	يتعّيــن دعــوة املعنــي باألمــر إلــى اســتكمالها فــي أجــل	
تضبطــه لــه الهيئــة،	وينقطــع بــه ســريان األجــل املحــّدد قانونــا للبــت فــي امللــف.	وفــي صــورة عــدم إتمــام	

امللــف فــي األجــل املحــّدد فــإن مآلــه يكــون الرفــض بعــد عرضــه علــى مجلــس الهيئــة.	

وبغايــة تســهيل املهّمــة علــى صاحــب املطلــب،	أقــّرت الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة تمشــيا جديــدا	
لــم ينــّص	عليــه املشــرع صراحــة،	ويتمثــل فــي إعطــاء	الطالــب فرصــة جديــدة الســتكمال امللــف املنقــوص،	
وذلــك بتمكينــه مــن أجــل إضافــي بعــد عــرض امللــف علــى مجلــس الهيئــة.	ويتخــذ املجلــس فــي شــأنه قــرارا	
بتأجيل النظر فيه إلى حين استكمال امللف،	على أّن	يكون ذلك على أق�سى تقدير يوم انعقاد الجلسة	
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القادمــة للمجلــس.	وفــي هاتــه الحالــة وفــي صــورة تواصــل عــدم اســتكمال امللــف فــإن مجلــس الهيئــة يتخــذ	
حينئــذ قــرارا برفــض املطلــب21.

2.	املبادئ املتعلقة باألصل

2.1.	وسائل املراقبة البصرية

 فــي األماكــن املحــددة	
ّ

أقــّر	القانــون عــدد	63	لســنة	2004	مبــدأ تحجيــر تركيــز وســائل املراقبــة البصريــة،	إال
حصريا بالفصل	70	منه،	وهي الفضاءات املفتوحة للعموم ومداخلها واملآوي ووسائل النقل املستعملة	

من العموم ومحطاتها وموانيها البحرية والجوية،	وأماكن العمل الجماعية.

ــت الهيئــة تأويــل أحــكام هــذا الفصــل،	فبّينــت أن التحجيــر الــوارد بــه ينســحب علــى الطريــق	
ّ
وقــد تول

العــام،	وأماكــن العمــل الفرديــة،	)مكتــب مخصــص لعــون واحــد(	واملرافــق الصحيــة الخصوصيــة املركــزة	
بالفضــاءات العموميــة والخاصــة،	مثــل دورات امليــاه وفضــاءات النــوم واألكل الجماعيــة باملؤسســات	
ز	

ّ
التربوية والجامعية.	كما يشــمل الّتحجير املذكور قاعات التدريس باســتثناء	املخابر التي يمكن أّن	ترك

بهــا الكاميــرات،	شــريطة أّن	تكــون موّجهــة إلــى التجهيــزات دون التالميــذ وإطــار التدريــس22.

كما بّينت الهيئة في إطار تأويل نفس الفصل،	وبمناسبة رّدها على استشارة موجهة إليها من قبل إدارة	
الســجون واإلصالح،	أنه يجوز للّضرورة األمنّية ومحافظة على ســالمة املحتفظ بهم واملســاجين،	تركيز	
وسائل املراقبة البصرية في فضاءات الّنوم الجماعية داخل السجون وغرف اإليقاف التحفظي داخل	

	مباشــر
ّ

مراكز اإليقاف،	شــريطة عدم القيام بالتســجيل واإلقتصار على مشــاهدة الصور عبر بث

	وحينــي23.	وقــد فّســرت الهيئــة موقفهــا بــأن هــذا اإلجــراء	هــو فــي واقــع األمــر تعويــض لتواجــد الحــارس داخل	

21	ملف الترخيص عدد	2434	ـــ	02/17	املقدم من قبل شركة السالم بتاريخ	27/10/2017	واملتعلق بمعالجة معطيات بيومترية.

ــــ	ملف التصريح عدد	329	ـــ	01/17	املقدم من قبل شركة التزويق السياحي	)نزل سيدي بوسعيد(	بتاريخ	27/10/2017.

ــــ	ملف التصريح عدد	166	ـــ	01/16	املقدم من قبل مستشفى صالح عزيز بتاريخ	15/7/2016.
22	ملــف الترخيــص عــدد	2990	ـــــ	02/18	املقــدم مــن قبــل املدعــو	»م.	ق.«	فــي	30/3/2018	بغايــة تركيــز وســائل مراقبــة بصريــة بالطريــق	

العام.	

ــــ	ملف الترخيص عدد	2246	ــــ	02/18	املقدم من قبل مدرســة ابن ســينا الخاصة لألعمال	)تمت املوافقة على تركيز كاميرات مراقبة	
بقاعات التدريس ولكن بشرة أّن	تكون موجهة إلى التجهيزات دون التالميذ(.

ـــــ	ملف الترخيص عدد	864	ـــ	02/15	املقدم من قبل مؤسسة نور املعارف	)رفض تركيز كاميرات مراقبة باملطعم الخاص بالتالميذ(
23	ملف الترخيص عدد	1223	ــــ	16/02	املقدم من قبل سجن املرناقية بتاريخ	2016/02/01.

	ـــــ	ملف الترخيص عدد	1229	ـــ	16/02	املقدم من قبل سجن برج الرومي بتاريخ	2016/02/01.	

فقه قضاء الهيئة
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هذه الفضاءات ويحول دون أي تسجيل ملا يدور بداخلها والذي يعتبر معطى شخصيا.	

وينّص	الفصل	72	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004	أنه يجب إعالم العموم بطريقة واضحة	
ومســتمرة بوجــود وســائل مراقبــة بصريــة.	وتفســيرا ألحــكام هــذا الفصــل بّينــت الهيئــة أّن	املقصــود بعبــارة	
»بطريقــة واضحــة«	هــو تركيــز الفتــات بمداخــل الفضــاءات أو القاعــات تكــون واضحــة للعيــان وســهلة	
القــراءة حســب مقاييــس فنّيــة محــددة تتناســب مــع حجــم الفضــاء	أو القاعــة،	ويتــم التنصيــص بهــا علــى	

أّن	ذلــك الفضــاء	أو تلــك القاعــة مجهــزة بكاميــرا مراقبــة.

كمــا وّضحــت الهيئــة أّن	الفصــل	71	مــن نفــس القانــون نــّص	علــى إمكانيــة القيــام بتســجيالت مراقبــة	
70	منــه،	شــريطة اإلقتصــار علــى تســجيل الصــورة دون	 بصرّيــة باألماكــن املنصــوص عليهــا بالفصــل	
الصوت،	وأن الفصل	73	من نفس القانون أتاح إمكانية إحالة تلك التسجيالت إلى السلطات األمنية	
والقضائيــة.	وفــي هــذا الخصــوص فقــد أقــّرت الهيئــة أّن	إحالــة التســجيالت البصرّيــة كمــا عّرفهــا الفصــل	

ــم ومختــوم.
ّ
ــال ومؤّيــدا ويقــع تضمينــه بســجل خــاص مرق

ّ
73،	تقت�ســي أن يكــون طلــب اإلحالــة معل

وبخصوص اإلحتفاظ بهذه التسجيالت،	فإن الفصل	74	من نفس القانون لم يحّدد مّدة معّينة،	وهو	
ما حدا بالهيئة إلى سّد	هذا الفراغ بأن حّددت املدة القصوى لإلحتفاظ بثالثين يوما،	وذلك استئناسا	

بالقوانين املقارنة وبفقه قضاء	هيئات أجنبية لحماية املعطيات الشخصية.	

كما تّتجه اإلشارة في ختام هذا العنوان،	إلى وضعية قانونية مستجّدة لم يتعّرض إليها القانون األسا�سي	
خــاذ قــرار فــي شــأنها بنــاء	علــى شــكاية رفعــت إليهــا	

ّ
عــدد	63	لســنة	2004،	وجــدت الهيئــة نفســها مطالبــة بات

فــي الغــرض،	وهــي مســألة تركيــز كاميــرات مراقبــة مــع البــث املباشــر عبــر األنترنــات.	وقــد بّينــت الهيئــة فــي هــذا	
الخصوص أّن	تركيز الكاميرات على هذا النحو،	يستوجب تشفير عملية البث وذلك لضمان عدم ولوج	

العه على فحوى تلك الصور وإمكانية تسجيلها.	
ّ
الغير واط

2.2.	املعطيات املتعلقة بالصحة

عرف هذا الصنف من امللفات تطورا هاما كما وكيفا خالل املدة النيابية الثالثة.	إذ أنه ارتفع من قرار	
واحــد صــدر خــالل املدتيــن النيابيتيــن األولــى والثانيــة إلــى	120	ملفــا خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة.	وهــو مــا	
جعل الهيئة تقّر	عديد القواعد واملبادئ في إطار معالجتها لهذه امللفات،	خاصة وأنها تتعلق بمعطيات	

شــخصية تعتبر من صنف املعطيات حساســة.

وفي هذا اإلطار أكدت الهيئة على أّن	موافقة الشــخ�سي املعني باألمر على معالجة معطياته الشــخصية	
املتعلقــة بالصحــة،	يجــب أن تكــون صريحــة وواضحــة ومســتنيرة وتتــرك أثــرا كتابيــا،	وذلــك بالنظــر إلــى	
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حساســية هــذا الصنــف مــن املعطيــات الشــخصية.	كمــا يتعيــن إعــالم املعنــي باألمــر بصفــة تفصيليــة	
ودقيقــة بالغايــة مــن معالجــة تلــك املعطيــات.

والجديــر باملالحظــة فــي هــذا الخصــوص،	أّن	القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	أخضــع معالجــة	
هــذا الصنــف مــن املعطيــات الشــخصية إلــى قواعــد حمائيــة خاصــة بالنظــر إلــى حساســيتها ملساســها	
بخصوصيــات الشــخص املعنــي باألمــر مــن جهــة،	ولتعلقهــا بالوضــع الصحــي واألمنــي العــام مــن جهــة	
أخــرى.	ولذلــك فقــد حّجــر القانــون املذكــور نشــرها وإحالتهــا وتحويلهــا ونقلهــا إلــى الخــارج إال فــي حــاالت	
خاصة وبترخيص من الهيئة.	وقد كّرست الهيئة هذا التم�سي بإخضاع معالجة املعطيات الشخصية	

املتعلقــة بالصحــة إلــى الترخيــص املســبق مــن قبلهــا.

وتشــّدد الهيئــة رقابتهــا عنــد إســناد الترخيــص فــي معالجــة املعطيــات الصحّيــة وبالتحديــد فــي صــورة	
تحويلهــا إلــى الخــارج بضــرورة بيــان وتفســير الغايــة املنشــودة مــن العمليــة والفائــدة الحاصلــة مــن ذلــك.	
واعتبــارا ألن ممارســة هــذه الّرقابــة تتطلــب معرفــة جّيــدة بالجوانــب الطبّيــة التقنيــة،	ونظــرا لعــدم إملــام	
الهيئــة بهــذه الجوانــب وبأخالقيــات املهــن الطبّيــة وشــبه الطبّيــة،	فإنهــا ســعت بمناســبة دراســتها لهــذا	
الصنف من امللفات إلى املطالبة بتشريك اللجنة الوطنية للسلوكيات الطبية،	إال أنها لم تجد تفاعال	
مــن قبلهــا.	ويجــدر التنويــه فــي هــذا الخصــوص بلجنــة األخالقيــات الطبيــة ملعهــد باســتور التــي نّســقت مــع	

الهيئــة فــي عديــد املســائل املتعلقــة بهــذا الصنــف مــن امللفــات.	

وقــد ســعت الهيئــة إلــى التواصــل مــع املؤسســات الطبيــة وشــبه الطبيــة العموميــة منهــا والخاصــة،	وذلــك	
بدعوتهــا إلــى تســوية وضعياتهــا طبقــا للقانــون املتعلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	بتقديــم مطالــب	
التراخيص الالزمة ولو كان ذلك على سبيل التسوية الالحقة.	وملزيد تسهيل املهّمة على تلك املؤسسات،	
فقــد اقتصــرت الهيئــة فــي مرحلــة أولــى،	علــى إســناد ترخيــص شــامل لــكل مؤسســة ولــو كانــت تمــارس عدة	
معالجات للمعطيات املتعلقة بالصحة ولغايات مختلفة.	وقد كان تفاعل هذه املؤسسات إيجابيا إلى	
حّد	ما،	باستثناء	بعض املؤسسات الصحية العمومية التي رفضت اإلنخراط في هذه املنظومة.	وهو	
مــا حــدا بالهيئــة إلــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي الغــرض،	ومــن ذلــك رفــع شــكاية إلــى وكيــل الجمهوريــة	

املختص ترابيا ضد إحدى تلك املؤسســات24.	

وفــي خصــوص إيــواء	املعطيــات الشــخصية للصحــة بالخــارج،	فقــد كان موقــف الهيئــة جازمــا بتحجيــر	
ذلك اإليواء	بصفة مطلقة،	إذ قامت من تلقاء	نفسها أحيانا أو بناء	على شكاية أحيانا أخرى،	بإحالة	

املخالفيــن لهــذا التحجيــر علــى النيابــة العموميــة وطلــب تتبعهــم جزائيــا.

وال يفوتنــا التذكيــر فــي هــذا الصــدد،	بــأن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	يخــّول نشــر وإحالــة	

24	الشكاية عدد	39	ـــ	15/04	املقدمة من قبل املدعو ش.	م./املرصد الوطني لألمراض الجديدة واملستجدة.

فقه قضاء الهيئة
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ّ

املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالصحــة وكذلــك تحويلهــا إلــى الخــارج.	وال تجــوز هــذه العمليــات إال
بإخفــاء	هوّيــة أصحابهــا بصفــة مطلقــة ونهائيــة،	قصــد اســتعمالها لغايــات البحــث العلمــي أو اإلحصائــي	
أو التاريخــي.		وفــي هــذه الحالــة فإنهــا تفقــد صبغــة املعطيــات الشــخصية،	ويصبــح املســؤول عــن املعالجــة	

معفــى مــن موجبــات التصريــح والترخيــص.

2.3.	املعطيات املتعلقة باألصول واإلنتماءات واملعتقدات

وهي املعطيات التي عّرفها الفصل	14	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004	بأنها تلك التي تتعلق	
بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة باألصــول العرقّيــة أو الجينّيــة أو املعتقــدات الدينّيــة أو األفــكار السياســية	

أو الفلسفية أو النقابية،	وحّجر معالجتها.		

ويعتبــر هــذا الصنــف مــن املعطيــات مــن قبيــل املعطيــات الشــخصية الحساســة،	التــي خّصهــا املشــرع	
بنظــام حمايــة قصــوى نظــرا لخطورتهــا علــى الحيــاة الخاصــة للشــخص املعنــي بهــا مــن جهــة،	وعلــى األمــن	

العــام مــن جهــة أخــرى.

	وفــي إطــار ممارســة الهيئــة لســلطتها الترتيبيــة،	أصــدرت القــرار عــدد	2	بتاريــخ	6	أكتوبــر	2017	املتعلــق	
بتفســير وتوضيــح اإلطــار العــام ملعالجــة املعطيــات املتعلقــة باإلنتمــاءات السياســية وعمــل األحــزاب	

السياســية.

4.2.	املعطيات الشخصية البيومترية

لم يضع القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004	أحكاما خاصة بهذا الصنف من املعطيات الشخصية	
لت الهيئة	

ّ
الحساسة،	باعتبارها صنفا من املعطيات حديثة املعالجة.	وأمام هذا الفراغ القانوني،	تدخ

في نطاق دورها الفقه قضائي،	وذلك بسحب مقتضيات الفصلين	14	و15	من القانون املذكور،	على	
املعطيات الشخصية البيومترية وتنزيلها بذلك منزلة املعطيات الحّساسة على غرار املعطيات الدينّية	

والصحّية والجينّية.

ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال الترخيــص فــي تركيــز وســائل مراقبــة دخــول وخــروج األعــوان بواســطة اآللــة	
القارئــة للبصمــة.	وقــد اعتبــرت الهيئــة أّن	البصمــات املخّزنــة بهــذه الوســائل تعتبــر مــن قبيــل املعطيــات	
الشــخصية الحساســة التــي تخضــع معالجتهــا للترخيــص،	واشــترطت ملنحــه أن تكــون البصمــات مخّزنــة	
حصرّيــا داخــل اآللــة القارئــة التــي تقتصــر وظيفتهــا علــى مطابقــة البصمــة املخّزنــة بداخلهــا مــع بصمــة	

العــون.

وفــي صــورة وجــود وضعيــة ســابقة تــم بموجبهــا ربــط وســيلة املراقبــة بمنظومــة معلوماتيــة مركزيــة،	فــإن	
الهيئــة تشــترط ألســناد الترخيــص أّن	يتعهــد املســؤول عــن املعالجــة بتوفيــر التقنيــات اآلليــة الكفيلــة	
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بتأميــن بصمــات األعــوان وضمــان عــدم الولــوج إليهــا باعتبارهــا مــن املعطيــات الشــخصية الحساســة25.

رحت على الهيئة وضعية مشابهة تتعلق بقيام بعض املصّحات الخاصة بتركيز آلة ألخذ بصمات	
ُ
كما ط

املر�ســى بدعــوى التعــّرف علــى املريــض عنــد عودتــه للتــداوى.	فاعتبــرت الهيئــة أّن	فــي هــذا اإلجراء	مخالفة	
صريحة للقانون،	عالوة على انعكاســاته الخطيرة على املعطيات الشــخصية للمريض،	وهو ما حدا بها	

إلى إعالم النيابة العمومية بهذه املخالفات الجسيمة26.

5.2.	تحويل املعطيات الشخصية إلى الخارج

يّتجــه التذكيــر بــادئ ذي بــدء،	بأنــه تطبيقــا ألحــكام الفصــل	50	مــن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	
2004،	يحّجــر مطلقــا تحويــل معطيــات شــخصية إلــى الخــارج،	كلمــا كان لهــا مســاس باألمــن أو بالدفــاع	

الوطنــي أو باملصالــح الحيويــة للبــالد التونســية.	

وتطبيقــا للفصــل	51	مــن نفــس القانــون األسا�ســي،	فإنــه ال يمكــن تحويــل معطيــات شــخصية إلــى الخــارج	
ــرت الدولــة املحــال إليهــا،	مســتوى مالئمــا مــن الحمايــة لتلــك املعطيــات،	وفــي كّل	الحــاالت يتعيــن	

ّ
إال إذا وف

الحصول على ترخيص في الغرض من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشــخصية.

ــر املســتوى املالئــم مــن الحمايــة مــن عدمــه،	يرجــع إلــى الهيئــة التــي تســتند فــي ذلــك	
ّ
إن تقديــر مــدى توف

إلــى العناصــر الــواردة بالفصــل	51	ســالف الذكــر،	واملتمثلــة فــي طبيعــة املعطيــات املطلــوب تحويلهــا،	
ره من اإلحتياطات	

ّ
والغرض من املعالجة،	ومدة املعالجة،	والبالد التي ستحال إليها املعطيات،	وما توف

الالزمة للمحافظة على أمن تلك املعطيات.	كما تستند الهيئة كذلك في ممارسة سلطتها التقديرية إلى	
التشــاريع املقارنــة واإلتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية.	وعلــى	
هــذا األســاس أصــدرت الهيئــة القــرار عــدد	1	بتاريــخ	13	مــاي	2016	املتعلــق بضبــط قائمــة الــدول التــي	

ــر حمايــة كافيــة ومالئمــة للمعطيــات الشــخصية.
ّ
توف

وقــد أقــّرت الهيئــة فــي هــذا املجــال مبــدأ أوال مفــاده أنــه إذا تعلــق األمــر بتحويــل معطيــات شــخصية مــن	
ــر حمايــة	

ّ
فــرع مؤسســة منتصبــة بتونــس نحــو املؤسســة األم املوجــودة بالخــارج،	واملنتصبــة بدولــة ال توف

كافية،	فإن الهيئة تمنح الترخيص بالّتحويل مراعاة لحسن سير نشاط املؤسستين مع اشتراط أن يتّم	
زمــة لتأميــن وحمايــة املعطيــات الشــخصية املحالــة.	

ّ
اتخــاذ التدابيــر الال

25	ملف الترخيص عدد	2765	ــــ	17/02	املقدم من التجاري بنك واملتعلق بمعالجة معطيات بيومترية.

	ـــــ	ملف الترخيص عدد	2595	ــــ	17/02	املقدم من قبل الشركة التونسية لطحن القمح.
26	الشكاية عدد	35	ــــ	15/04	املقدمة من قبل املدعوة	»ع.	ب.«	/	مصحة باستور.

	ـــــ	الشكاية عدد	51	ــــ	16/04	املقدمة من قبل املدعو	»م.	ع.«	/	مصحة التوفيق.
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كمــا أقــّرت مبــدأ ثانيــا يتــالزم مــع املبــدأ األول،	مفــاده وجــوب إعــالم األشــخاص املعنييــن باألمــر بعمليــة	
التحويــل والحصــول علــى موافقتهــم فــي الغــرض.	

ر مستوى مالئما من الحماية والتي يتم ضبطها	
ّ
وفي مبدإ ثالث،	اعتبرت الهيئة أّن	قائمة الدول التي توف

بقــرار منهــا،	تبقــى قابلــة للمراجعــة علــى ضــوء	املتغيــرات والتحــّوالت الدوليــة فــي مجــال حمايــة املعطيــات	
الشخصية.	

6.2.	املعطيات الشخصية املتعلقة بالتواصل

إلــى هــذا الصنــف مــن املعطيــات الشــخصية،	 	2004 63	لســنة	 لــم يتعــّرض القانــون األسا�ســي عــدد	
باعتبــاره مــن أصنــاف املعطيــات الشــخصية الحديثــة واملســتجّدة التــي أفرزهــا التطــّور الهائــل لرقمنــة	
املعامــالت وتقنيــات التواصــل الحديثــة.	وتتمثــل هــذه املعطيــات أساســا فــي وعنــوان البريــد اإللكترونــي	

إلــخ. )mail(	ومعطيــات التموقــع الجغرافــي	)Localisation(	ونظــم اإلنــذار،	

وفــي غيــاب أحــكام قانونيــة واضحــة،	فقــد أقــّرت الهيئــة بــأن هــذا الصنــف مــن املعطيــات يعتبــر مــن قبيــل	
املعطيــات الشــخصية الحّساســة وأخضعتــه لنفــس النظــام القانونــي للمعالجــة.

ج. إصدار اآلراء 

ينــص الفصــل	76	مــن القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	2004	علــى أنــه مــن مهــام الهيئــة إبــداء	رأيهــا فــي	
جميــع املســائل ذات العالقــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون.

وقــد أّولــت الهيئــة أحــكام هــذا الفصــل،	بأنــه يتعيــن استشــارة الهيئــة فــي خصــوص كل مشــاريع القوانيــن	
والنصــوص الترتيبيــة،	التــي لهــا عالقــة بمجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية.

وقــد عرفــت املهمــة اإلستشــارية للهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة تطــورا هامــا كمــا وكيفــا.	ويمكــن	
تقســيم هــذه اآلراء	إلــى صنفيــن	:	

يتمثــل الصنــف األول فــي اآلراء	التــي يتــم إصدارهــا مــن قبــل مجلــس الهيئــة الــذي ينعقــد بمعــدل مــرة كل	
خمســة وأربعيــن يومــا.	وهــي مــدة زمنيــة طويلــة تتنافــي مــع طبيعــة طلــب اإلستشــارة الــذي عــادة مــا يكــون	
نهــا مــن اإلســتجابة لطلــب الــرأي	

ّ
مســتعجال.	ولحــّل	هــذه اإلشــكالية،	اجتهــدت الهيئــة فــي إيجــاد طريقــة تمك

في أحسن اآلجال،	يتمثل في إصدار آراء	أولية،	تصدر عن رئيس الهيئة وعضويها القارين،	ويتم عرضها	
الحقــا علــى أنظــار مجلــس الهيئــة فــي أول جلســة لــه،	للمصادقــة عليهــا علــى حالتهــا أو بعــد تعديلهــا عنــد	
اإلقتضــاء.	وقــد اعتمــدت الهيئــة هــذا التم�ســي إلضفــاء	املزيــد مــن النجاعــة علــى وظيفتهــا اإلستشــارية،	
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وقد كانت آراء	الهيئة بصنفيها العادي واألّولي موجهة في أغلبها إلى السلطات العمومية،	بناء	على مطالب	
استشــارة مســتعجلة،	واردة مــن قبــل مختلــف الــوزارات والجماعــات املحليــة واملؤسســات واملنشــآت	
العموميــة.	غيــر أّن	ذلــك لــم يمنــع الهيئــة مــن إبــداء	بعــض اآلراء	جوابــا علــى استشــارات مســتعجلة مقدمــة	
من قبل مؤسسات خاصة طاملا أّن	النص القانوني املتعلق بإبداء	اإلستشارة ورد في صيغة مطلقة بما	

يحمــل علــى اإلعتقــاد بأنــه يشــمل القطاعيــن العــاّم	والخاص.

د. النظر في الشكايات

ينص الفصل	76	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004	على أّن	الهيئة تتلقى الشكايات املعروضة	
عليهــا فــي نطــاق اإلختصــاص املوكــول إليهــا.	كمــا ينــص الفصــل	77	مــن نفــس القانــون األسا�ســي،	علــى أّن	
تتولــى الهيئــة بعــد إجــراء	األبحــاث واملعاينــات الالزمــة،	إعــالم وكيــل الجمهوريــة املختــص ترابيــا بالجرائــم	

التــي بلغــت إلــى علمهــا فــي إطار عملها.

وقــد واجهــت الهيئــة إشــكالية إجرائيــة فــي هــذا الخصــوص تتعلــق بمــدى تمتعهــا بصالحيــة الضابطــة	
العدليــة مــن عدمــه،	علــى اعتبــار أّن	الفصــل	77	املذكــور،	ولئــن خــّول لهــا القيــام باألبحــاث فــي التجــاوزات	
تلــك التــي تعهــدت بهــا تلقائيــا أو التــي كانــت موضــوع	 ســواء	 املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	
الشــكايات املرفوعــة إليهــا،	فإنــه لــم ينــص صراحــة علــى تمتيــع أعوانهــا بصالحيــة الضابطــة العدليــة.	وهــو	
مــا جعــل وكالء	الجمهوريــة يأذنــون بإعــادة إجــراء	األبحــاث مــن جديــد فــي خصــوص امللفــات التــي أحيلــت	
عليهــم مــن قبــل الهيئــة.	وقــد أدت هــذه الوضعيــة إلــى تســجيل تأخيــر ملحــوظ فــي النظــر قضائيــا فــي هــذه	
امللفات وفصلها.		ذلك أنه من مجموع الـ	72	شكاية27	التي أعلمت بها الهيئة النيابة العمومية إلى موفى	
ديســمبر	2017،	فإنــه لــم تقــع إشــعار الهيئــة بإحالــة امللــف علــى املحكمــة املختصــة إال بالنســبة لشــكاية	

واحــدة28.

وقد تعلقت هذه الشكايات بجرائم مختلفة نذكر منها بالخصوص	:

ــــ	معالجة معطيات شخصية دون القيام باإلجراءات املسبقة لدى الهيئة.

ـــــ	تركيز كاميرات مراقبة بصرية تكشف عن الجار أو عن الطريق العام،	أو تركيزها دون ترخيص.

ـــــ	تحويل معطيات شخصية إلى الخارج دون موافقة الشخص املعني أو دون ترخيص من الهيئة.

27	الشكاية عدد	111	ــــ	17/04	املقدمة في	2017/12/29	من قبل املدعو	»ك.	ق.«	/	املدعو	»س.	غ.«

ـــــ	الشكايتان عدد	79	ـــ	16/04	وعدد	84	ـــ	17/04	املقدمتان في	2017/7/7	من قبل املدعوة	»ر.	ح.«	/	بنك اإلسكان.

ـــــ	الشكاية عدد	102	ــــ	17/04	املقدمة في	2017/10/27	من قبل املدعوة	»س.	ب.	ج.«	/	املدعو ب.	ز.	ز.
  28
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ـــــ	إحالة معطيات شخصية إلى الغير،	دون إعالم الشخص املعني باألمر ودون موافقته.

ـــــ	معالجة معطيات شخصية متعلقة بالصحة دون ترخيص من الهيئة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بإمكان الهيئة أّن	تّتخذ قرارا بالحفظ،	إذا تبّين لها بعد إجراء	األبحاث الالزمة،	
عدم استناد الشكاية ألسباب جدية.	وبإمكان الشاكي الطعن في قرار الحفظ أمام محكمة اإلستئناف	
بتونس.	وهو ما تّم	في إطار الشكاية املقدمة من املدعو	»ش.	م.«	بتاريخ	18	جانفي	2016	ضد املدعو	
»ل.	ش.«	ومشــاركيه فــي خصــوص إجــراء	بحــوث طبيــة بمعهــد باســتور.	وقــد تــم الطعــن فــي قــرار الحفــظ	

بتاريخ	22	أوت	2016	وال تزال القضية جارية.

الحوصلة

عــرف فقــه قضــاء	الهيئــة تطــورا هامــا كّمــا وكيفــا خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة.	ويرجــع ذلــك إلــى اإلرتفــاع	
الهــام فــي عــدد مطالــب الترخيــص والتصريــح املعروضــة علــى مجلــس الهيئــة،	والــذي بلــغ مــا يناهــز ســبعة	
أضعــاف مجمــوع امللفــات املعروضــة خــالل املدتيــن النيابتيــن األولــى والثانيــة معــا.	وهــو مــا جعــل الهيئــة	
تقــّر	جملــة مــن املبــادئ الهامــة تتعلــق بمســائل شــكلية وأصليــة،	أصبحــت تعتمدهــا فــي دراســة امللفــات	

املعروضــة عليهــا وفــي اتخــاذ القــرارات بشــأنها.		

	كما يرجع تطور فقه قضاء	الهيئة،	إلى اإلرتفاع امللحوظ في عدد مطالب اإلستشارة الواردة عليها من	
نت الهيئة من خالل دراستها واإلجابة عليها،	من إرساء	قواعد	

ّ
الهياكل العمومية والخاصة،	والتي تمك

مرجعيــة ومفاهيــم جديــدة ســاهمت فــي إثــراء	املــادة القانونيــة املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية،	
وفي سّد	الفراغات القانونية والنقائص التي شابت القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004.

اإلستنتاجات

ـــــــ	تطــور ثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية لــدى بعــض األصنــاف مــن املســؤولين عــن املعالجــة علــى	
غــرار البنــوك وشــركات التأميــن واملصحــات الخاصــة	...	وذلــك مــن خــالل ارتفــاع عــدد مطالــب التصريــح	

والترخيــص املقدمــة للهيئــة مــن قبلهــم.

مــن خــالل بــروز مجــاالت جديــدة مثــل معالجــة	 تنــّوع مجــاالت الترخيــص والتصريــح فــي املعالجــة،	 ـــــــ	
... املعطيــات البيومتريــة ومعطيــات التموقــع الجغرافــي وأصنــاف جديــدة مــن كاميــرات املراقبــة	

ـــــــ	توّســع مجــال نظــر الهيئــة فــي املــادة اإلستشــارية،	إذ أصبحــت تــرُد	عليهــا مطالــب استشــارة مــن جهــات	
متعــددة ومختلفــة ســواء	تعلــق األمــر بالقطــاع العــام أو بالقطــاع الخــاص.

الحوصلة
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ــــ	بالرغم من تطور عدد الشــكايات املحالة من الهيئة على وكالء	الجمهورية،	فإن الهيئة لم تتلقى أي	
معلومة عن مآل تلك الشكايات خاصة فيما يتعلق بصدور أحكام في شأنها من عدمه.

املقترحات

-	ضــرورة مواكبــة مشــروع القانــون الجديــد لألصنــاف الجديــدة للمعطيــات الشــخصية التــي تخضــع	
معالجتهــا إلجــراءات التصريــح.

ـــــ	تبســيط إجــراءات معالجــة املعطيــات الشــخصية وذلــك بالتوّســع فــي حــاالت التصريــح،	وجعــل حــاالت	
الترخيــص مقتصــرة علــى معالجــة أصنــاف معينــة مــن املعطيــات مثــل الحّساســة.

ــــــ	حصــر مجــال نظــر الهيئــة فــي املــادة اإلستشــارية،	بجعلــه مقتصــرا علــى طلبــات اإلستشــارة الــواردة	
ــي الهيئــة	

ّ
مــن الهيــاكل العموميــة وبعــض الهيــاكل املهنيــة الخاصــة يتــم ضبطهــا بأمــر حكومــي،	مــع توخ

الســتراتيجية شــاملة للتوعيــة والتواصــل مــع باقــي مكونــات املجتمــع.

ــــــ	ضــرورة إحــداث مجلــس عقوبــات صلــب الهيئــة،	يختــص بالنظــر فــي الجرائــم التــي ال تســتوجب عقوبــة	
بالســجن باعتبــاره درجــة أولــى مــن درجــات التقا�ســي،	بمــا يســاهم فــي التقليــص مــن عــدد الشــكايات التــي	

تحيلهــا الهيئــة علــى وكالء	الجمهوريــة.

فقه قضاء الهيئة





الباب السادس 
ثقافة حماية 

املعطيات الشخصية
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يتضّمن هذا الباب تقييما عاما لألنشطة التي قامت بها الهيئة خالل تسع سنوات من العمل من خالل:	
نشــر ثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية	)القســم األول(،	تواجدهــا علــى األنترنــات واإلعالم	)القســم	
الثاني(،	تطوير النشاط الدولي	)القسم الثالث(،	إبرام االتفاقيات	)القسم الرابع(،	املساهمة في عدة	
مشــاريع وطنيــة	)القســم الخامــس(،	تطويــر عالقــة مــع الهيــاكل والبرامــج الدوليــة	)القســم الســادس(،	
القيــام بســبر أراء	لتقييــم مســتوى ثقافــة املجتمــع فــي ميــدان حمايــة املعطيــات الشخصية	)القســم	

السابع(.

يعتبــر نشــر ثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية عبــر القيــام بحمــالت توعويــة وإعــداد مدّونــات ســلوك فــي	
املوضوع،	من املهام الرئيسية املوكولة للهيئة بمقت�سى الفصل	76	من القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	
2004.	وفــي هــذا اإلطــار تولــت الهيئــة وضــع تصــورات وبرامــج تكــّرس مــن خاللهــا ثقافــة حمايــة املعطيات	
الشــخصية لــدى العمــوم.	وسنســتعرض خــالل هــذا الجــزء	مــن التقريــر التم�ســي الــذي اعتمدتــه الهيئــة	
فــي هــذا الخصــوص،	مــع تطــّور نســق القيــام بهــذه األنشــطة خــالل املــّدة النيابيــة األولــى	)أ(	فالثانيــة	)ب( 

فالثالثة	)ج(.

أ.	املدة النيابية األولى

كان نشاط الهيئة خالل هذه املدة النيابية،	في مجالي التوعية ونشر ثقافة حماية املعطيات الشخصية	
ســَع	الهيئــة إلــى	

َ
محتشــما للغايــة،	إذ لــم يتــم إنجــاز أي برنامــج تثقيفــي أو ومضــة توعوّيــة فــي الغــرض.	ولــم ت

نشــر هــذه الثقافــة علــى نطــاق واســع لــدى املجتمــع التون�ســي،	بالرغــم مــن أنــه قــد تمــت دســترة الحــق فــي	
حمايــة املعطيــات الشــخصية بمقت�ســى القانــون الدســتوري عــدد	51	لســنة	2002	املــؤرخ فــي	1	جــوان	

2002	واملتعلق بتنقيح دســتور	1959.	

ب عن غياب استراتيجية واضحة في هذا الصدد،	عدم إملام التونسيين بهذه املسألة،	وكذلك	
ّ
وقد ترت

الشأن بالنسبة إلى الهياكل العمومية والخاصة التي تعالج املعطيات الشخصية.	كما أّن	إنشاء	الهيئة	
وتركيزها لم يكن مصحوبا بأية حملة إعالمية قصد التعريف بها وبصالحياتها،	إذ لم يتم تسجيل أي	
حضــور إعالمــي ســواء	لرئيســها أو لباقــي أعضائهــا.	وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن عنــوان مقــّر	الهيئــة لــم تقــع	
اإلشــارة إليــه بــأي وســيلة إعــالم،	خاصــة أّن	املــكان الــذي تــم إختيــاره كمقــّر	لهــا لــم يكــن بــارزا للعيــان	

لتواجــده فــي نهــج فرعي.

القسم األول : أنشطة التوعية والتثقيف على المستوى الوطني

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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وقــد اقتصــرت الهيئــة فــي االعــالن علــى تركيزهــا،	علــى إصــدار بيــان صحفــي مقتضــب،	دعــت فيــه الهيــاكل	
63	لســنة	 التــي تقــوم بمعالجــة املعطيــات الشــخصية إلــى ضــرورة إحتــرام مقتضيــات القانــون عــدد	
2004،	وتولــت نشــره للعمــوم فــي	5	مــاي	2009،	دون القيــام بمراســلة أي هيــكل بصفــة رســمية أو عقــد	

نــدوة صحفّيــة فــي الغــرض.	

ويمكــن تفســير تعاطــي الهيئــة مــع مســألة حمايــة املعطيــات الشــخصية بهــذه الكيفيــة،	مــن جهــة بغيــاب	
إرادة سياســية فعليــة فــي االرتقــاء	بهــذه املســألة وإعطائهــا املكانــة التــي تليــق بهــا،	خاصــة فــي ظــل نظــام	
ــر	

ّ
ســم باالســتبداد.	ومــن جهــة أخــرى،	فــإن تكويــن بعــض أعضــاء	مجلــس الهيئــة أث

ّ
سيا�ســي آنــذاك يت

ســلبا علــى طبيعــة عمــل الهيئــة ونســقه،	بالنظــر إلــى أّن	تعيينهــم قــد تــم دون التأكــد مــن توفــر شــرطي	
ــن مــن مباشــرة العمــل	

ّ
ل عائقــا أضعــف قدرتهــم علــى التمك

ّ
اإلختصــاص والتكويــن املالئــم،	وهــو مــا شــك

بالهيئــة بالكيفيــة املطلوبــة.	

باملشــاركة فــي بعــض	 وقــد قامــت الهيئــة فــي مجالــي التوعيــة والتثقيــف خــالل هــذه املــدة النيابيــة،	
التظاهــرات التــي نظمتهــا عــدة هيــاكل عموميــة أو خاصــة،	تــّم	خاللهــا طــرح عــدة إشــكاليات ذات عالقــة	
بحماية املعطيات الشخصية.	علما وأن هذه األنشطة لم تتّم	بمبادرة من الهيئة،	بل تّمت استضافتها	

للمشــاركة فيهــا،	ويمكــن تلخيصهــا فــي مــا يلــي:	

مــه مركــز البحــوث والدراســات التابــع ملجلــس نــواب الشــعب حــول	»	حمايــة		 
ّ
امللتقــى الــذي نظ

.2008 17	ديســمبر	 حقــوق اإلنســان«	بتاريــخ	

ورشة العمل حول جودة الخدمات اإلدارية التي نظمتها وحدة جودة املرفق العمومي برئاسة		 
الحكومة.	

ثالثــة تظاهــرات نظمتهــا وزارة الداخليــة،	حــول هيئــة حمايــة املعطيــات الشــخصية بتاريــخ	20 	 
مــاي	2009	و19	أفريــل	2010	و15	مــارس	2011.

كمــا شــاركت الهيئــة فــي بعــض األنشــطة التــي نظمتهــا بعــض الكلّيــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي حــول	
موضــوع حمايــة املعطيــات الشــخ�سي.		ومــن ذلــك،	امللتقــى الــذي نظمتــه اللجنــة الوطنيــة ألخالقيــات	
املهــن الطبيــة حــول كيفيــة حمايــة املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالصحــة بتاريــخ	16	مــارس	2009.	
وامللتقــى الــذي نظمتــه كليــة الحقــوق بتونــس حــول الفجــوة الرقميــة بتاريــخ	14	أفريــل	2009.		وكذلــك	
امللتقى الذي نظمته جمعية الحق في الصحة،	حول معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة،	

بتاريــخ	12	مــارس	2011.
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وقــد كان للهيئــة كذلــك مشــاركة فــي أنشــطة بعــض الهيــاكل املهنيــة التــي لهــا عالقــة بمعالجــة املعطيــات	
الشــخصية.	ومن ذلك،	ورشــتا العمل اللتين عقدتهما مع الجمعية املهنية للبنوك.	وقد التأمت األولى	
فــي شــهر فيفــري	2009	والثانيــة فــي	10	ديســمبر	2010.	كمــا شــاركت فــي النشــاط الــذي نظمتــه غرفــة	

املؤسســات املختصــة فــي الحمايــة الرقميــة،	التابعــة ملنظمــة األعــراف بتاريــخ	7	أفريــل	2011.

ويتبيــن باســتعراض مجمــل األنشــطة التــي شــاركت فيهــا الهيئــة،	أّن	اثنيــن منهــا فقــط كانــت لهــا عالقــة	
مباشرة بموضوع حماية املعطيات الشخصية،	مثلما تمت اإلشارة إليه أعاله.	وهما اليوم املخّصص	
لحمايــة املعطيــات املتعلقــة بالصحــة الواقــع تنظيمــه مــن اللجنــة الوطنيــة ألخالقيــات املهــن الطبيــة فــي	
14	أفريــل	2009،	وامللتقــى الــذي نظمتــه وحــدة التســيير اإلداري بــوزارة العــدل فــي	30	جانفــي	2009.	

ــت خاللــه دعــوة خبــراء	دولييــن فــي	
ّ
كمــا بــادرت الهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة بتنظيــم يــوم درا�ســي تول

حماية املعطيات الشــخصية للمشــاركة فيه.	وقد التأم هذا امللتقى بتاريخ	16	ديســمبر	2010،	ووضع	
تحت عنوان	»حماية املعطيات الشخصية في عالم بال حدود،	والتحديات املطروحة في عالقة بمجال	

تكنولوجيــات االتصال«.

ويمكــن أن نخلــص إلــى القــول،	بأنــه لــم تكــن للهيئــة خــالل املــدة النيابيــة األولــى إســتراتجية واضحــة	
للتوعية والتثقيف في مجال حماية املعطيات الشخصية،	بالرغم من تواجدها في محيط من الرقمنة	
كان يفترض منها وضع آليات متطورة للتواصل،	مثل موقع رسمي وبريد االلكتروني وصفحة للتواصل	

االجتماعــي،	وقاعــدة الكترونيــة ملعالجــة املعلومــات.

ب.	املدة النيابية الثانية	

اقتصر النشاط التوعوي والتثقيفي للهيئة خالل هذه املدة النيابية على تظاهرتين29:

دولــي		  ملتقــى  	:2012 جــوان	 و29	 	28
نظمتــه الهيئــة باإلشــتراك مــع املفوضيــة	
عنــوان	 تحــت  	)TAIEX( األوروبيــة	
»حماية املعطيات الشخصية في تونس	
وضــرورة اإلصــالح«.	نــزل قولــدن توليــب	

املشــتل.

29 لم يمّكن البحث في أرشيف الهيئة بغاية إعداد هذا 

التقرير، اال من العثور على الوثائق المتعلقة بهاتين 
التظاهرتين.
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18	مارس	2014:	ملتقى دولي نظمته الهيئة باإلشتراك مع مجلس أوروبا واملنظمة الفرنكوفونية		 
للهيئــات الحاميــة للمعطيــات الشــخصية تحــت عنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية وحريــة	

التعبيــر وحــق النفــاذ إلــى املعلومــة«.	نــزل أفريــكا بتونــس.	

 	
ج.	املدة النيابية الثالثة	

عملــت الهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة،	وبدايــة مــن شــهر مــاي	2015،	علــى أن تكــون فاعلــة فــي كامــل	
ذات	 الوطنيــة  التظاهــرات 
الرقميــة	 بالتكنولوجيــا  الصلــة 
وحمايــة املعطيــات الشــخصية.	
وقــد أّمنــت الهيئــة خــالل هــذه	
املدة ما ال يقل عن إثنان وستون	

وهــي كمــا يلــي: مداخلــة،	

 		:2015 أوت	 	27
بعنــوان	 مداخلــة 

خدمــة	 فــي  املعلوماتيــة  الشخصية«،	الســالمة  املعطيــات  وحمايــة  املعلوماتيــة  »الســالمة 
اإلقتصاد الرقمي.	بمشاركة الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية والهيئة الوطنية لإلتصاالت	
والوكالة التونسية لإلعالمية والوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية،	نزل قرطاج تاالسو،	

. تونــس

8	أكتوبــر	2015:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية«،	املنتــدى الدولــي ملديــري		 
الســالمة املعلوماتيــة،	الوكالــة الوطنيــة للســالمة املعلوماتيــة،	تونــس.

22	أكتوبــر	2015:	يــوم إعالمــي حــول حمايــة املعطيــات الشــخصية،	بالشــراكة مــع مؤسســة		 
»فريدريــش ناومــان مــن أجــل الحريــة«،	فنــدق األكروبــول،	البحيــرة،	تونــس.

24	أكتوبــر	2015:	يــوم درا�ســي حــول تبــادل املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالصحــة الطبيــة،		 
كليــة الطــب بتونــس.

16	نوفمبر	2015:	مداخلة بعنوان	»حماية املعطيات الشخصية ومخاطر اإليواء	السحابي«،		 
نزل دار املدينة،	الحمامات الجنوبية.
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2015:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية«،	الجامعــة الخاصــة		  10	ديســمبر	
»إســبري«،	القطــب التكنولوجــي،	حــي الغزالــة،	تونــس.

من	21	جانفي إلى	31	مارس	2016:	بمبادرة منها تولت الهيئة تنظيم تظاهرة	»أيام الخميس		 
الخاصــة بالهيئــة«	والتــي تــم خاللهــا عقــد حلقــات إعالميــة وتكوينيــة كل يــوم خميــس لفائــدة	
ممثليــن عــن عديــد القطاعــات ملزيــد التعريــف بصالحيــات الهيئــة ومهامهــا ومختلــف إجــراءات	

والترخيــص	 التصريــح 
فــي	 شــارك  وقــد  لديهــا.	
ممثلــون	 األيــام  هــذه 
البنــوك	 عــن قطاعــات 
والســياحة	 والتأميــن 
املحامــاة	 مهنتــي  وعــن 
املحاســبين. والخبــراء	

 		:2016 مــارس	 	23
مداخلة بعنوان	»هيئة النفاذ إلى املعلومة،	نقائص على مستوى النص«،	عمادة املحامين،	

تونــس. بنــات،	 بــاب  املحامــي،	 دار 

21	أفريــل	2016:	مداخلــة بعنــوان	»البنــوك وحمايــة املعطيــات الشــخصية«،	البنــك املركــزي		 
التون�سي.

2016:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية«،	الغرفــة الفتيــة الدوليــة		  مــاي	 	7
مدينــة	 الشــط،	 بحمــام 

تونــس. العلــوم،	

مداخلــة		  	:2016 مــاي	 	11
بعنــوان	»حمايــة املعطيــات	
للمســتهلك«،	 الشــخصية 
املعهد الوطني لالســتهالك،	

تونــس.

مداخلــة		  	:2016 مــاي	 	12
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بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي إطــار عمــل الخطــوط الجويــة التونســية«،	شــركة	
تونــس. تونــس الجويــة،	

أي		  2016:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالصحــة«،	 مــاي	 	19
صحــة بالنســبة إلــى تونــس الغــد فــي عصــر الرقمنــة؟	نــزل األكروبــول،	تونــس البحيــرة.

30	ماي	2016:	وضعية حماية املعطيات الشخصية والتحديات املستقبلية،	ندوة صحفية		 
عقدتها الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،	نزل قولدن توليب املشتل،	تونس.

31	مــاي	2016:	مداخلــة بعنــوان	»الحــق فــي النفــاذ إلــى املعلومة،	حــق جديــد يجــب تطويــره فــي		 
إطــار اإلنتقــال الديمقراطــي التون�ســي«،	ورشــة عمــل حــول التحديــات التشــريعية بخصــوص	
النفاذ إلى املعلومة في دول املغرب العربي،	بمشاركة منظمة األلكسو ومنظمة األيسيسكو،	

تونــس.

وزارة املــرأة		  »حمايــة املعطيــات الشــخصية لألطفــال«،	 مداخلــة بعنــوان	 	:2016 جــوان	 	4
تونــس.	 الحمامــات الجنوبيــة،	 واألســرة،	

30	ماي	2016:	وضعية حماية املعطيات الشخصية والتحديات املستقبلية،	ندوة صحفية		 
عقدتها الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،	نزل قولدن توليب املشتل،	تونس.

تقييــم اإلطــار القانونــي«،		  2016:	مداخلــة بعنــوان	»الحــق فــي النفــاذ إلــى املعلومــة،	 5	أوت	
بمشــاركة برنامــج األمــم املتحــدة لإلنمــاء،	واملركــز اإلفريقــي لتدريــب الصحافييــن،	والهيئــة	

تونــس. املركــز اإلفريقــي لتدريــب الصحافييــن،	 الوطنيــة ملكافحــة الفســاد،	

 		:2016 أكتوبــر	 	6
مداخلــة بعنــوان	»حمايــة	
الشــخصية	 املعطيــات 
إلــى	 بالنســبة  وحتميتهــا 
الجامعــة	 تونــس«،	
»إســبري«،	 الخاصــة	
التكنولوجــي	 القطــب 

تونــس. الغزالــة،	

كلمــة		  	:2016 أكتوبــر	 	24
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رئيس الهيئة في افتتاح الندوة العاملية الثالثة لإلتحاد الدولي لالتصاالت،	نزل املدينة،	الحمامات	
الجنوبية.	25	أكتوبر	2016:	مداخلة بعنوان	»معالجة املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة	

فــي الفضــاء	اإلستشــفائي«،	مستشــفى حبيــب ثامــر،	تونــس. 

علــى		  املحمــول  الشــخصية  املعطيــات  »واجــب حمايــة  بعنــوان	 مداخلــة  	:2016 نوفمبــر	 	24
القطــب التكنولوجــي	 	،)TACT( الجمعيــة التونســية لالتصــاالت والتكنولوجيــا	 املؤسســات«،	

تونــس. بالغزالــة،	

3	نوفمبر	2016:	تكوين حول حماية املعطيات الشخصية،	وكالة تونس إفريقيا لألنباء،	تونس.	 

7	نوفمبــر	2016:	مداخلــة بعنــوان	»الحــق فــي النفــاذ إلــى املعلومــة والحوكمــة الرشــيدة فــي مجــال		 
التحديــات والفــرص املتاحــة فــي مجــال	 مائــدة مســتديرة حــول النفــاذ إلــى املعلومــة:	 األمــن«،	

تونــس. قمــرت،	 رئاســة الجمهورية،	نــزل ريجن�ســي،	 تونــس،	 	DCAF املخابــرات،	

8	نوفمبــر	2016:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية«،	املركــز الوطنــي لإلعالميــة،		 
تونــس. 

15	نوفمبر	2016:	مداخلة بعنوان		 
»أمن املعطيات الشخصية،	التزام	
قانونــي«،	يــوم درا�ســي حــول األمــن	
الوطنيــة	 الوكالــة  اإللكترونــي،	
للســالمة املعلوماتيــة،	نــزل قرطــاج	

تونــس.  تاالســو ريــزورت،	

26	نوفمبر	2016:	مداخلة بعنوان	»حماية املعطيات الشخصية ومتطلبات مكافحة اإلرهاب«،		 
الرابطة الدولية لحقوق اإلنسان وجمعية	»دستورنا«،	نزل قرطاج طاالسو ريزورت،	تونس.
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حتميــة وليــس خيــار		  »حمايــة املعطيــات الشــخصية:	 مداخلــة بعنــوان	 	:2016 ديســمبر	 	5
بالنســبة إلــى العالــم العربــي«،	املنظمــة العربيــة لالتصــاالت،	القطــب التكنولوجــي الغزالــة،	

تونــس.

مداخلــة		  	:2016 ديســمبر	 	16
بعنوان	»مبادئ باريس وضمانات	
للهيئــات	 الفعليــة  االســتقاللية 
الوطنيــة	 الهيئــات  الوطنيــة«،	
لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس،	
اإلنســان	 لحقــوق  العليــا  الهيئــة 
والحريــات األساســية،	املفوضيــة	
اإلنســان،	 لحقــوق  الســامية 

تونــس. املشــتل،	 توليــب  فنــدق جولــدن  اإلنســان،	 بحقــوق  املكلفــة  الــوزارة 

20	ديســمبر	2016:	جلســة اســتماع بلجنــة الحقــوق والحريــات حــول مشــروع قانــون يتعلــق		 
بحمايــة املبلغيــن عــن الفســاد،	مجلــس نــواب الشــعب،	بــاردو،	تونــس.

23	ديسمبر	2016:	مداخلة بعنوان	»حماية املعطيات الشخصية املتعلقة بالصحة«،	مركز		 
اإلعالمية بوزارة الصحة،	تونس.

13	جانفــي	2017:	مداخلــة بعنــوان	»وضعيــة الهيئــات املســتقلة فــي تونس«،	إحيــاء	الذكــرى		 
الخامسة لوفاة العميد عبد الفتاح عمر،	دستور	27	جانفي	2014	بعد مرور ثالث سنوات،	

كليــة العلــوم القانونيــة واالجتماعيــة والسياســية،	تونــس.

16	جانفــي	2017:	مداخلــة بعنــوان	»املبلغيــن عــن الفســاد وحمايــة املعطيــات الشــخصية«،		 
حــول	 مســتديرة  مائــدة 
القانــون	 مشــروع 
باملبلغيــن،	 املتعلــق 
الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة	
وجمعيــة	 الفســاد 
قولــدن	 بوصلةـ،	نــزل 
تونــس.  توليــب املشــتل،	
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26	جانفي	2017:	مداخلة بعنوان	»حماية املعطيات الشــخصية في مجال النقل عبر الســكك		 
الحديدية«،	الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية،	تونس.

3	فيفري	2017:	مداخلة بعنوان	»حماية املعطيات الشخصية في ميدان الصحة«،	الرهانات		 
القانونية للصحة الرقمية،	املنتدى الدولي الثالث،	نزل الحمبرة،	الحمامات الجنوبية.

7	فيفري	2017:	مداخلة بعنوان	»الهيئات التعديلية التونســية والبحث عن نظام أسا�ســي«،		 
حــول	 عمــل  ورشــة 
الهيئــات	 اســتقاللية 
الرهانــات	 التعديليــة:	
بيــن	 والتحديــات 
والواقــع،	 النظريــة 
الوطنيــة	 الهيئــة 
نــزل	 	 ، الت تصا لال
تونــس.  الشــيراتون،	

التــزام محــوري		  »تحقيــق أمــن املعطيــات الشــخصية،	 2017:	مداخلــة بعنــوان	 فيفــري	 	23
محمــول علــى مشــغلي الهاتــف«،	يــوم درا�ســي،	شــركة اتصــاالت تونــس،	نــزل ريجين�ســي،	قمــرت،	

تونــس.

التأميــن وحمايــة املعطيــات الشــخصية،	دورة تكوينيــة لفائــدة إطــارات		  	:2017 مــارس	 2	و3	
نــزل أفريــكا،	تونــس. شــركات التأميــن،	

دورة تكوينيــة		  املؤسســات البنكيــة وحمايــة املعطيــات الشــخصية،	 	:2017 مــارس	 و14	 	13
تونــس. لفائــدة إطــارات بنــك اإلســكان،	ســكرة،	

2017:	حمايــة املعطيــات الشــخصية املتعلقــة بالصحــة،	دورة موجهــة لألســاتذة		  10	مــارس	
املختصيــن فــي مــادة أخالقيــات املهــن الطبيــة،	كليــة الطــب بتونــس،	تونــس.

15	مــارس	2017:	مداخلــة بعنــوان	»املســتهلك وحمايــة املعطيــات الشــخصية«،	املعهــد الوطنــي		 
لالســتهالك والهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية والهيئــة الوطنيــة لإلتصــاالت،	نــزل	

ماجيســتيك،	تونــس.

مداخلــة بعنــوان	»مســتقبل تونــس فــي العصــر الرقمــي:	حمايــة املعطيــات		  	:2017 مــارس	 	16
الشــخصية وإعــداد تونــس لإلندمــاج فــي الثــورة الرقميــة«،	جمعيــة تونــس للبدائــل،	فضــاء	
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تونــس. البحيــرة،	 كوجيــت،	

28	مــارس	2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة بيانــات الشــخصية املتعلقــة بالصحــة«،	تكويــن		 
لجنــة أخالقيــات الطــب الحيــوي،	معهــد باســتور تونــس.

»النفــاذ إلــى املعلومــة وحمايــة املعطيــات الشــخصية فــي		  2017:	مداخلــة بعنــوان	 أفريــل	 	7
تونــس. دائــرة املحاســبات،	 التشــريع التون�ســي«،	

14	أفريل	2017:	املصادقة على انضمام تونس إلى االتفاقية رقم	108	ملجلس أوروبا،	لجنة		 
الحقوق والحريات،	مجلس نواب الشعب،	باردو،	تونس.

15	أفريــل	2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية،	دعائــم الثقــة فــي عالــم		 
رقمــي«،	املدرســة الوطنيــة لعلــوم اإلعالميــة،	منوبــة،	تونــس.

18	أفريــل	2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية رهــان قانونــي واجتماعــي		 
واقتصــادي«،	املدرســة السياســية بتونــس،	تونــس.

إلــى املعطيــات الشــخصية داخــل		  النفــاذ  فــي  »الحــق  مداخلــة بعنــوان	 	:2017 أفريــل	 	20
حقــوق	 الــدورة العاشــرة لأليــام شــبه الطبيــة بمستشــفى الحبيــب ثامــر،	 املستشــفيات«،	

الحمامــات. أوســيانا،	 نــزل  التمريــض،	 أعــوان  وواجبــات 

26	أفريــل	2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية واالســتخبارات«،	التشــريع		 
املتعلق باإلستعالمات،	القانون املقارن،	هيئات الرقابة الداخلية والخارجية لإلستعالمات،	

بمشــاركة رئاســة الجمهورية ومركز	»ديكاف«،	نزل موفنبيك،	قمرت،	تونس.

27	أفريــل	2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي مجــال االتصــاالت«،		 
مشــروع توأمــة بيــن تونــس وإيطاليــا وإســبانيا وفرنســا،	دعــم للهيئــة الوطنيــة لإلتصــاالت،	

ورشــة عمــل حــول األمــان اإللكتروني،	نــزل شــيراتون،	تونــس.

11	مــاي	2017:	مداخلــة بمناســبة يــوم درا�ســي حــول	»التشــريع األوروبــي الجديــد فــي مــادة		 
تونــس. »أرينــا«	 حمايــة املعطيــات الشــخصية وانعكاســاته علــى تونــس«،	فضــاء	

22	مــاي	2017:	مداخلــة بعنــوان	»الفايســبوك،	السياســة،	وحمايــة املعطيــات الشــخصية«،		 
الفايســبوك فضــاء	اجتماعــي أم صانــع سياســة؟	الجمعيــة التونســية للدراســات السياســية،	

نــزل الراديســون األزرق،	الحمامــات.

2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية بالعالــم العربــي«،	ورشــة		  25	مــاي	
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عمــل حــول حمايــة الحيــاة الخاصــة فــي منطقــة الشــرق وشــمال إفريقيــا:	خيــال فــي طريقــه إلــى	
أّن	يصبــح حقيقــة،	املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املكلــف بالحــق فــي الحيــاة الخاصــة والهيئــة	

الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	نــزل قولــدن توليــب،	قمــرت،	تونــس.	

جــوان		  و14	 	13
يــة	 حما 	 :2 0 1 7
ت	 ملعطيــا ا
الخاصــة،	حلقــة	
مركــز	 تكوينيــة،	
نــزل	 الكواكبــي،	
توليــب	 قولــدن 
تونــس.	 املشــتل،	

1	أوت	2017:	مداخلة بعنوان	»مالءمة أحكام القانون املتعلق باملبلغين مع مقتضيات حماية		 
الشــخصية«،	 املعطيــات 
ورشة عمل نظمتها الهيئة	
الوطنيــة ملكافحة الفســاد	
املتحــدة	 األمــم  وبرنامــج 
نــزل صدربعــل،	 لإلنمــاء،	

جربــة.

12	أكتوبــر	2017:	ورشــة		 
فــي إطــار االستشــارة الوطنيــة حــول مشــروع القانــون األسا�ســي املتعلــق بحمايــة املعطيــات	

الشــخصية،	قولــدن توليــب املشــتل،	تونــس	

2017:	مداخلــة		  نوفمبــر	 	3
الناشــئة	 »الشــركات  بعنــوان	
الخاصــة«،	 الحيــاة  وحمايــة 

. تونــس

مداخلــة		  	:2017 نوفمبــر	 	4
املعطيــات	 »حمايــة  بعنــوان	
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الذكــرى	 الشــخصية فــي عالقــة بمشــروع القانــون املتعلــق ببطاقــة التعريــف البيومتريــة«،	
الثالثــون لكليــة العلــوم القانونيــة والسياســية واإلجتماعيــة بتونــس،	قاعــة املرحــوم الدالــي	

تونــس. الجــازي،	

ضــرورة ديمقراطيــة		  »حمايــة املعطيــات الشــخصية،	 مداخلــة بعنــوان	 	:2017 نوفمبــر	 	10
نــزل ســيدي بوســعيد،	تونــس. فــرع قرطــاج صوفونيــز،	 نــادي الينــز،	 واقتصاديــة لتونــس«،	

2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي القطــاع املصرفــي«،		  7	ديســمبر	
تونــس. اإلتحــاد البنكــي للصناعــة والتجــارة،	

2017:	مداخلــة بعنــوان	»حمايــة املعطيــات الشــخصية،	حتميــة بالنســبة إلــى		  19	ديســمبر	
تونــس.	 	،Biatlabs الشــركات الناشــئة«،	

21	ديســمبر	2017:	مداخلــة بعنــوان	»أمــن املعطيــات الشــخصية،	التــزام قانونــي«،	ملتقــى تــم		 
تنظيمــه مــع الهيئــة الوطنيــة للســالمة املعلوماتيــة،	فضــاء	أرينــا،	البحيــرة،	تونــس.

الجديــر باملالحظــة فــي هــذا الخصــوص هــو غيــاب سياســة تواصــل وإعــالم واضحــة املعالــم معتمــدة مــن	
قبــل الهيئــة خــالل املدتيــن النيابيتيــن األولــى والثانيــة،	باإلضافــة إلــى الظهــور اإلعالمــي املحتشــم لــكل مــن	
رئيسها أعضائها،	خاصة وأّن	عديد املواطنين لم يكن لديهم علم بوجود هيئة مختصة في هذا املجال.	
رت سلبا على انتشار ثقافة حماية املعطيات الشخصية.	وفي املقابل فقد عرفت سياسة	

ّ
وهي عوامل أث

التواصــل واإلعــالم للهيئــة حركيــة واضحــة علــى امتــداد املــدة النيابية الثالثة.

وسنســتعرض التواصــل اإلعالمــي للهيئــة طيلــة التســع الســنوات عبــر موقــع الــواب والتواصــل االجتماعــي	
)أ(	وعبــر الصحافــة بوســائلها املختلفــة	)ب(.

أ	ـ	موقع الواب وصفحة التواصل االجتماعي

تولــت الهيئــة وضــع موقــع الــواب الخــاص بهــا علــى الخــط فــي	2	جانفــي	2010،	أي بعــد ســنة مــن انطــالق	
نشــاطها.	وكان هــذا املوقــع مــن النــوع املبّســط،	إذ اقتصــر محتــواه علــى نمــاذج التصريــح والترخيــص	
وبعــض املعلومــات املوجــزة املتمثلــة أساســا فــي إعــادة حرفّيــة لفصــول القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	
نهم من	

ّ
ر معلومات مفيدة ملســتعملي األنترنات تمك

ّ
2004	واألمرين التطبيقيين له.	ولم يكن بالتالي يوف

القسم الثاني : التواصل اإلعالمي



129تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية  2009 - 2017

معرفــة قواعــد ومبــادئ حمايــة املعطيــات الشــخصية والتعــّرف علــى الهيئــة ونشــاطها.

ووعيــا منهــا بتلــك النقائــص،	شــرعت الهيئــة خــالل الســنة األخيــرة مــن املــدة النيابيــة األولــى فــي تّصــر وتركيــز	
موقــع واب تفاعلــي،	وتــّم	االختيــار علــى شــركة	»ألكــوم«	وإمضــاء	عقــد معهــا فــي الغــرض،	إال أنــه وإلــى حــّد	

ســنة	2015	لــم يقــع إنجــاز أي عمــل.	

ونظرا إلى حاجة الهيئة امللحة للتواجد في الفضاء	الرقمي،	فقد تقّرر إنجاز موقع إلكتروني أكثر تطورا من	
املوقع الذي تم إنشاؤه سنة	2010.	وفي انتظار إتمام اإلجراءات اإلدارية الختيار شركة مختصة ألنجاز	
موقــع يســتجيب للمواصفــات التقنيــة الالزمــة،	تــم ابتــكار وتركيــز موقــع واب وقتــي بواســطة اإلمكانيــات	
والوســائل الذاتيــة للهيئــة.	وتــم وضعــه علــى الخــط خــالل الثالثيــة األخيــرة مــن ســنة	2015.	ويتضّمــن هــذا	

املوقــع عــدة صفحــات مــن بينها	:

صفحة خاصة باملراجع القانونية في مجال حماية املعطيات الشخصية في التشريع التون�سي.	 

صفحة خاصة باملراجع القانونية الدولية في ذات املجال.	 

صفحة خاصة بنتائج عمليات سبر اآلراء	التي قامت بها الهيئة.		 

صفحــة خاصــة باملطبوعــات الواجــب تعميرهــا فــي إطــار اإلجــراءات لــدى الهيئــة،	وقــد تــم تطويــر		 
محتواهــا وترجمتهــا إلــى اللغــة الفرنســية فــي نهايــة ســنة	2015.	وتتعلــق هــذه املطبوعــات بمــا يلــي	:

	تصريح بمعالجة معطيات شخصية.	 

طلب ترخيص ملعالجة معطيات شخصية متعلقة بـما يلي	:	 

الصحة.	 

كاميرات املراقبة.	 

نقل املعطيات الشخصية إلى الخارج.	 

معطيات بيومترة.	 

معتقدات وانتماءات.	 

معطيات التواصل.	 

الشكايات،	وتتعلق خاصة بما يلي	:	 

كاميرات املراقبة	 
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ممارسة حق النفاذ إلى املعطيات الشخصية.	 

اإلرساليات القصيرة غير املرغوب فيها.									 

ن هذا املوقع من تبسيط مفهوم حماية املعطيات الشخصية وأتاح ملستعمليه الحصول على	
ّ
وقد مك

أي معلومــة قانونيــة أو إجرائيــة يرغبــون فيهــا.	كمــا ســاهم نجــاح هــذا املوقــع فــي اإلســتغناء	عــن اســتعمال	
املطبوعــات الورقيــة باعتبــار وأنــه يتــم توجيــه طالبيهــا إلــى هــذا املوقــع للقيــام بنســخ تلــك املطبوعــات	

وتعميرهــا وإرســالها إلــى الهيئــة.	كمــا أنــه ســاهم فــي التعريــف بالهيئــة وإشــعاعها دولّيــا.	

ــن مــن القيــام بإجــراءات	
ّ
وتــم إصــدار طلــب عــروض خــالل ســنة	2017	إلنجــاز موقــع واب معاصــر يمك

التصريــح والترخيــص عــن بعــد ومــن اإلطــالع علــى قــرارات الهيئــة وآرائهــا وكذلــك مختلــف النصــوص ذات	
العالقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية فــي القانــون املقــارن.	كمــا تضمــن طلــب العــروض إعــداد تطبيقــة	
عبــر الهاتــف توفــر معلومــات مبّســطة حــول الحقــوق والواجبــات فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية	

ــن املواطــن مــن اإلشــعار باملخالفــات التــي يعاينهــا فــي هــذا املجــال.
ّ
وتمك

كمــا أنشــأت الهيئــة صفحــة خاصــة بهــا علــى الفايســبوك باعتبــاره شــبكة التواصــل االجتماعــي األكثــر	
ــل قنــاة تواصــل للهيئــة مــع	

ّ
اســتعماال فــي تونــس.	وقــد القــت هــذه الصفحــة نجاحــا كبيــرا،	إذ أصبحــت تمث

املواطنيــن،	وذلــك بنشــر املســتجدات املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية فــي تونــس وحــول العالــم،	
كنشــر البيانــات الّصــادرة عــن الهيئــة وباإلجابــة علــى التســاؤالت،	باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي التعريــف	

بالهيئــة وإشــعاعها دولّيــا.	

ب.	الصحافة

حرصــت الهيئــة،	خاصــة خــالل املــدة	
النيابيــة الثالثــة،	علــى التواصــل عبــر	
وســائل االعــالم مــع املواطنيــن لنشــر	
ثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية	
وتوعيتهــم بضــرورة عــدم التســاهل فــي	
إتاحتهــا للغيــر،	ملــا قــد ينجــّر	عــن ذلــك	
مــن مخاطــر علــى حياتهــم الخاصــة.		
وفــي هــذا الصــدد فقــد قامــت الهيئــة	
بعديد اللقاءات اإلعالمية سواء	عبر	
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الصحافــة املكتوبــة أو اإللكترونيــة أو عبــر القنــوات التلفزيــة أو اإلذاعيــة.

وفيما يلي أهم املحاور التي تم التطرق إليها خالل هذه اللقاءات عبر الصحافة املكتوبة واإللكترونية

1	ــ	الصحافة املكتوبة واإللكترونية

ــــ	الحديث الذي أدلى به رئيس الهيئة إلى جريدة الشروق بتاريخ	3	نوفمبر	2016	حول عمليات سبر اآلراء	
التي تقوم بها بعض املؤسسات بطريقة عشوائية،	ومسألة اإلرساليات القصيرة التي تتّم	دون موافقة	

عــن اســتعمال	 واملخاطــر التــي قــد تنجــّر	 املعنييــن باألمــر،	
»بطاقــة الحريــف«	التابعــة لبعــض املســاحات الكبــرى.	

ـــــــ	الحــوار الــذي أدلــى بــه رئيــس الهيئــة إلــى الجريــدة اإللكترونية	
تونس الرقمية بتاريخ	2	أكتوبر	2015	حول كاميرات املراقبة	
بــة عــن تركيــز تلــك الوســائل دون ترخيــص	

ّ
والعقوبــات املترت

مســبق مــن الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية.	
وكذلك التصريح الذي أدلى به في نفس التاريخ وفي خصوص	

نفــس املوضــوع إلــى الجريــدة اإللكترورنيــة	»بيزنيــس نيــوز«.

ــــــ	الحديــث املدلــى بــه مــن قبــل رئيــس الهيئــة إلــى جريــدة املغــرب	
حــول التنســيق بيــن وزارة الداخليــة	 	2016 مــاي	 	5 بتاريــخ	
وهيئة حماية املعطيات الشخصية لتجاوز الفراغ القانوني	

حول تركيز منظومة املراقبة بالكاميرا في املدن.	وكذلك التصريح املدلى به في نفس التاريخ وفي خصوص	
نفــس املوضــوع إلــى الجريــدة اإللكترونيــة	»بيزنيــس نيــوز«.

ـــــ	الحديث املدلى به من قبل رئيس الهيئة إلى جريدة اإللكترونية	»بيزنس نيوز«	بتاريخ	3	فيفري	2017 
حول الخدمات الصحية اإللكترونية وحماية املعطيات الشخصية للمر�سى.	

	ـــــــ	الحديــث املدلــى بــه مــن قبــل رئيــس الهيئــة إلــى جريــدة اإللكترونيــة	»ليــدرز«	بتاريــخ	23	فيفــري	2017 
صــاالت تونــس حــول الّســالمة املعلوماتيــة وحمايــة املعطيــات	

ّ
متــه شــركة ات

ّ
فــي خصــوص اليــوم الــذي نظ

الشــخصية.	

ــــــ	الحديــث املدلــى بــه مــن قبــل رئيــس الهيئــة إلــى جريــدة املغــرب بتاريــخ	23	مــارس	2017	تحــت عنــوان	:	
»خــرق املعطيــات الشــخصية يهــّدد معامــالت تونــس االقتصاديــة مــع أوروبــا«.

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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ــــــ	الحديــث املدلــى بــه مــن قبــل رئيــس الهيئــة إلــى الجريــدة اإللكترونيــة	»كابيتاليــس«	بتاريــخ	26	مــاي	2017 
حول التقّدم في إعداد مشــروع قانون أسا�ســي جديد يتعلق بحماية املعطيات الشــخصية.

ــــــ	الحديــث املدلــى بــه مــن قبــل رئيــس الهيئــة إلــى الجريــدة	
اإللكترونيــة	»كابيتاليــس«	بتاريــخ	20	أوت	2017	حــول	
احتضان تونس للمنتدى الفرنكوفوني للدول الحامية	

للمعطيات الشــخصية.

الحديــث الــذي أدلــى بــه رئيــس الهيئــة إلــى الجريــدة	 ـــــــ	
اإللكترونيــة	»تونــس الرقميــة«	بتاريــخ	4	ســبتمبر	2017 
مصحــات خاصــة تقــوم بأخــذ	 حــول رصــد خمــُس	 	،
بصمــات املواطنيــن بطريقــة مخالفــة للقانــون املتعلــق	

بحمايــة املعطيــات الشــخصية.

الحديــث الــذي أدلــى بــه رئيــس الهيئــة إلــى الجريــدة	 ـــــــ	
 2017 1	ديســمبر	 بتاريــخ	 »بيزنــس نيــوز«	 اإللكترونيــة	
 2 بتاريــخ	 »كابيتاليــس«	 اإللكترونيــة	 الجريــدة  وإلــى 
ديسمبر	2017،	حول الحدث الهام املتمثل في انضمام	

108	ملجلــس أوروبــا املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية. تونــس إلــى اإلتفاقيــة	

2.	الحوارات التلفزية	

تطّرقــت الحــوارات التلفزيــة إلــى عديــد املســائل املتصلــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية علــى املســتويين	
علــى	 التركيــز  مــع  والدولــي،	 الوطنــي 
التشــريع	 تشــوب  التــي  النقائــص 
التون�سي في هذا املجال،	خاصة أمام	
التطــور املتســارع لتقنيــات اإلتصــال	
كمــا	 الحديثــة والتبــادل اإللكترونــي.	
تطرقت إلى عديد املواضيع األخرى في	
عالقة بحماية املعطيات الشــخصية	
بطاقــة	 مشــروع  	 أهّمهــا	 مــن  نذكــر 
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التعريــف البيومتريــة،	واإلجــراءات املتعلقــة بقبــول املر�ســى باملصحــات وتكويــن امللــف الطبــي،	ومشــروع	
تركيــز كاميــرات املراقبــة بالطريــق العــام،	ومشــروع القانــون األسا�ســي الجديــد املتعلــق بحمايــة املعطيــات	
108	ملجلــس أوروبــا حــول حمايــة املعطيــات الشــخصية	 الشــخصية،	وانضمــام تونــس إلــى اإلتفاقيــة	
وانعكاسات هذا الحدث على املبادالت االقتصادية بين تونس ودول الفضاء	األوروبي،	وصدور التشريع	
األوروبي الجديد املتعلق بحماية املعطيات الشخصية املتمثل في		الالئحة األوروبية	)RGPD(	والرهانات	

الجديــدة التــي يطرحهــا هــذا التشــريع علــى مســتوى املبــادالت اإللكترونيــة.	

ومن بين هذه الحوارات التلفزية التي أجراها رئيس الهيئة نذكر بالخصوص	:

ـــــ	الحوار املجرى على قناة التاسعة بتاريخ	8	ماي	2016.	

ـــــ	الحوار املجرى على قناة نسمة بتاريخ	17	مارس	2017.	

ـــــ	الحوار املجرى على قناة التاسعة بتاريخ	17	مارس	2017.	

ـــــ	الحوار املجرى على القناة الوطنية	1	بتاريخ	30	مارس	2017.

ـــــ	الحوار املجرى على قناة نسمة بتاريخ	9	ديسمبر2017.	

3.	الحوارات اإلذاعية

تعلقت الحوارات اإلذاعية في مجملها باملواضيع التالية	:	

تركيز وسائل املراقبة البصرية في الفضاءات الخاصة وفي الطريق العام	:		 

حوار رئيس الهيئة بإذاعة شمس آف آم بتاريخ	5	أكتوبر	2015	 

حــوار رئيــس الهيئــة بإذاعة		 
 1 بتاريــخ	 آم  آف  شــمس 

2016 جــوان	

حــوار رئيــس الهيئــة بإذاعة		 
بتاريــخ	 آم  آف  موزاييــك 

2016 نوفمبــر	 	13

حــوار رئيــس الهيئــة بإذاعة		 
 9 بتاريــخ	 جوهــرة آف آم 

2017 جانفــي	

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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تحويل املعطيات الشخصية إلى الخارج بطريقة غير شرعية	:	 

حوار رئيس الهيئة بإذاعة جوهرة آف آم بتاريخ	17	مارس	2016	 

حوار رئيس الهيئة بإذاعة موزاييك آف آم بتاريخ	4	ماي	2016	 

مشروع بطاقة التعريف البيومترية	:	 

حوار رئيس الهيئة بإذاعة إيكسبراس آف آم بتاريخ	5	ماي	2016  	 

حوار رئيس الهيئة بإذاعة جوهرة آف آم بتاريخ	4	نوفمبر	2016  	 

حوار رئيس الهيئة بإذاعة موزاييك		 
آف آم بتاريخ	13	جوان	2017

املعطيات الشخصية املتعلقة بالصّحة	:	 

حوار رئيس الهيئة بإذاعة موزاييك		 
آف آم بتاريخ	30	ماي	2016

حوار رئيس الهيئة بإذاعة موزاييك		 
آف آم بتاريخ	15	مارس	2016  

حــوار رئيــس الهيئــة بإذاعــة شــمس		 
2017 4	ســبتمبر	 آف آم بتاريــخ	

وبالفضــاءات		  باملغــازات  حريــف  بطاقــة 
	: الكبــرى	 التجاريــة 

حــوار رئيــس الهيئــة بإذاعــة شــمس		 
آف آم بتاريــخ	1	جــوان	2016

اإلرساليات القصيرة غير املرغوب فيها	:		 

حــوار رئيــس الهيئــة بإذاعــة شــمس		 
آف آم بتاريــخ	1	جــوان	2016  

حوار رئيس الهيئة بإذاعة موزاييك آف آم بتاريخ	13	جوان	2017	 
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اقتصــر النشــاط الّدولــي للهيئــة خــالل املــدة النيابيــة األولــى علــى مشــاركة واحــدة فــي نــدوة دوليــة بصفــة	
مالحــظ	)أ(.

وخالل املّدة النيابية الثانية،	تطّور هذا النشاط دون أن يرقى إلى املستوى املأمول الذي يضمن إشعاع	
الهيئــة علــى املســتويين اإلقليمــي والدولــي.	وقــد ارتفــع نشــاط الهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة إلــى ثمانيــة	

مشاركات دولية	)ب(.

وقد شــهد النشــاط الدولي تطّورا ملحوظا خالل املدة النيابية الثالثة،	خاصة بعد أن أصبحت تونس	
عضــوة باللجنــة الفنيــة االستشــارية لإلتفاقيــة	108	التابعــة ملجلــس أوروبــا،	وذلــك تمهيــدا النضمامهــا	
إلــى اإلتفاقيــة املذكــورة.	وقــد بلــغ عــدد املشــاركات الدوليــة للهيئــة خــالل هــذه املــدة النيابيــة أربعــة عشــر	

مشــاركة	)ج(.

أ.	املدة النيابية االولى	

1 	 3	أكتوبر	2011	:	مشاركة الهيئة بصفة مالحظ في الندوة الدولية	33	للمفوضين املكلفين بحماية	
املعطيات الشخصية،	املكسيك.

ب.	املدة النيابية الثانية	

23 	 25	جويلية	2013	:	زيارة تكوينّية الى الهيئتين الفرنسية والبلجيكية لحماية املعطيات الشخصية.

30	جويلية	2013	:	مشاركة الهيئة كعضو في الندوة الدولية	35	للمفّوضين املكلفين بحماية املعطيات	
الشخصية،	فرصوفيا،	بولونيا.	

ديسمبر	2013	:	املشاركة في االجتماع األول ملجلس أوروبا،	ستراسبورغ،	فرنسا.

21 	 23	نوفمبــر	2013	:	املشــاركة فــي املؤتمــر الســابع للجمعيــة الفرنكوفونيــة لهيئــات حمايــة املعطيــات	
الشــخصية،	مراكــش،	املغــرب.

29	مارس إلى	5	أفريل	2014	:	املشاركة في دورة تكوينية في مجال التعريف اإللكتروني	،	أستونيا.

جنة الفنية االستشارية لإلتفاقية	108	التابعة	
ّ
27	أفريل إلى	1	ماي	2014	:	حضور االجتماع الثاني لل

القسم الثالث : النشاط الدولي
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ملجلس أوروبا	،	ستراســبورغ،	فرنســا.

27 	 30			نوفمبر	2014	:	حضور املنتدى العالمي الثاني لحقوق االنسان،	مراكش،	املغرب.

جنة الفنية االستشارية لإلتفاقية	108	التابعة ملجلس	
ّ
1	 3	ديسمبر	2014	:	حضور االجتماع الثالث لل

أوروبا،	ستراسبورغ	،	فرنسا.

ج.	املدة النيابية الثالثة	

18	20	ماي	2015:	املؤتمر اإلفريقي لحماية املعطيات الشخصية،	داكار،	السنغال.

25	26	جــوان	2015:	املؤتمــر الســنوي والجلســة العامــة	
املعطيــات	 حمايــة  لهيئــات  الفرنكوفونيــة  للجمعيــة 

بلجيــكا.  بروكســال،	 الشــخصية،	

اجتمــاع اللجنــة الفنيــة لالتفاقيــة	 	:2015 جويليــة	 	3	1
فرنســا. ستراســبورغ،	 ملجلــس أوروبــا،	 	108

26	28	أكتوبــر	2015:	املؤتمــر الدولــي لحمايــة املعطيــات	
الشــخصية،	أمســتردام،	هولنــدا.

15	19	فيفري	2016	زيارة عمل إلى شركة ميكروسوفت،	
سياتل،	سان فرانسيسكو،	الواليات املتحدة األمريكية.

15	17	جــوان	2016:	اجتمــاع اللجنــة الفنيــة لإلتفاقيــة	
108	ملجلــس أوروبــا،	ستراســبورغ،	فرنســا.

لحمايــة	 اإلفريقــي  املؤتمــر  	:2016 ســبتمبر	 	23	20
فاســو.  بوركينــا  واقادوقــو،	 الشــخصية،	 املعطيــات 

17	20	أكتوبر	2016:	املؤتمر الدولي	
الشــخصية،	 املعطيــات  لحمايــة 

املغــرب.  مراكــش،	

19	21	جوان	2017:	اجتماع اللجنة	
ملجلــس	 	108 لالتفاقيــة	 الفنيــة 

فرنســا.  ستراســبورغ،	 أوروبــا،	
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25	28	سبتمبر	2017:	املؤتمر الدولي لحماية املعطيات الشخصية،	هونغ كونغ،	الصين.

22	24	نوفمبر	2017:	اجتماع اللجنة الفنية لالتفاقية	108	ملجلس أوروبا،	ستراسبورغ،	فرنسا. 

27	28	نوفمبــر	2017:	دورة تكوينيــة	
بالربــاط،	 أوروبــا  مجلــس  نظمهــا 

املغــرب.

الذكــرى	 إحيــاء	 	:2017 ديســمبر	 	11
للجمعيــة	 العاشــرة  الســنوية 
املعطيــات	 لحمايــة  الفرنكوفونيــة 

فرنســا.  الشــخصية،	

ابرمــت الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة عــدد مــن االتفاقيــات مــع هيــاكل وطنيــة وأجنبيــة لتطويــر	
التعــاون فــي إطــار حمايــة املعطيــات	
هــذه	 وتتمثــل  الشــخصية.	

	: يلــي	 فيمــا  اإلتفاقيــات 

اتفاقيــة تعــاون مــع البريــد التون�ســي 
بمناســبة	 	،2015 أكتوبــر	 	9 يــوم	

اليــوم العالمــي للبريــد.

الوطنيــة	 الهيئــة  مــع  اتفاقيــة 
 2017 نوفمبــر	 	24 البلجيكيــة يــوم	
اللجنــة	 اجتمــاع  انعقــاد  بمناســبة 
ملجلــس	 	108 لالتفاقيــة	 الفنيــة 

أوروبــا،	ستراســبورغ،	فرنســا.	ولقــد ســمحت هــذه االتفاقيــة بالنظــر فــي بعــض امللفــات املتعلقــة بمعالجــة	

القسم الرابع : اإلتفاقيات المبرمة
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معطيــات شــخصية بيــن بلجيكيــا وتونــس،	كمــا ســمحت هــذه االتفاقيــة فــي ســبتمبر	2017	باملشــاركة فــي	
مهمــة رقابــة لشــركات تونســية تقــوم بمعالجــة معطيــات	
ملواطنين من بلجيكيا أو لحساب السفارة البلجيكية في	

تونــس.

اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية 
في نوفمبر	2017.

اتفاقية مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية،	
ترمــي إلــى مســاندة الهيئــة فــي القيــام ببعــض الفعاليــات	
التوعوّيــة حــول حمايــة املعطيــات الشــخصية.	ولقــد تــم	
في هذا اإلطار تنظيم يوم إعالمي حول مشروع القانون	
الجديــد لحمايــة املعطيــات الشــخصية وطبــع بعــض	
املنشــورات وتمويــل القيــام بعمليــة بســبر اآلراء	لفائــدة	

الهيئــة.	

أ.	مشروع بطاقة التعريف البيومترية

انطلقــت وزارة الداخليــة فــي هــذا املشــروع ســنة	2015	بغايــة تعصيــر شــكل ومحتــوى بطاقــة التعريــف	
الوطنيــة،	باعتبــار وأن البطاقــة فــي شــكلها الورقــي الحالــي ال يمكــن اســتعمالها إلكترونيــا.	وقــد قامــت	
الوزارة املذكورة بإعداد مشروع أمر في الغرض،	تطبيقا ألحكام القانون عدد	27	املؤرخ في	22	مارس	
	تــّم	اســتبدال مشــروع األمــر بمشــروع قانــون باعتبــار وأن املوضــوع	

ّ
ــل مــن الهيئــة

ّ
1993.	إال أنــه وبتدخ

يتعــّدى تغييــر شــكل البطاقــة ليشــمل معالجــة معطيــات شــخصية حّساســة.	وأحيــل مشــروع قانــون فــي	
الغــرض علــى مجلــس نــواب الشــعب فــي	5	أوت	2016.	وقــد جوبــه هــذا املشــروع بانتقــادات كبيــرة مــن	
قبل منظمات املجتمع املدني ومن قبل الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،	لتناقض عديد	
أحكامه مع املبادئ األساسية لحماية املعطيات الشخصية،	األمر الذي دفع بالحكومة إلى سحبه من	

املجلس.

القسم الخامس: مشاركة الهيئة في المشاريع الوطنية
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ب.	مشروع كاميرات املراقبة على الطريق العام

على إثر قرار الحكومة التونسية تركيز كاميرات مراقبة بالطريق العام في تونس الكبرى وبعض الواليات	
الحدوديــة،	عقــدت الهيئــة عــّدة اجتماعــات فــي الغــرض مــع وزارة الداخليــة قصــد تحسيســها بضــرورة	
مراعــاة القواعــد والضوابــط املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية فــي إنجــاز هــذا املشــروع.	وقــد تــّم	

االتفــاق علــى عديــد املبــادئ الهامــة صلــب وثيقــة عمــل مشــتركة.	

قــة التــي يتعيــن علــى الــوزارة تركيزهــا فــي جميــع األماكــن	
ّ
وفــي هــذا اإلطــار،	أعــّدت الهيئــة نموذجــا للمعل

والطرقــات املجهــزة بكاميــرا مراقبــة،	إلعــالم العمــوم بطريقــة واضحــة وبــارزة بوجــود تلــك الكاميــرات.	كمــا	
أعدت أنموذجا للّدفتر الواجب مسكه من قبل مصالح الوزارة املكلفة باستغالل نظام املراقبة،	والذي	
تســّجل بــه كل نســخ التســجيالت التــي يتــم اســتخراجها بطلــب مــن الســلطات القضائيــة أو مــن املعنييــن	
بتلــك التســجيالت وتواريــخ تســليمها إلــى املعنييــن باألمــر.	كمــا تــم إعــداد دليــل إجــراءات يتعلــق باســتعمال	
هــذه املنظومــة،	يتــّم	اإلمضــاء	عليــه مــن قبــل كل األعــوان املتدخليــن فــي اســتغاللها.	كمــا تعّهــدت الهيئــة	
بالقيــام بحصــص تكويــن لفائــدة األعــوان واإلطــارات املتدخليــن فــي تركيــز واســتغالل منظومــة املراقبــة	

البصريــة علــى الطريــق العــام.

وقد تضّمن مشروع القانون املتعلق بحماية املعطيات الشخصية،	واملعروض حاليا على أنظار مجلس	
نــواب الشــعب،	أحكامــا خاصــة بإخضــاع تركيــز وســائل املراقبــة البصريــة بالطريــق العــام،	إلــى ترخيــص	

مســبق مــن قبــل رئيــس الحكومــة بنــاء	علــى رأي الهيئــة.	

وتجدر اإلشارة في الختام إلى أّن	تركيز هذه األنظمة عرف نجاحا واستحسانا في األنظمة املقارنة وخاصة	
منها الدول األوروبية،	وهو نظام حماية أكثر منه نظام مراقبة،	خاصة بالنظر إلى املخاطر ذات العالقة	

باألمن العام واإلرهاب.

ج.	مشروع الكاميرات املحمولة من قبل أعوان الديوانة	

ــن مــن	
ّ
شــرعت مصالــح الديوانــة فــي إنجــاز برنامــج يتمثــل فــي تجهيــز أعوانهــا بكاميــرات مراقبــة محمولــة تمك

تســجيل عمليــات املراقبــة الديوانيــة بمينــاء	حلــق الــوادي.	وقــد تــّم	تشــريك الهيئــة فــي تصــّور وإنجــاز هــذا	
املشــروع.

والجدير باملالحظة أّن	هذه التجهيزات تسمح بتسجيل الصوت والصورة،	وهو ما يعّد	مخالفة صريحة	
ملقتضيات القانون األسا�سي عدد	63	لسنة	2004،	الذي يحّجر تسجيل الصوت عند استعمال وسائل	
املراقبة البصرية.	كما يطرح هذا املشروع إشكاليات في عالقة تلك الوسائل باملواطنين الذين تشملهم	

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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تلــك	 وتخزيــن  اســتعمال  وكيفيــة  التســجيالت 
ولقــد ســمحت اإلجتماعــات الثالثــة	 التســجيالت.	
التــي عقــدت بيــن الديوانــة والهيئــة وهيئــة مكافحــة	
املمــول	 الفســاد وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي،	
للمشــروع،	مــن تجــاوز العوائــق القانونيــة،	والتقدم	
فــي انجــاز البرنامــج الــذي ســيدخل حّيــز اإلســتغالل فــي	

.2018 صائفــة	

د.	مشروع إيقاف االرساليات القصيرة

يعتبــر رقــم الهاتــف الشــخ�سي معطــا شــخصيا.	وعلــى هــذا األســاس فــإن اســتعماله مــن قبــل الغيــر ال يتــم	
إال في إطار احترام قواعد حماية املعطيات الشخصية.	ولذلك فإنه ال يمكن بعث إرساليات قصيرة إلى	

 بالحصــول علــى موافقتــه املســبقة.	
ّ

شــخص طبيعــي علــى هاتفــه الشــخ�سي،	إال

وبالرغــم مــن ذلــك،	فقــد تفاقمــت ظاهــرة اإلرســاليات القصيــرة غيــر املرغــوب فيهــا املوجهــة إلــى املواطنيــن	
التونسيين من قبل عديد املغازات والعالمات التجارية،	بغاية اإلشهار والتسويق ملنتجاتها أو خدماتها.		

وقد تسببت هذه الظاهرة	
فــي إزعــاج عديــد املتلّقيــن	
اإلرســاليات،	 لتلــك 
كيفيــة	 حــول  وتســاؤلهم 
حصول باعثي اإلرســاليات	
هواتفهــم،	 أرقــام  علــى 
خاصــة فــي ظــل بقــاء	هــذه	
املمارســات دون أي ردع.	

ل خرقا واضحا ألحكام القانون عدد	63	لسنة	2004،	بادرت	
ّ
وبغاية وضع حد لهذه الظاهرة،	التي تمث

الهيئــة بربــط الصلــة مــع الهيئــة الوطنيــة لإلتصــاالت باعتبارهــا الســلطة التعديليــة فــي املجــال،	قصــد	
إيجــاد حــل لهــذه املعضلــة.	واتجــه الــرأي إلــى اعتمــاد الحــل الــذي توّصــل إليــه مشــغلو الهاتــف الجــّوال فــي	

ــن مــن عــدم تلقــي اإلرســاليات القصيــرة اإلشــهارية.	
ّ
دول أخــرى،	واملتمثــل فــي تركيــز منظومــة تمك

وتــم التفاهــم فــي موفــي ســنة	2017	علــى إبــرام اتفاقيــة فــي هــذا الخصــوص،	بيــن الهيئــة الوطنيــة لحمايــة	
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املعطيــات الشــخصية والهيئــة الوطنيــة لإلتصــاالت والوكالــة التونســية لألنترنــات والوكالــة الوطنيــة	
للسالمة املعلوماتية واملنظمة الوطنية للدفاع عن املستهلك والغرفة الوطنية للخدمات ذات القيمة	

لة للهاتــف الجــوال.
ّ
املضافــة لالتصــاالت والشــركات الثالثــة املشــغ

ه.	مشروع تصنيف املعطيات العمومية

ينــّص	الفصــل	60	مــن القانــون األسا�ســي عــدد	22	لســنة	2016	املــؤرخ فــي	24	مــارس	2016،	علــى أنــه	
يتوجب على الهياكل العمومية الخاضعة للقانون املذكور،	تركيز واستغالل منظومة تصنيف للوثائق	
اإلدارية التي بحوزتهم،	بغاية تيسير ممارسة حق النفاذ إليها،	وذلك في أجل ال يتعّدى السنة من تاريخ	

دخــول القانــون املذكــور حّيز النفاذ.

وفــي إطــار املهــام املوكولــة إليهــا،	فــإن الهيــاكل العموميــة مدعــوة إلــى معالجــة كــم هائــل مــن املعطيــات	
ل تلــك املعطيــات مخزونــا هامــا وتخضــع معالجتهــا لقواعــد	

ّ
املضمنــة بوثائــق ورقيــة أو رقميــة.	وتشــك

 أنــه،	وعلــى إثــر بعــض الحــوادث التــي حصلــت مؤخــرا واملتمثلــة فــي تســريب بعــض	
ّ

قانونيــة محــّددة.	إال
الوثائــق وإتــالف بعضهــا واســتحالة النفــاذ إلــى البعــض اآلخــر،	قــررت الحكومــة التونســية إنشــاء	قواعــد	

مرجعيــة لتصنيــف املعطيــات العموميــة.	

وسيكون لهذا التصنيف انعكاسات هامة على مجاالت عّدة نذكر منها على وجه الخصوص	:

إحــداث إطــار يســّهل اســتغالل وإعــادة اســتعمال املعطيــات العموميــة بــكل أمــان،	ويضمــن		 
الســيادة الرقميــة للدولــة التونســية.

حماية مخزون املعطيات العمومية ضد أي خطر ينتج عن تهديدات قصدية أو حوادث تمّس		 
من سالمته أو استغالله أو سّريته.	

التطابق مع القوانين الجاري بها العمل واملمارسات الفضلى.	 

ــن هــذه القواعــد املرجعيــة مــن تحقيــق مســتوى عالــي للمالءمــة بيــن مختلــف األنظمــة	
ّ
ويجــب أّن	تمك

املوجــودة ملعالجــة املعطيــات مــن جهــة،	والشــروط والقواعــد التــي تقتضيهــا حمايــة تلــك املعطيــات	
مــن جهــة أخــرى.	وقــد اســتعانت الوكالــة الوطنيــة للســالمة املعلوماتيــة بمكتــب	»ديفوتيــم ماناجمنــت	

كونســولتنق«	إلنجــاز دراســة لتركيــز نظــام قواعــد مرجعيــة لتصنيــف املعطيــات العموميــة.

وقــد تولــت وزارة تكنولوجيــات اإلتصــال واإلقتصــاد الرقمــي إحــداث لجنــة خاصــة متعــددة األطــراف	
تقوم بإنجاز هذه الدراسة،	وإعداد اإلطار القانوني،	تكون بقيادة الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية	

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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وتضــم ممثــال عــن الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية.		

وقد شــرعت اللجنة في أعمالها وتوصلت إلى اقتراح مشــروع نظام قواعد مرجعية تمت مناقشــته من	
قبــل عديــد األطــراف املعنيــة،	فــي نطــاق ورشــة عمــل بغايــة تحســينه.	وقــد تأّســس التصنيــف علــى أربعــة	

أصنــاف مــن الوثائــق:	ســرية للغايــة،	ســرية،	محميــة،	متاحــة للعمــوم.	

و.	مشروع املعّرف الوحيد للمواطن

يعتبر مشروع املعّرف الوحيد للمواطن التون�سي،	بمثابة الحل املعجزة بالنسبة إلى الهياكل العمومية،	
ــن مــن التعــّرف مــن خــالل قواعــد البيانــات العموميــة علــى كل املعلومــات الخاصــة بــكل	

ّ
باعتبــاره يمك

مواطــن،	وكذلــك تجميعهــا ومقاربتهــا،	علــى الوضعيــة الحقيقــة لشــخص مــا،	أو ملجموعــة أشــخاص،	
واتخــاذ القــرارات املالئمــة فــي شــأنهم.	وقــد انطلقــت فكــرة املعــّرف الوحيــد فــي فرنســا منــذ ســنة	1974	،	
ــن مــن خــالل اســناد كّل	مواطــن	

ّ
ــا أطلقــت وزارة الداخليــة مــا يســمى	»بمشــروع ســافاري«،	الــذي يمك

ّ
ملـ

فرن�ســي معــّرف وحيــد،	مــن تجميــع كل املعطيــات املتعلقــة بــه واملتفرقــة فــي مختلــف اإلدارات املنفصلــة	
عــن بعضهــا.

كل اإلدارات ال	 وقــد انتهــت الحكومــة التونســية إلــى أّن	
ــن مــن الحصــول علــى املعلومــات املتعلقــة بمواطــن	

ّ
تتمك

مــا باعتبارهــا متفرقــة بيــن مختلــف تلــك اإلدارات وهــو	
مــا يحــول دون الحوكمــة الرشــيدة لعديــد امللفــات،	ومــن	
ولذلــك فقــد أصبــح	 ذلــك مثــال ملــف صنــدوق الدعــم.	
ــن مــن تبــادل املعلومــات	

ّ
مــن الضــروري إيجــاد آليــة تمك

وهــو مــا جعــل املجلــس األعلــى	 بيــن مختلــف اإلدارات،	
اإلســتراتيجي لإلقتصــاد الرقمــي،	يتخــذ قــرارا فــي جلســته	
املعــّرف	 بإحــداث  	2015 ســبتمبر	 	23 بتاريــخ	 املنعقــدة 
لحمايــة	 الوطنيــة  الهيئــة  وتشــريك  للمواطــن  الوحيــد 
املعطيــات الشــخصية فــي تصــّور وتنفيــذ هــذا املشــروع.	

وفــي هــذا اإلطــار تــم بتاريــخ	16	جانفــي	2017	إمضــاء	وثيقــة تفاهــم بيــن وزارة الجماعــات املحليــة ووزارة	
تكنولوجيــا اإلتصاللــت واإلقتصــاد الرقمــي والهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية،	تنــص فــي	
فصلهــا الثالــث علــى أّن	الهيئــة تكــون مســؤولة عــن مراقبــة اســتعمال املعطيــات الشــخصية وضمــان	
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احتــرام قواعــد حمايــة وســالمة تلــك املعطيــات بواســطة املنظومــة الوطنيــة للمعــّرف الوحيــد للمواطــن.

وقــد تقــّرر فــي نطــاق لجنــة القيــادة لهــذا املشــروع،	إدراج األحــكام املتعلقــة بإحــداث املعــّرف الوحيــد	
للمواطــن صلــب مشــروع القانــون األسا�ســي املتعلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية.

ز.	مشروع القانون املتعلق بالجرائم السيبرنية

تعد الجرائم الســيبرنية من أكبر املخاطر التي تهّدد الدول،	خاصة وأنها تصّنف ضمن الجرائم العابرة	
للحدود.	كما تمّس	هذه الجرائم مباشــرة بالبيانات املعلوماتية وخاصة منها املعطيات الشــخصية.	

ولهــذه األســباب فقــد وضــع املجتمــع الدولــي إطــارا قانونيــا ملكافحــة هــذه الظاهــرة،	ومــن ذلــك إصــدار	
مجلــس أوروبــا فــي شــهر أوت	2011،	التفاقيــة بودابســت املفتوحــة إلمضــاء	الــدول مــن خــارج الفضــاء	

األوروبــي،	والتــي شــرعت تونــس فــي إجــراءات اإلنضمــام إليهــا.	

وتجــدر املالحظــة فــي هــذا الخصــوص أّن	تونــس بصــدد إعــداد مشــروع قانــون حــول الجرائــم الســيبرنية	
منــذ ســنة	2009،	شــاركت الهيئــة فــي إعــداده وصياغتــه،	وهــو متالئــم مــع اتفاقيــة بودبســت،	وينتظــر	

عرضــه قريبــا علــى مجلــس الــوزراء.

أ.	املساهمة في مؤتمر الدول الحامية للمعطيات الشخصية

انعقــدت الــدورة األولــى للمؤتمــر الدولــي للهيــاكل والهيئــات الحاميــة للمعطيــات الشــخصية،	ســنة	1979 
بمدينــة بــون بأملانيــا الغربيــة.	ويضــم هــذا املؤتمــر	
هيئــة حاميــة للمعطيــات	 	110 حاليــا أكثــر مــن	
الشــخصية،	مــن مختلــف دول العالــم.	وتســعى	
هــذه الهيئــات مجتمعــة إلــى تكويــن منتــدى عالمــي	
يكــون رائــدا فــي هــذا املجــال ويتولــى نشــر ثقافــة	
وتبــادل	 وتوفيــر  الشــخصية  املعطيــات  حمايــة 
الخبرات واملساعدة التقنّية بين الدول األعضاء.	

ومنــذ إحداثــه،	ظــل هــذا املؤتمــر ينعقــد ســنوّيا	
وهــو مفتــوح ملشــاركة	 الخريــف،	 خــالل فصــل 
وكذلــك	 العالقــة  ذات  العموميــة  الهيــاكل 
االقتصــادي	 العالــم  فــي  والفاعليــن  املختصيــن 

القسم السادس: العالقة مع الهياكل والبرامج الدولية
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ومكّونــات املجتمــع املدنــي.	ويعقــد هــذا املؤتمــر بعــض الجلســات املغلقــة،	التــي تخصــص ألعمــال هيئــات	
بــه واملعتمــدة مــن قبلــه. الحمايــة األعضــاء	

وقد تّم	قبول عضوية الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية بهذا املؤتمر خالل سنة	2012،	مما	
ســمح لهــا باملشــاركة كعضــو فــي املؤتمــر فــي دورتــه الخامســة والثالثيــن املنعقــدة بفرصوفيــا،	ســنة	2013.	
ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبحــت الهيئــة تشــارك فــي هــذا املؤتمــر بصفــة منتظمــة علــى مســتوى النقاشــات	

واتخــاذ القــرارات.

ب.	اللجنة الفنّية للمعاهدة	108	ملجلس أوروبا

ينــص الفصــل	18	مــن اإلتفاقيــة	108	ملجلــس أوروبــا،	علــى إحــداث لجنــة فنّيــة استشــارية تتكــّون مــن	
ممثليــن عــن الــدول األعضــاء.	وتشــارك تونــس منــذ	
ســنة	2011	فــي أعمــال هــذه اللجنــة بصفــة مالحــظ.	
وأصبحــت تشــارك فــي تلــك األعمــال بواســطة الهيئــة	
اللجنــة	 وتقــوم  	.2017 ســنة	 منــذ  عضــو  بصفــة 
بتقديــم مقترحــات لتســهيل وتحســين تطبيــق أحــكام	
كمــا تبــدي	 علــى املســتوى الوطنــي.	 	108 اإلتفاقيــة	

رأيهــا فــي هــذا الخصــوص.	

ج.	الجمعية الفرنكوفونية للهيئات الحامية للمعطيات الشخصية

تم إنشاء	الجمعية الفرنكوفونية للهيئات الحامية للمعطيات الشخصية في شهر سبتمبر من سنة	2007 
ممثلــي	 مــن  بمبــادرة  وذلــك  الكنــدا،	 بمونريــال 
للمعطيــات	 الحاميــة  الفرنكوفونيــة  الهيئــات 
واملنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة.	 الشــخصية،	

ومــن مهــاّم	هــذه الجمعيــة تدعيــم عمــل الهيئــات	
األعضــاء	ملزيــد تطويــر قانــون حمايــة املعطيــات	
وتبــادل	 علــى البحــوث  والتشــجيع  الشــخصية 
قطــب	 تكويــن  كذلــك  مهامهــا  ومــن  التجــارب.	
حمايــة	 مجــال  فــي  لإلختبــارات  فرنكوفونــي 

املعطيــات الشــخصية،	وتجميــع ونشــر املعلومــات املتعلقــة بالهيئــات األعضــاء،	والتعــاون مــع منظمــات	
والديمقراطيــة.  الشــخصية  املعطيــات  حمايــة  لتطويــر  أخــرى  وجمعيــات 
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وقــد تــّم	قبــول تونــس كعضــوة بهــذه الجمعيــة منــذ ســنة	2000.	وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــّم	انتخــاب الهيئــة	
الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية	
خــالل	 الجمعيــة  لهــذه  رئيــس  كنائــب 
املنعقــدة	 العاشــرة  العامــة  الجلســة 
شــهر	 فــي  فاســو  بوركينــا  بوقادوقــو،	
ســبتمبر	 شــهر  وفــي  	.2016 ســبتمبر	
2017	نظمــت الهيئــة الوطنيــة لحمايــة	
املعطيــات الشــخصية الجلســة العامــة	
الســنوية الحاديــة عشــر لهــذه الجمعيــة	

بتونــس العاصمــة.	وينتظــر أّن	تتولــى الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية رئاســة هــذه الجمعيــة	
 .2019 مــن ســنة	 ابتــداء	

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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بكة االفريقية للهيئات الحامية للمعطيات الشخصية
ّ

د.	الش

على إثر املبادرة التي أطلقت في داكار بالسينغال،	سنة	2015	بمناسبة انعقاد املنتدى اإلفريقي لحماية	
الشــخصية،	 املعطيــات 
إنشــاء	 عــن  اإلعــالن  تــم 
االفريقيــة	 ــبكة 

ّ
الش

الحاميــة	 للهيئــات 
الشــخصية.	 للمعطيــات 
النظــام	 اعتمــاد  تــم  وقــد 
الشــبكة	 لهــذه  األسا�ســي 
فــي شــهر ســبتمبر	2016	فــي	
وقادوقوـ	ببوركينا فاســو.	

فــي بلــورة هــذا املشــروع الطمــوح.	 وقــد ســجلت الهيئــة حضورهــا بكافــة هــذه األعمــال وســاهمت 

ــبكة إيجاد فضاء	تعاون بين الهيئات اإلفريقية الحامية للمعطيات الشــخصية	
ّ

ومن أهداف هذه الش
مــن جهــة،	وهيــاكل القطاعيــن العــام والخــاص ومنظمــات املجتمــع املدنــي مــن جهــة أخــرى،	وذلــك بغايــة	

تبــادل األفــكار والتجــارب املّتصلــة بمجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية.

ه.	املقّرر الخاص لألمم املتحدة املكلف بالحياة الخاصة

بقــرار مــن مجلــس حقــوق اإلنســان ملنظمــة األمــم املتحــدة مــؤرخ فــي	26	مــارس	2016،	تــم إحــداث خطــة	
املقّرر الخاص املكلف بالحياة الخاصة ملدة نيابية بثالث	
ســنوات.	وقــد عّبــر املجلــس فــي قــراره عــن	»بالــغ انشــغاله	
باإلنعكاســات الوخيمــة علــى ممارســة حقــوق اإلنســان،	
املترتبــة عــن مراقبــة األشــخاص والنفــاذ إلــى اتصاالتهــم	
بما فيها تلك املجراة خارج حدود الوطن،	وكذلك تجميع	
ذلــك علــى نطــاق	 معطياتهــم الشــخصية خاصــة إذا تــّم	
واســع«.	كمــا تطــّرق القــرار إلــى مراقبــة الحكومــات إذ جــاء	

فيــه:	

»أّن	وتيــرة التطــور التكنولوجــي الــذي يتيــح لــكل فــرد،	فــي	
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات	 أي مــكان فــي العالــم،	
واالتصــاالت الجديــدة،	مــن شــأنه أّن	يزيــد فــي آن واحــد	
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مــن قــدرة الســلطات العموميــة واملؤسســات	
وتجميعهــا	 البيانــات  مراقبــة  علــى  واألفــراد 
ل انتهاكا لحقوق	

ّ
والنفاذ إليها،	وهو ما قد يشك

.« اإلنســان	

وقــد تولــى مجلــس حقــوق اإلنســان فــي شــهر	
جويليــة ســنة	2015	تعييــن األســتاذ جوزيــف	
كّناتت�ســي مــن مالطــا كأول مقــّرر خــاص يعنــى	
وقــد أعيــد تعيينــه لفتــرة	 بالحيــاة الخاصــة.	
ثانيــة فــي عــام	2018.	وفــي إطــار املهمــات التــي	
تولــى بالتعــاون مــع املعهــد الوطنــي	 قــام بهــا،	

لتنميــة الصــادرات،	تنظيــم ورشــات عمــل دوليــة تتنــاول مســألة حمايــة املعطيــات الشــخصية والحيــاة	
ــم فــي تونــس خــالل شــهر مــاي	2017	بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات	

ّ
الخاصــة.	كمــا نظ

الشــخصية،	ورشــة عمــل ثانيــة.	

و.	برنامج	»تآكس«	ملجلس ألوروبا

تــم تأســيس	»تآكــس«	ســنة	1996	مــن قبــل املفوضيــة األوروبيــة،	وهــو برنامــج يهــدف إلــى دعــم مكّونــات	
املجتمــع املدنــي فــي الــدول املرشــحة لإلنتفــاع بالبرنامــج.	وبدايــة مــن ســنة	
2006،	امتــّد	هــذا البرنامــج تدريجيــا إلــى الــدول املجــاورة ومــن بينهــا تونــس،	
وذلك بهدف تعزيز التقارب بين مكّونات املجتمع املدني على أساس تبادل	
التجــارب.	وبرنامــج تآكــس أي	»املســاعدة التقنيــة وتبــادل املعلومــات«	هــو	
أداة تهدف إلى تقديم مساعدة تقنّية على املدى القصير لفائدة لإلدارات	

العموميــة للــدول املنتفعــة بالبرنامــج فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة وخطــة مســاعدة.	كمــا يهــدف البرنامــج إلــى	
مساعدة الدول املجاورة في الجوانب املتعلقة بمالءمة تشريعاتها مع تشريع اإلتحاد األوروبي.	ويتمحور	
البرنامــج أساســا حــول حاجيــات الــدول،	ويســاعد فــي توفيــر الخبــرة املناســبة ملعالجــة القضايــا علــى املــدى	

القصير.

وقد استفادت الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية من هذا البرنامج باألنشطة التالية	:

زيارة دراسّية،	من	16	إلى	19	فيفري	2010،	إلى الهيئة الفرنسية لحماية املعطيات الشخصية		 
نــت إطــارات الهيئــة مــن اإلطــالع علــى التجربــة الفرنســية التــي تعتبــر رائــدة أوروبيــا فــي	

ّ
»كنيــل«،	مك
هذا املجال.	

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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اســتقبال لجنــة خبــراء	يومــي	20	و21	ســبتمبر	2010	حــول طــرق تنفيــذ املهــام املوكولــة للهيئــة		 
الوطنية لحماية املعطيات الشخصية.	وقد كانت اجتماعات هذه اللجنة فرصة ألعضاء	الهيئة	
ملناقشــة عديد املســائل مع الخبراء	األوروبيين،	مثل نقل املعطيات الشــخصية إلى الخارج وأمن	

وســالمة املعطيــات الشــخصية وقواعــد معالجتهــا.

تنظيــم ورشــة عمــل خــالل شــهر جــوان	2012	حــول تقييــم وتحييــن القانــون األسا�ســي عــدد	63 	 
لســنة	2004	املتعلــق بحمايــة البيانــات الشــخصية.

ز.	برنامج	»		P3a«	لالتحاد االوروبي

تتمثــل برامــج التوأمــة فــي إطــار برنامــج		P3a«	فــي مبــادرات أطلقتهــا املفوضيــة األوروبيــة فــي عــام	1998	فــي	
ســياق األعمــال التحضيريــة لتوســيع االتحــاد األوروبــي.	وقــد تــم هــذا التوســيع فــي	
ســنة	2002	ليشــمل دول غــرب البلقــان.	وفــي ســنة	2003	ليشــمل الــدول التــي	
أمضــت اتفاقيــات الشــراكة والتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي ومــن بينهــا تونــس،	
وذلك بغاية دعم التعاون في نطاق األهداف العامة للشراكة األورومتوسطّية.	

وتعتبــر التوأمــة،	أداة مميــزة للتعــاون مــن أجــل تعزيــز القــدرة املؤسســاتية لــدول	
الجــوار التــي ينظمهــا دليــل مشــترك لعمليــات التوأمــة.	ويهــدف هــذا الدليــل إلــى	
تحســين وتحديــث إدارات الــدول املســتفيدة مــن خــالل تنظيــم نــدوات وورشــات	

القانونيــة	 النصــوص  الهيكلــي للمؤسســات ومراجعــة  التنظيــم  الدراســات وإعــادة  وإعــداد  تكويــن،	
والترتيبيــة ذات العالقــة بمكّونــات املجتمــع املدنــي.

وفي هذا اإلطار،	شرعت املفوضية األوروبية منذ سنة	2016	في مناقشة برنامج مساعدة تقنّية لفائدة	
الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية.	ويحمــل هــذا البرنامــج عنــوان	»املســاعدة التقنيــة لفائــدة	
الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشــخصية	:	تدعيم النظام الوطني لحماية املعطيات الشــخصية في	

ــل مخرجــات هــذا البرنامــج في العناصر التالية:
ّ
تونــس«.	وتتمث

مراجعة اإلطار التشريعي واملؤسساتي واالتصالي	 

إعــداد كتــاب أبيــض يتضمــن تقييمــا للمعلومــات الواقعيــة التــي تــم تجميعهــا فــي نهايــة مرحلــة		 
التشــخيص.

وضع إستراتيجية تطوير النظام الوطني لحماية املعطيات الشخصية.	 

ن من التواصل حول اإلستراتيجية.	 
ّ
إعداد وثيقة مرجعية باللغتين العربية والفرنسية،	تمك

إعداد بطاقة حول املكلف بحماية املعطيات الشخصية تبّين الكفاءة املهنية واملهارات املطلوبة		 
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لهذه الخطة واملهام املوكولة لصاحبها.

وضع املقاييس املرجعية للعالمة التي تسندها الهيئة.		 

والسياســة		  الشــخصية  املعطيــات  حمايــة  تطويــر  اســتراتيجية  لتوظيــف  عمــل  خطــة  وضــع 
االتصاليــة.

ح.	برنامج األمم املتحدة لإلنماء

شــاركت الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية خــالل شــهر جويليــة مــن ســنة	
تــم	 فــي مهمــة دراســية لــدى كّل	مــن نظيرتهــا الفرنســية ونظيرتهــا البلجيكيــة،	 	،2013
تنظيمها من قبل برنامج األمم املتحدة لإلنماء.	وانتفع بها أعضاء	من الهيئة وأعضاء	

مــن مجلــس نــواب الشــعب.	

ط.	مجلس أوروبا

شاركت الهيئة في هذا اإلطار في منتدى حول	»حماية املعطيات الشخصية وحرية التعبير«	تم تنظيمه	
خالل شهر مارس من سنة	2014	بالتعاون مع مجلس أوروبا.

تــم إنجــاز أول عمليــة ســبر آراء	مــن قبــل مكتــب	»ســيقما كونســاي«	فــي شــهر أفريــل ســنة	2016.	وتعلقــت	
العمليــة بعّينــة تضــم	2000	شــخص،	أثبتــت نتائجهــا انعــدام مفهــوم املعطيــات الشــخصية لــدى العمــوم	

وغيــاب أي ردة فعــل بالســلب أو باإليجــاب تجــاه مســألة حمايــة املعطيــات الشــخصية.	

قرابــة نصــف املســتجوبين ال يعرفــون	 أّن	 ذلــك 
أمــا الذيــن حاولــوا	 معنــى املعطيــات الشــخصية.	
تقديم تعريف للمعطيات الشخصية فلم تتعدى	
نسبتهم%3		واقتصر تعريفهم لتلك املعطيات على	
اإلســم واللقــب.	كمــا أّن	%12	منهــم فقــط صّرحــوا	
بأنهــم علــى علــم بوجــود هيئــة حمايــة املعطيــات	

الشــخصية.	

القسم السابع : سبر اآلراء

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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وقــد بلــغ عــدم اهتمــام املســتجوبين بحمايــة معطياتهــم الشــخصية إلــى درجــة أنهــم ال يــرون مانعــا مــن	
أن تتــّم	إحالــة تلــك املعطيــات إلــى الغيــر دون	
املســتجوبين	 مــن  	47% أّن	 كمــا  علمهــم.	
نــون الغيــر مــن معطياتهــم	

ّ
صّرحــوا بأنهــم يمك

الشخصية دون أي حماية لتلك املعطيات	
حقوقهــم	 ملمارســة  ضمــان  أدنــى  ودون 
%80	مــن هــؤالء	عبــروا عــن	 عليــه.	ولــو أّن	

انزعاجهــم مــن هــذه الوضعيــة.	

كمــا أثبتــت العمليــة أّن	%60	مــن املســتجوبين ال يعارضــون فــي قبــول اإلرســاليات القصيــرة عبــر الهاتــف	
التي ترد عليهم من شركات مختلفة لغايات	
موافقتهــم	 علــى  الحصــول  دون  تجاريــة،	
عــن	 يتســاءلون  ال  	 أنهــم	 كمــا  املســبقة.	
كيفية حصول تلك الشركات على هوياتهم	

وأرقــام هواتفهــم.	

وفــي خصــوص كاميــرات املراقبــة فــإن	72% 
باكتشــافهم	 صرحــوا  املســتجوبين  مــن 
عــن طريــق الصدفــة لتركيــز تلــك الوســائل	
بالفضــاءات العامــة،	وأن	%11	منهــم فقــط صرحــوا باكتشــافهم ملعلقــات تــدل علــى تركيــز تلــك الوســائل.	

ممــا يســتنتج منــه أّن	وجودهــا ال يثيــر أي إشــكال بالنســبة ألغلبيــة املســتجوبين.	

املعطيــات	 حمايــة  ثقافــة  انعــدام  علــى  يــدل  وممــا 
منهــم ال	 	53% فــإن	 الشــخصية لــدى املســتجوبين،	
يــرون مانعــا مــن نشــر تســجيالت وســائل املراقبــة عبــر	

االجتماعــي.	 التواصــل  شــبكات 

وفــي خصــوص رأيهــم حــول مشــروع إحــداث بطاقــة	
تعريف بيومترية،	فإن	%77	من املستجوبين ساندوا	

إنجــاز هــذا املشــروع.	



151تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية  2009 - 2017

	، 	2017 ســنة	 ــى 
ّ
موف وفــي 

تــم إنجــاز عمليــة ســبر آراء	
قبــل	 مــن  ممّولــة  ثانيــة 
مؤسســة فريدريــش ناومــان	
قــام بهــا نفــس مكتــب ســبر	
اآلراء.	وذلــك بغايــة معرفــة	
مــدى تطــور ثقافــة حمايــة	
املعطيات الشــخصية لدى	
مــرور	 بعــد  التونســيين،	
ســنة علــى عمليــة ســبر اآلراء	

األولــى.

علــى ضــوء	النتائــج املتحصــل عليهــا،	يمكــن الجــزم بــأن الثقافــة العامــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية	
لــدى التونســيين،	لــم تتحّســن إال بنســبة ضئيلــة،	بالرغــم مــن تطــور الظهــور اإلعالمــي للهيئــة بغايــة	

التوعيــة والتثقيــف.	

تســجيل	 تــّم	 وقــد 
نفــس النســب تقريبــا	
التــي ســبق تســجيلها	
ســبر	 عمليــة  خــالل 

األولــى.	 اآلراء	

هــذا	 يثبــت  ومــا  	
املتدنــي	 املســتوى 
حــول	 الثقافــة  مــن 
الحقــوق التــي ينتفــع	
بها املواطن في حماية	
معطياته الشخصية	

أن الهيئــة لــم تتلقــى أي شــكاية رفــض تمكيــن مواطــن مــن حقــه فــي النفــاذ إلــى		معطياتــه الشــخصية.

وفي خصوص ظاهرة االستعمال املفرط لرقم بطاقة التعريف الوطنية من طرف الهياكل العمومية	

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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فقــد تبيــن أن عديــد املواطنيــن ال تقلقهــم	 والخاصــة،	
مثل هذه املمارســات.	وهو أمر مثير لالســتغراب،	خاصة	
بعــد التجــاوزات التــي تــم تســجيلها خــالل االنتخابــات	
الرئاســية لســنة	2014،	واملتمثلــة فــي				اســتعمال أرقــام	

بطاقات تعريف مواطنين ال علم لهم بذلك في عمليات	
تزكيــة بعــض املرشــحين.	وكذلــك حــاالت انتحــال الصفة	
باســتعمال نســخ مــن بطاقــات تعريــف وطنيــة ملواطنيــن	

دون علمهــم،	القتنــاء	شــريحة هاتــف جــوال.	

ببطاقــة	 االســتظهار  طلــب  خصــوص  وفــي 
التعريف الوطنية من قبل أعوان استقبال في	
مؤسســات عموميــة أو خاصــة،	مــع االحتفــاظ	
بهــا ملــدة تواجــد املعنــي باألمــر داخل املؤسســة،	
فــإن ذلــك يعــد خرقــا للمعطيــات الشــخصية	
املضمنــة بالبطاقــة.	غيــر أن مــا يقــارب	47	مــن	
التونســيين يقلقهــم هــذا التعامــل فــي حيــن أّن	

أكثــر مــن	%15	منهــم ال يقلهــم هــذا االجــراء.

علــى	 طــرح  الــذي  اآلخــر  املهــم  الســؤال  أمــا 
مــدى	 تقييــم  الــى  يرمــي  كان  املســتوجبين 
انزعاجهــم مــن قبــول ارســاليات اشــهارية علــى	
هواتفهم الجوالة،	عّبر	%52	منهم عن قلقهم	
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مــن هــذه الظاهــرة.	فــي حيــن أن	%23	مــن املســتوجبين تقلقهــم هــذه االرســاليات غيــر املرغــوب فيهــا،	لكنهــم	
ال يتســاؤلون عــن مــدى قانونيتهــا وال يتصــورون أنهــا تمثــل	

خرقــا واضحــا لقانــون حمايــة املعطيــات الشــخصية.

ظاهــرة أخــري مجتمعيــة هــي تواجــد وســائل املراقبــة بــكل	
األماكــن واملحــالت التجاريــة واإلداريــة.	وهــي ال تثير تســاءل	
وخاصــة اســتعمال	 التونســيين عــن قانونيــة تركيزهــا،	
التســجيالت التــي تســمح بتخزينهــا والتــي يمكــن فــي بعــض	
األحيــان نشــرها علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي.	ال	
يتفطــن أغلــب املســتوجبين إلــى وجــود هــذه املعــدات وال	

يتســاءلون عــن مــدى احتــرام أصحابهــا لقانــون	
حماية املعطيات الشخصية.	ولذلك فإن	93% 
مــن املســتوجبين يصرحــون بعــدم تقلقهــم مــن	
انتشــار كاميــرات املراقبــة فــي محيطهــم وحياتهــم	

اليوميــة.

الحوصلة

بالرغم من تطور نشاط الهيئة في مجاالت التوعية والتثقيف خاصة خالل املدة النيابية األخيرة بوضع	
اســتراتيجية تواصــل عبــر املشــاركة فــي أنشــطة وطنيــة ودوليــة،	وتواجــد الهيئــة فــي وســائل اإلعــالم بجميــع	
أصنافهــا،	وإبــرام اتفاقيــات مــع هيــاكل وطنيــة ودوليــة بغايــة إرســاء	شــراكة فــي ميــدان حمايــة املعطيــات	
الشــخصية،	واملشــاركة فــي تصــور وتنفيــذ عديــد البرامــج الوطنيــة.	فقــد أثبتــت نتائــج ســبر اآلراء	محدوديــة	
ثقافة حماية املعطيات الشخصية لدى املواطن التون�سي،	مما يجعله غير واع بخطورة خرق معطياته	

الشــخصية مع ما يترتب عن ذلك من مســاس بحقوقه األساســية.

الحوصلة

ثقافة حماية املعطيات الشخصية
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االستنتاجات

ـــــــ	بالرغــم مــن تركيــز الهيئــة منــذ ســنة	2009	فــإن ظهورهــا علــى الســاحة اإلعالميــة لــم يرقــى إلــى املســتوى	
املأمــول إال خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة.

ــــ	التشريع الحالي ال يسمح بإرساء	مقومات حماية املعطيات الشخصية.

ـــــــ	عــدم صــدور أحــكام قضائيــة رادعــة لخــرق قانــون حمايــة املعطيــات الشــخصية يتولــد عنــه إحســاس	
باإلفــالت مــن العقــاب.

ـــــــ	رغــم تطــور حمايــة املعطيــات الشــخصية علــى املســتوى الدولــي،	فــإن معاضــدة مكونــات املجتمــع املدنــي	
للهيئــة تبقــى دون املأمــول.

املقترحات

-	ضرورة مراجعة التشريع الحالي وذلك باإلسراع بإصدار مشروع القانون الجديد.	

ـــــ	ضرورة تدعيم اإلمكانيات البشرية واملادية للهيئة.

ــــ	وجوب وضع استراتيجية تواصل أكثر حرفية مع مختلف األطراف مع تشريك مكونات املجتمع املدني.



الباب السابع
موارد الهيئة
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ال يمكن تصّور أي هيكل رقابة يتمّتع بسلطة تقريرية أو تعديلية دون أّن	تكون له موارد مالية وبشرية	
مســتقلة تخــّول لــه القيــام باملهــام املوكولــة اليــه.	وخالفــا ملــا ينــص عليــه القانــون األسا�ســي عــدد	63	لســنة	
2004	مــن أّن	الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية تتمتــع بالشــخصية القانونيــة واالســتقالل	
املالي،	فإن وضعيتها اإلدارية الفعلية ال تسمح لها بانتداب إطاراتها وأعوانها،	فضال عن انعدام مواردها	

املالية الخاصة ومحدودية املنحة املسندة لها من قبل الدولة.

وتعــود هــذه اإلخــالالت إلــى ظــروف تركيــز الهيئــة ودخولهــا حيــز النشــاط،	إذ تــم اعتبارهــا،	خالفــا لنــص	
إحداثهــا،	كمؤسســة موضوعــة تحــت إشــراف وزارة العــدل،	ثــم فيمــا بعــد تحــت إشــراف الــوزارة املكلفــة	
بحقوق اإلنسان.	وتجدر اإلشارة إلى أنه في سنة	2012،	تقّدم وزير العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان	
آنــذاك،	بطلــب رســمي إلــى الحكومــة إللحــاق الهيئــة بالــوزارة املذكــورة،	إال أّن	مراســلته بقيــت دون رّد،	
ــت الهيئــة تحــت إشــراف وزارة العــدل فــي مخالفــة صريحــة للنــص املحــدث لهــا إلــى حــد شــهر جانفــي	

ّ
وظل

		.2017

وتجــدر املالحظــة بــأن كافــة أعضــاء	الهيئــة وإطاراتهــا وأعوانهــا،	هــم فــي وضعيــة إلحــاق.	وأّن	الهيئــة ال تتمتع	
باســتقاللية تامــة بالنظــر إلــى وجودهــا تحــت إشــراف الــوزارة.	وعــالوة عــن ذلــك فإنهــا تخضــع مــن حيــث	

مســك محاســبتها وميزانيتهــا إلــى القواعــد الصارمــة للمحاســبة العموميــة.

	وتشــكو الهيئــة مــن نقــص فــادح فــي الوســائل البشــرية	)القســم األول(	واملاديــة	)القســم الثانــي(	واملاليــة	
)القســم الثالــث(	املوضوعــة علــى ذمتهــا.	

بالنظــر إلــى املهــام املوكولــة إلــى الهيئــات املســتقلة،	واملتمثلــة فــي مراقبــة وتطويــر مجاالت اختصاصها،	فإن	
نهــا تنفيــذ مهامهــا بقــدر كبيــر مــن الحرفيــة،	بمــا يضمــن	

ّ
ذلــك يتطلــب منهــا تركيــز إدارة ذات كفــاءة،	تمك

ر سلبا على حسن أدائها.
ّ
استمرارية عملها.	ولقد عانت الهيئة من نقص فادح على هذا املستوى بما أث

يتكون الجهاز اإلداري واملالي للهيئة،	من إطارات وأعوان في وضعية إلحاق،	تّم	اختيارهم في أغلبهم من	
أعــوان املحاكــم.	وباعتبــار أّن	الهيئــة تــم وضعهــا تحــت إشــراف وزارة العــدل فقــد وقــع تعييــن قــاض عدلــي	

على رأســها خالل مدتين نيابيتين،	وعضوين قارين هما قا�سي عدلي وقا�سي إداري.

وعلى امتداد الســنوات التســع لنشــاط الهيئة	)من	2009	إلى موفى	2017(،	فإن مجموع األعوان الذين	
عملوا بها ملدد متفاوتة قد بلغ	22	عونا يمكن توزيعهم كما يلي	:

القسم األول  : موارد بشرية محدودة

موارد الهيئة
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وكمــا يتبيــن مــن الجــدول أعــاله،	فــإن العملــة يمثلــون أكثــر مــن نصــف األعــوان.	أمــا بقيــة األعــوان باســتثناء	
الكاتــب العــام،	فــإن رتبهــم ال تتعــدى كاتــب محكمــة أو ملحــق تصــرف.	كمــا أّن	هــؤالء	األعــوان يفتقــدون	
إلــى التكويــن الخــاص فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية.	وال يوجــد مــن ضمنهــم أي عــون أو إطــار قــادر	
علــى القيــام بأعمــال رقابــة ميدانيــة أو مختــص فــي مجــال اإلعالميــة ومعالجــة املعطيــات الشــخصية.	كمــا	
تفتقــد الهيئــة إلــى مختصيــن فــي التوثيــق،	وفــي تقنيــات اإلتصــال وامللتيميديــا،	وفــي التواصــل عبــر موقــع	

الهيئــة وإدارة شــبكات التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا.			

والجديــر باملالحظــة أّن	األعــوان امللحقيــن،	ولئــن كان تقييــم أدائهــم املنهــي مــن اختصــاص رئيســهم املباشــر	
وهــو رئيــس الهيئــة،	إال أنهــم يظلــون مــن حيــث ترقيتــم وتدرجهــم املنهــي وتأديبهــم راجعيــن بالنظــر إلــى إدارتهــم	
األصليــة املتمثلــة فــي وزارة اإلشــراف.	ومــن شــأن هــذه الوضعيــة أّن	تخلــق مناخــا مــن عــدم اإلنضبــاط فــي	

عالقــة األعــوان اإلداريــة برئيــس الهيئــة.	

فــإن الوضعيــة القانونيــة للهيئــة تحــول دون إمكانيــة قيامهــا بــأي انتدابــات	 واعتبــارا ملــا ســبق بيانــه،	
مباشــرة وال عــن طريــق التعاقــد املباشــر.	ولــو أّن	األمــر املنظــم للهيئــة ينــص علــى إمكانيــة انتــداب خبيــر	
كعضــو بمجلــس الهيئــة عــن طريــق التعاقــد،	إال أّن	الهيئــة لــم تقــم بذلــك البّتــة بالنظــر إلــى تعقيــد وطــول	

إجــراءات العمليــة والتــي تقت�ســي املصادقــة املزدوجــة لــوزارة اإلشــراف ورئاســة الحكومــة.

2018	مــع وزارة املاليــة،	تــم	 وفــي إطــار مناقشــة اإلعتمــادات املخصصــة للهيئــة بالنســبة مليزانيــة ســنة	
تخصيــص مبلــغ مالــي لتأجيــر خبيــر فــي تكنولوجيــات اإلتصــال،	وتــم تقديــم مطلــب فــي الغــرض إلــى رئاســة	

الحكومــة،	ظــل إلــى حــد اآلن دون إجابــة.

ويبّيــن الجــدول التالــي معــدل املــدد الزمنيــة التــي قضاهــا مختلــف األعــوان فــي مباشــرة عملهــم بالهيئــة.	وبما	
أنه غير متاح لهم قضاء	كامل مسارهم املنهي بالهيئة،	فإنهم سرعان ما يغادرونها نحو إداراتهم األصلية،	
ن من مادة حماية املعطيات الشخصية.	وهو ما يفسر أّن	

ّ
بالرغم من تحسن أدائهم وشروعهم في التمك

عددمدة العمل
1كاتب أول ملحكمة

2كاتب مساعد ملحكمة
2كاتب تصرف
2ملحق ادارة

3كاتب محكمة
12عامل
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أربعــة أعــوان مــن مجمــوع الـــستة عشــر،الذين غــادروا الهيئــة،	لــم تتجــاوز مــدة بقائهــم بهــا أربعــة أشــهر،	
وإثنان منهم أقل من ســنة.

وفيمــا يتعلــق بأعــوان الهيئــة املباشــرين بهــا حاليــا،	فــإن عددهــم قــد انخفــض بشــكل ملحــوظ.	ذلــك أنــه	
كان فــي حــدود	11	عونــا فــي نهايــة املــدة النيابيــة الثانيــة،	وبعــد أن أصبحــت الهيئــة تحــت إشــراف الــوزارة	

املكلفــة بحقــوق اإلنســان،	تــم إنهــاء	إلحــاق ســتة أعــوان وإرجاعهــم إلــى وزارة العــدل.	

وهكــذا،	فــإن الهيئــة تضــّم	حاليــا عونيــن إدارييــن وثالثــة عملــة وعــون متعاقــد،	باإلضافــة إلــى الكاتبــة	
العامــة التــي تــرأس الكتابــة القــارة للهيئــة،	وتســاعدها فــي ذلــك متصــرف إدارة مكلفــة بدراســة وإعــداد	
امللفات املعروضة على مجلس الهيئة وتحضير أعمال جلساته.	كما تعّد	الكتابة العامة مشاريع قرارات	
املجلــس علــى ضــوء	مــا انتهــى إليــه املجلــس فــي جلســاته.	وبالتالــي فــإن جانبــا هامــا مــن عمــل الهيئــة موكــول	
إلى إداريين إثنين فقط،	خاصة وأن عدد امللفات قد تضاعف عشرة مرات خالل املدة النيابية الثالثة.	
أمــا فيمــا يتعلــق بأعمــال التســيير املالــي واملحاســبي للهيئــة فهــي موكولــة إلــى عــون إداري فقــط،	بمــا فــي ذلــك	

الشــراءات والصيانــة والتجهيــزات.

ويمســك مكتــب الضبــط عامــل،	ويقــوم فــي نفــس القــت بمهــام مــوزع الهاتــف وحافــظ املغــازة.	فــي حيــن	

عددمدة العمل
4أقل من سنة

2سنة
1سنتين

6من سنتين الى ثالث سنوات
3من ثالث سنوات الى أربعة سنوات

16املجموع
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تــم تكليــف عامــل آخــر بأعمــال البســتنة والحراســة،	وعامــل ثالــث بمهمــة ســائق إداري.	وتفتقــد الهيئــة إلــى	
كتابــة أو مســاعدة إدارة.

علــى إثــر إنهــاء	إلحــاق ســتة أعــوان،	فــإن الهيئــة لــم تتمكــن مــن تعويضهــم،	واضطــرت إلــى اللجــوء	إلى شــركة	
خدمات لوضع عاملة تنظيف على ذمتها.

وأمــام النقــص الفــادح فــي األعــوان املختصيــن فقــد اضطــر رئيــس الهيئــة إلــى تصميــم وإنجــاز موقــع الــواب	
الخــاص بالهيئــة وإدارتــه.	وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى صفحــة التواصــل االجتماعــي.	كمــا قــام بوضــع	

املنظومــة املعلوماتيــة للتصــرف فــي امللفــات.

قامــت الهيئــة منــذ تركيزهــا بتســويغ مقرهــا الحالــي واملتمثــل فــي فيــال ذات طابقيــن بمنطقــة ميتــوال فيــل.	
ويوجد هذ املقر في نهج فرعي ال يجعل الفتته ظاهرة للعيان،	مما يجعل التعرف عليه من قبل العموم	

صعبــا،	عــالوة علــى محدوديــة مســاحته التــي ال تســمح إال	
بقبــول عــدد محــدود جــدا مــن الــزوار.	ونظــرا لقــدم البنايــة	
فــإن مصاريــف صيانتهــا أصبحــت مكلفــة خاصــة فيمــا	
لهــا والتــي ال يمكــن توظيفهــا	 يتعلــق بالحديقــة التابعــة 

للعمــل اإلداري.

ولذلــك فقــد تولــت وزارة أمــالك الدولــة تخصيــص شــقتين	
إال أنــه	 بشــارع فرنســا بتونــس العاصمــة لفائــدة الهيئــة،	
لــم يتــم تجســيم هــذا القــرار علــى أرض الواقــع بالرغــم مــن	

املســاعي التــي بذلتهــا الهيئــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة.

الرئ�س 
شو���قّداس

معا��ة�امللفات
نوال�الفرو

إستقبال، تنظيف
مر�م�زغب�ب
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املن���الدر�دي

مالية
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سائق
هشام�ال����ي 

مكتب�ضبط، مغازة
مكرم�ا��ز�ري
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القسم الثاني : إمكانيات مادية محتشمة
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وقد تم تخصيص الهيئة منذ إحداثها بسيارتين.	األولى وهي السيارة الوظيفية لرئيس الهيئة،	والثانية	
إدارية.

2008،	واملتمثــل أساســا فــي املعــدات	 حافظــت الهيئــة علــى األثــاث املكتبــي الــذي اقتنتــه منــذ ســنة	
اإلعالميــة واملكاتــب.	وتجــدر املالحظــة بــأن املعــدات اإلعالميــة أصبحــت منــذ الســنة الثالثــة ال تســتجيب	

للمواصفــات الدنيــا املطلوبــة.	

وقد قامت الهيئة بتجديد املعدات اإلعالمية واقتناء	برمجيات حديثة للسالمة املعلوماتية والتصرف	
في املنظومات.

وبغايــة تحفيــز األعضــاء	القاريــن فــي اإللتحــاق بالهيئــة تمكنــت الهيئــة مــن الحصــول علــى ترخيــص مــن	
رئاســة الحكومــة إلســناد ســيارة بغايــة اإلســتعمال الوظيفــي لــكل عضــو.

تتمتــع الهيئــة بمقت�ســى قانــون إحداثهــا باإلســتقاللية املاليــة.	لكــن فــي واقــع األمــر فــإن ميزانيتهــا ملحقــة	
بميزانيــة الــوزارة املكلفــة بحقــوق اإلنســان30.	ولذلــك فــإن جميــع عمليــات التصــرف املالــي تخضــع ملجلــة	

املحاســبة العموميــة ويؤشــر عليهــا مــن قبــل مراقــب املصاريــف العموميــة.

ولئــن كانــت املــوارد املخصصــة للهيئــة تتجــاوز عــادة قدرتهــا علــى صــرف تلــك اإلعتمــادات،	فإنهــا تبقــى	
دائمــا مرتبطــة باملنحــة الســنوية املســندة فــي إطــار ميزانيــة الدولــة.	وتبعــا لذلــك لــم تجــد الهيئــة نفســها فــي	

حاجــة إلــى مــوارد إضافيــة بالرغــم مــن أن القانــون يتيــح لهــا الحصــول علــى مــوارد ذاتيــة31.

ويلخص الجدول املوالي موارد الهيئة على امتداد تسع سنوات من النشاط.	علما وأّن	املرتبات واألجور	
لألعضاء	القارين واإلداريين تصرف من ميزانية وزارة اإلشراف.

30 الفصــل	75	ـ	“أحدثــت بموجــب هــذا القانــون هيئــة تســمى	:	“الهيئــة الوطنيــة لحمايــة املعطيــات الشــخصية«،	وتتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقالل	

املالــي ويكــون مقرهــا بتونــس العاصمة.
وتلحق ميزانية الهيئة بميزانية الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان.”

31	الفصل	13	ـ	للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الوزارة املكلفة بحقوق اإلنسان وتتكون مداخيلها من	:

ـ	املنح املسندة من قبل الدولة،
ـ	املداخيل املتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،

ـ	الهبات املمنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ	املداخيل األخرى التي تسند للهيئة بمقت�سى قانون أو نّص	ترتيّبي.

وتتكون نفقاتها من	:
ـ	الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة واملتعلقة بالتصرف في الشؤون اإلدارية للهيئة،

ـ	النفقات الوقتية واالستثنائية للهيئة.

القسم الثالث : موارد مالية محدودة ال يتم صرفها

موارد الهيئة
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أّمــا فــي خصــوص تطــور االعتمــادات املســندة املبينــة بالجــدول أســفله،	فاملالحــظ أنــه مــا عــدى االرتفــاع	
املســجل ســنة	2010	بنســبة	%32،	فــإّن	معــدل زيــادة تلــك االعتمــادات تــراوح بيــن	6	و%15	أي بمعــدل	
جملــي يســاوي	%9،5.	مــع اإلشــارة أنــه بالنســبة لســنة	2015،	فــان الزيــادة لــم تتجــاوز	%2،	وكانــت	0% 
بالنســبة لســنة	2017.	ويمكــن تبريــر ذلــك مــن جهــة بتقليــص املــوارد العموميــة ومــن جهــة أخــرى بعــدم	

اســتهالك الهيئــة لكامــل ميزانيتهــا خــالل الســنوات الفارطــة وارتفــاع مبلــغ الفوائــض.

كما أن وزارة املالية قررت تمويل ميزانية الهيئة لسنة	2018	باللجوء	الى فوائض السنوات السابقة.

يبرز من تحليل الجدول املوالي املتعلق بنسب استهالك املوارد املالية،	أن معّدل ذلك االستهالك كان في	
حدود	%62.	وهو رقم لم يبلغ نسبة استهالك الهياكل العمومية الذي يوازي عادة	%90.	مع اإلشارة الى	

أنه خالل الســنوات من	2011	الى	2014	كانت هذه النســبة تتراوح بين	43	الى	51%.

وتراوحــت نســب اســتهالك االعتمــادات بيــن	%71	للمــدة النيابيــة األولــى و%46	للمــدة النيابيــة الثانيــة	
و%67	للمــدة النيابيــة الثالثــة.	ويعــود ارتفــاع النســبة األولــى إلــى النفقــات التــي إســتوجبها تركيــز الهيئــة.

وإذا اعتبرنــا أّن	صــرف اإلعتمــادات يعكــس حقيقــة نشــاط أي هيــكل،	فــإن الجــدول التالــي يبّيــن تطــور	
نشــاط الهيئــة علــى امتــداد تســع ســنوات.

200920102011201220132014201520162017

000 000232 000232 000219 000214 000227 000197 000188 000170 129مبالغ مسندة

063 685170 758147 719143 96992 541101 01499 56095 910144 100مبالغ تّم	صرفها

%73%64%66%43%45%51%51%85%78نسبة مائوية

936 31461 24184 28075 030121 458125 98597 43992 08925 28مبالغ متبقية

20102011201220132014201520162017السنة

000 000232 000232 000219 000214 000227 000197 000188 170مبالغ مسندة

0000 00013 0005 13	000 00030 0009 00018 41تطور

%0%6%2%6%15%5%10%32نسبة مائوية

200920102011201220132014201520162017

%73%64%66%43%45%51%51%85%78نسبة مائوية

%67%46%71معدل
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يقــّدر املعــدل العــام لصــرف اإلعتمــادات علــى امتــداد ثــالث مــدد نيابيــة بمائــة وواحــد وعشــرين ألــف	
دينــار للمــدة الواحــدة.		مــع املالحــظ أنــه بالنســبة للمــدة النيابيــة الثالثــة فــإن الهيئــة قــد انتفعــت بتمويــل	
بعض أنشــطتها من قبل مؤسســة فريدريش ناومان:	طبع مجموعة نصوص متعلقة بحماية املعطيات	

الشــخصية،	تنظيــم ملتقــى وورشــة عمــل والقيــام بســبر اآلراء	الثانــي.

فيما يتعلق بتوزيع النفقات حسب موضوعها،	فإّن	الجدول املوالي يبّين ذلك على مدة تسع سنوات.
200920102011201220132014201520162017

750,0000,000 000,000350,0002 750,0003 751,8252 200,000400,0002 550,0003 2أتعاب

604,716 757,59857 922,01557 842,83362 898,47249 792,61348 814,79148 062,56059 956,23469 62املقر

595,222 225,87029 642,37436 764,38532 218,72614 493,23724 367,31618 851,59017 748,46621 10السيارات

200,040 516,4352 269,6803 696,7202 0,0000,0000,000777,500772,5002العملة

286,249840,000 748,84110 170,68527 006,0851 642,763440,2004 733,4702 054,19614 7التجهيزات

525,490 760,88120 593,3325 088,5084 507,0555 374,4574 510,1979 924,9963 829,57813 12إدارة

198,637 153,9032 176,9111 323,400323,4000,000230,496431,798829,6403االعالمية

046,375 904,9069 467,4217 336,3346 886,5307 757,25011 102,62212 963,0768 948,2081 2مهمات واستقبال

تكويــن	 دراســة،	
نشــطة أ و

500,00018 501,7842 576,4935 034,5412 542,9486 543,2322 200,90020 921,54845 524,230

528,600 408,6002 387,0001 447,0001 955,4901 000,000600,000889,4901 000,0001 1مصاريف أخرى

063,310 685,990170 719,337143758,474147 969,60492 541,609101 014,18299 560,87695 910,082144 100مجموع

وملزيد توضيح وجهة النفقات فقد تم تبويبها إلى ثالثة أصناف	:	يشمل األول نفقات الصيانة والتجهيز،	
ويشمل الثاني نفقات التصرف اإلداري واملهمات وامللتقيات،	ويشمل الثالث منح األعضاء	غير القارين	

وبعض املنح الشغلية لألعوان.	

200920102011201220132014201520162017

063 685170 758147 719143 96992 541101 01499 56095 910144 100مبالغ تّم	صرفها

000 000154 00098 113املعدل	
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200920102011201220132014201520162017املعدل

الصنف األول

89 01781 082105 97179 82467 95677 55566 607126 490105423 90 238

74%80%73%84%68%76%72%88%71%53%

797271

88 95970 706107 384

الصنف الثاني

28 09716 27734 38914 18927 16618 93618 96813 26134 58775 096

22%16%23%15%27%19%20%9%23%44%

182225

40 98221 69021 619

الصنف الثالث

332 32 5503 2004003 5293 5225 6962 6196 2662 200

3%3%2%0,5%4%3%6%2%4%1%

1.342

2 0504 2503 695

ويســتنتج مــن هــذا الجــدول أن الصنــف األول مــن النفقــات يمثــل نســبة	%74	مــن جملــة اإلعتمــادات	
املســتهلكة طيلــة التســع ســنوات وأن هــذه النســبة شــهدت انخفاضــا مســتمرا مــن مــدة نيابيــة إلــى أخــرى.	
وتمثــل هــذه النســبة ثالثــة أربــاع مجمــوع اإلعتمــادات املســتهلكة.	أمــا فيمــا يتعلــق بالصنــف الثانــي فــإن	
املعــدل العــام كان فــي حــدود	%22	أي أقــل مــن ربــع مجمــل اإلعتمــادات املســتهلكة.	أمــا الصنــف الثالــث	

فيعتبــر ضئيــال إذ ال تتجــاوز نســبته	3%.

ونختم هذا التحليل بعملية احتساب كلفة كل ملف يتم فصله من قبل الهيئة،	وذلك بقسمة مجموع	
اإلعتمــادات املســتهلكة علــى عــدد امللفــات املفصولــة كل ســنة.		وباســتثناء	ســنة	2009	باعتبارهــا ســنة	
انطــالق عمــل الهيئــة إذ لــم تتوصــل إال بتســعة عشــر ملفــا،	فــإن كلفــة امللــف الواحــد كانــت بمبلــغ	660 
دينــارا فــي املــدة النيابيــة األولــى وارتفعــت إلــى	857	دينــار خــالل املــدة النيابيــة الثانــي،	لتنخفــض إلــى	180 

دينــار خــاال املــدة النيابيــة الثالثــة.

200920102011201220132014201520162017

100910144560950149954110196992719143758147685170063مبالغ تّم	صرفها

192121491071351016887871191عدد ملفات

5300683637897755920209188142كلفة امللف

660857180
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لت عائقــا ألداء	نشــاطها علــى الوجــه	
ّ
إن الوســائل البشــرية واملاليــة املوضوعــة علــى ذمــة الهيئــة،	قــد شــك

املطلــوب،	وتطويــر نظــام حمايــة املعطيــات الشــخصية.

وبالنظر إلى املهام املوكولة للهيئة،	من حيث خصوصيتها وتنوعها وضرورة أن يتســم تدخلها بالنجاعة	
م للوظيفة العمومية وملجلة املحاسبة العمومية،	من شأنه أن	

ّ
املطلوبة،	فإن إخضاعها للقانون املنظ

يعرقل أداءها،	ويحول دون بلوغها األهداف املنشودة.

االستنتاجات

ـــــ	النظام العام للوظيفة العمومية ال يتما�سى وطبيعة نشاط الهيئة.

ــــ	مهما كانت أهمية اإلعتمادات املرصودة فإنه ال يمكن استهالكها بالنظر إلى محدودية العنصر البشري	
وتعقيدات املحاسبة العمومية.

املقترحات

-	ضرورة إصدار نظام أسا�سي ألعوان الهيئة،	وتمكينها من اعتماد آلية التعاقد،	الستقطاب أصحاب	
الخبرات.

ــــ	ضرورة إخضاع الهيئة إلى قواعد املحاسبة التجارية وإلى املراقبة الالحقة.

ــــ	وجوب تمكين الهيئة من موارد ذاتية.

موارد الهيئة

الحوصلة





الخاتمة
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في خاتمة هذا التقرير،	البد من التأكيد على النقائص والهنات التي تشوب القانون األسا�سي عدد	63 
لسنة	2004	الذي تم إصداره في ظل نظام غير حام للحقوق والحريات مما جعله غير مطابق للمعايير	
الدوليــة فــي مجــال حمايــة املعطيــات الشــخصية.	ولذلــك وهــو مــا أثــر ســلبا علــى نشــاط الهيئــة وحــال دون	

أدائهــا ملهامهــا علــى الوجه املطلوب.	

ومن أهم هنات هذا القانون أنه أحدث هيئة حماية للمعطيات الشخصية تفتقر ملقومات اإلستقاللية	
والنجاعة على املستويين الهيكلي والوظيفي	:

فعلــى املســتوى الهيكلــي،	عانــت الهيئــة مــن تركيبــة مجلســها املتكــون فــي معظمــه مــن أعضــاء	غيــر		 
قاريــن ويفتقــرون إلــى اإلختصــاص فــي هــذا املجــال،	عــالوة علــى البــطء	الكبيــر فــي تجديدهــم.	كمــا	
يشكو الجهاز اإلداري من نقص فادح لألعوان عددا واختصاصا.	أضف إلى ذلك خضوع كامل	
أعضاء	وأعوان الهيئة للنظام العام للوظيفة العمومية وتعيينهم بواسطة اإللحاق مما يتعذر	

معــه اســتقطاب الكفــاءات واملهــارات.	

وعلى املســتوى الوظيفي،	فقد اتســم نشــاط الهيئة بكثرة تغيب األعضاء	غير القارين مما جعل		 
عقــد اجتماعــات مجلســها متعثــرا وغيــر منتظــم.	كمــا أن إخضــاع التصــرف اإلداري واملالــي للهيئــة	

إلــى قواعــد املحاســبة العموميــة قــد أعــاق عمــل الهيئــة خاصــة فــي غياب موارد ذاتية.	

وقد أّدت هذه العوامل إلى عدم توّصل الهيئة إلى نشر وتطوير ثقافة حماية املعطيات الشخصية سواء	
على مستوى الهياكل التي تقوم بمعالجتها،	أو لدى عموم املواطنين املعنية معطياتهم الشخصية بتلك	

املعالجة.	

وبالرغــم مــن جملــة هــذه النقائــص،	فــإن عــدد امللفــات التــي تعهــدت بهــا الهيئــة علــى امتــداد تســع ســنوات	
مــن النشــاط،	عــرف تطــورا ملحوظــا،	خاصــة خــالل املــدة النيابيــة الثالثــة.		وهــو مــا ينــّم	عــن بدايــة وعــي	
لدى كل من الهياكل واألشخاص،	بأهمية حماية املعطيات الشخصية.	كما عرفت الهيئة تطورا هاما	
على مســتوى وظيفتها اإلستشــارية.	وبالنســبة إلى الشــكايات فإن ارتفاع عددها لم يمنع من بقائها دون	

ردع لعــدم تمتيــع الهيئــة بــأي ســلطة عقابيــة.

ولتجــاوز كل هــذه النقائــص والعراقيــل التــي تحــول دون رفــع مســتوى حمايــة املعطيــات الشــخصية،	
وارتقــاء	تونــس إلــى مرتبــة الدولــة الحاميــة بمــا فيــه الكفايــة،	فإنــه يقتــرح مــا يلــي	:

اإلســراع باملصادقــة علــى مشــروع القانــون األسا�ســي املتعلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية		 
واملعــروض حاليــا علــى أنظــار مجلــس نــواب الشــعب،	كاملصادقــة علــى اإلتفاقيــة املحّينــة ملجلــس	

108+	واملعاهــدة اإلفريقيــة.		 أوروبــا	

اإلكتفــاء	بتركيبــة مضّيقــة ملجلــس الهيئــة واإلقتصــار علــى أعضــاء	قاريــن ومتفرغيــن ومختصيــن،		 
يتــم اقتراحهــم مــن قبــل ســلطة مختلفــة عــن ســلطة التعييــن ممــا يشــكل دعامــة الســتقاللية الهيئــة.

الخاتمة



تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية  2009 - 2017 170

تركيــز جهــاز إداري ذو كفــاءة،	يســتجيب لخصوصيــات مهــام الهيئــة وحجــم نشــاطها،	يتمتــع بنظــام		 
أسا�ســي خــاص ويتضمــن وجوبــا هيــكل رقابــة ومجلــس عقوبــات.	

ضرورة إخضاع الهيئة إلى قواعد املحاسبة التجارية وإلى املراقبة الالحقة،	مع تمكينها من موارد		 
ذاتية.

إرســاء	اســتراتيجية تواصــل للتوعيــة بثقافــة حمايــة املعطيــات الشــخصية مــع تشــريك مكّونــات		 
املجتمــع املدنــي واملنظمــات الدوليــة.
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