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والمحلية والبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وقوات األمن والدفاع.
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حول مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية
ٌ
منظمة غير حكومية وغير ربحية متخصصة ومستقلة عن السلطات
مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية
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للمزيد من المعلومات حول مركز دراسات حقوق اإلنسان والديمقراطية ،يمكن زيارة موقعه اإللكترونيwww.cedhd.org :
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حماية حياة المواطنين .الشخصية كأحد أهم التحديات في الحكامة األمنية في المجتمعات المتصلة باإلنترنت.

شكر
بدعم مالي من الدول األعضاء في الصندوق االئتماني لشمال أفريقيا الخاص بمركز جنيف
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تقديم
عزز تعميم اإلعالميات واإلنترنت فض ًلا عن التطور السريع
لشبكات التواصل االجتماعي واألجهزة المتصلة (األجهزة
اللوحية والهواتف الذكية والنظام العالمي لتحديد
تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي
المواقع )GPS
ُ
ّ
تخطت نسبة انتشار اإلنترنت
واقتسامها .وفي المغرب،
 %30في حين وصلت نسبة انتشار الهواتف المحمولة
ّ
التطور من
يدل هذا
إلى أكثر من  %130في العام .2014
ّ
وخدمات مبتكرة .ومن
فرص جديدة
جهة على ظهور
ٍ
ٍ
ّ
يشكل مخاطر على الحياة الخاصة والحريات
جهة أخرى،
ٍ
وحقوق الفرد األساسية وعلى أمن الدولة والمجتمع.
ففي الواقع ،غال ًبا ما يتم استغالل سرعة الشبكة
لغايات
وسهولة استعمالها وإغفال هوية مستخدميها
ٍ
غير قانونية أو حتى جرمية .ومن أجل الوقاية من هذه
كبير من الدول إلى
عدد
التصرفات ومكافحتها ،لجأ
ٌ
ٌ
سياسات المراقبة اإللكترونية .لذلك بات يتع ّين أكثر
معطيات مع ّينة ذات
فأكثر على الجهات األمنية جمع
ٍ
1
طابع شخصي وحفظها وتحليلها .
ٍ

أهم إنجازات المملكة في هذا الصدد:
ومن
ّ
 تشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطياتذات الطابع الشخصي (،)CNDP
 إحداث المديرية العامة ألمن نظم المعلومات والتيُعد الهيئة المسؤولة عن أمن االنترنت،
ت ّ
 المصادقة على االتفاقية  108لمجلس أوروباوبروتوكولها اإلضافي.2
ولكي تحترم البالد التزاماتها الدولية ،من الضروري
النهوض بالمستوى القانوني والمؤسسي فيها.
ولذلك ّ
نظم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على
القوات المسلحة ومركز دراسات حقوق اإلنسان
والديمقراطية ندو ًة في الرباط في  19و 20أكتوبر/تشرين
األول  2015تحت عنوان «الحكامة الجيدة لقطاع األمن في
العصر الرقمي« :إدارة المعطيات ذات الطابع الشخصي
وحمايتها».
وهدفت هذه التظاهرة إلى:

ويجب أن يخضع استخدام هذه الوسائل ذات الطبيعة
ّ
التطفلية إلطا ٍر قانوني واضح ومالئم ،من أجل ضمان
استخدامها بشكل شفاف وبدون شطط أو تحكم.
فالهدف هنا معرفة كيفية االستفادة من السلع
والخدمات المبتكرة الناجمة عن الزمن الرقمي والسماح
مهمتها ،دون المساس بحقوق
للجهات األمنية بإتمام
ّ
الفرد وحرياته .إلّا أنّه وبحسب بعض المخبرين ،ال يزال هذا
كبير من البلدان.
عدد
مكتمل في
اإلطار القانوني غير
ٍ
ٍ
ٍ

 تحديد التفاعالت بين الجهات الفاعلة في مجال األمن وإدارةوحمايةالمعطياتذاتالطابعالشخصيفيالمغرب،

وخالل السنوات األخيرة ،اتخذ المغرب موقفً ا مؤ ّي ًدا لتعزيز
حماية المواطنين من استغالل التحليل اآللي للمعطيات
ذات الطابع الشخصي.

 تحديد آثار التحاق المغرب باالتفاقية  108لمجلسأوروبا وببروتوكولها اإلضافي على قطاع األمن واإلطار
القانوني لحماية المعطيات.

خبرة دولية في إدارة المعطيات
 تبادل الخبرات وتقديمٍ
ذات الطابع الشخصي وحمايتها،
 تحليل مجال تطبيق القانون  09-08المتعلق بحمايةبحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصي من قبل األجهزة األمنية،

 .1تع ّرف المادة  2من االتفاقية  108لمجلس أوروبا ،المتعلقة بحماية األشخاص في ما يخص التحليل اآللي للمعطيات ذات الطابع الشخصي« ،المعطيات
شخصا ذات ًيا معرو ًفا أو يمكن التعرف إليه («الشخص المعني»)..
تخص
معلومة
ذات الطابع الشخصي» على الشكل التالي« :هي كل
ٍ
ّ
ً
 .2يمكن مراجعة عرض االتفاقية في الصفحة .11
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شخصا مغرب ًيا وغير مغربي
وقد شارك أكثر من خمسين
ً
في النقاشات ،ومن بينهم ممثلون عن السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وعن األجهزة ألمنية
واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
عدد من
الشخصي واإلعالم والمجتمع المدني ،فض ًلا عن
ٍ
الخبراء الدوليين.

ّ
ملخصا عن النقاشات التي دارت
ويشكل هذا التقرير
ً
خالل الندوة .ويهدف نشره من جهة إلى توضيح وضع
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار قطاع
جهة أخرى ،إلى توعية الجهات
األمن في المغرب ،ومن
ٍ
الفاعلة بأهمية حماية حياة المواطنين الشخصية كأحد
أهم التحديات في الحكامة األمنية في المجتمعات
المتصلة باإلنترنت.
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الحكامة الجيدة لقطاع األمن
وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

 .1التوفيق بين الضرورات األمنية وحماية الحياة الشخصية في العصر الرقمي
إطالع مجتمع اليوم على المعطيات
ازدادت أهمية التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال
بشكل ملحوظ في العقود األخيرة .فقد أصبحت هذه
ٍ
التكنولوجيات وشركاتها من أساسيات حياة األفراد
والدول واقتصاداتها .وسمح دخول اإلعالميات إلى
سهل
المجتمعات بتسريع عمليات اإلنتاج واإلدارة ،كما
ّ
ّ
أيضا
االتصاالت على الصعيدين الوطني والدولي
وحل ً
بعض المشاكل المتعلقة بتخزين المعلومات .وفي
قطاع األمن ،أسهمت التكنولوجيات الجديدة مث ًلا في
تعزيز قدرات القوات األمنية على الوقاية من كافة أشكال
الجرائم وترقبها ومكافحتها.
يسميه
وفي سياق دخول المعلوماتية بالتحديد ،ظهر ما
ّ
بعض الخبراء بـ»إطالع المجتمع على المعطيات»:
ّ
كل ما
يتم حفظ
«أه ًلا بكم في المستقبل ،حيث
ّ
ُسجل كافة أفعالكم ،وترا َقب كافة
يخصكم ،حيث ت َّ
ّ
تح ّركاتكم ،ولم تعد محادثاتكم عابرةً .أه ًلا بكم في
مستقبل لم يولَد من رحم عالم الواقع المرير في كتاب
ٍ
جورج أورويل « ،»1984بل من ميول الحواسيب الطبيعية
إلى إنتاج المعطيات».
يطرح هذه االقتباس البليغ 3للمتخصص في األمن
استفهام حول
المعلوماتي بروس شناير 4عالمة
ٍ
الحياة الخاصة في العصر الرقمي .ففي الواقع ،بات من

جدا على الفرد أن يسيطر على معطياته ذات
الصعب ًّ
أن هذه األخيرة ترتكز على
الطابع الشخصي ،نظ ًرا إلى ّ
عدد كبير من البنى التحتية المختلفة وغال ًبا ما تخزَّن
ٍ
أيضا
في خوادم بعيدة .ويطرح اإلطالع على المعطيات ً
مشكلة الموافقة المستنيرة .ففي الحقيقة 20 ،بالمئة
فقط من المعطيات تؤخذ بموافقة المستخدم .فيجعل
إنترنت األشياء (أي األجهزة المتصلة باإلنترنت) من
مهمةً بالغة الصعوبة ،إذ
سيطرة الفرد على معطياته
ّ
غال ًبا ما يجهل كمية المعطيات التي يولّدها والطريق
التي تسلكها هذه المعطيات .وفي النهاية ،تسمح
التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال بمراقبة األفراد
من خالل المعطيات ذات الطابع الشخصي المودعة
معطيات غير
على االنترنت ،ومن خالل «إعادة شخصنة»
ٍ
شخصية في األساس .فيمكن من خالل المعطيات التي
ينشرها المستخدمون على مواقع التواصل االجتماعي
حسابات فردية كاملة بما
على سبيل المثال إنشاء
ٍ
يكفي من خالل جمع هذه المعطيات من مواقع مختلفة.
وقد ولّدت هذه التطورات التكنولوجية شك ًلا من أشكال
الرأسمالية الرقمية المبنية على استغالل المعطيات .إذ
الستغالل تجاري واسع ،غير طوعي في
تخضع هذه األخيرة
ٍ
بعض األحيان ،من المنصات اإللكترونية .ومن دون إدراك
األمر ،يترك المستخدم خلفه آثا ًرا كثيرة له على شبكة
وبشكل خاص على مواقع التواصل االجتماعي
اإلنترنت،
ٍ

 .3الترجمة حرة .للنسخة األصلية من المقولة ،يمكن االضطالع على المراجع اآلتية:
]Bruce Schneier : Privacy in the Age of Persistence. [2009
https://www.schneier.com/blog/archives/2009/02/privacy_in_the.html

 .4بروس شناير متخصص على المستوى العالمي في علم التشفير وأمن المعلومات ،وهو مؤسس شركة «كاونتربين إنترنت سيكيوريتي» المعنية
بأمن اإلنترنت
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(مثل المعلومات حول هواياته وذوقه وصوره الشخصية).
بثمن بالنسبة إلى شركات القطاع
تقدر هذه األخيرة
وال َّ
ٍ
الخاص الساعية إلى تطوير حسابات مستهلكين .وفي
حين يقلق البعض من استغالل المعطيات ذات الطابع
ألغراض مادية ،يقترح البعض اآلخر التصديق
الشخصي
ٍ
على هذا الواقع من خالل فرض حق ملكية على
المعطيات ذات الطابع الشخصي ،فيصبح بإمكان الفرد
بيع حقوقه هذه وتحقيق الدخل منها.

وينتج عن هذا الشكل الجديد من الجرائم اإللكترونية
عدد من المخاطر على السيادة الوطنية .ويفتقد الفضاء
اإللكتروني إلى الحدود الجغرافية :إذ يمكن للهجمات
اإللكترونية أن تطال البنى التحتية المدنية والعسكرية
الخاصة بالدول .ومن أجل مواجهة هذا التحدي الجديد،
أق ّرت قمة حلف شمال األطلسي لشهر أيلول/سبتمبر
بأن الهجمات اإللكترونية الضخمة عمل حربي
2014
ّ
5
يمكن الرد عليه عسكر ًيا .

التحديات األمنية الناجمة عن«إطالع المجتمع على
البيانات»

وتعنى مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
بشكل خاص بالمواطن في المقام األول .فقد يكون
ٍ
هذا األخير ضحية الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات
أيضا إلى
الجديدة للمعلومات واالتصاالت ،بل يضطر
ً
مواجهة المخاطر المرتبطة بجمع معطياته ذات الطابع
الشخصي ومعالجتها االستغاللية من قبل القطاعين
كبير من المعطيات
عدد
ويتم جمع
العام والخاص.
ٍ
ّ
ٍ
ذات الطابع الشخصي وتخزينها من قبل الدولة مث ًلا
أو الجهات األمنية أو المصارف أو حتى شركات التأمين.
وغال ًبا ما يجهل المواطن كيفية تخزين معطياته
الحقيقية أو الفترة التي تخزّن فيها أو الهدف من هذا
باألخص مسألة الموافقة
التخزين .ويطرح هذا الواقع
ّ
غير المستنيرة وخسارة الفرد لسيطرته على معطياته
خطر مرتبط ببعض
أيضا
ذات الطابع الشخصي .ويظهر ً
ٌ
المعطيات ذات الطابع الشخصي الحساسة (كالدين
والرأي السياسي والمشاكل الصحية والميول الجنسية)
التي قد يؤثر اإلفصاح عنها في حياة الشخص المعني
بشكل مباشر ويتع ّرض لحقوقه وحرياته األساسية.
ٍ

التقدم ،إلّا
قد تكون َحوسبة المجتمعات دلي ًلا على
ّ
عددا من المخاطر على األفراد واالقتصادات
أنّها تولّد
ً
والدول .وتنقسم الجرائم اإللكترونية ،أي المخالفات التي
نظام معلوماتي
ُيمكن ارتكابها من خالل استخدام
ٍ
بشبكة
أو االستعانة به ،والمتصل في غالبية األحيان
ٍ
معينة ،إلى مجموعتين:
 المخالفات المرتبطة باألنظمة المعلوماتية وبأنظمةالتحليل األوتوماتيكي للمعطيات وهي :الوصول إلى
بشكل احتيالي ،والتالعب
المعطيات واستخدامها
ٍ
وشن الهجمات اإللكترونية
باألنظمة المعلوماتية
ّ
وغيرها.
 المخالفات المرتبطة بأشكال الجرم المعروفةبالتقليدية وهي :استخدام التنظيمات اإلجرامية
أو اإلرهابية للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات
واالتصاالت من أجل تسهيل نشاطاتها واحتيالها
(االستخدام غير الشرعي لبطاقات االئتمان اإللكترونية
والتص ّيد اإللكتروني) ،فض ًلا عن التهديدات والشتائم
المنشورة عبر وسائل التواصل اإللكترونية الجديدة
والتزوير ونشر الصور اإلباحية عن األطفال ونشر طرق
لتنفيذ الجرائم والمخالفات وغيرها.

.5

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm

التوازن الصعب بين الضرورات األمنية وحماية حقوق
اإلنسان
من أجل مواجهة التهديدات ،غال ًبا ما تتخذ الدول تدابير
تعزز قدرة الجهات األمنية على جمع معطيات معينة
طابع شخصي ومعالجتها وتخزينها .ففي العام
ذات
ٍ
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 ،2015وفي إطار مكافحة اإلرهاب ،أق ّرت فرنسا مث ًلا قانونًا
جديدا متعلقً ا باالستخبارات يهدف إلى تحديد اإلطار
ً
الذي ُيسمح فيه للجهات االستخبارية بجمع المعطيات
وحفظها (يمكن مراجعة اإلطار في الصفحة  .)9ويسمح
هذا القانون مث ًلا بوضع الصناديق السود أو ملتقط
رقم التعريف العالمي للمشترك في اتصاالت الهاتف
ّ
ويشكل هذا اإلجراء
المحمول لدى مشغّ لي االتصاالت.
جدل نظ ًرا إلى أنه ال يقتصر على مراقبة المشتبه
موضع
ٍ
أيضا.
بهم فحسب ،بل غير المشتبه بهم ً
وفي هذا الصدد ،أق ّرت أستراليا في العام عينه قانونًا
يسمح لـ 24وكالةً بالحصول على المعطيات ذات
أمر قضائي .ويكون الشرط
الطابع الشخصي من دون ٍ
الوحيد الحفاظ على سرية سجالت األشخاص المعنيين.
واسعا نسب ًيا :إذ
تغطية
وينشئ هذا القانون نطاق
ٍ
ً
يمكن للجهات األمنية النفاذ إلى كافة نشاطات البريد
اإللكتروني والهاتف الثابت والمحمول ،6فض ًلا عن
نشاطات المستخدمين على اإلنترنت وعلى شبكات
التواصل االجتماعي.
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قانون
أيضا باألغلبية الساحقة على
صوتت سويسرا ً
وقد ّ
ٍ
يسمح بمراقبة كافة االتصاالت وبإرسال شفرات «أحصنة
طروادة» من أجل التجسس على الحواسيب عن بعد.
وأدين هذا القانون وانتُ قد باعتبار أنه ال يحترم الحقوق
األساسية ،وأنه يمكن للدولة استخدام الفجوات عينها
عوضا عن القيام باالستثمارات
التي يستغلها المجرمون
ً
في أمن المعلومات.
يتم انتقاد
وإذا كانت الحاجات األمنية مفهومة ،فغال ًبا ما ّ
ّ
بالمتطفلة أكثر من الالزم .فقد
هذه القوانين فتوصف
تمس بحق المواطنين بحماية حياتهم الخاصة وتؤثر
أساسية أخرى
وحريات
حقوق
بشكل غير مباشر في
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
(كحرية الرأي والتعبير والضمير وغيرها) .وقد تكون
بشكل
يتم تحويرها
بعض المعطيات حساسةً وقد
ّ
ٍ
خطير على الفرد المعني .فألمانيا مث ًلا،
سلبي أو حتى
ٍ
جدا بتاريخها ،هي الدولة األوروبية الوحيدة
التي تأثرت ً
طورت الحق في الحياة الخاصة من خالل إقرار الحق
التي ّ
األساسي في «تقرير المصير المعلوماتي» (يمكن مراجعة
اإلطار في الصفحة .)11

باختصار ،إن العالقة بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحكامة الجيدة لقطاع األمن عالقة
مزدوجة .فمن جهة ،يتعين على الدولة النهوض بدور الحفاظ على أمن مواطنيها في وجه الجرائم المرتبطة
بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت ،بما فيها المخالفات التي تمس بالمعطيات ذات الطابع
أيضا تأمين أمن بناها التحتية واقتصادها.
الشخصي والحياة الخاصة .وفي المنطق عينه ،يتعين على الدولة ً
جهة أخرى ،تلجأ الدولة في مكافحتها التهديدات ،عبر اعتماد سياسات مراقبة ،إلى المخاطرة ببعض
ومن
ٍ
حقوق المواطنين وحرياتهم األساسية ،وأهمها الحق في حماية الحياة الخاصة .لذلك يجدر التساؤل هنا حول
بشكل عام وفي أوقات األزمات
طريقة لضمان التوازن بين الضرورات األمنية واحترام الحقوق والحريات األساسية
ٍ
ٍ
والتهديدات أيضا.

يستخدم لمراقبة اتصاالت الهاتف المحمول
 .6ملتقط رقم التعريف العالمي للمشترك في اتصاالت الهاتف المحمول عبارة عن جهاز تجسس هاتفي
َ
ومالحقة تحركات أطرافها وبالتالي تحركات المتصلين.
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مكافحة اإلرهاب وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي :حالة فرنسا
أق ّرت الدولة الفرنسية القانون المتعلق باالستخبارات في  24تموز/يوليو  2015كأحد إجراءات مكافحة اإلرهاب.
ومن خصائص هذا القانون أنّه:
 يهدف إلى تحديد اإلطار الذي ُيسمح فيه للجهات االستخبارية بجمع المعطيات وحفظها.تقنيات معينة لجمع المعلومات ،المسموح بها في األصل ،في إطا ٍر
 يسمح للجهات االستخبارية باستخدامٍ
قضائي فحسب.
ّ
التطفل (كالصناديق السود وملتقط رقم التعريف
 يسمح باستخدام بعض التقنيات التي تعت َبر في غايةالعالمي للمشترك في اتصاالت الهاتف المحمول).
مكوناتها ،بما فيها عدم انتهاك حرمة المنزل وسرية
 يعيد التأكيد على احترام الحياة الخاصة وكافةّ
المراسالت واحترام المعطيات ذات الطابع الشخصي.
 يسمح للسلطة العمومية بالمساس بالحياة الخاصة في حاالت «التهديدات والمخاطر والقضايا المتعلقةبمصالح األمة األساسية» ،ومن أهمها األمن الوطني ومكافحة اإلرهاب.
كسلطة إدارية جديدة ومستقلة تعنى بالتصديق
 يؤسس اللجنة الوطنية لمراقبة تقنيات االستخبار*ٍ
على االقتراحات المقدمة في جلسات االستماع اإلدارية.
خضع تنفيذ تقنيات االستخبار لموافقة رئيس الحكومة ،بعد استشارة اللجنة الوطنية لمراقبة تقنيات
 ُي ِاالستخبار وإبداء هذه األخيرة رأيها غير الملزم.
لمراقبة إدارية إلّا في حال ارتأت اللجنة
 ال يشمل المهن الخاضعة للسرية المهنية التي ال يمكن أن تخضعٍ
الوطنية لمراقبة تقنيات االستخبار عكس ذلك.
ٌ
وشريحة من المجتمع المدني والطبقة السياسية
وقد نددت اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات
بغموض بعض أحكام القانون وغياب القوى المعاكسة (أي تقليص المراقبة القضائية).
*تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة تقنيات االستخبار من نائبين وعضوين من مجلس الشيوخ وقاضيين وعضوين من مجلس الدولة
وخبير في مجال االتصاالت اإللكترونية.
ٍ
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 .2حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العصر الرقمي
في إطار سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
يعتمد تحقيق التوازن بين الضرورات األمنية واحترام
بشكل كبير على وضع إطا ٍر
الحقوق والحريات األساسية
ٍ
فعالة.
قانوني واضح وآليات مراقبة ّ
التشريع على المستويين الوطني والدولي
ظهرت القوانين األولى المتعلقة بحماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي في ثمانينيات القرن الماضي.
المهمة
ففي تلك الفترة ،كانت األنظمة المعلوماتية
ّ
قليلة ،ولم تكن تتوافر إمكانية معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي بعد .فقد ظهرت المشاكل الناتجة
وقت الحق وفرضت وضع إطا ٍر
عن المراقبة الجماعية في
ٍ
يتطور منذ ذلك الحين.
قانوني ما فتئ
ّ
ويمكن تقسيم مختلف المقاربات لحماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي وفقً ا لألهمية التي تخصصها للمواطن
ترتيب متصاعد لألهمية):
(وهنا وفق
ٍ
 مكافحة المعالجة االستغاللية للمعطيات :يمكنيتم جمع معطياته
للفرد تقديم شكوى في حال لم ّ
ومعالجتها واستخدامها وفقً ا للقانون.

نظم مع ّينة تط َّبق على
 األنظمة القطاعية :هيٌ
قطاعات محددة (كاالتصاالت والقطاع المصرفي
ٍ
وقطاع الصحة).
 القرارات اإلطار التي تتخذها سلطات المراقبة :تختلفهذه النصوص القانونية بحسب السياقات الوطنية،
أن حماية الحياة الخاصة ال تكتسي األهمية
نظ ًرا إلى ّ
ّ
فيقل اإلطار القانوني
عينها في كافة البلدان.
المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في
سنغافورة ،مث ًلا ،صرامةً عن األطر القانونية الموجودة
في معظم الدول األوروبية.
المبادئ األساسية للحق في حماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي
 الحق في النسيان والحق في الحذف من قوائمالبحث :يسمح للفرد بطلب وقف معالجة
معطيات معينة ذات طابع شخصي قد تلحق
ٍ
الضرر به .ويط َّبق هذا الحق إما من خالل سحب
هذه المعطيات من المواقع الواردة فيها (الحق

 -تقرير المصير الفردي :يتحكم الفرد بمعطياته.

في مسح المعطيات) ،أو من خالل حذف الموقع

 حق الملكية :يبقى الفرد مالك معطياته (المحكمةالدستورية األلمانية).

من قوائم البحث من قبل محركات البحث (الحق

تسمح قوانين ونظم مختلفة بترجمة هذه المقاربات
على المستوى القانوني:
 القوانين العامة :تتضمن القوانين العامة المبادئاألساسية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي (يمكن مراجعة اإلطار أدناه) .وقد تكون
هذه القوانين مبهمةً أحيانًا ،لذلك يؤدي االجتهاد
القضائي هنا دو ًرا أساس ًيا.

في الحذف من قوائم البحث).
 الحق في الحصول على المعلومات :يحق لكلفرد أن يعرف ما إذا كانت المعطيات الخاصة به
ٍ
تعالَج وكيف وألي غاية.
 الحق في التجميد والمحو والتعديل :يحق لكلُجمع
فرد أن
ٍ
ّ
يجمد المعطيات الخاصة به التي ت َ
ويعدلها.
وتعالَج وأن يمحوها
ّ
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 مبدأ «حسن النية» :يتعين على الشخصالمسؤول عن معالجة المعطيات أن يقوم بذلك
ويشكل هذا المبدأ مشكلةً
ّ
بشفافية وانفتاح.
ٍ
سياقات
لقطاع األمن الذي غال ًبا ما يعمل في
ٍ
سرية.
 مبدأ عدم إعادة استخدام المعطيات :ال يمكنلهدف مع ّين أن
للمعطيات التي عولجت
ٍ
لهدف آخر.
تستخدم
ٍ
َ

أما على المستوى األوروبي ،ففي ما يلي أبرز األدوات التي
تسمح بضمان حق األفراد في حماية معطياتهم ذات
الطابع الشخصي ومكافحة الجرائم اإللكترونية:
 االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان للعامحق ّ
كل
:1950
تنص المادة الثامنة من االتفاقية على ّ
ّ
شخص في احترام «حياته الخاصة والعائلية ومسكنه
ٍ
أيضا على قطاع
ومراسالته» .وينطبق هذا المبدأ
ً
األمن ،سواء في ما خص الشرطة أو االستخبارات .إلّا
أنّه يمكن فرض بعض القيود على هذا الحق في
شروط تراكمية:
قطاع األمن بشرط تلبية الحالة لثالثة
ٍ
واضح
وبشكل
أ .على التدخل أن يكون وفقً ا للقانون
ٍ
ٍ
ودقيق بما يكفي ،لكي يكون األفراد على استعداد
لإلجراءات التي ستتخذها السلطات؛
مجتمع
ب .على التدخل أن يكون ضرور ًة ملحة في
ٍ
ديمقراطي (معيار التناسب)؛
ج .على التدخل أن يخدم مصلحةً مشروعة كاألمن
والحد
الوطني والسالمة العامة والدفاع عن النظام
ّ
من المخالفات الجنائية.
 االتفاقية رقم  108لمجلس أوروبا 7:شكلت هذهاالتفاقية النص األول الملزم المتعلق بحماية
المعطيات ذات الطابع الشخصيُ .
وفتحت للتوقيع

 .7يمكن مراجعة عرض االتفاقية في الصفحة .13

في سنة  1981وما زالت حتى اليوم الوثيقة القانونية
الملزمة الوحيدة على المستوى الدولي في مجال
حماية المعطيات .وتهدف االتفاقية رقم  108إلى
شخص
حماية الحقوق والحريات األساسية لكل
ٍ
وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة
طبيعي،
ً
في ما يتعلق بالمعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع
الشخصي التي تخصه .وتستند هذه االتفاقية إلى
المادة الثامنة من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق
اإلنسان المذكورة أعاله .للمزيد من المعلومات ،يمكن
مراجعة الجدول في الصفحة .15
 التوصية  R )87( 15لمجلس أوروبا :اعتُ مدت فيّ
تنظم استعمال المعطيات ذات الطابع
العام .1994
الشخصي في قطاع الشرطة .وتتخطى «االتفاقية
رقم  »108لتشمل حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي المعروفة بالحساسة.
 اتفاقية بودابست لمجلس أوروبا لمكافحة الجرائماإللكترونية :هي المعاهدة الدولية األولى حول
المخالفات الجنائية على اإلنترنت والشبكات
المعلوماتية األخرى .وبحسب ديباجة هذه االتفاقية،
بشكل أساسي إلى اتباع
تهدف هذه األخيرة
ٍ
«سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع
ٍ
وخصوصا وضع التشريعات
ضد الجرائم اإللكترونية،
ً
المناسبة وتحفيز التعاون الدولي»ُ .
وفتح النص
للتوقيع في  23تشرين الثاني/نوفمبر  2001في
بودابست ودخل ح ّيز التنفيذ في العام .2004
أن حماية المعطيات ،في سياق مجلس
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أوروبا ،ال تهدف إلى منع المعالجة الشرعية للمعطيات
الشخصية أو إلى عرقلة عمل الشرطة والقضاء ،بل
تضع إطا ًرا يجب احترامه من أجل ضمان احترام الحقوق
والحريات األساسية وأهمها الحق في الحياة الخاصة.
وتهدف كل من االتفاقية رقم  108واتفاقية بودابست ،إذً ا،
وضمانات من أجل الحفاظ على التناسب
حدود
إلى وضع
ٍ
ٍ
بين تدخالت الشرطة والقضاء وسلطاتهما.
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النقاط األساسية في االتفاقية رقم  108لمجلس أوروبا
المادة

تفسيرها

الديباجة والمادة األولى

وخصوصا
أهداف االتفاقية رقم  :108حماية الحقوق والحريات األساسية لألشخاص،
ً
الحق في احترام الحياة الخاصة ،إزاء المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع
الشخصي.

المادة 3

نطاق تطبيقها :كل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاعين
العام والخاص ،بما فيها المعالجات التي تنفذها السلطات القضائية أو تلك
المعنية بتطبيق القانون.

المادة 4

تتخذ كافة أطراف االتفاقية ،في قانونها الداخلي ،االجراءات الالزمة إلدخال المبادئ
األساسية لحماية المعطيات المنصوص عليها في االتفاقية ح ّيز التنفيذ.

المادة 5

نوعية المعطيات :تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخضع للمعالجة
اآللية:
وبشكل شرعي؛
أ .مكتسبة ومعالَجة بإخالص
ٍ
بطريقة تخالف هذه
تستخدم
غايات محددة وشرعية وال
مسجلة من أجل
ب.
ٍ
ٍ
ّ
َ
الغايات؛
ج .مناسبة ومفيدة وغير زائدة نسبةً للغاية من تسجيلها؛
ومحدثة عند اللزوم؛
د .دقيقة
ّ
فترة زمنية ال تتخطى
بشكل يسمح بالتعرف إلى األشخاص المعنيين في
ه .مخزنة
ٍ
ٍ
تلك التي تستهلكها الغاية التي ُس ّجلت ألجلها هذه المعطيات.

المادة 6

من الممنوع ،في غياب الضمانات القانونية المناسبة ،معالجة المعطيات
«الحساسة» كاألصل العرقي والرأي السياسي والوضع الصحي والقناعة الدينية
والحياة الجنسية واألحكام الجنائية.

المادة 8

تقدم الضمانات اآلتية للشخص الذي تخضع معطياته الشخصية للمعالجة:
َّ
طابع شخصي وبالغايات
معطيات ذات
ملف إلكتروني يتضمن
أ .المعرفة بوجود
ٍ
ٍ
ٍ
األساسية منه ،فض ًلا عن هوية المتحكم بالملف ومكان سكنه االعتيادي أو
مركزه األساسي؛
طابع شخصي في الملف أو عدم وجودها،
معطيات ذات
ب .تلقي تبليغ عن وجود
ٍ
ٍ
بشكل منتظم
بشكل واضح ،وذلك
فض ًلا عن إرسالها إلى الشخص المعني
ٍ
ٍ
ومن دون تأخير أو أي تكاليف إضافية؛
بشكل
الحق ،عند اللزوم ،في تصحيح هذه المعطيات أو محوها عندما تعالَج
ج.
ّ
ٍ
يخالف أحكام القانون الداخلي المبني على المبادئ األساسية المذكورة في
المادتين  5و 6من هذه االتفاقية؛
د .الحق في طلب التبليغ أو اإلرسال أو التصحيح أو المحو عند الضرورة ،كما ذُ كر
في المقطعين ب و ج من هذه المادة.
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المادة 9

ّ
يشكل هذا الخرق
يمكن خرق أحكام المواد  5و 6و 8من هذه االتفاقية عندما
مجتمع ديمقراطي:
إجراء ضرور ًيا في
المنصوص عليه في قانون الطرف
ٍ
ً
الحد من
أ .الحفاظ على أمن الدولة والسالمة العامة ومصالح الدولة النقدية أو
ّ
المخالفات الجنائية؛
ب .حماية الشخص المعني وحقوق اآلخرين وحرياتهم.

وضع آليات المراقبة

قضائي وبكفالة أحد القضاة ،وذلك من أجل تفادي

إذا كان التشريع القانوني الدقيق والمالئم أساس ًيا
لحماية معطيات المواطنين ذات الطابع الشخصي ،فمن
بآليات تهدف إلى مراقبة التطبيق
الضروري أن يرفق
ٍ
آليات
الصحيح للقوانين .بدايةً  ،من الضروري وضع
ٍ
قضائية للمراقبة .ففي إطار قطاع األمن ،تفرض المعايير
والممارسات الدولية الفضلى ألّا ُيسمح باالعتراض
أمر
القضائي (المفصلة في اإلطار أدناه) إلّا في إطار ٍ

(كالتنصت على
استغالل الشرطة ألشكال التطفل
ّ
أيضا
االتصاالت الهاتفية مث ًلا) .وتقع على عاتق العدالة ً
مهمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون
ّ
في حال المخالفة المثبتة لمبادئ حماية المعطيات ذات
أيضا إعطاء المواطنين
الطابع الشخصي .ومن الضروري ً
الحق في التعويضات في حال معالجة معطياتهم
ّ
بشكل استغاللي.
الشخصية
ٍ

االعتراضات القضائية واالعتراضات اإلدارية :ما الفرق بينها؟
كبير من البلدان بين االعتراضات القضائية واالعتراضات اإلدارية.
عدد
تم ّيز التشريعات القانونية المحلية في
ٍ
ٍ
أمر قضائي .وفي هذه الحالة،
تحقيق،
فتُ ب َّرر االعتراضات القضائية بالحاجة إلى إجراء
ّ
فيتم تنفيذها في إطار ٍ
ٍ
تحتاج الشرطة إلى إذن أحد القضاة (كقاضي التحقيق أو المدعي العام بحسب السياق الوطني) من أجل
اعتراض االتصاالت.
بخطر
أما االعتراضات اإلدارية ،فتعنى باختراق الشرطة أو الهيئات االستخبارية لالتصاالت الخاصة بغية التنبؤ
ّ
ٍ
كبير على األمن الوطني أو على مصالح الدولة األساسية (كاإلرهاب والعصابات الكبيرة والتجسس االقتصادي).
ٍ
ويختلف اإلطار القانوني الذي تُسمح فيه هذه االعتراضات وينظمها من بلد إلى آخر ،كما تختلف درجات السماح
ّ
قلق كبير نظ ًرا لنقص آليات
ويشكل هذا النوع من االعتراضات مصدر
بلد إلى آخر.
بهذه االعتراضات من ٍ
ٍ
المراقبة الذي تتسم به عامةً  .فيرى بعض المواطنين في ذلك مخاطر المراقبة الجماعية والمساس بحياتهم
الخاصة.

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار قطاع األمن بالمغرب | DCAF - CEDHD

باإلضافة إلى ذلك ،تكمن إحدى اآلليات المؤسسية
رواجا في إنشاء سلطة وطنية مستقلة
للمراقبة األكثر
ً
تعنى بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ووفقً ا للبروتكول اإلضافي لإلتفاقية  108لمجلس أوروبا،
يتعين على هذه السلطة تنفيذ المهام اآلتية:
 التحقيق :على السلطة أن تملك القدرة على طلبالمعلومات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي والحصول عليها.
 التدخل :على السلطة أن تملك القدرة مث ًلا على إرغامالمسؤول عن المعالجة على تصحيح المعطيات غير
بطريقة غير شرعية أو على
الصحيحة أو المجموعة
ٍ
محوها أو تدميرها.
ّ
كل
 على السلطة أن تملك القدرة على محاكمةشخص يخالف مبادئ حماية المعطيات ذات الطابع
ٍ
الشخصي أو التبليغ عنه.
 معالجة الشكاوى :على السلطة أن تملك القدرة علىمعالجة شكاوى األشخاص المعنيين بحماية حقوقهم
وحرياتهم في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي.
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يختلف حجم نطاق قدرات السلطات الوطنية لمراقبة
بلد إلى آخر.
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من ٍ

8

ففي بعض الدول االتحادية ،تنقسم مهمة مراقبة حماية
سلطة وطنية
المعطيات ذات الطابع الشخصي ما بين
ٍ
ّ
وتشكل ألمانيا
وسلطات أخرى على مستوى المناطق،
ٍ
مثا ًلا على ذلك (يمكن مراجعة اإلطار في الصفحة .)15
أيضا أن تسهم في
ويمكن آلليات الديمقراطية المباشرة ً
تعزيز مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ففي سويسرا مث ًلا ،وبعد إقرار القانون الجديد المتعلق
ّ
بالمتطفل
باالستخبار والذي وصفه بعض المواطنين
استفتاء
تم التوصل من خالل جمع التوقيعات إلى
ٍ
جداّ ،
ًّ
وطني سوف ُيجرى في العام .2016

9

أيضا آليات مراقبة
وفي النهاية ،سوف يتطلب األمر
ً
دولية ،إلّا أنّه وعلى الرغم من المناقشات التي تمحورت
ليومي
حول هذا الموضوع ،يعتبر المشاركون في الندوة
َ
أن وجود هذه اآلليات خيال ًيا
 19و 20تشرين األول/أكتوبر ّ
ليس أكثر في الوقت الحالي.

 .8الرجاء االطالع على المراجع اآلتية:

European Union Agency for Fundamental Rights : Data Protection in the European Union : the role of National Data
Protection Authorities - Strengthening the fundamental rights architecture in the EU II, 2010.
DLA Piper - Data Protection Laws of the World http://www.dlapiperdataprotection.com/#handbook/enforcement-section/c1_CH

 .9للمزيد من المعلومات ،يمكن زيارة الموقع اإللكتروني لجمع المجتمع المدني في مواجهة القانون المتعلق باالستخبارhttps://www.lrens.ch/ :
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الفدرالية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي :حالة ألمانيا
ٌ
دولة اتحادية تدير شؤونها وفقً ا لمبادئ التبعية والفصل العمودي للسلطات* .من هنا ،تتط ّلب حماية
ألمانيا
تشريعات تفضيلية على مستوى الـ «بوند» (أي الدولة االتحادية) والـ «الندا»
المعطيات ذات الطابع الشخصي
ٍ
**
الستة عشرة (أي الواليات) .وتخضع إدارات الـ «بوند» والـ «الندا» إلى مبدأ الفصل المعلوماتي.
«بوند» (الدولة االتحادية)

«الندا» (الواليات)

 قانون اتحادي حول حمايةالمعطيات ذات الطابع الشخصي

 قوانين الواليات المتعلقة بحماية المعطياتذات الطابع الشخصي

 التشريعات القطاعية (كقانوناالتصاالت مث ًلا)

 التشريعات القطاعية (كالقوانين اإلقليميةالمتعلقة بالشرطة مث ًلا)

 -إدارات الـ «بوند»

 -إدارات الـ «الندا» والبلديات

 الجهات الخاصة والعامة التيتقدم خدمات البريد و/أو
ّ
االتصاالت

 القطاع الخاص (باستثناء الجهات التيتقدم خدمات البريد و/أو االتصاالت
ّ

مؤسسات
المراقبة
المستقلة

مفو ٌ
ض اتحادي معني بحماية
ّ
المعطيات ذات الطابع الشخصي
وحرية المعلومات

 16مفو ًضا إقليم ًيا معن ًيا بحماية
ّ
المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية
المعلومات

الجهات الفاعلة
المعنية في قطاع
األمن (القائمة غير
شاملة)

 البرلمانات اإلقليمية البرلمان االتحادي وزارات الداخلية والدفاع والعدل اإلقليمية وزارات الداخلية والدفاع والعدل خدمات الشرطةاالتحادية
 المكتب االتحادي للشرطة الجنائية  -المكاتب اإلقليمية لحماية الدستور (استخبار) مؤسسات األمن الخاصة (كشركة الشرطة الفدرالية«سيكوريتاس» مث ًلا)
 خدمات االستخبار االتحادية المكتب االتحادي لحماية الدستور(استخبار)

اإلطار
القانوني

نطاق
التطبيق
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االنعكاسات على حكامة قطاع األمن:
يسبب نقص التجانس بين القوانين تباينًا في مستوى الحماية من إجراءات المراقبة التطفلية للشرطة
والية وأخرى.
بين
ٍ
جهودا متواصلة للتنسيق والتشريع بين
تتطلب الحماية الفعالة للمعطيات ذات الطابع الشخصي
ً
الواليات والدولة الفدرالية وأوروبا .فتخضع مث ًلا قاعدات المعطيات المحلية المشتركة للشرطة االتحادية
حق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واإلقليمية لالنتقاد المنتظم من وجهة نظر ّ
ّ
يشكل إنشاء قاعدات معطيات محلية مشتركة للشرطة وجهات االستخبار  -في إطار مكافحة اإلرهاب
جدل نظ ًرا لمبدأ الفصل المعلوماتي.
مث ًلا  -موضع
ٍ
تحملها .ويعود مبدأ الفصل العمودي
كيان قاد ٍر على
تحمل مسؤولية الدعاوى العامة ،عند الضرورة ،إلى أصغر
* بحسب مبدأ التبعية،
ٍ
َّ
ّ
ّ
تشكلها.
للسلطات إلى تقسيم المهارات بين الدولة االتحادية والواليات التي
تبادل للمعطيات ذات الطابع الشخصي بين إدارتين عامتين إلّا إذا سمح القانون بذلك .ويسمح هذا المبدأ بتفادي تبادل
** ال يحصل أي
ٍ
المعطيات وتجميعها المركزي غير المبررين.

مراعاة المقاربات القضائية والتكنولوجية واإلدارية
والمواطنة
للمقاربة القانونية البحتة لحماية المعطيات ذات الطابع
حدود معينة ومنها:
الشخصي
ٌ
-

-

استحالة ضمان الموافقة المستنيرة للمستخدمين،
التصرفات غير المسؤولة أحيانًا للجهات الفاعلة التي
تعالج المعطيات وتلتقطها وتمزجها وتتبادلها
وتبيعها،
ضرورة إنّما استحالة إصدار التشريعات على المستوى
العالمي،
صعوبة المراقبة على المستوى المحلي كما الدولي.

لذلك ،من الضروري أن تقترن هذه المقاربة بحلول أخرى.
وتقدم المقاربتان القضائية واإلدارية عناصر تستجيب
ّ
بشكل خاص بالتبليغ عن
لهذا النقص ،إذ تسمح
ٍ
حاالت استغالل جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي
واستعمالها ،وعن األعمال غير األخالقية أو المخالفات التي
تما َرس من خالل استعمال هذه المعطيات .ويكون ارتفاع
عدد التبليغات إشار ًة قويةً تدفع بالجهات السياسية إلى
أن معظم
تشغيل
ٍ
عدد أكبر من وسائل الحماية .إلّا ّ
ضحايا هذه االستغالالت ال يب ّلغون عنها .ففي سويسرا
مث ًلا ،هناك ميل إلى عدم تحريك ساكن في هذه الحاالت

أن المسألة ال تستحق اتخاذ أي إجراءات بعد.
باعتبار ّ
عددا من اإلجابات التكميلية
وتقدم المقاربة التكنولوجية
ّ
ً
وهي:
-

تعزيز دقة الخوارزميات
علم التشفير
إدارة األنظمة والمستخدمين
تدبير الولوج
تدبير الهويات الرقمية

أن معظم مستخدمي اإلنترنت ال يستعينون التشفير.
إلّا ّ
نفع في ما يخص
باإلضافة إلى ذلك ،ال يجدي التشفير أي ٍ
مخاطر االبتزاز أو التبليغات أو حتى االبتزاز االقتصادي.
ختاما ،وبانتظار تحسين الخوارزميات ،من الضروري
ً
اتخاذ إجراءات حمائية ،ليس بإصدار التشريعات ذات
تطور المنصات الرقمية ،بل بتر ّقبها
األثر الرجعي بعد
ّ
تطورها.
وتفهمها وإن كان ممكنًا ،بالتأثير في
ّ
أيضا تعزيز المقاربة التدبيرية من أجل
ومن الضروري ً
التوصل إلى:
 تدبير أفضل ألنظمة المعلومات وأمنهاإجراءات وقائية وتفاعلية
 اتخاذٍ
 -تعزيز التدقيق في األمن ،اإلجباري إذا أمكن( ،ولكن،
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تمس آليات
يجدر االنتباه في هذا الصدد إلى ألّا
ّ

-

التدقيق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي).
ّ
تشكل المقاربة المواطنية
وأخي ًرا ،من الضروري أن
جزءا ال يتجزأ من سياسة حماية المعطيات ذات الطابع
ً
الشخصي .لذلك من الضروري:
 إدراك ماهية الحياة الخاصة والمشاكل التي قد تنتجعن انتهاكها.
طرح األسئلة الصحيحة
يومي  19و 20تشرين
خالل الندوة التي امتدت على
َ
األول/أكتوبر  ،2015أشار بعض المشاركين إلى أنّه ال يتم
التركيز على مسألة مراقبة المراقبين إالّ بشكل جزئي.
يتم تسليط الضوء على الدولة كالمراقب
فغال ًبا ما
ّ
عدد كبير
األكبر .إلّا أنّه في الحقيقة ،يعمل في المجال
ٌ
مهم
بمخزون
من المراقبين الصغار الذين يحتفظون
ٍّ
ٍ
من المعلومات ذات الطابع الشخصي ،كشركات التأمين
وحواجز دفع رسوم الطرقات السريعة وخدمات التاكسي
ومراكز الخدمات الصحية ومو ّفري الطاقة وشركات
الطيران واتحادات البطاقات االئتمانية وشبكات التواصل
االجتماعي وغيرها .ومن دون أن يدرك المواطن ذلك،
فهو يستفيد اليوم من الخدمات مقابل إدالئه بمعطياته
ذات الطابع الشخصي.

-

توعية األفراد وتثقيفهم منذ السنوات األولى حول
ممارسات رقمية متناسقة (من خالل البرامج المدرسية
ٍ
مث ًلا).
إنشاء المزيد من الجمعيات المعنية بحماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي.
بضمانات معقولة باحترام الحقوق األساسية.
المطالبة
ٍ
التبليغ عن حاجات المستخدمين ومشاكلهم
وإحالتها إلى السلطات العامة.

أن الدولة تؤدي دو ًرا
باإلضافة إلى ذلك ،وعلى الرغم من ّ
مقاربة تشاركية
أساس ًيا كمشرع ومنظم ،ينبغي اعتماد
ٍ
من أجل التوصل إلى أفضل النتائج .فالمؤسسات
العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ك ّلهم
معنيون بإشكالية حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي .لذلك ،من الضروري تضافر الجهود من أجل
إيجاد الحلول المناسبة.
وفي النهاية ،ال يمكن الحديث عن حماية معطيات
المواطنين من دون التط ّرق إلى حماية معطيات الدولة
واالقتصاد .لذلك ،ينبغي إعطاء األولوية لدراسة طريقة
حكم الدولة واالقتصاد وحماية بناهما التحتية (رقميةً
كانت أو ال) من أجل التمكن من حماية حقوق اإلنسان.
فعال في سياق
فإذا حمت الدولة مؤسساتها
بشكل ّ
ٍ
ّ
تمكنت من حماية معطيات مواطنيها
المعطيات هذا،
بشكل أفضل.
ٍ
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كأهم ركائز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
 .3ضمان الحق في الحصول على المعلومات
ّ
ّ
يشكل الحق في الحصول على
كما سبق وذُ كر أعاله،
المعلومات أحد المبادئ األساسية للحق في حماية
المعطيات ذات الطابع الشخصي ،فالشفافية تعزز ثقة
المواطنين بالسلطات العامة.
ويمكن تعريف هذا الحق في الحصول على المعلومات
في اإلطار القانوني كما يلي:
 الحق المشترك في الحصول على المعلومات :وهوٌ
تنص عليه القوانين المتعلقة بالمعلومات ،حيث
حق
ّ
يحق للمواطن معرفة كافة اإلجراءات التي تُقدم
ّ
عليها الدولة ،ويتع ّين عليه بالمقابل أن يتص ّرف
بشفافية.
ّ
ينظم
 الحق الفردي في الحصول على المعلومات:الحصول على المعطيات الفردية ،أي كافة أفعالنا
وأهدافها.
وفي كال الحالتين ،تقترح النظم والمعايير الدولية
طريقتين لممارسة الحق في الحصول على المعلومات
وبسرعة مضمونة .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي وضع
مجانًا
ٍ
آليات لمراقبة تطبيق هذا الحق من قبل سلطات المراقبة
ٍ
مث ًلا .ففي بعض الدول (على غرار سويسرا وهنغاريا) ،تقع
سلطة واحدة مسؤولية مراقبة تطبيق الحق
على عاتق
ٍ
في الحصول على المعلومات وحماية المعطيات في آن،
وتختلف وجهات النظر حيال هذا التفويض المزدوج.
أهم صعوبات تشريع الحق في الحصول على
وتكمن
ّ
المعلومات في تحديد استثناءات هذا الحق .وفي
بنودا
الكثير من الحاالت ،تتضمن التشريعات المحلية
ً
معلومات
عامة تنص على رفض السماح بالحصول على
ٍ
خصوصا في إطار نشاطات األمن والدفاع ،أو
مع ّينة،
ً
عندما تتعلق المعلومات المطلوبة بحياة اآلخر الخاصة.
و ُيطرح هنا سؤال ما إذا كان يجب إدراج هذه االستثناءات

ّ
بحد ذاتها موضوع
تشكل
في التشريع العام أو أن
ّ
تشريع استثنائي .باإلضافة إلى ذلك ،من الصعب اعتماد
ٍ
يسهل
بنود أكثر تفصي ًلا حول السرية .وفي النهاية،
ّ
جدا والغامض لالستثناءات من الحق
الطابع
الموسع ًّ
ّ
في الحصول على المعلومات ،الطريق للنشاطات غير
الشرعية واالستعماالت االستغاللية.
ويمكن لمبادئ تشواني حول األمن الوطني والحق
في الحصول على المعلومات ( )2013أن تقدم عناصر
تحدد
جوابية تسهم في التوصل إلى التوازن العادل.
ّ
عددا من العناصر التي تسمح بتحقيق
هذه المبادئ
ً
التوازن بين السرية الرسمية وحق المواطنين بالمعرفة.
مشاورة دولية دامت أكثر
وتنبثق هذه المبادئ من
ٍ
من سنتين من تنظيم منظمة «مبادرة العدالة في
المجتمع المفتوح» Open Society Justice Initiative
حكومات ومسؤولين أمنيين سابقين
التي جمعت
ٍ
ومجموعات من المجتمع المدني واألكاديميين.
ٍ
بشكل أساسي ما يلي:
وتحدد مبادئ تشواني
ّ
ٍ
-

-

-

بشكل سري إالّ عندما
ال ينبغي االحتفاظ بالمعلومات
ٍ
ومحددا على
يشكل اإلفصاح عنها «خط ًرا حقيق ًيا
ً
مصلحة شرعية ألمن وطني «( .المبدأ )3
دائما عن المعلومات المتعلقة
ينبغي االفصاح
ً
باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان الدولية أو
للقانون اإلنساني( .المبدأ )10A
يحق للعموم الحصول على المعلومات المتعلقة
ببرامج المراقبة( .المبدأ )10E
بشكل تام من متطلبات
ال ُيعفى أي كيان حكومي
ٍ
اإلفصاح عن المعلومات( .المبدأ )5
ينبغي حماية ممثلي الدولة العاملين للمصلحة
العامة والذين يقومون بعرض شطط الحكومة من
ّ
كل إجراء انتقامي( .المبدأ )40
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أيضا بسرية ما يلي:
وتعترف مبادئ تشواني ً
 خطط عمل القوى العسكرية، المعلومات حول الترسانة والبنى التحتية الدفاعية، إجراءات حماية مؤسسات الدولة والموارد المخصصةلذلك (مث ًلا :الحماية من التخريب)،
 المعلومات المتعلقة باستراتيجيات األجهزة السرية،بشكل
 المعلومات المرسلة من قبل أجهزة أجنبيةٍ
س ّري.

تتحجج السلطات العامة
غير أنه ال بد من المراقبة :فأحيانًا،
ّ
بأسباب أخرى من أجل تضييق الوصول إلى المعلومات.
ٍ
وهذه حال البنود المتعلقة بحماية حياة اآلخر الخاصة التي
يمكن تحويرها من أجل رفض اإلفصاح عن المعلومات.
وعلى سبيل المثال ،رفضت السلطات األمريكية اإلفصاح
عن قائمة أسماء معتقَ لي غوانتانامو وأصلهم لوكالة
بحجة ضرورة حماية حياتهم الخاصة.
رويترز لألنباءّ ،
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ب .حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
في إطار قطاع األمن في المغرب

منذ أوائل القرن الحادي والعشرين ،يبرهن المغرب
ّ
وتشكل
عن إرادة باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها.
إنجازات ملموسة في
توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة
ٍ
هذا الصدد .فخالل ندوة  19و 20تشرين األول/أكتوبر

أن الدستور الجديد
 ،2015أشار
عدد من المشاركين إلى ّ
ٌ
نوعا من
سنة  2011قد وضع إطا ًرا مرجع ًيا
طموحا وولّد ً
ً
ُّ
«ترقب» إضفاء الطابع المؤسسي على مبدأ الحكامة
الجيدة.

 .1اإلطار القانوني والمؤسسي
لمح ٌة عامة حول اإلطار القانوني المحلي

-

في إطار اإلصالحات الجارية منذ بداية القرن الجاري ،تسعى
المملكة إلى تحقيق التوازن العادل بين الضرورات األمنية
ّ
تشكل حماية
والحق في حماية الحياة الخاصة .من هنا،
المعطيات ذات الطابع الشخصي ورشةً عامرة.

-

عدد كبير من النصوص المحلية هذا الموضوع،
ويتناول
ٌ
وأهمها (الترتيب بحسب األهمية القانونية):
ّ
 المادة  24من دستور العام  2011التي تنص على الحقفي حماية الحياة الخاصة،
القانون  09-08المتعلق بحماية األفراد من معالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي
أساسا من أجل حماية األشخاص من
ُأق ّر هذا القانون
ً
أو ًلا،
االستعمال االستغاللي لمعطياتهم الشخصية ّ
وأيضا من أجل تسهيل نقل بعض نشاطات قطاع
ً
الخدمات من أوروبا إلى المغرب (كمركز االتصاالت).
أن «المعلوماتية
ويشير هذا القانون
بشكل خاص إلى ّ
ٍ
تمس بحقوق
في خدمة المواطن ( )...ويجب ألّا
ّ
ويضم األسس اآلتية:
اإلنسان» (.)09-08
ّ
 حقوق األشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجةمعطياتهم ذات الطابع الشخصي،
 -واجبات المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات

-

القانون  09-08حول حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي،
بتبادل المعطيات اإللكترونية،
الظهير المتعلق
ُ
االستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات المعروفة
وتضم تحدي ًثا لإلطار
باسم «المغرب الرقمي ،»2013
ّ
ونشاطات توعية للعموم حول مخاطر
التشريعي
ٍ
الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة وتأسيس
أوج َدت
ٍ
مديرية عامة ألمن األنظمة المعلوماتية (التي ِ
في سنة ،)2011
ميثاق تسجيل أسماء النطاقات المخصصة
الطابع الشخصي،

 متطلبات السرية التي يجب االلتزام بها، إنشاء سلطة مراقبة مستقلة، العقوبات المفروضة في حال خرق القانون .09-08أن المادة  2من القانون
وتجدر اإلشارة إلى ّ
تستثني المعطيات المأخوذة في إطار أنشطة
09-08

الدفاع واألمن من نطاق تطبيق القانون ،في حين ال
ُيستثنى ذلك على المستوى الدولي .ويبقى السؤال
ّ
أساسا
تشكل المادة  24من الدستور
عن احتمال أن
ً
لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار
أنشطة الدفاع واألمن.
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آليات دولية لحماية المعطيات ذات
االنضمام إلى
ٍ
الطابع الشخصي

أن المادة  2من القانون  09-08تتعارض
المادة  .)9ويبدو ّ
مع هذا المقتضى.

عدد كبير من االتفاقيات الدولية
ينضم المغرب اليوم إلى
ٍ
ّ
في إطار سياسة الجوار الخاصة باالتحاد األوروبي ،وأهمها
اتفاقية بودابست واالتفاقية رقم  108لمجلس أوروبا
أن االتفاقية رقم
وبروتوكولها اإلضافي .وتجدر اإلشارة إلى ّ
 108لمجلس أوروبا تسمح ببعض القيود – لكن ليس
االستثناءات -على المبادئ األساسية لحماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي ألسباب متعلقة بـ «حماية أمن
وبالحد
الدولة والسالمة العامة ومصالح الدولة النقدية
ّ
من المخالفات الجنائية» (مجلس أوروبا ،االتفاقية رقم ،108

أيضا في المشروع المشترك بين االتحاد
ويشارك المغرب ً
األوروبي والمجلس األوروبي للعمل الشامل لمكافحة
الجريمة المعلوماتية ( .)GLACYويهدف هذا المشروع إلى
«السماح للسلطات القضائية بالمشاركة في التعاون
الدولي المتعلق بالجرائم اإللكترونية واألدلة اإللكترونية
باالستناد إلى اتفاقية بودابست حول الجرائم اإللكترونية».
أيضا إلى تعبئة المسؤولين السياسيين ومالءمة
ويهدف ً
التشريعات وتعزيز اقتسام المعلومات وتدريب القضاة
وموارد األجهزة المعنية بمكافحة الجرائم اإللكترونية.

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي

بالمهام اآلتية:
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
ّ

ُأنشأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي وفقً ا للقانون  09-08الصادر في تاريخ
 18شباط/فبراير  .2009وتُعنى هذه اللجنة عامةً بتنفيذ
أحكام القانون  09-08والنصوص المرجعية األخرى
المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وضمان احترامها .وتتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية
المعطيات ذات الطابع الشخصي من:
رئيس يع ّينه جاللة الملك،
ٍ
أيضا بعد اقتراحات
 ستّة أعضاء يع ّينهم جاللة الملك ًرئيس الحكومة (عضوان) ورئيس مجلس النواب
(عضوان) ورئيس مجلس المستشارين (عضوان).
لمدة خمس سنوات قابلة
يتم تعيين أعضاء اللجنة
ّ
ّ
للتجديد مر ًة واحدة.
وبشكل أكثر تفصي ًلا ،تقوم اللجنة الوطنية لمراقبة
ٍ

ّ
تنظم اللجنة أنشطة تحسيسية
اإلعالم والتحسيس:
لألفراد والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة
تهدف إلى تعزيز وعي هؤالء بخصوص حقوقهم
وواجباتهم في ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي .وفي هذا اإلطار ،وفرت اللجنة بوابةً إلكترونية
بشكل منتظم ووزّعت مناشير إعالمية
يتم تحديثها
ٍ
برنامجا أسبوع ًيا
وإعالنات على الراديو والتلفاز وأقامت
ٍ
ً
أيضا الفاعلين المعنيين
على الراديو .وترافق اللجنة ً
باالمتثال لمعايير معالجة المعطيات ذات الطابع
بشكل عام للقطاعات التي
الشخصي .وتُعطي األولوية
ٍ
تعالج الكمية األكبر من المعطيات ذات الطابع الشخصي
(كشركات االتصاالت واألبناك وشركات التأمين ومراكز
االتصال ومواقع التسوق اإللكتروني والمراكز الصحية).
تقديم النصائح واالقتراحات :تؤدي اللجنة دو ًرا استشار ًيا
لكافة الفاعلين الناشطين في القطاع العام في مجال
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (كالحكومة
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والبرلمان واإلدارة) .فيمكن أن تدلي برأيها في بمشاريع
اقتراحات
تقدم للحكومة
القوانين واألنظمة ،وأن
ٍ
ّ
تشريعية أو حتى أن تسهم في التحضير لموقف المغرب
في النقاشات الدولية في هذا الصدد.

تحتفظ اللجنة بالسجل الوطني لحماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي .ويتضمن هذا األخير مث ًلا قائمةً
بالملفات التي عالجتها السلطات العمومية وتراخيص
المعالجة المعطاة.

تهتم اللجنة بمعالجة
حماية الشكاوى ومعالجتها:
ّ
شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاك حقهم في
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .ويتصل معظم
الشكاوى باإلعالنات االستغاللية والرسائل اإللكترونية
التطفلية والمراقبة بالفيديو وغيرها .وقد ازداد عدد
بشكل ملحوظ بين
تمت معالجتها
ٍ
الشكاوى التي ّ
سنتي  2011و :2015شكوى واحدة في السنة  2011مقابل
أيضا بيانات
 355شكوى في سنة  .2015وتعالج اللجنة ً
وطلبات الترخيص الخاصة بالمسؤولين عن معالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي .ويمكنها مث ًلا ترخيص
فئات
لوقت إضافي أو ترخيص معالجة
حفظ المعطيات
ٍ
ٍ
مع ّينة من المعطيات التي تعت َبر حساسةً  .وأخي ًرا،

يحق ل ّلجنة إجراء التحقيقات وعمليات
المراقبة والتحقيق:
ّ
تخولها مراقبة معالجة المعطيات ذات
التفتيش التي
ّ
الطابع الشخصي والتحقق من أنها تُجرى وفقً ا للقانون.
لهذه الغاية ،يحق لوكالء اللجنة النفاذ إلى كافة العناصر
الداخلة في عمليات المعالجة (كالمعطيات والمعدات
والمواقع ووسائل حفظ المعلومات وغيرها) .وقد تؤدي
عقوبات إدارية أو مالية أو
عمليات المراقبة هذه إلى
ٍ
جنائية.
المراقبة القانونية والتكنولوجية :تراقب اللجنة وتدرس
وتحلل االتجاهات والتغيرات التكنولوجية واالقتصادية
والقانونية واالجتماعية التي قد تؤ ّثر في حماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي في المغرب.

المديرية العامة لألمن الوطني
اتخذت المديرية العامة لألمن الوطني عدة تدابير من
أجل مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة
لإلعالم واالتصال .فقد أنشأت بنيات عدة على المستوى
المركزي ومنها مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة
بالتكنولوجيات الجديدة فض ًلا عن خدمة مكافحة الجرائم
اإللكترونية وكالهما مرتبطتان بالشرطة القضائية.
أما على المستوى الالمركزي ،فقد أنشأت المديرية 29
ّ
فرقة متخصصة و 4مختبرات إقليمية .وأخي ًرا ،أحرزت
ّ
ً
توظف
ملحوظا في الموارد البشرية والمادية :إذ
تقد ًما
ّ
عددا متزايدا من المتخصصين في الجرائم اإللكترونية
ً
والدفاع اإللكتروني ،وقد عززت معداتها لكي تتناسب

مع متطلبات األدلة الشرعية الرقمية.10
ٌ
ممثلة
قدمت
وفي ندوة  19و 20تشرين األول/أكتوبرّ ،
عن المديرية العامة لألمن الوطني لمحةً عن المخالفات
شيوعا في المغرب التي قد تعيق حماية معطيات
األكثر
ً
وأهمها:
المواطنين الشخصية،
ّ
 المساس باألفراد (بما في ذلك التهديد واالبتزاز اللذانً
ملحوظا منذ سنة ،)2013
ارتفاعا
شهدا
ً
 التحايل المصرفي الهجوم على األنظمة المعلوماتية (غال ًبا ما يكونهجوما لحجب الخدمة).
ً

ّ
ويدل على مجموعة المعارف والوسائل التي تسمح ،في إطار التحقيقات القضائية،
ُ .10أخذ هذا المصطلح من المصطلح اإلنكليزي «،»digital forensics
بجمع األدلة المجموعة من أماكن حفظ رقمية (كالحاسوب أو الهاتف الذكي) وحفظها وتحليلها.

26

اإلطار القانوني والمؤسسي

المديرية العامة ألمن األنظمة المعلوماتية
المهام التالية:
تأسست في سنة  2011وتتولى
ّ
 التنسيق بين مختلف الوزارات من أجل بلورةاستراتيجية وطنية ألمن األنظمة المعلوماتية،
 اقتراح نظم ومعايير أمنية وتدير التراخيص المرتبطةباستعمال المصادقات اإللكترونية،
 مساعدة البنى التحتية العامة والخاصة وتقديمالمشورة لها بخصوص وضع نظم أمنية لألنظمة
المعلوماتية،

-

-

تنفيذ التدقيق األمني في المؤسسات العامة،
وضع نظام لمراقبة الهجمات على البنى التحتية
والحد منها واالستجابة إليها
المعلوماتية للبالد
ّ
وتنسيق االستجابة لهذا النوع من الحوادث،
التحرص على المراقبة التقنية في األمن من أجل
استباق الهجمات واقتراح التحسينات المناسبة،
اقتراح دورات تكوينية وتحسيسية عن أمن األنظمة
للموظفين اإلداريين في المؤسسات العمومية.
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 .2التحديات والفرص
التحديات على المستوى القانوني
كما سبق وذكرنا ،أق ّر المغرب قانونًا حول حماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي من أجل التوفيق بين تشريعاته
أن المشاركين
الوطنية والتزاماته الدولية .وعلى الرغم من ّ
في الندوة ح َّيوا هذه المبادرة ،دعا هؤالء لصالح تعزيز القانون
خصوصا في ما يتعلق بالعقوبات وباالستقاللية
،09-08
ً
اإلدارية والمالية ل ّلجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات
أن
ذات الطابع الشخصي .واعتبر بعض المشاركين ً
أيضا ّ
آليات لمشاركة المجتمع المدني
ينص على
القانون  09-08ال
ٍ
ّ
من خالل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.
باإلضافة إلى ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنّه حتى اليوم ،ال
ينظم القانون سوى ثالثة أنواع من الملفات المتعلقة
بالمعطيات ذات الطابع الشخصي ،وهي:
 بطاقة الهوية الوطنية اإللكترونية المنشأة بموجبالقانون رقم ،06-35
 بطاقة السوابق المنشأة في سنة 1925 السجل القضائيورأى بعض المتدخلين أنّه من أجل تفادي جمع المعطيات
بشكل استغاللي من
ذات الطابع الشخصي ومعالجتها
ٍ
قبل السلطات العامة أو الجهات الخاصة ،من الضروري
أن تمتد التشريعات لتشمل أنواع أخرى من الملفات.
فيبدو ،مث ً
ال ،تدخّ ل المش ّرعين ضروريًا من أجل ملء
الثغرات في ما يتعلق بالبيانات البيوميترية والمراقبة
وتحديد المواقع الجغرافية .وفي هذا الصدد ،وضمن
إطار صالحيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي ،أصدرت ثالثة قرارات وهي:
 القرار رقم  2013-478المتعلق بالشروط الضروريةالستعمال األجهزة البيوميترية لمراقبة الحصول على
المعلومات،

 القرار رقم  2013-350الصادر بتاريخ  31أيار/مايونظام للمراقبة
والمتعلق بالشروط الضرورية إلنشاء
ٍ
بالفيديو في أماكن العمل واألماكن الخاصة المشتركة،

2013

 القرار رقم  2014-17المتعلق باستعمال تحديد المواقعالجغرافية للسيارات التي يقودها الموظفون.
عدد كبير من المشاركين
شدد
وفي هذا الصدد،
ٌ
ّ
على ضرورة إقرار قانون حول الحق في الحصول على
بشكل سريع.
المعلومات وفقً ا للنظم والمبادئ الدولية
ٍ
ّ
يتمكن المواطنون من الحصول
ففي الواقع ،يجب أن
على المعلومات المجموعة عنهم ،ويجب تحديد القيود
بشكل واضح ودقيق.
المفروضة في هذا القانون
ٍ
وانتقد البعض مشروع القانون  13-31المتعلق بالحق
في الحصول على المعلومات الذي تتم مناقشته حال ًيا
توسع نطاق
في البرلمان ،نظ ًرا للنصوص المبهمة التي
ّ
تقييدا للحق في الحصول
االستثناءات والتفسيرات األكثر
ً
على المعلومات .وبحسب المشروع الحالي ،ورغم النظم
والممارسات الحسنة الدولية ،سيتوجب على طالب هذا
جنائية
لعقوبات
الحق تحديد الغاية من مساره ويخضع
ٍ
ٍ
في حال أقدم على استخدام المعلومات المعطاة له
لغاية تختلف عن تلك التي حددها مسبقً ا.
ٍ
باإلضافة إلى ذلك ،إذا كانت هذه التدخالت القضائية
منظمة بالقانون الجنائي وتخضع لتعليمات القضاء،
كما أن التدخالت اإلدارية ال تخضع من جهتها ألي إطا ٍر
قانوني .وخشي بعض المشاركين في الندوة أن يبقي
استغالالت معينة
مفتوحا أمام
هذا الفراغ القضائي الباب
ٍ
ً
(كالتنصت غير المبرر
تحت غطاء حماية األمن الوطني
ّ
على المكالمات الهاتفية) .لذلك قالوا إنّهم يتركون
مهمة إصالح هذه المسألة للمش ّرعين.
ّ
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عدد كبير من المتدخلين عن مساندتهم
ختاما ،ع ّبر
ٌ
ً
لتشريع واضح ودقيق حول السرية المهنية وقيودها.
ٍ
معلومات
ففي إطار عمل المحامين ،يؤتمنون على
ٍ
حساسة قد تتعلق مث ًلا بأمن الدولة .ويجدر التساؤل هنا
عما إذا كان على المحامي أن يفضح موكّ له أو أن يحافظ
ّ
على السرية المهنية لحماية هذا األخير .ويواجه األطباء
صعوبات مماثلة نظ ًرا إلى بعض المعلومات ذات الطابع
ٍ

الشخصي التي قد تؤ ّثر في حياة الفرد االجتماعية .فال
يحق للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري على
سبيل المثال أن يشغلوا مناصب عسكرية أو مدنية
معينة ،ويتع ّرضون للتهميش في حال انتشر خبر
إصابتهم .ويكمن النزاع هنا ما بين حماية المجتمع من
جهة أخرى.
جهة وحماية المريض من
ٍ

التحديات على المستوى المؤسسي
عدد كبير من المشاركين في الندوة على ضرورة
شدد
ٌ
بشكل
تعزيز الحكامة الجيدة داخل حرم المؤسسات
ٍ
عام وفي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات
بشكل خاص .بدايةً  ،من الضروري أن
الطابع الشخصي
ٍ
تتوافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لإلجراءات القضائية.
أن هذا العدد
وتتألف اللجنة اليوم من سبعة أعضاء إلّا ّ
ليس كاف ًيا بالمقارنة مع كمية العمل التي يجب إنجازها
(تضم كل من اللجنتين الفرنسية والتونسية لحماية
عضوا).
المعطيات ذات الطابع الشخصي مث ًلا 17
ً
وساند مشاركون آخرون تفادي ازدواجية األدوار ألعضاء
اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي من أجل ضمان بذلهم أقصى الجهود في
عددا كبي ًرا
أيضا
نشاطات اللجنة .وتواجه هذه األخيرة ً
ً
من التحديات على مستوى التنظيم ،إذ يتع ّين عليها
مهنة جديدة بسرعة ومواكبة التجدد الجامح
تع ّلم
ٍ

للتكنولوجيات ،مع االستجابة بمهنية إلى الطلبات
ثقافة جديدة لدى المواطنين.
ومحاولة غرس
ٍ
لجنة
أيضا عن رغبتهم في رؤية
وع ّبر بعض المشاركين ً
ٍ
أكثر شفافيةً
وانفتاحا على المواطنين .ففي الواقع ،وفي
ً
حين تتبع هذه األخيرة استراتيجيةً توعوية (من خالل
اإلعالنات المنشورة باإلذاعة أو االتفاقيات الموقع عليها
قطاعات محددة) ،لم تكن هذه األنشطة الخارجية
مع
ٍ
كافية نظ ًرا للنقص الذي تواجهه في الموارد البشرية
والمالية .لذلك فمن الضروري تجاوز هذا النقص من أجل
تعزيز صورة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي .ويتعين على المواطنين من
جهتهم استيعاب اإلطار الذي تعمل فيه (نطاق تطبيق
القانون) وطريقة اللجوء إلى خدماتها (تقديم شكوى،
بشكل أفضل.
طلب نصيحة ،إلخ).
ٍ
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التحديات التي تواجه تطبيق االتفاقية رقم
واتفاقية بودابست لمجلس أوروبا

108

سيتط ّلب تطبيق االتفاقية رقم  108للمجلس األوروبي
عد َة
والبروتوكول اإلضافي الملحق بها والخاص بالمغرب ّ
إصالحات قانونية ومؤسسية .ففي البداية ،وكما سبق
أن ذُ كرَ ،يستثني القانون رقم  09-08المعطيات التي
ُجمعت في إطار أنشطة الدفاع واألمن التي يشملها
نطاقه ،ويجب إذً ا تعديل القانون ليتوافق مع االتفاقية
رقم  .108وفض ًلا عن ذلك ،بدأت المملكة المغربية عملية
االنضمام إلى اتفاقية بودابست ،ولكن ،قبل المصادقة
على انضمامها ،يتعين عليها إنهاء إنشائها وحدة
التحقيق المتخصصة وإجراء بعض التعديالت التشريعية
خصوصا في قانون اإلجراءات الجنائية.
ً
وعلى المستوى العملي ،يتط ّلب تطبيق االتفاقيتين
الفرص المتعلقة بتعزيز حماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي
وفقً ا للمشاركين في الندوة ،تبدي األجهزة األمنية نوعًا
من االنفتاح إزاء حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وخصوصا منذ
منذ بداية القرن الحادي والعشرين
ً
إصالحات العام  .2011لذا تتمثل الخطوة المثلى اآلن
باغتنام هذه الفرصة بهدف دعوة كافة األطراف المعنية
إلى التفكير في الطريقة الفضلى لحماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي ضمن قطاع األمن .وفي هذا الصدد
يمكن مناقشة إجراء تقييم كامل لهيئات قطاع األمن
المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
(لمعرفة ما إذا كانت فعالة أو مجدية وإذا كانت تتمتع
أيضا صياغة رؤيا
بموارد كافية) .وقد يكون من الضروري ً
استراتيجية مشتركة بين كافة الجهات الفاعلة المعنية
في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
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وضع ضوابط بهدف ضمان احترام تدخالت وصالحيات
َ
جهازي الشرطة والقضاء مبدأ التناسب (أي تدرج
أيضا تعزيز:
التدابير) .ويشمل ذلك ً
-

-

-

الموارد البشرية والمالية المتوافرة في هذا المجال
التعاون بين مختلف األجهزة األمنية
خصوصا على مستوى تسجيل
تدريب رجال الشرطة
ً
الشكاوى المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي
التدريب القضائي
الشراكات بين القطاعين العام والخاص (مثل شروط
حفظ القطاع الخاص للمعطيات وكيفية الحصول
على هذه المعطيات)
حماية األطفال والفئات المعرضة للخطر (كاألقليات
العرقية والدينية).

في إطار النشاطات األمنية والدفاعية.
فض ًلا عن ذلك ،يجب إنشاء قسم خاص بشبكات
التواصل االجتماعي كتتمة للمناقشات المتعلقة بتعزيز
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .ولكي يتمكن
المغرب من وضع استراتيجية لحماية المواطنين على
أو ًلا تناول المخاطر والتهديدات
هذه الشبكات ،يجب ّ
إن المواطنين
وتقييمها وتوعية الشعب حولها ،إذ ّ
دائما أنّهم يتركون على شبكات التواصل
ال يدركون
ً
سوءا.
االجتماعي معلومات شخصية يمكن استغاللها
ً
وبعد ذلك ،ذكّ ر عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة
بأن هذه األخيرة
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ّ
حد ما،
مؤسسة جديدة تغطي مهامها
بعدا تربو ًّيا إلى ّ
ً
إذ يكمن أحد أدوارها في نشر ثقافة حماية المعطيات
المفضل في
ذات الطابع الشخصي في البالد .ومن
ّ
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عوضا
الواقع أن تعتمد اللجنة مقاربةً ترتكز على الدعم
ً
عن مقاربة ترتكز على العقوبات.
وفي النهاية ،يمكن أن يوفر المغرب بسهولة خبرات
دولية خاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

بهدف احترام التزاماته القانونية والمؤسسية .وبالطبع
ال يعني ذلك نسخ التجارب الدولية ،بل باألحرى استخالص
العبر منها وإن أمكن تعديل بعض النماذج لتتناسب مع
السياق المغربي.
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صدر عن المناقشات التوصيات اآلتية:
على الصعيد السياسي
إجراء حوار حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار قطاع األمن يشمل كافة األطراف المعنية.
توعية المواطنين حول ضرورة حماية معطياتهم الشخصية وحول حقوقهم في هذا الصدد.
تعزيز إلمام الجهات الفاعلة المعنية بالقواعد والممارسات الجيدة الدولية المتعلقة بحماية المعطيات ذات
الطابع الشخصي.
المساهمة في دعم الحوار الدولي الخاص بتفعيل آليات دولية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وضع سياسة وطنية خاصة بأمن أنظمة الحاسوب.
تعزيز إجراءات األمن اإللكتروني والدفاع اإللكتروني في استراتيجية األمن الوطنية.
المبتكرة في ما يتعلق باألمن اإللكتروني.
دعم المؤسسات
ِ

على الصعيد القانوني
ضمان مالءمة القانون رقم  09-08مع االتفاقية رقم  108للمجلس األوروبي.
منح استقاللية واضحة للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون رقم .09-08
تعديل القانون رقم  09-08ليغطي بشكل أفضل اللجوء إلى تدابير تدخلية (مثل المراقبة بالكاميرات).
اعتماد قانون يرعى حق الحصول على المعلومات والحرص على أن يتوافق مع القواعد والممارسات
الجيدة الدولية.
اعتماد قانون ّ
ينظم االعتراضات اإلدارية لالتصاالت.
الحرص على مالءمة المسطرة الجنائية مع التزامات المغرب الدولية في ما يتعلق بحماية المعطيات
ذات الطابع الشخصي (يمكن مراجعة الصفحة  21لالطالع على االلتزامات الحالية).
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في حالة االعتراضات القضائية واإلدارية لالتصاالت ،وضع تدابير بدرجات تصاعدية وفقً ا للضرورة وتحديد
الهدف المنشود مع احترام مبدأ النسبية.
وضع إطار قانوني واضح ومحدد خاص بشروط اإلعفاء من واجب المحافظة على األسرار المهنية.
التعرف إلى الفراغات القانونية الخاصة بالتبادل الدولي للمعطيات الشخصية وملء هذه الفراغات.

على الصعيد المؤسسي
زيادة عدد أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإن أمكن تجنب تولي
عضو منصبه لواليتين متتاليتين.
تعزيز بروز صورة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر تنظيم أنشطة
تواصل خارجية أكثر.
تعزيز الموارد المالية والبشرية الخاصة باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إجراء حوار حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن إطار قطاع األمن يشمل كافة األطراف
المعنية.
تقييم التحديات التي يواجهها قطاع األمن في ما يتعلق بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي
ومعالجتها (من ناحية فعالية المعالجة والجدوى منها والحاجات المالية والبشرية).
تدريب رجال الشرطة على تسجيل الشكاوى الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومعالجة
هذه الشكاوى.
تعزيز الموارد التكنولوجية التي تسمح بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المؤسسات العامة
(مثل الترميز وتدبير الولوج إلى المعطيات والمستخدمين بشكل أفضل).
تعزيز المقاربة اإلدارية في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المؤسسات العامة (مثل التدقيق
األمني الدوري).
معا.
وضع مواثيق ومدونات أخالقية تستهدف مستغلي المعطيات ومستخدميها ً

