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 صدوق املهدي *مرسل املقال:

 
 

إن ازدايد التطور العلمي والتكنولوجي املتسارع خاصة يف جمال 
تكنولوجيات املعلومات اإلعالم والتواصل ،وسهولة اإلطالع على 
املعطيات وتبادهلا،زادت معه خماوف اإلعتداء على هذه املعطيات 

جزء ال يتجزأ من حرمة احلياة  بشكل غري مشروع ، إبعتبارها
 اخلاصة لألفراد.

األمر الذي إستدعى تظافر اجملهودات الدولية لوضع آليات    
قانونية حلمايتها محاية إقليمية ومحاية متعددة األطراف وأخرى فردية 
، وعلى غرار التشريعات املقارنة تبىن املشرع اجلزائري قواعد قانونية 

عطيات من أجل إحرتام احلياة اخلاصة تتم وفقها معاجلة هذه امل
 وحرايت األفراد.

: معاجلة املعطيات ، املعطيات الشخصية ، الكلمات املفتاحية
 املعاجلة اآللية ، احلماية القانونية. البيئة الرقمية، احلماية الدولية. 

 

The rapid increase in scientific and 

technological development, particularly 

in the area of information and 

communication technologies, and the 

ease of access to and exchange of data, 

have increased fears of illegal attacks on 

these data, as an integral part of the 

privacy of individuals. 

International efforts have been made to 

establish legal mechanisms to protect 

them regionally, multilaterally and 

individually. The Algerian legislature 

has adopted legal norms to address these 

issues in order to respect private life and 

the freedoms of individuals. 

Keywords: processing data, personal 

data, automated processing, legal 

protection. digital environment, 

international protection 
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 مقدمة
وإنتشار شبكات التواصل االجتماعي أاتح إن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي خاصة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال 

فرصا عديدة لإلطالع على املعلومات وتبادهلا، حبيث ابتت املعطيات ذات الطابع الشخصي متداولة وبسهولة يف ظل تطور وسائل 
ركات العاملية من التخزين واملعاجلة واإلتصال واإلرسال اإللكرتوين للملفات ، وكذا برجميات معاجلة البياانت الكربى اليت مكنت الش

الذي يعد  ،أو إقتصادية وحىت سياسية ،وإعرتاض مراساالهتم وإستغالهلا من أجل الدعاية واإلعالم ،املتاجرة ابلبياانت الشخصية لألفراد
 خلصوصيات األفراد ينبئ مبخاطر التقنية وهتديدها للحياة اخلاصة لألفراد. إنتهاكا  

الوطنية والدولية محاية للحياة خاصة لألفراد وألسرهم وبيوهتم وشددت على ضرورة وملواجهة هذا التهديد كرست التشريعات 
إحرتام خصوصياهتم ومراساالهتم وكل ما من شأنه املساس بسمعتهم وشرفهم وترجم ذلك من خالل قوانني وطنية وعهود دولية أتيت يف 

تعل  ابحلقوق املدنية والسياسية املصادق عليه من طرف اجلمعية والعهد الدويل امل 1948 مقدمتها اإلعالن العاملي حلقوق االنسان لسنة
جيوز تعريض أي شخص على حنو تعسفي أو غري  " العلى أنه 17، الذي ينص يف مادته 1966ديسمرب16العامة لألمم املتحدة يف

أم ألي محالت غري قانونية متس شرفه ومسعته" وأنه" من حق كل  مراساالته أوقانوين لتدخل يف خصوصيته أو شؤون أسرته أو بيته 
املتعل  حبماية األشخاص  1995أكتوبر24واإلرشاد األورويب املؤرخ يف شخص أن حيميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس"، 

 الطبيعيني جتاه معاجلة املعطيات الشخصية.
سواء إبنضمامها إىل هذا العهد  ،ة رامية حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصيقام خبطوات إجيابي ؛ومن جهته املشرع اجلزائري

 74 املادة يفحيث أدرج مفهوم املعطيات الشخصية  ،0202دستور ، من خالل جعله مبدأ دستوراي السيما يف 1989 الدويل سنة
واليت تنص على أن" محاية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي ح  أساسي يضمنه القانون ويعاقب 

اخلاص ابلوقاية من اجلرائم املتصلة  04/09عن صدور القانون رقم فضال   ،2004 على إنتهاكه"، وقبل ذلك تعديل قانون العقوابت يف
املتعل  حبماية األشخاص ، 2018 جوان10 بتاريخ 07/18 تصال ومكافحتها"، وكذا إصدار القانون رقمبتكنولوجيا اإلعالم واال

الطبييعني يف جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يعد اإلطار التشريعي املنظم للمسائل املتعلقة حبماية املعطيات 
ئ القانونية اليت تتم وفقها معاجلة هذه املعطيات من أجل إحرتام الكرامة اإلنسانية الشخصية يف اجلزائر وإرساء القواعد الضرورية واملباد

الذين جيدون أنفسهم عاجزين عن  ممن شأنه أن ميس هبا:إستجابة لضحااي هذه اجلرائ واحلياة اخلاصة واحلرايت العامة من كل ما
 .ويناستحقاق حقوقهم من خالل اللجوء اىل العدالة: النعدام السند القان

مدى فعالية اآلليات القانونية الدولية حلماية املعطيات ذات  ما  هذا السياق تيري هذه الورقة البحيية إشكالية مفادها":ويف
 يف ظل التطورات احلاصلة يف جمال البيئة الرقمية؟  18-07مدى جناعة القانون الطابع الشخصي ، وما

 االستعانة ،اإلشكالية وتوضيحها اإلجابة عناألهداف، من خالل  إىل حتقي ملام بكل هذه األيمية والسعي اقتضى اإلوعليه، 
وذلك بتحليل وتفسري النصوص القانونية  إعتمدان املنهج التحليلي حىت يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة،، حيث مبناهج البحث العلمي

اليت متحورت حول تعريف املعطيات  الدولية والتشريعات املقارنة اإلتفاقياتالناظمة حلماية املعطيات الشخصية، وكذا حتليل خمتلف 
الشخصية وترجيح األصوب منها، ابإلضافة إىل اعتماد املنهج املقارن، وذلك ملقارنة مواطن قوة وضعف بني موقف املشرع اجلزائري 

ة من حلول للمشكالت القانونية لحل الدراسة والتشريعات املقارنة وما تضمنته االتفاقيات الدولية لإلستفادة مما حققته هذه األخري 
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واملادة األوىل من إتفاقية اإلحتاد اإلفريقي لألمن السيبرياين وكذا املشرع املغريب  1950خاصة ، اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لسنة
 املشرع التونسي ابلتطرق للنصوص القانونية املنظمة حل  املقرتض يف العدول.  

محاية املعطيات ذات ه الدراسة يف اإلجابة على إشكالية الدراسة على عناوين رئيسية، بدءا من حتديد مفهوم وقد ركزت هذ
حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي على  إىل األحكام القانونية املتعلقة ، وصوال  الطابع الشخصي واألحكام اليت تضبط معاجلتها

  .ري من جمهودات يف إطار ذلك بذله املشرع اجلزائ الصعيد الدويل مث ما
 قراءة يف مفهوم يف محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي واألحكام اليت تضبط معاجلتها احملور األول:

مبفاهيم  اين نظرا خلصوصيتها وإلرتباطهاري يصعب الوصول إىل مفهوم املعطيات ذات الطابع الشخصي يف الفضاء السيب
 تكنولوجية متطورة، كما وحتكم عملية معاجلتها مبادئ وحقوق جيب إحرتامها حيث بعض منها قيد التطور.

 :مفهوم محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي أوال:
كيري من الباحيني إىل احلماية الدولية والوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، لكن دون التطرق إىل حتليل املعطيات   يتعرض

 اليت تصنف على أهنا شخصية، وابلتايل البد من تعريف احلماية القانونية 
 :تعريف املعطيات ذات الطابع الشخصي -0

ات املقارنة جند أن معظهما هلا تقريبا تعريفا موحدا للمعطيات ذات الطابع إبستقراء خمتلف اإلتفاقيات الدولية والتشريع
الشخصي، فقد عرفها قانون اإلعالم واحلرايت الفرنسي أبهنا" كل معلومة تتعل  بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف بطريقة مباشرة 

من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  /2أ جتهت له املادةإ وهو ما، 1أو غري مباشرة عن طري  رقم تعريف أو عدة عناصر تتعل  هبويته
 .2واملادة األوىل من إتفاقية اإلحتاد اإلفريقي لألمن السيبرياين 1950لسنة

 أما املشرع اجلزائري فقد عرفها يف الفقرة األوىل من املادة اليالية من القانون املتعل  حبماية األشخاص الطبيعيني يف جمال املعاجلة
للبياانت ذات الطابع الشخصي أبهنا" كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف او قابل للتعريف عليه واملشار اليه 

املعين" بصفة مباشرة أو غري مباشرة، السيما ابلرجوع إىل رقم التعريف او عنصر او عدة عناصر خاصة هبويته البدنية أو أدانه،" الشخص 
 .3"صادية أو اليقافية أو اإلجتماعيةالفيزولوجية أو اجلينية أو البيومرتية أو النفسية أو اإلقت

ع الشخصي كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، " املعطيات ذات الطاب 4يف حني عرفها املشرع املغريب أبهنا
 .5مبا يف ذلك الصوت والصورة واملتعلقة بشخص ذات معرف أو قابل للتعرف عليه واملسمى بعده "ابلشخص املعين"

رفا أو قابل للتعريف " ... كل البياانت مهما كان مصدرها أو شكلها واليت جتعل شخصا طبيعيا معـــــوعرفها املشرع التونسي ب   
 .6" بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إبستيناء املعلومات املتصلة ابحلياة العامة أو املعتربة كذلك قانوان

 املعطيات الشخصية:  أنواع -3
ابملعطيات ذات الطبيعة اإلمسية منها:  األوليتعل  الصنف  ،صنفني أساسني إىلتنقسم املعطيات ذات الطابع الشخصي 

، اللقب، العنوان الربيدي، العنوان اإللكرتوين، املعطيات اجلينية، املعطيات الصحية،وصحيفة السواب  العدلية، والصور الشخصية، اإلسم
 احلالة املدنيةـ السرية الشخصية، اتريخ امليالد،لحل اإلقامة، لحل العمل...

 الصنف الياين فيتعل  ابملعلومات اإلمسية غري املباشرة من قبيل: رقم اهلاتف، رقم الضمان اإلجتماعي، رقم بطاقة التعريف أما
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، البصمة الوراثية، وكل معلومة األصابعالوطنية، كلمات املرور السرية، املعطيات البيولوجية والبيومرتية، رقم احلساب البنكي، بصمة  
 و بعيد ابلشخص.ذات صلة من قريب أ

من التعريف هبم بصفة  إضافة إىل كل املعلومات املدىل هبا  من طرف املستخذمني، إبعتبارهم أشخاصا ذاتيني، واليت متكن
، سواء مت اإلدالء هبا إراداي من قبل املستخدمني أو مت جتميعها من خالل تصفحهم 7مباشرة أو غري مباشرة لتحديد اهلوية اإللكرتونية

 .8كما تتعل  هذه املعطيات حىت ابألفكار السياسية والنقابية لألشخاص أو إنتمائهم العرقي أو الديين أو السياسي اإللكرتونيةللمواقع 
 :معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي -2

عرفها املشرع اجلزائري أبهنا" عملية أو جمموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدوهنا على معطيات ذات طابع 
شخصي، ميل اجلمع أو التسجيل أو التنظيم أو احلفظ أو املالئمة أو التغيري أو اإلستخراج أو اإلطالع أو اإلستعمال أو اإليصال عن 

شكل آخر من أشكال اإلاتحة أو التقريب أو الربط البيين وكذا اإلغالق أو التشفري أو املسح أو  طري  اإلرسال أو النشر أو أي
عملية يقوم هبا شخص طبيعي أو هيئة من أجل إدخال تعديالت وتغريات أو إستغالل هذه املعطيات من اجل غرض أي كل  اإلتالف.

 .9معني أو بدونه وأبي وسيلة يدوية كانت أو آلية
يف حني عرفها املشرع التونسي أبهنا" العمليات املنجزة سواء بطريقة آلية أو يديوية من شخص طبيعي أو معنوي والت هتدف   

خاصة إىل مجع معطيات شخصية أو تسجيلها او حفظها أو تنظيمها أو تغيريها أو إستغالهلا أو إستعماهلا أو إرساهلا أو توزيعها أو 
الع عليها وكذلك مجيع العمليات املتعلقة إبستغالل القواعد البياانت أو الفهارس أو السجالت أو البطاقات نشرها أو إتالفها أو اإلط

 .10 أو ابلربط البيين
 .الصلة مبعاجلة املعطيات الشخصية مفاهيم ذات -4
 ساسة: احلعطيات امل 

أو اآلراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو اإلنتماء  عطيات ذات طابع شخصي تبني األصل العرقي أو اإلثينامل
، حيث أن كل هذه املعطيات تدل على جنس الشخص أو 11املعين أو تكون متعلقة بصحته مبا فيها معطياته اجلينيةالنقايب للشخص 

لإلضرار ابلشخص املعين أو أبسرته أو ابلنظام العام  عرقه أو انتمائه السياسي أو النقايب أو غريها من الصالت اليت ميكن أن تستغل 
 ككل.

وعرف املشرع املغريب املعطيات احلساسة" معطيات ذات طابع شخصي تبني األصل العرقي أو اإلثين أو األراء السياسية أو 
 املعطيات اجلينية" القناعات الدينية أو الفلسفية أو اإلنتماء النقايب للشخص املعين أو تكون متعلقة بصحته مبا يف ذلك

  :املسؤول عن املعاجلة 
الشخص املعنوي كالشركات واجلمعيات  املشرع اجلزائري املسؤول عن املعاجلة فقط يف الشخص الطبيعي بل أدرج أيضا   صحصر مل

آخر يقوم أي كيان  أوواهليئات العمومية أو اخلاصة والسفارات وغريها وقد عرفه أبنه" شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص 
مبفرده أو ابإلشرتاك مع الغري بتحديد الغاايت من معاجلة املعطيات ووسائلها" وهو ما نص عليه املشرع التونسي حني عرفه أبنه" كل 

 .12 شخص طبيعي أو معنوي صحدد أهداف معاجلة املعطيات الشخصية وطرقها"
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أما املشرع املغريب فعرف املسؤول عن املعاجلة أبنه" الشخص الذايت أو املعنوي أو السلطة العامة أو املصلحة أو أي هيئة تقوم 
مبفردها أو إبشرتاك مع آخرين، بتحديد الغاايت من معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائلها، إذا كانت الغاايت من املعاجلة 

جب نصوص تشريعية أو تنظيمية، جتب اإلشارة إىل املسؤول عن املعاجلة يف قانون التنظيم والتسيري أو يف النظام ووسائلها لحددة مبو 
 . 13 االساسي للهيئة املختصة مبوجب القانون أو النظام األساسي يف معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي املعنية"

  :املعاجل من الباطن 
كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي او خاص او أي كيان آخر يعاجل معطيات ذات طابع عرفه املشرع اجلزائري أبنه"  
طلب أو  أوتفويض  أوعقد  أوأي هو كل معاجل يعمل حلساب معاجل آخر بواسطة وكالة ، 14"شخصي حلساب املسؤول عن املعاجلة

 غريه.
كما عرف املشرع املغريب املعاجل  من الباطن أبنه " الشخص الذايت أو املعنوي أو السلطة العامة أو املصلحة أو أية هيئة أخرى 

 . 15"تعاجل املعطيات ذات الطابع الشخصي حلساب مسوؤل عن املعاجلة

 األحكام الضابطة لعملية املعاجلة اآللية للمعطيات الشخصية اثنيًا:
يقضي أبن حتكم هذه العملية مجلة من ، 16يف حرمة املعطيات ذات الطابع الشخصي يف خضم املعاجلة اآللية إن تكريس احل 

املبادئ اليت تضمن عدم إنتهاك احلياة اخلاصة لألفراد وابلتايل متتع اخلاضعني للعملية بعدة حقوق، من شأهنا حفظ كرامتهم وحقهم يف 
 . تريضيهمالدفاع عن أنفسهم جتاه املعاجلات اليت ال

 املبادئ القائمة على عملية املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي: -0
تشري الواثئ  الدولية والوطنية، وحىت تعهدات الشركات املعنية بعملية املعاجلة اآللية للبياانت الشخصية إىل القواعد اليت جيب 

 على القائم ابملعاجلة عدم جتاوزها وهي كاآليت:
 الرتاضي ومشروعية املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي: مبدأ 

تقتضي املراجعة ابلضرورة احلصول على رضا املعين الذي يعرب عنه بعد اإلطالع على جمرايت عملية املعاجلة بكل نزاهة، واي 
 .مستجدات حاصلة يف املعاجلة تستدعي رضا جديد،فالرضا التدليسي، اليشرع املعاجلة

 احلياد والنزاهة املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي مبدأ : 
 جيب ان جترى عملية مجع ومعاجلة وحتويل املعطيات الشخصية يف جو من الشفافية والنزاهة دون إستعمال طرق إحتيالية.

 الطابع الشخصي ألهداف حمددة ذات صلة مبدأ معاجلة املعطيات ذات : 
 لب األفراد ببياانت غري ضرورية، أة ال تتالئم مع عملية املعاجلة.إذ ال جيوز للمؤسسة ان تطا

  :مبدأ دقة املعطيات ذات الطابع الشخصي 
 أبقرباختاذ التدابري الالزمة  األمرجيب أن تكون املعطيات صحيحة، ويف حالة وجود معلومات خاطئة او غري مكتملة يتوجب 

مع أتمني املعاجلة اآللية للبياانت ذات الطبيعة  ،ة معلومة شخصية عن املستخدم للغريتتم املعاجلة بسرية  وعدم نقل أي إنوقت. وكذا 
 .17الشخصية

 :مبدأ حتديد مدة حفظ البياانت 
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جيب أن تكون أسباب حفظ البياانت مشروعة وألقصر مدة ممكنة وابلرجوع إىل قانون  محاية البياانت، جند أنه طرق يف الباب 
، وحددها أبهنا، املوافقة املسبقة ونوعية املعطيات 21إىل07حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي من املادةالياين للمبادئ األساسية 

 واإلجراءات املسبقة من املعاجلة وهي التصريح والرتخيص وإبستقرائها يالحظ أن املشرع تبىن كل املبادئ أعاله.
ؤول عن املعاجلة من سرية وسالمة املعاجلة واإللتزامات املرتبطة كما أشار الباب اخلامس من نفس القانون إىل إلتزامات املس

حبرمة  وما يتعل ابملعاجلة  املتعلقة خبدمات التصدي  والتوقيع اإللكرتونيني، ومعاجلة املعطيات الشخصية يف جمال اإلتصاالت اإللكرتونية، 
 نائية يف حال عدم وفائهم مبسؤولياهتم.نقل املعطيات حنو دولة أجنبية األمر الذي يقتضي إقامة مسؤولياهتم اجل

  حقوق األشخاص الذين معطياهتم حمل معاجلة: -3
 يتمتع الشخص لحل املعاجلة األلية ابحلقوق اآلتية:

  احل  يف اإلعالم، على غرار معرفة هوية القائم على املعاجلة اآللية، وسبب املعاجلة والوجهة النهائية للبياانت ومدة حفظ املعطيات
جتدر اإلشارة يف هذا الشأن انه قد يتعارض احل  يف اإلعالم من الناحية النظرية مع احل  يف ، و ومدى امكانية نقلها إىل دول أخرى

النفاذ إىل املعلومة إذ يقضي احل  يف اإلعالم حب  املواطن يف احلصول على كل املعلومات اليت ميكن ان تعنيه، أو أن متكنه من فهم 
وتبنته اجلزائر يف عدة ، 19، يعد هذا احل  دويل18الوطنية،أو من املشاركة يف احلياة العامة وإختاذ القرارات يف الدولة أساليب اإلدارة

 .20هاملتعل  بتنظيم العالقة بني اإلدارة واملواطن يف املادة اليامنة من 88-131قوانني، وعلى رأسها املرسوم رقم
إال انه يتحدد بضرورة حجب املعلومات ذات الطابع الشخصي، نظرا ملقتضيات احلماية اخلاصة لألفراد، إبعتبار أن معرفتها 

اهلواتف، والربيد  وأرقامتؤدي إىل أية فائدة مشروعة فال يقضي احل  يف اإلعالم معرفة الكلمة السرية،  ملواطنني آخرين غري ضرورية، ال
 .21يوجد تعارض بني احلقني اآلخرين، وابلتايل فإنه من الناحية العملية الاإللكرتوين لألشخاص 

 .احل  يف الوصول إىل املعلومة 
 اإلعرتاض على املعاجلات اليت قد يكون الشخص غري راض عنها بعد إبداء أسباب موضوعية.ح   
  انتهت صالحيتها أو اليت مت حتقي  الغاية من احل  يف طلب تعديل أو تصحيح املعطيات اخلاطئة، أو احلذف الكلي للبياانت اليت

 . 22هامعاجلت
  احل  يف النسيان اإللكرتوينDroit à L' oublinumérique يعد هذا احل  مستحداث ابملقارنة مع احلقوق األخرى، مل ،

مرة عندما طلبت من  نطقت به أول 2014ماي13تنص عليه االتفاقيات املذكورة آنفا إال أن احملكمة األوروبية حلقوق االنسان يف
Googlel 23يلحو كل املعلومات املتعلقة ابملدع. 

وعليه ميكن القول أبنه ح  يف طور الوجود مستقبال، مرده يف ح  الفرد يف ان تنسى بعض املعطيات الشخصية اليت تتعل  به 
 . 24ينرد االعتبار لكن هلا بعد الكرتو بعد مدة معينة، أو بعد ثبات عدم صدقها كما هو احلال يف صحيفة السواب  العدلية وفكرة 

من الباب الرابع، وهي:  41إىل32أما قانون محاية املعطيات الشخصية اجلزائري، فقد تضمن حقوق الشخص املعين من املادة
إرسال رسالة مهما كانت دعامتها وطبيعتها،  هبذا األخريويقصد  اإلعالم، الولوج، التصحيح، االعرتاض، منع االستكشاف املباشر.

قانون محاية  20/3موجهة للرتويج املباشر او غري املباشر لسلع وخدمات او لسمعة شخص يبيع سلعا او يقدم خدمات)املادة
 املعطيات(.



 32_7ص                 اجلهود التشريعية حلماية املعطيات الشخصية يف البيئة الرقمية معنصري مرمي ،صدوق املهدي

 

                    ***********:ISSN         جملة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية                                                     13
      10رقم العدد التسلسلي:                                                          3130.السنة :   10. عدد:  10جملد:  

 

البعدي أو بريد  من ذات القانون أبنه" مينع اإلستكشاف املباشر، بواسطة آلية اتصال أو جهاز اإلستنساخ37لتضيف املادة
الكرتوين أو أي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، إبستعمال بياانت شخص طبيعي يف أي شكل من االشكال مل يغري عن 

 موافقته املسبقة على ذلك" 
 

 اجلهود الدولية للحق يف محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي احملور الثاين:
يعد هذا احل  من  . 25حبرمة املعطيات ذات الطابع الشخصي يف املعامالت العادية و السيبرياينيتعل  احل  يف احلياة اخلاصة 

واليت تنص  1948 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة12  أهم احلقوق اللصيقة ابلشخصية اإلنسانية احملمية دوليا، طبقا للمادة
مسكنه... ولكل شخص احل  يف محاية القانون من ميل هذا  أو أسرتهيعرض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو  على انه" ال

الصياغة ذاهتا من دون   1950 26لسنة اإلنسانالتدخل أو تلك احلمالت" وقد تبنت املادة اليامنة من اإلتفاقية األوروبية حلقوق 
ومتيلت اجلهود الدولية املتخصصة يف جمال محاية  . 1966 حلقوق املدنية والسياسية لسنة تعديل يذكر، وكذا املادة من العهد الدويل

 ( لسنةOECDاملعطيات املبادىء التوجيهية بشأن محاية اخلصوصية، ونقل املعطيات الصادرة ع منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )
271980. 

أما على صعيد اإلقليمي، متيلت اجلهود اإلقليمية جند اتفاقية محاية االشخاص يف مواجهة املعاجلة اآللية للبياانت ذات الطابع 
، والربوتوكول هلا املتعل  بسلطات الضبط وتنقل  28(108)اإلتفاقية رقم1981الشخصي املصادق عليها من قبل اإلحتاد األورويب سنة

 .30ة،كما أصدر اإلحتاد عدة تعليمات ذات الصل292001 نوفمرب08املعتمد يفاملعطيات عرب احلدود، 
هتدف هذه اجلهود كلها إىل تعزيز تطبي  املبادئ الكفيلة حبماية املعطيات الشخصية واحلياة اخلاصة لألفراد، يف إطار بنوك 
املعلومات الرقمية  واملعلومات الطبية وتلك املتعلقة ابإلحصاء والتسوي ، ومسائل الضمان اإلجتماعي والتوظيف واالتصال القطاع 

هذا ولعبت لحكمة األوروبية حلقوق االنسان دورا كبري كجهة قضائية،  . 31ات واملعطيات اجلنائية بصفة خاصةاملصريف فضال عن املعلوم
حيث تفصل يف الشكاوى املتعلقة إبنتهاكات لحتملة حلقوق اإلنسان، ومنها انتهاك حرمة املعطيات ذات الطابع الشخصي يف الفضاء 

 السيرباين.
اوز اليالثني سنة يتغىن إبصداره لإلتفاقية الوحيدة من نوعها يف هذا اجملال، إال أن اإلحتاد لقد بقى اإلحتاد األورويب ملا جي

بع اإلفريقي هذا الدور التنامي يف جمال حقوق اإلنسان، إعتمد إتفاقية اإلحتاد اإلفريقي حول األمن السيبرياين ومحاية املعطيات ذات الطا
وابلتايل تعد هذه اإلتفاقية ابرز  ،322014 ان جو  27متر اإلحتاد يف" ماالبو" بتاريخالشخصي، خالل الدورة اليالية والعشرين ملؤ 

تعل  اجملهودات احلديية يف هذا اجملال إذ تدل على التطور الذي صحرزه اإلحتاد اإلفريقي يف جمال هتيئة األرضية القانونية النوعية عندما ي
 األمر حبماية حقوق اإلنسان األساسية.

إال أهنا مل تدخل حيز  اإلتفاقية تكتسي أيمية وقيمة قانونية خاصة واهنا تتماشا مع التطورات التكنولوجية الراهنةورغم أن هذه 
( واجلدير ابلذكر أن اجلزائر 36هي األعظاء يف منظمة اإلحتاد اإلفريقي )املادة 45دولية إفريقية من أصل15التنفيذ ألهنا تتطلب مصادقة
 .33تفاقيةمل تصادق بعد على هذه اإل
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أيضا قامت منظمة االمم املتحدة مل تكن مبعزل عن املشاركة الدولية حلماية املعطيات الشخصية إذ جند أن اجلمعية العامة التابعة 
، 33املتضمن املبادئ التوجيهية لتنظيم ملفات البياانت الشخصية املعدة ابحلاسبة اإللكرتونية 95/45هلا كانت قد أصدرت القرار رقم

 .34لعدة قرارات صادرة عن أجهزة املنظمة األخرىإضافة 
-)1818كما أبدت اللجنة اإلقتصادية لغريب آسيا )االسكوا(،اليت أنشئت بقرار من اجمللس االقتصادي واإلجتماعي رقم

عنه إصدار دراسة بعنوان " مناذج تشريعات  إهتمامها مبوضوع التشريعات السيبريانية وهو ماترتب 2007، منذ سنة1973د( سنة55
الفضاء السيبرياين يف الدول االعضاء ابإلسكوا" وهي القواعد اإلرشادية اليت تعتمد عليها اليوم أغلب دول العامل يف سن القوانني ذات 

 .35الصلة
يف مكافحة اجلرمية االلكرتونية إبعتبارها ( االنرتبولهذا إىل جانب الدور املتنامي الذي تلعبه املنطقة الدولية للشرطة اجلنائية )

جرمية عابرة للقارات  تعمل على نشر الطابع اإلجرامي يف اكير من دولة، فرتتكز هذه املنطمة جهودها خاصة فيما يتعل  جبرمية استغالل 
الشرطية حملاربة اجلرم من خالل  االطفال جنسيا عرب االنرتنت، حبيث تعترب املنظمة الفاعلة يف اجملال االمين نقطة وصل بني االجهزة

كما استحدثت املنظمة فرق عمل متكونة من خرباء ولحققني خمتصني، وكذا القيام بدورات تكوينية   ،36إصدار نشرات االنرتبول اخلضراء
 .37متخصصة بصفة دورية لفائدة موظفي تطبي  القانون

 يف القانون اجلزائري: احلماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي احملور الثالث:
واإلستغالل الغري مشروع للمعطيات وخمالفة   ،إن اجلرائم اإللكرتونية املتعلقة إبنتهاك حرمة املعطيات ذات الطابع الشخصي

 قواعد نقل املعطيات ذات الطابع الشخصي إىل بلد أجنيب وكذا جرائم تزير البطاقات اإللكرتونية واقتحام احلواسب اخلاصة وغريها من
جعلت املشرع اجلزائري يتدخل لتدارك النقض الشريعي الذي يشوب البيئة الرقمية الوطنية ذات ، اجلرائم املستغلة للتطور التكنولوجي

املتعل  حبماية 18-07رقمالصلة، وذلك من خالل إدخال العديد من التعديالت على القوانني ذات العالقة إىل جانب القانون 
 املعطيات الشخصية.

 :احلماية القانونية للمعطيات الشخصية يف القوانني العامة أواًل:
قام املشرع اجلزائري تعديالت قانونية تتعل  حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي إبتداءا من الدستور اجلزائري املعدل واملتمم 

 2004وكذا قانون العقوابت املعدل واملتمم سنة 2016سنة
 :  عطيات الشخصيةاحلماية الدستورية للم -0

يف إطار القواعد العامة اليت تعين ابحلماية القانونية للحياة اخلاصة لألفراد، كرس املشرع اجلزائري محاية للمعطيات ذات الطابع 
اليت تنص على أنه " ميارس كل واحد مجيع حرايته، يف أطار إحرتام احلقوق 2016من الدستور اجلزائري لسنة 77الشخصي  يف املادة

اليت 1996من دستور 39وهذا ما أكدته املادة. 38  عرتف هبا للغري يف الدستور السيما احرتام احل  يف الشرف، وسرت احلياة اخلاصة"امل
سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل  نصت على أنه " الجيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة شرفه، وصحميهما القانون

 اشكاهلا مضمونة".
، جند أن املشرع اجلزائري وملواكبة التطور الذي يشهده العامل يف البيئة الرقمية  2016ابلرجوع اىل التعديل الدستوري لسنةو 

تنص على أنه " الجيوز  46املادة أصبحتخاصة فيما يتعل  حبماية املعطيات الشخصية، أضاف فقرتني للمادة املذكورة أعاله حيث 
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محاية األشخاص الطبيعية يف  وق دون أمر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانون انتهاك هذا احلكمأبي شكل املساس هبذه احلق
هذا ابإلضافة إىل الفقرة اليالية ، منه القانون ويعاقب على انتهاكه"جمال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي ح  أساسي يض

ة إقرار ونشاطا تشريعا  يدعو بضرورة املبادرة إىل وضع آليات قانونية كفيلة حبماية والرابعة يف التعديل، متيل هذه اإلضافات الدستوري
 .40منه 74، من خالل املادة 0202كما مت جتسيده يف دستور  .39املعطيات اخلاضعة للمعاجلة اآللية اخلاصة لألشخاص الطبيعية

 
 

 :احلماية القانونية للمعطيات الشخصية يف قانون العقوابت -3
إبضافة له قسم خاص حتت يف   ،41   0227 املشرع اجلزائري اجلرمية اإللكرتونية من خالل تعديل قانون العقوابت سنةتبىن 

فبالرغم من أن ، 42  4مكرر394مكرر إىل394الفصل السابع مكرر حتت عنوان" املساس أبنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات" من املواد 
هذ القسم املستحدث مل يعرض أحكاما خاصة ابجلرائم اإللكرتونية املاسة ابملعطيات الشخصية إال أنه ابلرجوع اىل نص املادة 

منه جندها تنص على أنه " يعاقب على جتميع أو اإلجتار ابملعلومات املتصلة مبنظومة معلوماتية، هذه األخرية اليت ميكن أن  2مكرر394
 شخصية ميال هبدف التهديد.تكون 

وميكن اإلستعانة ابلقواعد العامة املتعلقة بتجرمي املساس ابحلياة اخلاصة لألفراد، واليت عدلت أو استحدثت اغلبها هذا 
اليت تنص على أنه  ،من ق،ع 303ومن أميلة ذلك املادة محاية اكير تتالءم والتطور التكنولوجي يف اجملال اجلنائي إلضفاء 2006سنة

مكرر اليت جترم كل من تعمد املساس حبرمة 303، إضافة إىل املادة 43يعاقب كل من يفض أو يتلف رسائل او مراسالت موجهة للغري
احلياة اخلاصة لألفراد أبية تقنية كانت، وذلك ابإللتقاط أو تسجيل أو نقل مكاملات أو أحاديث خاصة أو أسرية أو نقل صورة لشخص 

 ان خاص بغري إذن صاحبها أو رضاه هذا ويعد الشروع معاقبا عليه.يف مك
ق.ع أنه يعاقب كل من إحتفظ أو وضع أو مسح أبن توضع يف متناول اجلمهور أو الغري أو  1/1مكرر 323ة لتضيف املاد

على املسوؤلية  .ق ع 3مكرر 303 كما تنص املادة إستخدم أبية وسيلة كانت التسجيالت أو الصور أو الواثئ  املتحصل عليها.
اجلنائية عن إنتهاك حرمة املعطيات الشخصية سواء للشخص الطبيعي أو املعنوي، حيث ميكن أن يتعرضا للعقوابت املنصوص عليها يف 

 .2مكرر18مكرر ق.ع كالغرامة وحل الشخص املعنوي، االقصاء واملصاردة...اخل فضال عن الغرامات املذكورة يف املادة  18ة املاد
 :احلماية القانونية للمعطيات الشخصية يف القوانني اخلاصة اثنيًا:

على غرار القوانني العامة اهتمت بعض القواعد اخلاصة حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي  يف بعض القوانني ذات الصلة، 
الذي صحدد القواعد العامة املتعلقة ابلربيد وابملواصالت  2000أوت05املؤرخ يف 2000-03من القانون رقم 2/127حيث جند املادة

، على  أنه " يعاقب كل شخص مرخص له بتقدمي خدمة مواصالت سلكية او السلكية وكل عامل لدى متعاملي 44السلكية واالسلكية
من  ذات القانون أنه  137الشبكات العمومية ينتهك سرية املعامالت أو الذي أمر أو ساعد يف إرتكاب اجلرمية كما تضيف املادة

 يعاقب كل من يفشي أو ينشر أو يستعمل دون ترخيص من املرسل أو املرسل إليه مضمون املراسالت.
 أننالحظ  ،020245  ةجويلي15املؤرخ يف 15-12من قانون محاية الطفل رقم 142و141وابلرجوع اىل املادتني ؛هذا

وينتهك حياته  املشرع اجلزائري واكب اجلهود الدولية حلماية األطفال وإستغالهلم عرب شبكات االنرتنت حبيث جرم كل من يستغل طفال  
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اخلاصة عرب نشر أو بث صور أو بياانت عرب كل وسائل االتصال ، مهما كان شكلها ملواجهة شبكات دولية تستهدف براءة األطفال 
املؤرخ  05-01من القانون رقم 26ة حبماية مواطنها وبياانهتم حىت يف إطار الوفاء بواجب التعاون الدويل، تشري املادةيف إطار إلتزام الدول

،على أنه يتم تبادل التعاون الدويل وتبادل  46ومكافحتهما اإلرهاباملتعل  ابلوقاية من تبييض األموال ومتويل  2005فيفري 06يف
قيات الدولية واألحكام القانونية الداخلية املطبقة يف جمال محاية احلياة اخلاصة وتبليغ املعطيات الشخصية، املذكرات يف إطار إحرتام اإلتفا

 تعد هذه املادة مادة مشرتكة بني كل اإلتفاقيات والقوانني املقارنة ذات الصلة.
شخاص مشتبه بيهم مع كل دول األعضاء، إبعتبار أن الدولة يف إطار التعاون القضائي الدويل ملزمة بتبادل املعلومات تتعل  أب

إال أن متطلبات التعاون ال تقتضي متيكن الدولة املتعاون معها من كل املعطيات اخلاصة ابلفرد، إذ تستيىن املعطيات ذات الطابع 
 الشخصي وتلك املاسة حبرمة احلياة اخلاصة لألفراد وكل املعطيات اليت الختدم إجراءات التحقي .

املتعلق حبماية االشخاص الطبيعيني يف جمال املعاجلة للمعطيات ذات الطابع  18-07املعطيات الشخصية يف قانونمحاية  -0
 الشخصي:

على غرار التشريعات املقارنة اليت كانت هلا األسبقية يف إقرار قوانني خاصة حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي يف البيئة 
سارعت الدول العربية هي األخرى ملواكبة التطورات الدولية ، 48 1978والفرنسي لسنة، 47  1974الرقمية، التشريع األمريكي لسنة 

، 200950 واملغريب لسنة، 49 2004وإصدار قوانني هتدف إىل محاية املعطيات الشخصية لحل املعاجلة اآللية كالتشريع التونسي سنة 
 .  51  2014والكوييت لسنة
أين أعلنت وزارة الربيد ، 2014األوىل منذ نوفمرب هفقد أتخر صدور القانون الذي كانت بوادر  ،أما ابلنسبة للجزائر   

يف تعديله  لتتم دسرتته الحقا    ،وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال عن مشروع قانون حول محاية املعطيات الشخصية يف البيئة الرقمية
املصادق عليه يف  18-07ت الطابع الشخصي مث جاد إصدار القانونكح  لألشخاص الطبيعيني يف محاية بياانهتم ذا  2016لسنة
الذي جاء إلضفاء احلماية القانونية الالزمة للبياانت الشخصية يف البيئة الرقمية وضمان سري املعطيات الشخصية ومتكني  2018مارس

م جواز معاجلة املعطيات أو حتويل تلك أصحاب املعطيات من النفاذ إليها، وأتطري عملية مجع املعطيات ومعاجلتها وحفظها وعد
 املعطيات الشخصية إىل اخلارج.

ومل يتوقف عند هذا احلد بل وإعترب املشرع اجلزائري حىت املعطيات اجليينية وكذا كل املعطيات املتعلقة ابلصفات الوراثية   
(، نظرا إلمكانية إستغالل العلمي 03لألشخاص من املعطيات الشخصية بل وإعتربها من املعطيات الشخصية احلساسة )املادة

 واإلقتصادي هلا دون رضا الفرد، واليت تعترب من القوانني القلة اليت أولت اهتماما هلذا النوع من املعطيات.
حيث هتدف املادة اليانية منها على أن تتم معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما كان مصدرها أو شكلها يف إطار   

مادة مقسمة 76الكرامة اإلنسانية واحلياة اخلاصة واحلرايت العامة وأال متس حبقوق األشخاص وشرفهم ومسعتهم، وجاء القانون يف إحرتام
 على سبعة فصول.

 31إىل22ولضمان حسن تطبي  أحكامه أنشأت السلطة الوطنية حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي حيث عاجلت املواد
من الباب اليالث هذه األخرية وحددت مهامها، إبعتبارها سلطة إدارية مستقلة حلماية املعطيات الشخصية، تنشأ لدى رئيس اجلمهورية 

من ذات القانون أيمها: الرتاخيص، وتلقي  25وتتمتع ابلشخصية املعنوية واإلستقالل املايل اإلداري، وتتمتع مبهام عددهتا املادة
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قة حبماية املعطيات ذات الطابع الشخصي، وتقدمي اإلستشارات، وتلقي اإلحتجاجات والطعون والتحق  منها وكذا التصرصحات املتعل
لسلطة إلصدار العقوابت اإلدارية، كما هلا أن تعلم النائب العام املختص فورا يف حالة معاينة الوقائع حتتمل الوصف اجلنائي، وابلتايل هلا ا

 اليت تنطوي على اجلانب اإلجرامي أو اليت تستدعي التعويضات املدنية إىل القضاء. حتويل القضااي ذات الصلة و
واجلدير ابلذكر أن ختتص اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومكافحتها املنشأة مبوجب 

صي هلا، أي ترتكز أساسا على وقاية ومكافحة اجلرمية مبهمة مراقبة وضعية محاية املعطيات ذات الطابع الشخ 09-04القانون
 .52اإللكرتونية بصفة عامة، دون أن ختتص مبراقبة مدى إحرتام محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي من املعاجلة اآللية
ون ذاته من القان 28أيضا على سبيل احلماية مت إستحداث سجل وطين حلماية املعطيات ذات الطابع الشخصي مبوجب املادة

، 74إىل املادة46ليخصص الباب السادس منه للعقوابت من املادة متسكه سلطة أعاله، كما حددت املادة نوع امللفات اليت تقيد فيه.
حيث مت تقسيمه إىل أحكام إدارية ومنها: اإلنذار، الغرامة، سحب الرخص، وأخرى إجرائية كالقيام ابلتحرايت واملعاينات اليت تقوم 

طة الوطنية يف حال خرق القانون، إىل جانب أحكام جزائية تتعل  ابلعقوابت السالبة للحرية ترتاوح بني ستة أشهر إىل مخس عليها السل
 سنوات وغرمات أقصاها مليون دينار جزائري.

تضمنت ويتضح ان املشرع قد صنف اجلرائم ذات الصلة هبذا القانون على أهنا جنح ويف بعض احلاالت على أهنا خمالفات،كما 
 بغش املواد غرامات مالية متقاوفة القيمة الإقتناع املشرع خبطورة هذه األموال يف العامل اإلفرتاضي على حقوق اإلنسان.

 املتعلق حبماية املعطيات الشخصية:18-07اإلستثناءات الواردة على القانون -3
املعلومات الشخصية بشىت مظاهرها ، فقد قرر املشرع اجلزائري إستيناء على هذه  إذا كانت القاعدة العامة أن صحرم إنتهاك

 القاعدة يف حاالت خاصة بضوابط جتيزه.
 09-04إلزامية املتعاملني جبمع املعطيات وحفظها مبقتضى القانون: 

 املؤرخ يف 09-04القانون رقم إذا كان املشرع قد سن قواعد ردعية، فقد أعطى األولوية للجانب الوقائي عندما إستحدث
، وبصدور القانون 53الذي يتضمن القواعد اخلاصة للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلتصال ومكافحتها 2009 أوت05
ع املتعل  حبماية املعطيات الشخصية أصبح األول ييري اجلدل فيما خيص املوازنة بني حرمة التعدي على املعطيات ذات الطاب18-07رقم

 الشخصي وضرورة مجع ومعاجلة املعلومات الشخصية وكذا حفظها.
جندها تنص على أن " مع مراعاة طبيعة ونوعية اخلدمات، يلتزم مقدمو  09-04من القانون 11ابلرجوع اىل نص املادة

 اخلدمات حبفظ :
 تسمح ابلتعرف على مستعملي اخلدمة. املعطيات اليت -أ

 ت الظرفية املستعملة لإلتصال.املعطيات املتعلقة ابلتجهيزا -ب
 اخلصائص التقنية ومذا اتريخ ووقت ومدة لإلتصال. -ج
 املعطيات املتعلقة ابخلدمات التكميلية املطلوبة أو املستعملة ومقدميها. -د
 ، وكذا عناوين املواقع املطلع عليها.."االتصال إليهماملعطيات اليت تسمح ابلتعرف على املرسل إليه أو املرسل  -ه
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متعاملي أو مقدمي اخلدمات اهلاتف النقال وكذا اإلنرتنت جبمع وحفظ كل املعلومات اليت تسمح  االلتزاماتتلزم هذه       
وموقعه، حتت طائلة العقوابت اجلنائية، والواضح أن املشرع اجلزائري أقر هذه األحكام والتدابري لتسهيل  االتصالابلتعرف على مصدر 

 حتكم عن بعد للمتفجرات. أجهزةعملية تقفي آاثر اجملرمني، خاصة يف جمال اجلرائم األكير خطورة كاجلرائم اإلرهابية،خاصة 
من  حلفظ املعطيات بسنة واحدة ابتداء  ضح إبعتبار أن هذه املادة حتدد مدة أن املتأمل يف هذه األحكام جيد ان هناك تعرض وا

 .اتريخ التسجيل، وهي مدة بسيطة جدا  
 محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي والرقابة اإللكرتونية. 

الدول لتدابري أمنية تتالءم والبيئة الرقمية حيث تتيح هلا إستعمال التكنولوجيا املتطورة  أدت التهديدات اإلرهابية الدولية إىل إختاذ
، وكذا إخرتاق احلواسب هبدف مكافحة اإلرهاب، األمر الذي جعل األفراد حتت املراقبة يف أغلب GPSمايعرف ب أوللمراقبة 

تعد   ابملعطيات الشخصية هلم وإن كان ذلك من قبل سلطات حتري وال وكذا مساسا  إنتهاكا حلرمة للحياة اخلاصة  األوقات، والذي يعد 
 كذلك إذا كانت يف إطار ترخيص من السلطة القضائية املختصة.

انه " ميكن ملقتضيات محاية  09-04وقد تبىن املشرع اجلزائري هذا التوجه الدويل، حيث نص يف املادة اليالية من القانون رقم
يتضح من خالل نص املادة أن املشرع  ت التحرايت.... وضع ترتيبات تقنية ملراقبة اإلتصاالت اإللكرتونية.النظام العام أو ملستلزما

ية اجلزائري يسعى جاهدا لإلستفادة من التطور التكنولوجي وامليزات اليت خيوهلا، من خالل وضع املشتبه فيهم حتت نظام املراقبة اإللكرتون
تعل  إبتصاالته اهلاتفية أو مراقبة  حتت املراقبة اإللكرتونية سواء ما إال أن وضع الشخص يف أقل.ملا توفره من  فعالية وجهد وتكال

نشاطاته عرب اإلنرتنت إبعتبار أنه لدواعي فرز املعلومة للتأكد من قيمتها كدليل إثبات أو نفي أو مساعها أو قرائتها إبعتبارها خطوة 
 تهاكا للمعطيات ذات الطابع الشخصي.ضرورية إلستعمال التحقيقيا، يلتمس فيه إن

وحىت يتفادى التصادم بني ضرورة اإلطالع على املعطيات الشخصية وختفيف أتثرياهتا السلبية على محاية احلياة اخلاصة لألفراد  
 تتميل يف :  وضع املشرع اجلزائري عدة ضماانت

 لى سبيل ع 09-04املشرع اجلزائري احلاالت اليت ميكن اللجوء فيها إىل املراقبة اإللكرتونية، ذكرهتا املادة الرابعة من القانون حصر
 احلصر:

 للوقاية من األفعال املوصوفة جبرائم اإلرهاب،أو التخريب، أو اجلرائم املاسة أبمن الدولة. -
لى منظومة معلوماتية على حنو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطين أو مؤسسات الدولة يف حالة توفر معلومات عن إحتمال إعتداء ع -

 أو اإلقتصاد الوطين.
ملقتضيات التحرايت والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إىل نتيجة هتم األحباث اجلارية دون اللجوء اىل املراقبة  -

 االلكرتونية.
 عدة القضائية الدولية املتبادلة".يف إطار تنفيذ املسا -

لقد حصر املشرع اجلزائري احلاالت اليت ميكن فيها تطبي  نظام املراقبة االلكرتونية، وهي اجلرائم املاسة أبمن الدولة كاجلرائم 
ما تقتضي املصلحة اإلرهابية اليت تستهدف مؤسسات الدولة أو احلاالت اليت تستعصي وتستوجب تطبي  املراقبة اإللكرتونية وعليه عند

 العامة للبالد إستخدام هذه التقنية ذلك ال جمال للحديث عن حقوق األفراد )املصلحة اخلاصة(.
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  :تطبيق نظام السوار اإللكرتوين حتت سلطة القضاء 
إجراء عمليات املراقبة، إال إبذن مكتوب من السلطات القضائية  على أنه"الجيوز09-04من القانون رقم2/4تنص املادة

 املختصة".
وإذا تعل  األمر ابجلرائم املاسة أبمن الدولة أو اإلرهاب، فيجب على النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر مبنح ضباط الشرطة 

 .54يعة الرتتيبات التقنية املستعملة واألغراض املوجهة هلاالقضائية، إذان ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبني طب
الذي صحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سري  2015املؤرخ يف أكتوبر 15-261من املرسوم الرائسي رقم14 لتضيف املادة املادة

على أن اهليئة متارس إختصاصاهتا احلصرية يف جمال  اهليئة الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال ومكافحتها
 مراقبة اإلتصاالت اإللكرتونية حتت مراقبة قاض خاص.

وظفون الذين يطلعون على املعلومات سرية ، اليمني أما جملس القضائي قبل تنصيبهم  وهم ملزمون حلفظ السر املويؤدي هذا 
 . 15-261من املرسوم الرائسي 28و 27 املهين طبقا للمادتني

إن وضع آلية املراقبة اإللكرتونية إبعتبارها عملية ماسة حبرمة احلياة اخلاصة لألفراء معطيااتهم الشخصية حتت يد القضاء ضمانة  
شتبه امل األفرادمحاية  وإلزاميةالقضاء يهدف على املوزانة بني ضرورية التحقي   أنكفيلة مبنع إنتهاكها خارج التدابري املصرح هبا، إبعتيار 

 يعرف بضماانت احملاكمة العادلة. جمرما وهو ما فيهم، فاإلشتباه الجيعل الفرد
   العقوابت املرتتبة على جرمية إفشاء املعطيات ذات الطابع الشخصي الناجتة عن املراقبة اإللكرتونية: يعاقب املشرع اجلزائري كل

املوظفون القائمون على عمليات املراقبة اإللكرتونية والقادرين على اإلطالع على املعلومات ذات طابع جرم أو ذات طابع شخصي 
شخصية وكذا جتاوزا حلدود املراقبة  إلغراضظ السر املهين، حيث يعترب هذه األفعال إستغالال للعمليات املراقبة إبعتبارهم ملزمون حبف

اإللكرتونية خاصة:انتهاك حرمة احلياة اخلاصة لألفراد ألي سبب كان، إفشاء مستندات انجتة عن التفتيش،أو اإلطالع  شخص عليها 
 من املتهم أو ذوي حقوقه أو من املرسل مامل تدع ضرورات التحقي  على ذلك.بدون صفة قانونية أو بدون إذن مكتوب 

وإن إقرار عقوابت مواجهة القائمني على إنفاذ القانون هو عامل ردعي وضمانة فعالة لتكريس محاية فعالة للحياة اخلاصة 
 لألفراد.

 :خامتة
يات الشخصية من اإلنتهاكات العديدة يف الفضاء السيبرياين يف األخري ميكن القول أن اجلهود التشريعية الدولية حلماية املعط

وصوال إىل اجملهودات املنظمات الدولة اإلقيلمية، كرست محاية فعالة حلرمة احلياة  اإلنساناليت كانت بدايتها اإلعالن العاملي حلقوق 
محاية املعطيات الشخصية أصدر املشرع اجلزائري  اخلاصة لألفراد ومعطياهتم وبياانهتم الشخصية، ومواكبة للتطوارات احلاصلة من جال

حلماية األشخاص الطبييعن يف جمال املعاجلة املعطيات ذات الطابع اشخصي، من خالل وضع آليات قانونية كرسها  18-07قانون رقم
 الدراسة إىل النتائج اآلتية:، وخلصت املشرع كضماانت حلماية املعطيات الشخصية أثناء عملية املعاجلة سواء كانت آلية أو يدوية

كرسته التشريعات املقارنة يف دساتريها حىت   اإلنسانمحاية املعطيات الشخصية هو ح  لحمي دوليا مبقتضى اإلعالن العاملي حلقوق  -
 تواكب التطورات احلاصلة يف البيئة الرقمية.
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للحد من  46نص عليه التعديل الدستوري يف ماتده محاية احلياة اخلاصة حبماية املعطيات الشخصية الذي 18-07كرس القانون-
 اآلاثر السلبية الرهيبة اليت خلفتها تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال .

عززت احلماية القانونية للمعطيات الشخصية، بضرورة احلصول على ترخيص جييز اإلطالع على هذه األخرية وحتت سلطة القضاء  -
 .حرمة احلياة اخلاصة لألفراد. خاصة عندما يتعل  األمر ابملراقبة اإللكرتونية لضمان عدم إنتهاك

اليت ترتبط بنماذج تطبيقها، ال ميكن أن يتوقف عند بلوغ مقصد  امليالبإن إخضاع أي آليات قانونية للدراسة العلمية، وإبراز 
 كتوصياتأيميتها إلدراجها  تالنقد فقط، بل جيب أن متتد الدراسة إىل هدف أبعد من ذلك، أال وهو مضاعفة الرتكيز على نقاط قدر 

 هلذه الدراسة:
الشخصي من اجل بدأ العمل أبحكام هذا القانون بصفة  ضرورة اإلسراع يف تنصيب السلطة الوطنية حلماية املعطيات ذات الطابع -

 رمسية.
زايدة وعي األفراد حنو بياانهتم الشخصية تنبيهم ابملخاطر اليت حتيط هبا، واألضرار اليت قد تلحقهم نتيجة عدم توخي احلذر خاصة يف  -

 وسائل التواصل اإللكرتوين.
الله ألفراد اجملتمع املدين املسايمة يف تفعيل وحتقي  محاية فعالة يف البيئة تكييف اجلهود ولحاولة إدراج هامش معقول ميكن من خ -

 الرقمية.
إقرار مدوانت قواعد السلوك يف جمال محاية البياانت الشخصية يقتاد هبا املوظفني التابعني للجهات املسؤولة عن معاجلة املعطيات  -

 الشخصية.
 قائمة اهلوامش:

                                                           
1
 

-
  Loi N 78-17 du 06-01-1978 relarive à l'informatique,aux fichiers et aux libertés,J,O,R,F 

du 07-01-1987 Dite la loi informatique et libertés,mofifiée en2004. 
2
 - Article premier de la covention africaine stipule que"Données à caractére 

personnel:toute information relative à une personne physique identifée ou identifiable 

directement ou indirectement,par référence à une numéro d'identification ou à un ou 

plusieurs éléments,propres à son identité" 
3
املتعل  حبماية األشخاص الطبيعيني يف جمال املعاجلة للبياانت ذات الطابع الشخصي ج ر  2018جوان10املؤرخ يف 18-07القانون رقم - 

 .2018جوان10، الصادرة بتاريخ34العدد
 5711املتعل  حبماية األشخاص اذاتية جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي ج ر عدد08-09القانون املغريب رقم - 4

 .52,ص2009فرباير23بتاريخ
 الشخص املعنوي هو كل شخص طبيعي تكون املعطيات ذات الطابع الشخصي املتعلقة به موضوع معاجلة. - 5
 .02، ص4الفصل ، يتعل  حبماية املعطيات الشخصية،2004 جويلية 27، املؤرخ يف63القانون االساسي التونسي عدد -  6
قي اي اهلوية اإللكرتونية هي جمموع اإلشهارات واآلاثر اليت ميكن تركها يف االنرتنت بصفة ارادية ام ال، وهو رابط تكنولوجي بني الكيان حقي - 7

 الشخص وكيان افرتاضي اي مميله اإللكرتوين.
8
 - Parlement Européen, Guide de la protection des données à caractère personnel, 

Bruxelles,2010,p10. 
9
 املتعل  حبماية املعطيات الشخصية، املرجع الساب .، 18-07رقم  قانونالمن  23املادة  - 
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10

 ، من القانون األساسي التونسي املتعل  حبماية املعطيات الشخصية، املرجع الساب .06الفصل - 

11
 املعطيات الشخصية، املرجع الساب .حبماية  ، املتعل 18-07 من القانون رقم 03ة املاد - 

12
 التونسي املتعل  حبماية املعطيات الشخصية، املرجع الساب . األساسي، القانون 06الفصل - 

13
 .ساب الرجع امل الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي، األشخاصاملتعل  حبماية ، 08-09 املغريب رقم  من القانون 20املادة  - 

14
 املتعل  حبماية املعطيات الشخصية، املرجع الساب .  ،18-07من القانون رقم  03 املادة - 

15
 الساب .املرجع  الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي، األشخاصيتعل  حبماية 08-09القانون املغريب رقم - 

16
زمة وقد ختضع املعاجلة اليدوية للبياانت للحماية ذاهتا إال أن املعاجلة اإللكرتونية تعترب أكير حساسية نظرا لصعوبة إحاطتها ابلضماانت الال - 

بطرق أو بوسائل آلية أو  عرفها املشرع يف قانون محاية البياانت يف الفقرة اليالية من مادته اليالية أبهنا:" كل عملية أو جمموعة عمليات منجزة
بدوهنا على معطيات ذات طابع شخصي، ميل اجلمع أو التسجيل أو التنظيم أو احلفظ أو املالئمة أو التغيري أو اإلستخراج أو اإلطالع أو 

اإلغالق أو  اإلستعمال أو اإليصال عن طري  اإلرسال أو النشر أو أي شكل أخر من أشكال اإلاتحة أو التقريب أو الربط املهين ومذا
 التشفري أو املسح أو اإلتالف.

17
 - Article 13 de la convention de I'U A sur la ciber sécurité et la protection des données à 

caractére personnel. 
18

 .2009احلقوقية، لبنان،بولني انطونيوس ايوب، احلماية القانونية للحياة الشخصية يف جمال املعلوماتية، منشورات احلليب  - 
 

19
 األوروبيةواملادة العاشرة من االتفاقية 19 يف مادته  1948 لسنة اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالممرة يف  ألول اإلعالمجاء اإلعرتاف ابحل  يف  - 

 . 1969لسنة اإلنسانحلقوق  األمريكية، ومن االتفاقية 1950حلقوق االنسان لسنة

20
 06، الصادرة يف27، املتعل  بتنظيم العالقات بني اإلدارة واملواطن، ج ر، العدد0811جويلية  27املؤرخ يف  88-131املرسوم رقم  - 

 .1988جويلية
21

 - GAUTRINHenri-Francois,étude comparative sur l'accés à l'information et sur la 

protection des renseignements personnels dans différents états,lecteure destinée au 

parlementaire québécois,canada,2012,p21. 
22

  - Article 16-19 de la convention de I'U A sur la ciber sécurité et la protection des données 

à caractére personnel. 
23

 - CIGREF,L'économie des données personnelles les  enjeux d'un business 

éthique,octobre2015,France,pp,6-7 
 

24
 google Incإسبانيا و GOOGLEضد جريدة اسبانية و اإلنسانحلقوق  األوروبيةرفع مواطن اسباين دعوى أمام احملكمة  2010يف - 

العدالة برأت ساحته،  أنهر بعد مرور عدة سنوات، مبجرد ان يكتب امسه يف حني مقاال نشر عنه يف اجلريدة املعنية ال ينفك يظ أنابعتبار 
اسبانيا googleيعترب مساسا حبياته اخلاصة، وطالب ابحل  يف النسيان االلكرتوين، من خالل إلزام اجلريدة حبذف الصفحة وكل من  وهذا ما

 أبن ميحو كل البياانت الشخصية اخلاصة به. google incو 

25
 . 1948ديسمرب10يف: الف، املؤرخ  217 اعتمد مبوجب قرار من اجلمعية العامة رقم - 

26
 .1950حررت بروما يف الرابع من نوفمرب - 

27
 دولة: أمريكا، تركيا، بريطانيا. 29وهي منظمة اليت تضم -  

28
 16املؤرخ يف 89-67اجلزائر مبوجب املرسوم الرائسي رقم إلنضمام  (1966ديسمرب 16العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية )نيويورك - 

 .1989ماي17، الصادر يف20، ج ر العدد1989ماي
- nations Unies,Recueil des Tratiés,vol,999,p171et vol1057 no14668 p407. 
29

 - Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractére personnel Série des traités européens n108 strasbourg 28/01/1981. 
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30

  - Protocole additionnel du8novembre2001concernant les autorités de controle et les flux 

transfrontiéres de donnés. 
31

ليالية من مامييز هذه اإلتفاقية ابلرغم من أهنا إقليمية أهنا مفتوحة لإلنظمام أمام الدول غري األعضاء يف اإلحتاد األورويب حبيث تنص املادة ا -  
أن تنظم كذلك  108إلتفاقية األوروبية رقمالربوتكول اعاله على أنه بعد الدخول هذا األخري حيز التنفيذ، ميكن لكل دولة إنضمت إىل ا

اءات للربوتوكول امللح  به األمر الذي جعل الكيري من الدول غري األوروبية املهتمة ابستقطاب الشركاء املستيمرين االجانب العمل على اإلجر 
، وجزر موريس 2013أفريل  10األنظمام اليهما واحلصول على املصادقة االوروبية لقواانهنا الوطنية على غرار االوروغواي يف

 ، وقريبا يف املغرب وتونس.2016جوان17يف

32
 - les pri;ciples directives pertinentes  sont :la directive95/46/CE sur la protectin des 

données, la directive2002/58/CE(modifiée en2009)sur la vie privée et les 

communications électronique, la directive2006/24/CE sur la conservation des données, 
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