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   مقدمة

 
في الخصةوصةية  حظيت حماية الحياة الخاصةة و  الح  

بعنةايةة مةمةة مب  اةم المامواةاش الامةةة يةة منة   
تقةم     االهتمةا  م  تطورش هة   العنةايةة    ،القةم  

اإلنسةةةانية  لن وص وصةةةاحت حقا مب حقوا اإلنسةةةاص  
  ،بمقتضةةةن العةوا  الموا ي   االتيةا يةاش الةم ليةة 

اإلاالص العةالمي لحقوا اإلنسةةةاص م  را    انطالقا من 
  ،مبالعةم الم لي الخاص بالحقوا الممنية  السياسية 

  ون مترتبمع مذلكمن  صوال  لن االتيا ياش اليئوية،  
التزا  بالسةةة  ا ن احت امةا  حمايتةا مب االاتما   
 االنتةاك مب  ام األشةخاص  المسسةسةاش  العمم  

 ش.مب  ام الم ل  الحكوماما ن تنميتةا
لقم و لت الةيئاش األممية لحقوا اإلنسةاص االهتما   

الةحةقةوا،  فة    الةحة   ةاةقةيةةة  حةقةوا    مةاةةاا بةةةة ا 
اإلنسةةةةاص المانيةة ا ن المةةةموليةة  الت اب   اةم  
القاب ية ل تازي ، مب خالل ااوة الم ل األط اف  لن  
احت ا  الحيةاة الخةاصةةةةة لوف اا  اتخةاز مةا ي ز  مب  

 ااريةة  يي هةا   ج ا اش تمةةة يعيةة  مسسةةةسةةةاتيةة  
لضةةةماص حمايتن مب االنتةا اش  االاتما اش بما في 
زلة  توفي  سةةةاةم االنتصةةةةاف القضةةةةا ي النةاجعةة  

  اليعالة. 
سةةةعت  لن السةةةة  ا ن تعزيز مسةةةار الحماية  كم مم

م االحت ا  اا  العةال  مب خالل النظ  في تقةاري  الةم ل
 تقةمي  التوصةةةيةاش    فيمهاااماطاا بمين  ماتعارا ب

الكيي ةة بتحقي  الحمةايةة الال مةة لةة ا     المالحظةاش
مالح .

 لقةم تو  هة ا االهتمةا  الةم لي بةالح  في حمةايةة  
الحياة الخاصةة  الخصةوصةية بتعييب مق ر خاص بة ا  

 .2015الح  في يوليو  

أناا  تةوالي    إتم الةمةحة   مة   الةتةقةةم   مةب هةة ا  بةةالة ية  
السةةةنواش في التعةاطي م  الح  في حمةايةة الحيةاة  

صةةةية، فمص مظاه  االاتما  ا ن الخاصةةةة و  الخصةةةو
هة ا الح  اا  العةال  مةا لةت  ةا مةة سةةةوا  مب  اةم  
االاتاةةارييب،  مةةا تطورش   األشةةةخةةاص الطايعييب و  
 سةةةا ةم هة ا االاتةما   تنواةت مظةاه   م  التقةم   
التكنولوجي  التحوالش الماتمعيةةة  ال  ميةةة في 
اةال  اليو ، فضةةةال اب القصةةةور الة ي مةا ال يعت ي  

القانونية  المسسةسةاتية الخاصةة بحماية  المنظوماش  
مالح  في الخصوصية.

اب المسةةةةار الة ي خةا ةةةتةن    ىليس المغ ب بمنة و
تعزيز حماية الح  في سااا معى منتاااىممممالامة ية

أومعى مالحيةاة الخةاصةةةة و  الح  في الخصةةةوصةةةيةة  
االاتةما اش  االنتةةا ةاش التي تطةال ح    نتاااااى

الةم لةة    األف اا في حمةايةة حيةاتة  الخةاصةةةة مب  اةم
م األييار.

لقم انضةةة  المغ ب  لن الموا ي  الم لية التي تن   
ا ن حماية الح  في الحياة الخاصةة من  اقوا،  ما  
و لن وهميةة لةة ا الح  في تمةةة يعةاتةن الةماخ يةة  
سةوا  في المسةتور و  القوانيب الوطنية األانن منن  

في  طار ما يستوجان انخ اطن  و  ،اامة  انت و  خاصة
 تيةااال م    ،منظومةة حقوا اإلنسةةةةاصالةم لي في  

مطالب    ار  تعزيز  توطيم الح  في الحياة الخاصة  
ممب  ام اينامياش ممنية  سياسية  حقو ية.

 مةا وحةمه هيئةاش  مسسةةةسةةةاش زاش  اليةة اةامةة و  
خاصةة في ماال حماية حقوا اإلنسةاص  السةة  ا ن 
احت امةةا  تعزيزهةا، بمةا في زلة  الح  في الحيةاة  

مالخاصة.
يي  وص ه   المينامية التمةةة يعية  المسسةةةسةةةاتية  
  ة ا العم يةة التي تمةت مب وجةم حمةايةة الح  في 
التةعةزيز   حةةاجةةة  لن  الخةةاصةةةةة مةةا الةةت في  الحةيةةاة 

و    ،م الةتةوطةيةةم الةمةعةيةةاري  الةمسةةةتةو   سةةةوا  اة ةن 
الوا عي لتاةا   مةا ياةم  مب نوا    ايوب تعت ي  
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المنظومةة الحمةا يةة لةة ا الح  مب جةةة،  الحةم مب  
الاتةما اش  الخ   ةاش التي تطةال الحيةاة الخةاصةةةةة  ا

  ،ملوف اا مب  اةم األشةةةخةاص الطايعييب  اإلاتاةارييب 
ينضةةةةاف  لن زلة  رهةاص رف  التحةميةاش التي بةاتةت  و

التكنولوجيةةة  ال  ميةةة  التحوالش   الرورة  تط حةةةا 
الماتمعية  القيمية ا ن   ةعية الح  في حماية  

مالحياة الخاصة.
الح  في   وعى اا ،مفاا   تعمي  فة   ا   حمةةايةةة 

الحيةاة الخةاصةةةةة بةالمغ ب   شةةةكةاالتةن المعيةاريةة  
يمةةةكةم  مم الوا عيةة  المةماخةم الممكنةة لتاةا  هةا

مةمخال مب  ةةةمب مةماخةم وخ    هة ا مةا ت    هة   
     المراسة تحقيقن.  

 أهداف الدراسة ونطاقها:  •
 الهدف العام:  -1

الخاصةةة بالمغ ب  تقيي  حالة الح  في حماية الحياة  
ا ن  ةو  القانوص  الوا   المغ بي مب خالل تقيي   
نطةاا الحمةايةة القةانويةة ل ح  في حمةايةة الحيةاة  
الخاصةة   ا   الممارسة العم ية ل تمت  بة ا الح   

ممحمايةم   تقمي  توصةياش  مقت حاش لتعزيز  ،بالمغ ب
  صم االاتما  ا ين. هاامالحق
 األهداف الخاصة:  -2

لقةانونيةة المتع قةة بحمةايةة تح يةم النظ  ا -1
 احت ا  الح  في حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةةة  
بالمغ ب ا ن  و  المعايي  الم لية لحقوا  

  اإلنساص؛

 

 

 

 

 

 احت ا    تح يم اإلطار المسسةةةسةةةاتي لحماية -2
 الح  في حماية الحياة الخاصة بالمغ ب؛ 

اراسةةةةة الوا   العم ي الحت ا  هة ا الح    -3
 االنتةةاك مب  اةم   حمةايتةن مب االاتةما   

 الم لة  األييار؛
ا ت اح توصةةةيةاش  مقت حةاش لتعزيز حمةايةة  -4

 احت ا  الح  في حماية الحياة الخاصةةة مب  
  ام الم لة  الماتم . 

 :نطاق الدراسة •
 يتحما نطاا ه   المراسة في بعميب: 

الاعةم المعيةاري  المسسةةةسةةةةاتي في  -
حمةايةة  احت ا  الح  في حمةايةة الحيةاة  

 الخاصة بالمغ ب؛ 
الاعةم العم ي في حمةايةة  احت ا  الح    -

  .في حماية الحياة الخاصة بالمغ ب
 منهجية إعداد الدراسة: •

إلاماا ه   المراسةةة حول مو ةةوح الح  في حماية  
و  الحيةاة الخةاصةةةة بةالمغ ب تتاعنةا منةايةة امةم تق

لعمةم الو ةا قي المتةاح حول بةا  اتساااار اااا  ا ن  
المو ةةةوح مب جةةة،   ج ا  امةم ميةماني لتعمي   
الاحث في المو ةةوح مب جةة وخ   فيما يتماشةةن  

  األهماف المسط ة ل مراسة.
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 : اإلطار الم جعي الم لي ل ح  في الحياة الخاصة

يام الح  في الحياة الخاصةةة وسةةاسةةن الم جعي  
في القةانوص الةم لي لحقوا اإلنسةةةةاص، فقةم ت  

الةمةةااة   اإلاةالص    12الةتةنصةةةةية  اة ةيةةن فةي  مةب 
بنيس الصةةيغة   اإلنسةةاص،  نام العالمي لحقوا 

الةمةةااة   الةخةةاص    17فةي  الةةم لةي  الةعةةةةم  مةب 
حيث ت  التنصةي     ،مبالحقوا الممنية  السةياسةية

ض أي شخخخخعل علح نحو يجوز تعري   "الا ن ونن 
لختخخدخخخ  فخي   قخخانخونخيل  أو نخيخر  تخعسخخخخفخي 
خصخخخوصخخخيخاتخه أو شخخخؤوب أسخخخرتخه أو بيتخه أو 
مراسخخخالتخهل وال ألي حمالت نير قخانونيخة تم  
شخخخرفخه أو سخخخمعتخه ومش حق نخ  شخخخخع أب 
أو  الختخخدخخخ   مخخخخ  هخخ ا  الخقخخانخوب مخش  يخحخمخيخخه 

 المساس".

التنصةةةي  ا يةن ويضةةةةا في صةةةكوك    مةا ناةم 
ا اإلنسةةاص، فقم  را  اتيا ياش ا لية وخ   لحقو

في المااة السةةااسةةة مب اتيا ية حقوا الطيم  
يجوز أب يجري أي تعرض تعسخخخفي   "الا ن ونن 

أو نير قانوني للطف  في حياته أو أسخخخرته أو 
نخيخر   أو مخراسخخخالتخخهل وال أي مسخخخخاس  مخنخهلخخه 
قانوني بشخخرفه أو سخخمعته" وأضخخاف  نف  
المخادة " للطفخ  حق في أب يحميخه القخانوب  

  التعرض أو المساس". مش مخ  ه ا

  لن جانب زل ، نام وص الح  في الحياة الخاصةةةة  
تضةةةمنتةن االتيةا يةة الةم ليةة لحمةايةة حقوا جمي   
العمال المةاج يب  وف اا وسةة ه ، حيث جا  في 

المااة ال ابعة امةةة  مب ه   االتيا ية ا ن ونن 
مخش   أي فخرد  الخمخهخخاجخر أو  الخعخخامخخ   يخعخرض  "ال 

التعسخفي أو نير المشخروف في  أسخرته للتدخ  
حياته الخاصخة أو في شخؤوب أسخرته أو بيته أو 
مراسخخخالته أو اتصخخخاالته األخرال أو لالعتخداءات  
القخخانونيخخة علخح شخخخرفخخه أو سخخخمعتخخه."   نيخر 
وأضخخخافخ  أنخه " يحق لمخ  عخامخ  مهخاجر ولمخ   
فرد مش أسخخخرتخه التمتم بحمخايخة القخانوب ضخخخد  

 ه ا التدخ  أو ه ه االعتداءات".

ن هة ا الح  ويضةةةةا االتيةا يةة الةم ليةة   تن  ا 
لحقوا األشةةةخةاص ز ي اإلاةا ةة مب خالل المةااة  

ال يجوز تعريض  "ال ابعة ام  التي نصت ا ن ونن  
أي شخخخع ذي إعاقةل بصخخرف النظر عش مماب  

لتدخ  تعسخخفي   إقامته أو ترتيب  معيشخختهل
أو نير قخانوني في خصخخخوصخخخيخاتخه أو شخخخؤوب  

ي نوف آخر مش أو أ أو مراسخخالتهأسخخرته أو بيته 
وسخال  االتصخاا التي يسختعملهال وال للتهجم 
نير المشخروف علح شخرفه وسخمعته. ولجميم  
األشخخخخخخا  ذوي اإلعخخاقخخة الحق في حمخخايخخة  
القخانوب لهم مش أي تخدخخ  أو تهجم مش هخ ا 

تقوم الخدوا األطراف  "  ااش ا ن ونةن    "القبيخ 
بحمخايخة خصخخخوصخخخيخة المعلومخات المتعلقخة  

خا  ذوي اإلعاقة  بالشخخؤوب الشخخخصخخية ل شخخ
قخخدم   تخخقهخيخلخهخم عخلخح  وبصخخخخحختخهخم وإعخخادة 

  ."المساواة مم اآلخريش

 

لة ةحة    الةمةعةيةةاري  الةنةطةةاا 
في حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة  

 ية ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و  الخصوص
 و ال
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2 
:النطاا المعياري ل ح  في الحياة الخاصة

يمةةةمةم الح  في ح مةة الحيةاة الخةاصةةةة  مةا ت  
الت سيس لن في اإلاالص العالمي لحقوا اإلنساص  

الةمةةمنةيةةة   الةعةةةةم   بةةالةحةقةوا  الةخةةاص  الةةم لةي 
تيا ياش حقوا اإلنسةاص  ت صةكوك  ا  ، السةياسةية

  هي:الالحقة حماية وربعة اناص  وساسية 

 حرمة المنها:  •

فالمسكب يعم مب العناص  األساسية التي يتمت   
مب خاللةا المةخ  بخصةوصةيتن.  يقصةم بن في 

حيث   ؛نطاا العةم  وحكامن زل  المعنن الواس 
يعني المكةاص الة ي يقي  فيةن المةةةخ  و  يزا ل 

. الة ي يناغي  وص يحظن 1فيةن نمةةةاطةن المعتةاا
بحماية مب ااتما اش الغي  و  وي تمخالش تعسيية،  
 مةا وص ام يةاش تيتيم منةا ل األشةةةخةاص يناغي  

األالةةة الال مةةة الاحةةث اب     وال  ،وص تقتصةةة  ا ن 
زلةة   لةةن مسةةةةتةو    حةةم ا  بةةتةةاةةا    يسةةةةمةةو 

 . 2المضايقة 

 ضماب سالمة وسرية المراسالت:  •

المةةااة   مب العةةةم يتعيب ا ن   17تاعةةا ألحكةةا  
تةمخةم الغي   الةم ل حمةايةة سةةة يةة الم اسةةةالش مب 

 وص يت  التةمخةم مب  اةم    و  معنويةاكا  ممطايعيةا  
السةةة طةاش في  طةار القةانوص  في نطةاا وحكةا   
 وهةماف  م امي العةةم، لة لة  فةالتقيةم بةالمةااة  

يقتضةةي  ةةماص سةةالمة  سةة ية الم اسةةالش    17

 
اللجنة  العننةة  لةقلق ال العة وةة  االةةةةةةقرةةةةة ن الة ا   ال ةقوةة    -  1

)القق في   17على العةقة     16التنلةق النةق   م     (1988) اال الثان
 .5حرم  القةق  الخقص (ن الف ر  

 .8الف ر المرجع السابق،  -2

 انونا   ا عا،  ما يناغي وال تصةاار الم اسةالش و  
 .3تيتو و  تق و  ال مب  ام الم س ة  لين

 ن  ةو  وحكا    ما وص حماية سة ية الم اسةالش ا
مب العةم تقتضةي حظ  ال  ابة مةما    17المااة  

 انت  سةةةي تةا  حظ  اات ار ط ي  االتصةةةاالش  
الةاتيية  الا  ية و  يي ها مب وشكال االتصاالش،  

 .4 ما يحظ  التنصت ا ن المحاا اش  تساي ةا

 الشخصية: حماية البيانات  •

بالنظ  الرتااط الاياناش المةخصةية بالحياة الخاصةة  
يكوص بمقةم ر    ال  أ مموشةةةخةاص فةمنةةا تقتضةةةيل

تةطة ةةب مب   الةمةخةتصةةةةة وص  الةعةةامةةة  السةةة ةطةةاش 
المع ومةاش المةةةخصةةةيةة  ال مةا تكوص مع فتةن 
 ة  رية ح صةا ا ن مصةالو الماتم   ف  النحو  

الةعةةةةم  وحةكةةا   زلةة  5الةمةيةةةو  فةي  وص  ،  ةمةةا 
يتط ةب حمةايةة  ةانونيةة ل معطيةاش المةةةخصةةةيةة  

الةمةعة ةومةةاش    تةنةظةية    اةمة ةيةةاش جةمة   حةيةا 
المةخصةية باسةتخما  الحاسةوب  مصةارف الاياناش  
 يي هةا مب الوسةةةةا ةم، سةةةوا  و ةانةت تا يةةا 

العاايوص و  الةيئاش  األف اا    ومالعامة و السةة طاش  
  .6الخاصة بمقتضن القانوص  

لةةة    الغي   اسةةةتغالل  ونةةن  حمةةايةةة مب   مةةا 
المعطياش، فمنن يتوجب ا ن الم ل اتخاز ما ي ز   
مب التةمابي  الكيي ةة ب  اةم    وح المع ومةاش  
المتع قةة بةالحيةاة الخةاصةةةة ل مةةةخ  في ويةمي 

 .8الف ر المرجع السابق،  -3
 .8ن الف ر المرجع السابق -4
 .7ن الف ر المرجع السابق - 5
  .10الف ر  المرجع السابق، -6
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األشةةةخةاص الة يب ال يايز لة  القةانوص الحصةةةول  
اسةةةتةخةةمامةةةةا،  اةةم    و   تةاةةةيةزهةةا  و   اة ةيةةةةا 

طالا في وي ار تتنةافن  اسةةةتخةمامةةا ا ن اإل 
 . 7م  العةم  

 لن جةانةب زلة ، فةمص وحكةا  العةةم ال اميةة  لن 
حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة تسةةةتوجةب  ةةةمةاص  لو  
سةةةم  ميسةة  مب  ام األشةةخاص  لن بياناتة   
المحيظةة، بحيةث يناغي  وص يكوص مب ح   ةم 
ف ا وص يتحق  بسةةةةولةة ممةا  زا  ةانةت هنةاك  

الايةانةاش  بيةانةاش شةةةخصةةةيةة مخزنةة في و ةةةةابي   
األ تومةاتيةة،   زا  ةاص الو ةةة   ة لة ، مب مةاهية  

 . 8ه   الاياناش،  الغ ر مب االحتياظ بةا  

 يممم نطاا ح  األف اا في حماية معطياتة   
المةةخصةةية  از  مب حقة  في الحياة الخاصةةة  
 ة لة   وص يكوص بمقةم ر  ةم ف ا وص يتحق  مب 
هويةة السةةة طةاش العةامةة و  األف اا العةااييب و   

ةيئةاش الخةاصةةةة التي تتحك  و   ةم تتحك  في  ال 
ه   األ ةابي .   زا  انت األ ةابي  تتضةمب بياناش 
شةخصةية يي  صةحيحة و  بياناش جمعت و  جةزش 
بط يقةة تتعةارر م  وحكةا  القةانوص، يناغي وص 
يكوص مب ح   ةم ف ا وص يط ةب تصةةةحيحةةا و   

 .9ح فةا  

 

 

 

 

 

 
 . 10ن الف ر المرجع السابق -7
 . 10الف ر المرجع السابق،  -8
 . 10الف ر  المرجع السابق،  -9

 حماية الشرف والسمعة الشخصية:  •

تاقن السةمعة  المة ف شةيئاص لصةيقاص بحماية 
الحياة الخاصةةةة في بعمها المعنوي  النيسةةةي،  
 تمةةةكةم حمةايتةمةا  ف ر احت امةمةا مب  اةم  

الةمةةااة   وية ار  الةعةةةةم    17الةغةية  ية ر مةب  مةب 
.  الةم لي الخةاص بةالحقوا المةمنيةة  السةةةيةاسةةةيةة 
 ا ن هة ا األسةةةةاد فةالةم ل م زمةة في  طةار  

  17تعةماتةا بة ا العةم  السةيما وحكا  المااة  
بةتةوفةية    لةتةحةقةية الةتمةةة يةعةةاش  مةنةةن    الةكةةافةيةةة 

،  مةا وص الةم ل م زمةة لنيس الغ ر  10حمةايتةمةا
بتمكيب وي  نسةةةاص مب وص    الكف ىةممباتخاز التمابي 

يحمي نيسةةةن حماية فعالة مب وي ااتما اش يي  
 تز يم  بوسةةي ة انتصةةاف    ،تحمه باليعم انونية  

 .11فعالة  م المسس ليب اب زل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 11الف ر  المرجع السابق،  -10
 . 11ن الف ر المرجع السابق -11
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3 
 التزاماش الم ل في ماال حماية الح  في الحياة الخاصة:

العةةم   تت تةب ا ن األط اف المصةةةةاا ةة ا ن 
الةم لي الخةاص بةالحقوا المةمنيةة  السةةةيةاسةةةة  
التزامةاش لتحقي  األهةماف  الغةايةاش  الم امي  

زلة    مواا ،  مب التي جةا  بةةا العةةم  وحكةا   
 يةم هة      17وحكةا   يةايةاش  وهةماف المةااة  

 المراسة. 

إب الخدوا   اسةةةتنةااا  لن وحكةا  هة   المةااة، ف 
بخخالخو  الخواردة فخي مخلخهمخخة  بخخااللختخهامخخات  فخخاء 

تخمختخم   تخحخقخيخق  شخخخخخقنخهخخا  والختخي مخش  الخمخخادة 
 في الحياة الخاصة.    األشخا  بحقهم 

 يتعيب ا ن الةم ل األط اف في العةةم الةم لي  
الخاص بالحقوا الممنية  السةياسةية  في  ةو   

أب تلتهم بضخخخمخاب مب هة ا العةةم    17المةااة  
الحق في الحياة الخاصخخة في مواجهة جميم  

ت واالعتخداءات سخخخواء تلخي التي قخد التخدخال 
العامة أو عش األشخخخا    عش السخخلطاتتصخخدر  

 . 12الطبيعييش أو القانونييش 

تةةمابي    ااتمةةاا  األط اف  الةةم ل  زلةة  مب   ي ز  
تمةةة يعيةة   ااريةة  مسسةةةسةةةاتيةة  يي هةا مب 
التةمابي  الكيي ةة بةمامةال الحظ  المي  ر ا ن 
حمةةايةة  التةةمخالش  االاتةةما اش  لن جةةانةةب  ت ةة  

 .13ح  ال 

 

 
 .1ن الف ر المرجع السابق -12
 .1ن الف ر المرجع السابق -13
 .3ن الف ر المرجع السابق -14

 مةا وص االلتزامةاش المت تاةة اب تعةةماش الةم ل 
التةمخةم يي   بة حكةا  هة   المةااة تي ر اةم  
الممةة  ح في الحياة الخاصةةة لوف اا مما يعنين  
زلة  مب تقييةم  ةم تةمخةم بمةا ين  ا يةن القةانوص،  

يحمه وي تمخم ت زص بن الم ل  ال ا ن وساد    وال 
 . 14القانوص 

وص هةة     وص  مةةا  الةةم ل  االلتزامةةاش تي ر ا ن 
تكوص وحكةا  النظةا  القةانوني المنظ  ل تةمخالش 

 .15متيقة م  وحكا  العةم  م امين  وهمافن 

الةةم ل  تعةةةماش  النةةاجمةةة اب  االلتزامةةاش   مب 
المةةااة   العةةةم   17بةة حكةةا   التخخدخخخ     ؛ممب  حظر 

التعسخخخفي بما في ذلي التدخ  المنصخخخو   
تح  عليخه قخانونخا مش أجخ  ضخخخمخاب أب يموب ح

هخ ا التخدخخ  بخاسخخخم القخانوب موافقخا ألحمخام  
وأب يموب اللجوء إليخه معقوال تبعخا   ، العهخد 

 .  16الحاالت  وحسب للظروف  

 

 

 

 

 

 

 .3ن الف ر المرجع السابق -15
 .4 ن الف ر المرجع السابق -16
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1 
المصاا ة  اإلنضما   لن االتيا ياش  الصكوك الم لية لحقوا  

:اإلنساص
يت تةب اب مصةةةةاا ةة الةم ل ا ن اتيةا يةة مب  
االتيا ياش الم لية لحقوا اإلنسةاص اتخاز ما يس م 
لةةةة     الةحةقةو ةيةةة  االلةتةزا  بةةالةمضةةةةامةيةب  اة ةن 
االتيةا يةاش  الح ص ا ن احت ا  الحقوا الواراة  

  الوفا  بةا.فيةا  حمايتةا 

 المغ ب مب الم ل التي صةاا ت و  انضةمت  لن  
اةما مب االتيةا يةاش  الصةةةكوك الةم ليةة لحقوا  

الحيةاة    تكيةةم حمةةايةةاإلنسةةةةاص التي   الح  في 
 الخاصة،    ا اتيا ياش  معاهماش    يمية.

لس ياص آ ار تاطىبممالمغ ب مب الم ل التي    نارر ي
فيم  نشااره   ضااروب   صاا  عمعى     الايمماالتيا ية

ال سةةةميةةة   ممةةا ياعةةم مب    ل مم كةةة،الا يةةمة 
بةحةقةوا  الةمةعةنةيةةة  االتةيةةا ةيةةاش  الةتصةةةةمية  اة ةن 

اامة  ت   التي تضةةةمب حماية   يصااافةمماالنسةةةاص
الح  في الحياة الخاصةةةة اميمة الميعول ما ل  
الا يةةمة   بةةالنمةةة  في  التصةةةةمي   تق ص ام يةةة 
ال سةةمية، بااتاار النمةة  مب المااا  المسةةتورية  

  ال ي  2011اسةةتور مب    حسةةب اليصةةم السةةااد
الةيةقة ة   ونةةن  الةرةةالةرةةة مةنةةننصةةةةت  تخعختخبخر  "  اة ةن 

تبيتهخال  االقواعخد القخانونيخةل وتر  دسخخختوريخة
مووجوب نشرهال مبادئ ملهمة".

لقةم صةةةااا المغ ب ا ن العةميةم مب االتيةا يةاش  
 الصةكوك الم لية  اإل  يمية التي تك د حماية 

الحياة الخاصةةةة  امم ا ن نمةةة ها في الا يمة  
ما ن الت اب الوطني. الانف امحيز لادخلال سمية 

الةم لي   العةةم   في هة ا اإلطةار صةةةةااا ا ن 
  3الخةاص بةالحقوا المةمنيةة  السةةةيةاسةةةيةة بتةاري  

  27الصةةةةاار في    1.78.4  بظةي  ر    1979مةاي  
.  اخم 1977، بعمما     ا ين سةنة  1979مارد 

 صةمر   1979يمةت   3ه ا العةم حيز النياز بتاري   
ماي    21بتاري    3525في الا يمة ال سةةةمية اما  

ا ن ونةن  17 في المةااة.  ين  هة ا العةةم 1980
يجوز تعريض أي شخخخعل علح نحو تعسخخفي  ال

في خصخخخوصخخخيخاتخه أو   أو نير قخانونيل للتخدخخ 
شخخخؤوب أسخخخرته أو بيته أو مراسخخخالتهل وال ألي  
،  حمالت نير قانونية تم  شخخرفه أو سخخمعته 

  أن يتمتع بهلحممهليه مش حق نخ  شخخخخع    وأنه 
مالقانونية مش مخ  ه ا التدخ  أو المساس. 

ا ن الا  تو ول   2015 صةةةااا المغ ب سةةةنةة  
االختيةاري الم ح  بةالعةةم الةم لي بمةةة ص تقةمي  
الطعوص و  االلتماسةةةاش الي اية.  نمةةة  بالا يمة 

ال ي يسةةمو  ،مو2015يمةةت   17ال سةةمية بتاري  
بالنظ  في الاالياش  المكا   الي اية المتع قة  
بةانتةةاك ح  مب الحقوا الواراة في هة ا العةةم  

مبما في زل  الح  في حماية الحياة الخاصة.

 

االتةيةةا ةيةةة   الةمةمةةارسةةةةة 
ل مغ ب زاش الصة ة بالح   
 في حماية الحياة الخاصة

  انيا 



11 
 

 مةا صةةةااا ا ن اتيةا يةة حقوا الطيةم بموجةب 
  1993يةونةيةو    14بةتةةارية     4.93.4 ة   الةظةةةية  ر
الصةةاار    4440بالا يمة ال سةةمية اما    المنشاااب
المةةااة  و  ،1996اجنةاة     19بتةةاري    جةةا  في  التةي 

 السااسة ام  منةا ا ن ونن

ال يجوز أب يجرال أي تعرض تعسخفي أو نير  1 ."
قانوني للطف  في حياته الخاصخة أو أسخرته أو 
نخيخر   أو مخراسخخخالتخخهل وال أي مسخخخخاس  مخنخهلخخه 

  .قانوني بشرفه أو سمعته

للطفخ  حق في أب يحميخه القخانوب مش مخخ  . 2
 "..ه ا التعرض أو المساس

صةةةااا ا ن الا  تو ول االختيةاري التيةا ية  كما م
  28حقوا الطيةم بخصةةةوص تقةمي  الااليةاش  في 

 .2012فا اي  

 ارتاةاطةا بةاالتيةا يةاش التي تكيةم الح  في حمةايةة 
صةةةارش جز  مب الت سةةةانة  الايمم   ،الحياة الخاصةةةة

فقةم ت  التصةةةةمي     ل مغ ب،القةانونيةة الم زمةة  
االتيةةا يةةة الةةم ليةةة لحمةةايةةة حقوا جمي    ا ن 
العمال المةاج يب  وف اا وس ه  مب  ام الم لة  

  14بتةاري     4.93.5المغ بيةة بظةي  شةةة يم ر    
بةالا يةمة ال سةةةميةة اةما  المنشااااب  1993يونيو  
تي تن  المةااة  .  ال2012ينةاي     23بتةاري     6015

" ال يعرض العخامخ  ونةن    امةةة  منةةا ا نال ابعةة 
لخلختخخدخخخ   أسخخخخرتخخه  مخش  فخرد  أي  الخمخهخخاجخر أو 
التعسخفي أو نير المشخروف في حياته الخاصخة  
أو في شخخؤوب أسخخرته أو بيته أو مراسخخالته أو 
اتصخخخاالته األخرال أو لالعتداءات نير القانونية  
علح شخخخرفخه وسخخخمعتخه. ويحق لمخ  عخامخ  

رد مش أسخخخرتخه التمتم بحمخايخة مهخاجر ولمخ  ف
 ".القانوب ضد ه ا التدخ  أو ه ه االعتداءات 

 

 صةااا ويضةا ا ن اتيا ية حقوا األشةخاص ز ي 
 ما صةااا ا ن الا  تو ول    ،2009اإلاا ة سةنة  

االختيةاري الم ح  بةةا المتع   بالطعوص الي اية  
 تن  االتيةا يةة في مةااتةةا    ،في نيس التةاري 

ال يجوز تعريض   .1"  ن ونةن  الرةانيةة  العمةةة يب ا 
أي شخخخع ذي إعاقةل بصخخرف النظر عش مماب  

لتدخ  تعسخفي أو   إقامته أو ترتيب معيشختهل
نير قانوني في خصخوصخياته أو شخؤوب أسخرته 
أو بيته أو مراسخالته أو أي نوف آخر مش وسخال   
االتصخخخخاا التي يسخخختعملهخال وال للتهجم نير  
المشخخخروف علح شخخخرفخه وسخخخمعتخه. ولجميم  

  ذوي اإلعخخاقخخة الحق في حمخخايخخة  األشخخخخخخا
القخانوب لهم مش أي تخدخخ  أو تهجم مش هخ ا 

 القبي .

تقوم الخدوا األطراف بحمخايخة خصخخخوصخخخيخة  .2
المعلومات المتعلقة بالشخخؤوب الشخخخصخخية 
ل شخخخخخا  ذوي اإلعخاقخة وبصخخخحتهم وإعخادة  
 تقهيلهم علح قدم المساواة مم اآلخريش.". 

 ص المصةةةاا ةة  االنضةةةمةا   لن هة   الصةةةكوك  
 االتيا ياش الم لية لحقوا اإلنسةاص  السةيما ت   

الخةاصةةةةة    التي تكيةم حمةايةة الح  في الحيةاة
الةم ل  الحكومةاش العمةم ا ن  تسةةةتوجةب مب 
الةمسةةةتةو    الةةم لةيةةة اة ةن  تةعةةةةماتةةةةا  تة جةمةةة 
الماخ ي مب خالل سةب تمة يعاش تحمي ه ا الح   
احةتة امةةن  تةعةزيةز    ةة ا  حةةماه   تةعةمةةم اة ةن 
مسسةةةسةةةةاش لحمةايتةن مب  نتةةا ةاش  ااتةما اش  
السةةة طةةاش العةةامةةة ل ةةم لةةة   األييةةار بمةةا فية  

 المم  اة.  تمخالتةا التعسيية  يي 
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2 
:المصاا ة  االنضما   لن االتيا ياش اإل  يمية لحقوا اإلنساص

الميرةاا الع بي لحقوا  يعةم المغ ب ط فةا في  
 يعتا  ه ا الميراا مب اآللياش الحما ية   اإلنسةةاص

اإل  يمية لحقوا اإلنسةاص بمةكم اا   الح  في 
التحةميةم تن   حيةث    ،الحيةاة الخةاصةةةةة ا ن  جةن 

رةاا  ي مب هة ا الم  21األ لن مب المةااة    اليق ة
" ال يجوز تعريض أي شخخخخع علح نحو ا ن ونن 

لخلختخخدخخخ  فخي  قخخانخونخي  نخيخر  أو  تخعسخخخخفخي 
خصخخخوصخخخيخاتخه أو شخخخووب أسخخخرتخه أو بيتخه أو 
بخمخ  شخخخرفخخه أو  الختشخخخهخيخر  أو  مخراسخخخالتخخه 

 تضةةةيم نيس المةااة في فق تةةا     ".سخخخمعتخه
الرةانيةة ا ن ونةن  مب ح   ةم شةةةخ  وص يحمي 
المسةةةةاد  التةةمخةةم و             .القةةانوص مب مرةةم هةة ا 

 ما وص المااة السةةااد امةة  مب الميراا تح ص 

ا ن حماية الحياة الخاصةة ل متةميب  الممانييب  
وما  المحا    تاع ن  ةةمب  ةةماناش المحكامة  

نخ  متهم بريء       ن ونةنا العةاالةة حيةث تن   
حتح تخبخ  إدانتخه بحمم بخات وفقخا للقخانوبل  
الختخحخقخيخق   يختخمختخم خخالا إجخراءات  أب  عخلخح 

وفي جميم    ...  :اآلتيخةوالمحخانمخة بالضخخخمخانات 
األحواا للمتهم الحق في أب تحترم سخخخالمته  

 "..الشخصية وحياته الخاصة

وص المغ ب ال ال ل  يصةةةةااا ا ن   الميرةاا  يي  
بااتاار  مب    اإلف يقي لحقوا اإلنسةاص  المةعوب

اآللياش اإل  يمية لحماية حقوا األنسةةاص بما في 
سة.زل  الح  مو وح ه   المرا

3 
المصةةةاا ة  االنضةةةما   لن اتيا ياش زاش صةةة ة بالح  في حماية الحياة 

مالخاصة 
صةةةااا المغ ب ا ن االتيا ية الع بية لمكافحة  
ج ا   تقنيةة المع ومةاش، المو عةة بةالقةاه ة في 

االتيةا يةة،     لن هة   اسةةةتنةااا  ل201017اجنا    21
الةم ل   يتعيب ا ن  منةةا، فةمنةن  5 خةاصةةةة المةااة  

األط اف فيةةا االلتزا  بةاتخةاز تةمابي  تمةةة يعيةة  
التي تاع ةةةا هةة     األفعةةال   تنظيميةةة لتا ي  

   ل .االتيا ية 

 
لتنفةة     2013مةق     13صةةةقة  في    1.13.46ظهةر شةةةررق  م     -17

العاافق لعاجبه على االتفقمة  النرلة  لعكقفق     75.12ال قوان  م   
  2010  ةرةةةةعبر 21جرائ  ت نةة  العنلامةق ن العامنة  لةقل ةقير  في  

األفعةال الما مةة مب  اةم االتيةا يةة     تنةمر  هة  
بالح  في    االاتما اش الضةارة  شالسة و يا ةمب  

حيث   ،ح مة الحياة الخاصةة  المعطياش المةخصةية
الم تاطةةة بتقنيةةة المع ومةةاش   الا ا    تعةةم مب 

االاتةما  ا ن ح مةة الحيةاة   ف  هة   االتيةا يةة 
 المخول ،    18الخاصةةة بواسةةطة تقنية المع وماش

نص    2013ألررة    4لتةق ر     6140عة ة   منشةةةا  في الجررة   الررةةةعةة 
3023.  

 .من ي ه االتفقمة  14العقة   -18
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الةممةةة  ح   19الةممةةة  ح  يةية  ،  20،  االاةتة ار يةية  
الايةةانةةاش   االاتةةما   ،  22ز ي  ،  الت  21ا ن سةةةالمةةة 
 .23 االحتيال

الةاة ا ة    الامابار مم ةمةةا صةةةةااا اتةيةةا ةيةةة  اة ةن 
نونا    23المع ومةاتيةة المو عةة باواابسةةةت في  

بةةاإلتةيةةا ةيةةة ر ة   2001 الةمةعة  فةةة   اة ةن   185، 
الا  تو ول اإل ةةةةافي لةة   اإلتيةا يةة المو    

 .200324يناي   28بست اساورغ في 

  لن جانب مصةةةاا تن ا ن ه   االتيا ياش التي  
تن  ا ن حمةاية جوانب مب الحيةاة الخةاصةةةة فقةم 

اإلتةيةةا ةيةةة األ ر بةيةةة ر ة      108صةةةةااا اة ةن 
الةة اتيةيةب تاةةا    األشةةةخةةاص  المةتةعة ةقةةة بحةمةةايةةة 
المعالاة األلية ل معطياش زاش الطاب  المةخصةي  

  .25 1981يناي  28المو عة بست اساورغ في 

 

 

 

 

 

 

 
 .من ي ه االتفقمة  6العقة   -19
 .من ي ه االتفقمة  7العقة   -20
  .من ي ه االتفقمة  8العقة   -21
 .من ي ه االتفقمة  10العقة   -22
 .االتفقمة من ي ه  11العقة   -23
لتنفةة     2014مةق     12صةةةةقة  في    1.14.85ظهةر شةةةررق  م     -24

الم مرا م     136.12الة ةةقوةان  مة    ارمئمما م مم   بمممفجم ممف قمةما  المممفا مق 
وقةا     2001نف م ر    23المعةفمممار مم ، المف عمم  ب ففابسمممم      

  28ال رورفكفل اإلضمما   له ا افرئا    المف ع بسممبراغمم ف       
مق     29لتق ر     6260منشةةا  في الجرر   الررةةعة  ع ة    ،2003يناير 
 .4711نص2014

لتنفة     2014غشةة     22صةةقة  في    1.14.150ظهةر شةةررق  م    -25
االتفةقمةة  ارا الةة   م  المفا ق  بمفج مف قةا    ن  46.1ال ةقوان  م   

 صةااا ويضةا ا ن الا  تكول اإل ةافي لالتيا ية  
األ ر بيةة حول حمةايةة األشةةةخةاص الة اتييب تاةا  
المعالاة األلية ل معطياش زاش الطاب  المةخصةي  
المتع   بسةةة طةاش الم ا اةة  التاةاال الةم لي  

نونا    8ل معطيةاش، المو   بسةةةت اسةةةاورغ في  
 ل 200126

اتيةةا يةةاش   المصةةةةاا ةةة ا يةةن مب  تمةةت   ص مةةا 
 ب  تكوالش واال  ت تةب التزامةاش بمةةةة ص مةا  را 
فيةةا مب وحكةا  تعنن بحمةايةة الح  في الحيةاة  

السةةيما الاياناش  المعطياش المةةخصةةية    ،ةالخاصةة
 معةالاتةةا اآلليةة ااخةم هة   الةم ل بةاتخةاز مةا ي ز  
مب تمابي  تم يعية و  مسسساتية و  تقنية و  يي  

 زل . 

 

 

 

 

 

 

 

العتنل ة  لقعةقرة  ارشةةةخةقص الة اتةةن تجةقه العنةقلجة  ارلةة    108
  28للعنطةق  ذا  الطقلع الشةةةخاةةةي العامن  لةةةةترارةةةبا   في  

شةتنبر    18ن لتق ر  6292منشةا  في الجرر   الررةعة  ع ة    1981،رنقرر
 .6914ن ص 2014

لتنفة     2014رالةاز   31صةةةقة  في    1.14.136ظهةر شةةةررق  م    -26
قمةما    ن  132.13الة ةةقوةان   بمممفجم ممف  الةبةراتةكةاض اي ةةةةقفةي المممفا مق 

لالتفقمة  ارا الة  حاض حعقر  ارشةخقص ال اتةةن تجقه العنقلج  ارلة   
للعنطةق  ذا  الطقلع الشةخاةي العتنلق لةةلطق  العرامب  االتبقةض 

منشةةا  ،  2001واوبر   8لعنطةق ن العامع لةةةترارةةبا   في ال الي ل
 .6468ن ص 2014غش   21لتق ر   6284في الجرر   الررعة  ع ة 
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 :المستورية ل ح  في الخصوصيةالحماية 

تمةةةكةم الحمةايةة الةمسةةةتوريةة ل حقوا  الح يةاش  
مةمخال مةمةا في ت جمةة تعةةماش الةم ل في  طةار  
االتيةا يةاش الم ليةة لحقوا اإلنسةةةاص ااتاةارا لكوص  
الةمسةةةاتي  تاسةةةم التمةةة يعةاش الع يةا في الة    

 فةا  الةم ل القةانوني ل ةم ل. لة لة  فةمص الاحةث في 
بةالتزامتةةا ااخ يةا ياةمو مب اراسةةةة مةم  اسةةةت ة  

مه   الحقوا  الح ياش.

 لقم امم الممةة ح المسةةتوري ا ن حماية الح   
مةب   الةعةةميةةم  خةالل  الةخةةاصةةةةة مةب  الةحةيةةاة  فةي 

مب    24المقتضةةياش المسةةتورية حيث ن  اليصةةم  
لم  شخخخخع الحق في   "  ا ن وص  2011اسةةةتور  

ة المنها.  حماية حياته الخاصخخة. ال تنتهي حرم 
وال يممش القيام بقي تفتيش إال وفق الشخرو   
الخقخخانخوب. ال  يخنخع عخلخيخهخخا  الختخي  واإلجخراءات 
تنتهي سخخرية االتصخخاالت الشخخخصخخيةل نيفما  
ناب شخملها. وال يممش الترخيع باالطالف علح  
أو  بخعضخخخخال  أو  نخال  أو نشخخخرهخخال  مضخخخمخونخهخخا 
باسخخختعمالها ضخخخد أي نابل إال بقمر قضخخخاليل  

يخات التي ينع عليهخا  ووفق الشخخخرو  والميف
الةحةمةةايةةة ..".الخقخخانخوب بةة لةة   طةةم  اةز   .  هةو 

المسةةةتورية التي خولت لة ا الح  م  المسةةةاتي   
 اسةةتم ش م  با ي   1970السةةابقة من  اسةةتور  

التعةميالش المسةةةتورية حيةث ت  التنصةةةي  ا يةا  
م.1996مب استور  11  10اليص يب في 

الحيةاة  الح  في  جعةم    2011 يالحا وص اسةةةتور  
 الخاصةةةة  ةةةمب فصةةةم  احم اور فصةةة يب في

،  ما ونن  سة  مب نطاا ه ا الح   1996اسةتور 
االتصةةةاالش بمال اب سةةة ية    ا ن سةةة يةحيث ن  

الم اسةةالش تماشةةيا م  المسةةتاماش التكنولوجيا  
م الماتمعية.

مب المسةةةتور ين  بصةةة يو   24  زا  اص اليصةةةم  
  العاارة ا ن حماية الح  في الحياة الخاصةةة فمص
هنةاك مقتضةةةيةاش اسةةةتوريةة وخ   تك د هة   
الحمةايةة  ةةةمب تك يس حمةايةة الحقوا  الح يةاش  

حيةث نصةةةت الةمياةاجةة التي صةةةارش   ،بمةةةكةم اةا  
جز  ال يتازو منن ا ن ونن   2011بمقتضةن اسةتور  

" ... وإدرانخا منهخا لضخخخرورة إدراه عملهخا في  
الخمخمخلخمخخة   الخخدولخيخخةل فخخ ب  الخمخنخظخمخخات  إطخخار 

لنشخخخيي في ه ه المغربيةل العضخخخو العام  ا
تخقختضخخخيخخه   بخخالختخهام مخخا  تختخعخهخخد  الخمخنخظخمخخاتل 
مخبخخادئ وحخقخوق وواجخبخخاتل   مخوايخيخقخهخخال مخش 
وتؤنخد تشخخخبخهخا بحقوق اإلنسخخخخابل نمخا هي  
متعخارف عليهخا عخالميخا. نمخا تؤنخد عهمهخا علح  
مواصخخخلخخة العمخخ  للمحخخافظخخة علح السخخخالم  

 .واألمش في العالم

وتقسخخيسخخا علح ه ه القيم والمبادئ الخابتةل  
تها القوية في ترسخخير روابي اإلخاء  وعلح إراد

والصخخخداقة والتعخاوب والتضخخخامش والشخخخرانة  
الخمشخخختخر ل فخخ ب  الختخقخخدم  الخبخنخخاءةل وتخحخقخيخق 

 
اإلطةار القةانوني لحمةايةة 
  الرا  الح  في الحياة الخاصة
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المملمخة المغربيخةل الخدولخة الموحخدةل ذات 
السخخخيخخادة المخخاملخخةل المنتميخخة إلح المغرب 

 ...'' :المبيرل تؤند وتلتهم بما يلي 

والقخانوب  حمخايخة منظومتي حقوق اإلنسخخخاب -
الدولي اإلنسخاني والنهوض بهمال واإلسخهام  

الطخخابم الموني   في تطويرهمخخال مم مراعخخاة 
لخلختخجخهيء قخخابخلخيختخهخخا  وعخخدم  الخحخقخوقل   .لختخلخخي 

حظر وممافحة ن  أشخخماا التمييهل بسخخبب  -
الخخقخخافخخة أو  المخعختخقخخد أو  أو  اللخوب  أو  الجخنخ  
اللغخخة أو  االنتمخخاء االجتمخخاعي أو الجهوي أو 

 .م شخصيل مهما ناباإلعاقة أو أي وض

جعخ  االتفخاقيخات الخدوليخةل نمخا صخخخادق عليهخا  -
المغربل وفي نطاق أحمام الدستورل وقوانيش  
الخوطخنخيخخة الخراسخخخخخخةل  الخمخمخلخمخخةل وهخويختخهخخا 
تسخمول فور نشخرهال علح التشخريعات الوطنيةل  
والعم  علح مالءمة ه ه التشخريعاتل مم ما 
شخخم  ه ا التصخخدير  تتطلبه تلي المصخخادقة. يك

 ."..جهءا ال يتجهأ مش ه ا الدستور

 تا   مكامب الحماية المسةةتورية ل ح  مو ةةوح 
المراسةةةة فيما تضةةةمنن المسةةةتور مب  يوا ا ن 

 جعةم مب حمةايةة الح     ،بعض الحقوا  الح يةاش
في الحياة الخاصةةةة  يم ا يةا حيث ن  اليصةةةم  

الح  في الحصول ا ن   فيمإا بمب المسةتور    27
والمواطنيش  مواطنخات  " للالمع ومةاش ا ن ونةن 

حق الحصخوا علح المعلوماتل الموجودة في  
الخعخمخومخيخخةل والخمخؤسخخخسخخخخات   اإلدارة  حخوزة 
بخمخهخخام   الخمخمخلخفخخة  الخمخنختخخخبخخةل والخهخيخوخخات 

الخعخخام الخحخق فخي  الو  .الخمخرفخق  تخقخيخيخخد  يخمخمخش 
بخهخخدف  الخقخخانخوبل  بخمخقختضخخخح  إال  الخمخعخلخومخخة 
حماية ن  ما يتعلق بالدفاف الوطنيل وحماية  
والخخخخارجخيل والخحخيخخاة   الخخداخخلخي  الخخدولخخة  أمخش 

الخخخاصخخخخة ل فرادل ونخخ ا الوقخخايخخة مش الم   
بخالحريخات والحقوق األسخخخاسخخخيخة المنصخخخو   
عليهخا في هخ ا الخدسخخختورل وحمخايخة مصخخخخادر 

التي يحخددهخا القخانوب    المعلومخات والمجخاالت 
مبدقة."

 ز يتضةةو مب خالل اليق ة الرانية مب ه ا اليصةةم  
الحياة الخاصةة   وار  حمايةوص الممة ح المسةتوري  

الةحة  فةي  الايا اا   لةوفة اا  ةةةمةب اة ةن  تة ا  ممالةتةي 
المع ومة  لن جانب بقية الح ياش   الحصاااالمعى 

الةةماخ ي  أ الحقوا األسةةةةاسةةةيةةة   الةةم لةةة  مب 
م. الخارجي..

حمةايةة الةمسةةةتور ل حيةاة الخةاصةةةةة مب   مةا وص  
االاتةما اش شةةةمةم الحةاالش العةاايةة  يي  العةاايةة 

الة الةحةقةوا  الةحة يةةاش  بةاةقةيةةة  ،  مسةةةتة ة مةة سةةةوة 
 الة ي ن  ا ن ونةن 59 يتا ن زلة  في اليصةةةم  

أو  "إذا نخخانخخ  حوزة التراب الوطني مهخخددةل 
وقم مش األحخدا  مخا يعرقخ  السخخخير العخادي  

علش للمؤسخسخات الدسختوريةل أممش للمل ي أب يك
حالة االسختخناء بظهيرل بعد اسختشخارة ن  مش 
الخنخوابل   الخحخمخومخخةل ورلخيخ  مخجخلخ   رلخيخ  
الخمسخخخختشخخخخاريخشل ورلخيخ    مخجخلخ   ورلخيخ  
المحممخة الخدسخخختوريخةل وتوجيخه خطخاب إلح  

 .األمة

خوا الملخي بخ لخي صخخخالحيخة اتخخاذ اإلجراءات   ويك
التي يفرضخخخهخا الخدفخاف عش الوحخدة الترابيخةل  

أ الخرجخوفل فخي  إلخح  ويخقختضخخخيخهخخا  اآلجخخاال  قخرب 
 .السير العادي للمؤسسات الدستورية

ال يحخ  البرلمخاب أينخاء ممخارسخخخخة السخخخلطخات  
والخحخقخوق  الخحخريخخات  تخبخقخح  االسخخخختخخخنخخالخيخخة. 
األسخاسخية المنصخو  عليها في ه ا الدسختور  
رفم حالة االسخختخناء بمجرد انتفاء   مضخخمونة. تك
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األسخخخبخاب التي دعخ  إليهخال وبخاتخخاذ اإلجراءات  
 "..ة إلعالنهاالشملية المقرر

  م ومب الممةة ح ه   الحماية   ل  بمقتضةةن  
مب الةمسةةةتور الة ي ن  ا ن ونةن   133اليصةةةةم  

"تختع المحممة الدسخخختورية بالنظر في ن  
دفم متعلق بعدم دسخختورية قانوبل أيير أيناء  
النظر في قضخخخيةل وذلي إذا دفم أحد األطراف  
بخقب القخانوبل الخ ي سخخخيطبق في النهافل يم  

بالحريات التي يضخخمنها الدسخختور.  بالحقوق و
يحدد قانوب تنظيمي شخرو  وإجراءات تطبيق  

مه ا الفص ".

 مةا ارتقن الةمسةةةتور بحمةايةة هة ا الح   ةةةمب  
الةةمسةةةتوريةةة  لن   الحقوا  الح يةةاش  منظومةةة 
م تاةة  وااةم فوا اسةةةتوريةة محصةةةنةة مب ويةة 

" ال ا ن ونن   175م اجعة حينما ن  في اليصةةم  
يممش أب تتنخاوا المراجعخة األحمخام المتعلقخة  
بخالخديش اإلسخخخالميل وبخالنظخام الملمي للخدولخةل 

ي ل مةل وبالممتسخخبات  وباالختيار الديمقراط
والحقوق األسخخخخاسخخخيخخة   الحريخخات  في مجخخاا 

م"..المنصو  عليها في ه ا الدستور

 ا ن  ةةةو  مةا سةةةا  فةمص المغ ب مب التاةارب  
الم لية التي نصةت ا ن ه ا الح  في اسةتورها  
  ص اخت يةت حول مضةةةمونةن  الحيز المخصةةة   

،  مةا وص التنصةةةي   27 األليةاظ المعتمةم في زلة 
تةحةتةةا   يةكةيةي،  ز  وهةمةيةتةةن ال  الةةمسةةةتةوري رية  
 الحماية  لن اناص  وخ   لةا بالغ االهمية  هي:

م

 
أحع  الباز ن ت ررر حاض را  ة ارةي حاض القق في القةق  الخقصة     - 27

الهةئة  العررلةة  لق ال االوةةةةةقن   2019مةق     4لتةق ر    من تنظة  
  19لقلرلقطن ص 

الكييية التي يت  بةا التيعيم التمةة يعي مب   •
حيث تايب مب خالل   ، ام المسسةسةة التمة يعية

الممةارسةةةةة وص الممةةة ح ال يكوص اا مةا في 
 مستو  الن  المستوري.

يةة    ةةةعيةة القضةةةا  بةااتاةار  السةةة طةة الحةام  •
لضةةةامنة لةا سةةةوا  و اص  ال حقوا  الح ياش  
 ااايا و  استوريا.

تمرةم الماتم  لةة ا الح  مب خالل الرقةافةة   •
تمر ةةا ل حيةاة  والسةةةةا ةمة ااخةم الماتمعةاش  

 الخاصة.
بيب    ينكسماتتا  مال ا  ا   الممارسةة ال ي   •

التنصةةةي  الةمسةةةتوري  القةانوني  التطاي   
 .28النمىي

ال ي  مب حسةةة  مو   فضةةةال اب زلةة ،  ا ن  
يي  ونةةا مةا لةت   ،الةمياةاجةة مب النةاحيةة الةمسةةةتوريةة

تط ح  شةةةكةاليةة سةةةمو االتيةا يةاش الةم ليةة ا ن 
التمةةة ي  الوطني   ة ا الغمور في م جعيةة  
  ،الحقوا  الح يةاش المنصةةةوص ا يةةا اسةةةتوريةا 
بةالنظ  ل تعةارر القةا   بيب الم جعيةة الةم ليةة  

وطنيةة  لحقوا اإلنسةةةةاص مب جةةة  الم جعيةة ال
القةا مةة في جز  منةةا ا ن وحكةا  المةةة يعةة  
االسةالمية.  ما يط حن مب  شةكالية في التوفي   

 بيب الم جعيتيب المستوريتيب.

 

 

 

 .20العرجع وفةهن ص - 28
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2 
 :الحياة الخاصةالحماية القانونية ل ح  في حماية 

 
يمكب الو وف ا ن الحمةا يةة الانةا يةة ل ح  في 
الحياة الخاصةةةة مب خالل بعض مب وحكا  القانوص  

 .الانا ي   انوص المسط ة الانا ية

 ي:  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخالقانوب الجنال  -أ  
تضةةةمب القةانوص الانةا ي المغ بي مامواةة مب  

الةتةي   الةحةيةةاة  األحةكةةا   الةحة  فةي  انةتةةةةاك  تةاة   
الخاصةةة السةةيما ح مة المسةةكب  حماية الاياناش  
 المخصية  الح  في الصورة  س ية االتصاالش.

 ما يتضةمب القانوص الانا ي المة  ط  الكييياش  
التي يمكب ااتمةااهةا في حةالةة تةمخةم السةةة طةاش  
العةامةة المو ول  ليةةا زلة   نطةاا هة ا التةمخةم  

التةمخةم في  ةااةمممن ةاسةةةترنةا  ي ا ا  ة اةم  
 المس ص الخاصة لوف اا.

فيممممب القةانوص الانةا ي  441لقةم ن  اليصةةةةم  
 و  اخم  مبحماية ح مة المسةةكب ا ن ونن      إا ب
  بةاسةةةتعمةال  الغي ،  مسةةةكب   لن  الةمخول  حةا ل

 و   األشةةةخاص  ةةةم  العنم  و   التةميم و   التمليس
  وشة   ستة   لن  شة   مب  بالحاس  يعا ب  األشيا ،
 ارهما.    خمسةيب  ما تيب   لن  يبما ت  مب  ي امة
 ونن  ا ن  اليصةم  نيس  مب  يةالران  اليق ة  و ةافت

  باسةةتعمال و   ليال،  المسةةكب ح مة  انتةكت  زا  
   زا و   وشةخاص، امة  بواسةطة و   الكسة  و   التسة  

 و   ظاه ا  سةالحا يحمم  الياا يب  وحم و   الياام   اص

 
 من ال قوان الجنقئي  225_ الف ر  ال قوة  من الفا     29

  اله  لن  وشةة   سةتة  مب  الحاس  فالعقوبة  مخا ،
  خمسةةةمةا ةة   لن  مةا تي  مب   الغ امةة  سةةةنواش
 اره . .

  شةةةط   مب  المسةةةكب  ح مةة  حمةايةة   طةار   في
  سةةة طةةاش  مب  القةةانوص   نيةةاز  ا ةن  السةةةةاه يب

  اليق ة  نصةةةت  فقةم   ااريةة،   ضةةةا يةة اموميةة
 ا ن  الانا ي  القانوص  مب  230  اليصةةم  مب  األ لن
 ر ةةا ن ام    ري   االف اا  وحم  مسةةكب  اخول تا ي 
   ةم   اةم مب القةانوص    رهةا التي األحوال  يي   في
  ميو ةي و  رجال وحم و  امومي  موظم و    ار

 رتةب   مةا  العموميةة،  القوة  و   العةامةة  السةةة طةة
  األشةخاص   ام  مب  اليعم ه ا  ارتااك ا ن جزا اش

  مب  الحاس  في  تتمرةم   بصةةةيةاتة   المة  وريب
  500   لن  ما تيب  مالية  ي امة  سةةةنة   لن  شةةةة 
 فةي  الةعةقةةاب  مةب  يةعةيةوص  هةسال    وص  يةية   ارهةمةةا.

بنا  ا ن وم  صةةاار مب    تصةة فوا ب نة     ااش حالة
 ن في مااة تمخم في نطاا اختصةةاصةةة   رؤسةةا

 يوجةب ا يةن طةااتة   تنتقةم العقوبةة ل   يس  
 .29ال ي وصمر األم  ب ل 

 مب المقتضةةياش الانا ية التي تحمي الح  في 
ح مة المنزل مب شةةط  وف اا السةة طاش العامة  
اليق ة األ لن مب   المنصةةةوص ا يةةةا في  ت ةة  

التي تن  ا ن وص   ةم  ةار، و    225اليصةةةةم  
و  مةيةو ةةةةي  مةو رجةةال  وحةةم  و   اةمةومةي،  ظةم 

الس طة و  القوة العمومية ي م  و  يااش  بنيسن  

 حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء القانوني الجنالي والمسطرة الجنالية 
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امال تحكميةا، مةاسةةةةا بةالح يةاش المةةةخصةةةيةة و  
الحقوا الوطنيةة لمواطب و  و ر  يعا ب بالتا يم  
مب الحقوا الوطنيةة.  ،  تضةةةيم اليق ة الرةالرةة  
الةعةمةةم   ونةةن    زا  ةةاص  الةيصةةةةم اة ةن  مةب هةة ا 

بالح ية الي اية  م ارتكب    التحكمي و  المسةةاد
و  وم  بةن لغ ر زاتي و  بقصةةةةم  ر ةةةةا  وهوا   
شةةخصةةية، طاقت العقوبة المق رة في اليصةةول  

. ،  هة    اليصةةةول الممةةةار  ليةةا  440 لن    436
هي التي تن  ا ن العقوبةاش المتع قةة با ا   
االاتةما  ا ن الح يةة المةةةخصةةةيةة  وخة  ال هةا ب  

 30 اا ح مة المسكب ال ي ي تكان األف

    ةةةماص  االتصةةةاالش  سةةة ية  بحماية يتع     فيما
مب القةانوص    447-1اليصةةةم   ن   فقةم  سةةةالمتةةا
  وشةة   سةتة  مب  بالحاس  “يعا ب:  ا ن وص  الانا ي

  20.000   لن  2.000  مب  ي امة  سةةنواش   اله   لن
 في  بمةا   سةةةي ةة   بة ي  امةما،   ةا    مب   ةم  اره 
 و   تسةةةايم و  بالتقاط  المع وماتية،  األنظمة زل 
  بمةةةكةم  صةةةاارة  مع ومةاش  و   و وال  تو ي    و  بةث

   يعا ب   وصةةةحابةا،  موافقة ا ص  سةةة ي، و  خاص
   سةةةي ةة،   بة ي  اامةم   ةا    مب  العقوبةة،  بنيس
 شةةخ   صةةورة  تو ي  و  بث و   تسةةايم و   بترايت
   ما  موافقتن”.  ا ص  ،خاص  مكاص  في تواجم   و نا  
مب فتو و  وخين و  ا ن وص      448اليصةةةةم    ن 

وت م، بسةو  نية، مكاتب و  م اسةالش موجةة  لن  
يي  ،  زلة  في يي  الحةاالش الممةةةةار  ليةةا في 

يعا ب بالحاس مب شةة   لن سةنة  ،  31  232اليصةم
 ي امةة مب مةا تيب  لن خمسةةةمةا ةة اره ، و  

 بمحم  هاتيب العقوبتيب فق . .

 
الفرع الرالع من الجزء اراض من البقب الةقلع من   _ العرجع وفةه:30

 الكتقب ال قلث العتنلق لقلجرائ  العختلف  اع القتهق
 يي: 232_ الققال  التي رنص علةهق الفا  31
ك  ماظق ععامين أا أح  أعاان القكام  أا العةتخ مةن في    -

إةا   البرر  أا اكالئهق رفتح أا رختلس أا رب ة  رقئ  عه  لهق إلى  
 مالق  البرر ن أا رةه  فتقهق أا اختالرهق أا تب ر يق.

  السةمعة    ا  الصةورة في  الح  حماية  وجم  مب
مب القةانوص   447-2اليصةةةم   ن   فقةم   ف المةةة

  احمة  سةنة مب  بالحاس ” يعا بوننالانا ي ا ن 
  20.000   لن  2.000  مب  ي امة  سةةنواش   اله   لن

 زلة   في  بمةا   سةةةي ةة  بة ي   ةا    مب   ةم  اره ،
  تة  ةيةاةةة  تةو ية   و   بةاةةث  الةمةعة ةومةةاتةيةةة،  األنةظةمةةة
 ا ص  صةةةةورتةةن،  و   شةةةةخة   و ةوال  مةب  مةكةونةةة
   ةا    و   اااةا اش  تو ي   و   باةث   ةا    و   موافقتةن،

  التمةةي  و   لوشةخاص  بالحياة  المس بقصةم   ازبة،
 ”.بة 

 تاا   العقوبة شةةما فقم  الحماية  لة    تك يسةةا
   زا  الحقوا ه    تمس  التي   السةة و اش  األفعال
-3اليصةةةم   في جا   حيث و ارب وف اا  مب صةةةمرش

  بةالحاس  يعةا ةب   مب القةانوص الانةا ي مةا ي ي  474
  5  مب   ي امة  سةنواش خمس   لن  احمة  سةنة  مب
  فةعةةالاأل  ارتةكةاةةت   زا  ارهة ،  ولةم  50   لةن  آالف

  2  –  447   1-447 اليصة يب  في  ا يةا  المنصةوص
  مب  الا يمةة  ارتكةاب  حةالةة   في  العوا  حةالةة  في

 و   الي  ح وحةم  و   الخةاطةب و   الط ي   و   الز   ط ف
  س طة  و    الية  لن  شخ   و   الكافم  و   األصول  وحم
  ام وة   ةةةم  و   ب اةايتةةا  مك م  و  الضةةةحيةة  ا ن
م”.  اص   م و  جنسةا بساب
مفيمملىحقممالح ن ةممالجن ئ ةممالمياضاا   ممي  مون 

مأيض :منجدمالخ صةمالح   محم ية
ممإااا بممفايممالاما انايممالتاااارممإفشاااا  مممجاناحااة •

ممفا لتااارياةممالجنا ئي،مماليا نا ممن مم446الفصاااال
 الخ صة؛مممالح   ممفيمموأس سيممن مممعنصرممتنارر

أا  - اختلس  إذا  البرل  أا اكة  يةا    أذاع    ك  مةتخ    أا  ل ة لرمة  
 .مقتارقتهق
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مفيممالصااب مماريقممع ممالجنتايممالاحرشمجنحة •
ميمحا بياةممالمانىقمم13.103ممبقمممماليا نا ممإاا ب

 النت  ،مضدمالننق
معى مماليا نا ممهااامن مم305ممالفصااالمينصممح ا م

ممساااا ممإل مواحدمم ااا رممن ممي لحرسمين قبمأن 
مأوم بهممم10000ممإل مم2000ممن موغرانةممأ اا ر

ممنضاااا يياةممفيممأنن ممن ممكالممننا مميا لنيايا  
مأوممجنتاا ةممار نةمذا ممصاااب مميااسااطةممالب ر...
مج   ممأن  مميم ممصاب ''مم''مموعر ب ممجنت ة،ممألغراض

ممتحاملممف ن  ممالنكر ممصااا بةمى عممالفصااالمفي
ممعى  ،ممالمنادىمصااااب مماساااانم لمح لةمأيضااا 
من ممعنصاااراممتشاااكالممالصااااب ممأ مماعارا بمموعى 

مفيممساااابالل ا ممفا  ممالخا صاااةممالح ا  ممعنا صااار
ممنتاا ساا ميندممالشااكلممي ااممصاا حر  ممنااج ة

 الخ صة.مالح   محم يةمفيمي لحق

 وب المسطرة الجنالية:  خقان –ب  

 راش بعض المقتضةةةيةاش القةانونيةة في  ةانوص 
بالحياة  المسةةةط ة الانا ية التي تا   المسةةةاد  

الخاصةةة لوف اا  مب زل  سةة ية االتصةةاالش  ام  
ا ن ونن     نن   108المااة   نصاا اات ا ةةةا حيث 

يمن  التقةاط المكةالمةاش الةةاتييةة و  االتصةةةاالش  
المنازة بوسةةا م االتصةةال اب بعم  تسةةاي ةا و  

سةةة  منةةا و  حازهةا.   يي  ونةن يمكب  سةةة   وخة  ن
 هو ما   ،الضةة  رة زل    ا تضةة  ازإه   القاامة  

اا ش انةن اليق تيب الرةانيةة  الرةالرةة مب هة   
ونةن يمكب   المةااة،  ز نصةةةةت ا ن مةا ي ي  يي  
لقا ةي التحقي   زا ا تضةت  ة  رة الاحث زل ،  
وص ي م   تةابة بالتقةاط المكةالماش الةاتيية   افة 

ش المنازة بوسةةةةا ةم االتصةةةةال اب بعةم االتصةةةةاال
م تساي ةا و  وخ  نس  منةا و  حازها.

 ما يمكب لو يم الم    ز ا تضةةت زل   ةة  رة 
األ ل   الة  ةيةس  ية ةتةمةس  ةتةةابةةة مةب  وص  الةاةحةةث، 
بةةالةتةقةةاط   ومة   لةمةحةكةمةةة االسةةةتةئةنةةاف،  صةةةةمار 
الةمةنةاةزة   االتصةةةةاالش  و   الةةةةاتةيةيةةة  الةمةكةةالةمةةاش 
بوسةةا م االتصةةال اب بعم  تسةةاي ةا و  وخ  نسةة  
منةةا و  حازها  زل   زا  انت الا يمةة مو ةةةوح  

 لةة و  ج يمةة  رهةابيةة و  الاحةث تمس بة مب الةم
بةةالةعصةةةةابةةاش   و  اإلجة امةيةةةتةتةعة ة   بةةالةقةتةةم  و    ،

التسةةةمي ، و  باالختطاف  وخ  ال ها ب، و  بتزييم  
و   الةعةةا ،  الةقة ر  و  سةةةةنةةماش  الةنةقةوا  تةز ية   و  
بةةاألسةةة حةةة   بةةالمخةةمراش  المس  اش العق يةةة، و  

  ال خي ة  المتيا اش و  بحماية الصحة.. . 

تمخم الممة  ح في   م شةما الممة ح بخصةوص ال
مب  109سةة ية االتصةةاالش حينما ن   ف  المااة  

ونةن   ياةب وص    ةانوص المسةةةط ة الانةا يةة ا ن 
يتضةةمب المق ر ال ي يتخ  طاقا ل مااة السةةابقة  
 ةم العنةاصةةة  التي تع ف بةالمكةالمةة الةةاتييةة و  
بةالم اسةةة ةة الم اا التقةاطةةا  تسةةةاي ةةا و  وخة  

ي تا ر زلة  نسةةة  منةةا و  حازهةا،  الا يمةة الت
م الممة التي تت  فيةا العم ية.

ال يمكب وص تتاةا   المةمة المة  ورة في اليق ة  
وشةةةة   ةةاب ةةة   وربعةةة  المةةااة  األ لن مب هةة   
ل تاميم م ة  احمة  ةمب نيس المة  ط الممةار  

، يي  ونن  ا ن ال ي    ليةا في المااة السةةةابقة. 
التقةةاط   الواراة بخصةةةوص  التةقةييةةماش  مب هةة   

الةاتيية  تسةةاي ةا مب  ام الاةاش  المكالماش  
المعنية  ما  را فمص هو  شةةةكال يرار بخصةةةوص 
ال  ةابةة ا ن الاةةاش المختصةةةةة بةاات ار هة   
المكالماش  حم ا ه   ال  ابة المةةي  ال ي يرار 
معن جم    فاا ية ه   المقتضياش في حماية 
الحياة الخاصةةة لوف اا  الحم مب تعسةةم  شةةط   

 .ه   الاةاش في مةامةا
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 مةا و را  يييةاش  شةةة  ط وخ   بموجةب مواا 
  ،وخ   ي ز  التقيةم بةةا انةم اات ار  ةم اتصةةةةال 
 حما نطاا ل ل  في حم ا ما تتط ان المصةة حة  
العةامةة  الازا اش التي تت تةب اب  ةم مخةاليةة  

 لن    110  ن مملة لة .  مةا هو  ا ةةةو في المواا
116. 

 بةالعواة  لن هة   المواا ناةم وص الممةةة ح خول 
ل سةة طة القضةةا ية المك ية بالاحث و  التحقي   
و  لضةةاب  المةة طة القضةةا ية المعيب ل ل  الح   
في وص يط ةب بو ةةة  جةةا  لاللتقةاط مب  اةم  ةم  
اوص مخت  تاب  لمصة حة و  لمسسةسةة مو واة 
تحت سة طة و   صةاية الو ارة المك ية باالتصةاالش  
و  الم اسةةةالش و  مب وي اوص مك م بةاسةةةتغالل  

،  32ز ا مسةةموح لن بخمماش االتصةةال شةةاكة و  م
 مةا و جةب الممةةة ح ا ن هة   األط اف المعنيةة  
بةالاحةث  التحقي  تح ي  محضةةة  متضةةةمب لتةاري   
بةمايةة ام يةة االلتقةاط  نةةايتةةا اب  ةم ام يةاش  
التقاط بواسةطة االتصةال اب بعم  تسةاي ةا  وخ  
نسةة  منةا  حازها    ةةعةا في  اا  و  يالف 

 .33مختو  

ة االتصةةاالش  الم اسةةالش بااتاارها   حماية لسةة ي
انصةةة ا مب انةاصةةة  الحيةاة الخةاصةةةة، فقةم و جةب 
بت جمةةة   اليميب  تةةابةةة  وص يساي  الممةةة ح ا ن 
بة مةانةة  ةم ت جمةاص يسةةةااةم في ام يةة نقةم هة    
االتصةةاالش  الم اسةةالش مب لغة وجناية  لن ال غة  
 .34الع بية  ونال ييمي وس ار الاحث  الم اسالش...

 تعزيزا لةة   الحمةايةة مب  اةم الممةةة ح ويضةةةا،   
فمنن يتعيب  بااة التسةايالش  الم اسةالش مب  ام  

 
 من مقوان العةطر  الجنقئة .  110العقة    _ 32
 من وفس ال قوان.   111  العقة _ 33
 من وفس ال قوان.  112ال قوة  من العقة   الف ر _ 34
 من وفس ال قوان.  113_ العقة    35

الاةاش المخول لةا زل  انم انصةةة ا  وجم تقاا  
لقوة   الةةماو  العموميةةة و  صةةةةم ر حك  حةةا ز 

 . 35المي  المقضي بن،  يح ر محض  لت   اإلبااة

مب  انوص    115 شةةةما الممةةة ح مب خالل المااة  
سةط ة الانا ية ا ن حماية سة ية الم اسةالش  الم

مب ااتةما اش الغي  حيةث ن  ا ن معةا اةة  ةم 
مب  ا  بو ةة   سةةا م مةي ة إلناا  التقاطاش و  
التق  و  بما و  اسةتعمم و  نمة  م اسةالش م سة ة  
خالفةةا  بعةةم  بواسةةةطةةة  سةةةةا ةةم االتصةةةةال اب 
ل مقتضةةةيةاش المحةماة لكيييةاش القيةا  بة لة  

نةةة  بةةالغ امةةة مب  بةةالحاس مب شةةةة   لن سةةة
هةةاتةيةب    100.000 لةن    10.000 بةةمحةةم   و   ارهة  

بةةالةمةقةتضةةةيةةاش   اإلخةالل  الةعةقةوبةتةيةب فةقة  ا ص 
، مةا ن  ا ن اقوبةة السةةةاب  36الانةا يةة األشةةةم

سنواش ا ص   10 لن    5لم تكاي ه   األفعال مب  
اإلخالل بالمقتضةةياش الانا ية األشةةم  زا ما ارتكب  

 . 37زل  لغ ر  رهابي

اإلطةار و   الممةةة ح نيس العقوبةاش   في نيس  
لكةم اوص سةةة طةة اموميةة و  وجي  لةم  شةةةاكةة  
امومية خمماش االتصاالش و  لم  مز اي خمماش 
االتصةاالش ارتكب ج يمة الكمةم اب  جوا التقاط  
و  وم  و  ارتكب و  سةم  لتقاط و  تاميم م اسالش  

 38م س ة بواسطة  سا م االتصال اب بعم

في الصةورة ل متةميب     فيما يخ  حماية الح 
و  الممانيب فقم شةةما الممةة ح اسةةتنااا  لن ه ا  

اليق ة الرةانيةة ا ن ونةن:   303القةانوص  ف  مةااتةن  
 ... يعةا ةب بنيس العقوبةة اي امةة تت ا ح مةابيب  

بةتصةةةوية     50000   5000 يةقةو   ارهة    ةةم مةب 

 من وفس ال قوان.  115_ الف ر  ارالى من العقة   36
 من وفس ال قوان.  115العقة   _ الف ر  ال قوة  من  37
 من وفس ال قوان  116_ العقة    38
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شةخ  في حالة ااتقال و  يحمم وصةيااا و   يواا  
قو  بنمةةة  صةةةورة  ا ص موافقةة منةن،   ةم مب ي

 آخ ش في الظ  ف الم  ورة ا ص  زص صاحاةا.. .

 مةا   يتع ر لنيس العقوبةة اي امةة تت ا ح مةا 
بةة يةةة   50000   5000بةيةب   يةقةو   ارهة    ةةم مةب 

 سةي ة  انت بنمة  تحقي  و  تع ي  و  اسةتطالح  
ل  وي يتع   بمةةةخ  تا ي في حقةن مسةةةط ة  
 ضةةا ية بصةةيتن متةما و   ةةحية ا ص موافقة  

سوا   اص معنيا باسمن و  بصورتن و  يمكب    منن،
التع ف ا ين مب  شةةاراش و  رمو  اسةةتعم ت في 
النمةةة .. .  ف  منطوا اليق ة الرةالرةة مب نيس  

 المااة.

 لقم اشةةت ط الممةة ح لتطاي  مقتضةةياش المااة  
يةتة    303 وص  األفةعةةال  مة تةكةاةي هةة    حة   فةي 

ارتكابةا  ام  اانة المةخ  المعني باألم  بحك  
لقوة المةي  المقضةي بن، وي بميةو     مكتسةب

المخةاليةة لمقتضةةةيةاش هة   المةااة فةمص القيةا   
بةة   األفعةال بعةم  اانةة المعني بةاألم  بحك  
مكتسةةب لقوة المةةي  المقضةةي بن ال يمةةكم  
وفعةال ج ميةة، األم  يتط ةب فتو نقةال حول مةم  

 توف  المم ح المغ بي في ه   المس لة.

 ةةمب  انوص      لن جانب ما سةةا ، فمص الممةة ح
المسةط ة الانا ية مقتضةياش وخ   تمةكم حماية 
ل حياة الخاصةة، السةميا ما يتع   باإلج ا اش التي  
تتصةةةم بةالتحقي   الاحةث  المحةا مةة  التنيية ،  
اآلتيةةة مب  ةةانوص   المواا   يمكب اإلشةةةةارة  لن 

 المسط ة الانا ية: 

و نةةا   :15المةةااة   '' تكوص المسةةةط ة التي تا   
 س ية. الاحث  التحقي 

  م شةةخ  يسةةاه  في  ج ا  ه   المسةةط ة  
م ز  بكتماص السة  المةني  ةمب المة  ط  تحت 
 طا  ة العقوباش المق رة في القانوص الانا ي''.

لو يقةةة     61المةةااة   و   فمةةةةا   :''  ةةم  بالغ 
الحصةول ا يةا مب تيتيم  لن شةخ  ليسةت لن  
صةةالحية  انونية لالطالح ا يةا، يت  ا ص موافقة  

تاةن فيةن و  ز ي حقو ةن و  المو   ا ن الممةةة
الو يقةة و  ممب  جةةت  ليةن،  لو  اص زل  ليةا مة 
الاحةث، يعةا ةب ا يةن بةالحاس مب شةةةة   احةم  لن  

 اره ''.   2.000 لن    1.200ستة وشة   ي امة مب  

:'' ال يمكب اخول المنةا ل  تيتيمةةةةةا  79المةااة  
اال تنةةاح ا ص موافقةةة    حاز مةةا بةةةا مب وا اش 

المةةةخ  الة ي سةةةتا ي العم يةاش   صةةة يحةة مب
 بمنزلن.

تضةةمب ه   الموافقة في تصةة يو مكتوب بخ  
يم المعني باألم ، فمص  اص ال يع ف الكتابة يمةةةار 
  لن زل  في المحض   ما يمار فين  لن  اولن. 

  60   59تسة ي في ه   الحالة مقتضةياش المواا  
 62  63. 

 زا تع   األم  با يمةة  رهةابيةة  امتن  المةةةخ   
بةمةنةزلةةن اةب  ا الةحةاةز  الةتةيةتةيةم و   لةة ي سةةةيةاة ي 

 اطةا  موافقتةن و  تعة ر الحصةةةول ا يةةا، فةمنةن 
الةيةقة ة   الةمةة  ةورة فةي  الةعةمة ةيةةاش  يةمةكةب  جة ا  
األ لن مب هة   المةااة بةمزص  تةابي مب النيةابةة  
العامة بحضةور المةخ  المعني باألم   في حالة 
امتناان و  تع ر حضةةور  فاحضةةور شةةخصةةيب مب  

 الم طة القضا ية''يي  م ؤ سي  اب  

'' ةم  بالغ و   فمةةةةا  لو يقةة       :105المةااة  
  الحصةةةول ا يةا مب تيتيم، يت  ليا مة شةةةخ 
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ليسةةةت لةن صةةةالحيةة  ةانونيةة لالطالح ا يةةا ا ص 
الحصةةةول ا ن موافقةة الممةةةتاةن فيةن و  ز ي 
المو   ا ن الو يقةة و  مب  جةةت  حقو ةن و  

الو يقةة، يعةا ةب  ليةن   ةم اسةةةتعمةال آخ  لةة    
ا ين بالحاس مب شةةةة يب  لن سةةةنتيب  بغ امة 

  اره ''. 30.000 لن  5.000مب 

:'' يمن  نمةةة  ويةة بيةانةاش اب ج سةةةاش 466المةااة 
الةيئاش القضةا ية لوحماه في الكتب  الصةحافة  
 اإلزااة  اب ط ي  الصةور  السةينما  الت يزة و  
وية  سةةةي ةة وخ  ،  يمن  ويضةةةاش وص ينمةةة  بنيس  

لط ا  م ن  و  رسةةة  و  صةةةورة تتع   بةوية  ا
  شخصية األحماه الاانحيب...''

  زا  ةانةت  ةم ت ة  المقتضةةةيةاش الانةا يةة الواراة  
ممط ةسةةةسةةةوا  في القانوص الانا ي و   انوص الم

مب شةةةة نةةا حمةايةة الح  في الحيةاة  الجنا ئ اةمم
الخةاصةةةة مب ااتةما اش الغي   الحةم مب التةمخالش  

التعسةةةيية في خصةةةوصةةةياش  يي  الممةةة  اة و  
فمنن  م  زل  ما الت الحاجة ماسةةةة    األشةةةخاص،

 لن  اخةال تعةميالش تقوي  توطةم الاعةم الحمةا ي  
الةنةوا ة    الةاةنةةا ةي مةب جةةةةة  تةتةاةةا    لة ةقةةانةوص 
الحاصةة ة في بعض المقتضةةياش التي مب شةة نةا  
  ،التعسةم ا ن ح  األف اا في حيواتة  الخاصةة 
السةةةيما المقتضةةةياش المتع قة بتا ي  العال اش 
ممال  ةا ية بيب ال اشةميب  ز ي الميوالش الانسةية

 الم  نةة التي    ح  ة ا اةم  الو ةةةو  المخاىفاة،
االتصةةةةاالش   ااةتة ار  مة ا ةاةةة  تةطةاة   جة ا اش 

م.الةاتيية..

 

م

تتعما القوانيب التي تتضةةمب مقتضةةياش  وحكا  
تن  ا ن حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة مب االاتةما اش  
وص تمسةةةةةةا مب  اةةم   االنتةةةا ةةاش التي يمكب 

أومالايمم  ،األف اا و  السةةةاه يب ا ن  نيةاز القةانوص
لااافاا   ممممخة  األلةحة يةةاش  الةحةقةوا  ا  يانا   تاطاار

 : الشططمفيمنم بسا  

بةةالةحة  فةي   13.  31قخخانخوب   الةخةةاص 
الحصةةول ا ن المع وماش: ح مة الحياة الخاصةةة  

  :39 يم ا ن الح  في الحصول ا ن المع وماش

 
ن لتنفة   2018فبرارر   22صقة  في    1.18.15ظهةر شررق  م    39

العتنلق لقلقق في القااض على العنلامق ن   31.13ال قوان  م  
 . 1438ن ص 6655ع ة  2018مق     12الجرر   الررعة   

الةقةةانةوص   بةةالةحة  فةي    31.13تضةةةمةب  الةمةتةعة ة  
الحصةةةول ا ن المع ومةاش مقتضةةةيةاش حمةا يةة  
ل ح  في حماية الحياة الخاصةةة  المعطياش زاش 

حيةث جعةم هة ا القةانوص مب   ،الطةاب  المةةةخصةةةي
المع ومةاش المتع قةة بةالحيةاة الخةاصةةةة لوف اا و  
التي تكتسةةةي طةاب  معطيةاش شةةةخصةةةيةة مب  
ممةموالش االسةترنا  مب الح  في الحصةول ا ن 

م. 40المع وماش  لن جانب معطياش وخ  

 مةا تة  ةمش حمةايةة هة ا القةانوص ل ح  في ح مةة 
ونن  زا تايب وص جز  مب    الحياة الخاصةة حينما ااتا 

يةنةةمر   ةةةمةب نةطةةاا  الةمةطة ةوبةةة  الةمةعة ةومةةاش 

الخةقص لةقلقق في القاةةةاض على    31.13من ال ةقوان    7العةقة     - 40
 .العنلامق  لقلعررب

 حماية الحق في الحياة الخاصة  بمقتضح قوانيش أخرال 
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  7اإلسةةةترنةا اش المنصةةةوص ا يةةا في المةااة  
الةاةةا ةي مةب   الةاةز   يسةةة ة   مةنةةةةا هةة ا  يةحةة ف 

م.41المع وماش  لن طالاةا
 يتضو مما سا  وص المم ح حم  حم  ما تضمنن  

مب المسةتور ال ي جعم مب الح  في   27اليصةم  
بااتاارها ح  اسةتوريا  يما  ح مة الحياة الخاصةة  

المع ومةة  ح    الحصاااالمعى مما ن الح  في
 استوري ويضا.  

المتع   بةةالصةةةحةةافةةة    88.13قخخانوب  
 النمةةة : ح مةة الحيةاة الخةاصةةةةة  يةم ا ن ح يةة 

 :م42الصحافة  النم 

  88.13امةم الممةةة ح المغ بي مب خالل القةانوص 
المتع   بالصةحافة  النمة  ا ن حماية الح  في 
ح مة الحياة الخاصةة و  الح  في الخصةوصةية مب  
المةةةط   االاتما  ال ي  م يطالن مب ممارسةةةة  
ح ية الصةةحافة  النمةة   ح  مب حقوا اإلنسةةاص  

مب الخور في الحياة الخاصةة   م جع  ،الممسةت ة
لوف اا شةةة نةا مح مةا ا ن ممةارسةةةي الصةةةحةافةة  
 النمةةة   خةار  اا  ة الح  في ح يةة الصةةةحةافةة  

  التعاي .

  ةم جعةم هة ا القةانوص مب الولو   لن مصةةةةاار  
الةمةعة ةومةةاش مةب مةخةتة ةم   الةخةاة   الةحصةةةول اة ةن 
المصةةاار حقا مكيوال ل صةةحافياش  الصةةحافييب  

ونن اسةترنن     يي  ،الصةحافة لةيئاش  مسسةسةاش  
مب زل  ت   المع وماش التي ت  تقييم الح  في 
الحصةةةول ا يةةا طاقةا ألحكةا  اليق ة الرةانيةة مب  

 
 نئس القانفن.من  8العقة   - 41
لتنفة    2016غش    10. صقة  في 1.16.122ظهةر شررق  م   - 42

العتنلق لقلاققف  االنشرن الجرر   الررعة  ع ة   88.13ال قوان  م  
 .5966ن ص  2016غش     15لتق ر   6491

 .العتنلق لقلاققف  االنشر لقلعررب 88.13من ال قوان  6العقة   - 43

  تحا  ضةةوي  تن التي    43مب المسةةتور  27اليصةةم  
 لوف اا.المع وماش المتع قة بالحياة الخاصة 

 ااتا  الممةةة ح في هة ا القةانوص وص الخور في 
جةب العقةاب،  الحيةاة الخةاصةةةة لوف اا امةم يسةةةتو

حيةث ن  ا ن ونةن يعةم تةمخال في الحيةاة الخةاصةةةة 
 م تع ر لمةةخ  يمكب التع ف ا ين  زل  اب  
ط ي  اختالا اااةا اش و   فمةةةا    ةا   و  صةةةور  

حميمية ألشةخاص و  تتع    فوتوي افية و  وفال  
بحيةاتة  الخةاصةةةةة مةا ل  تكب لةةا اال ةة   يقةة  

 .  44الم ص العا ..بالحياة العامة و  ت  ي  ا ن تمبي  

ما يتع   بالحياة     ما ن  ا ن ونن  زا ما ت  نمةة 
ر ةةةةا    و  ا ص  ل ي ا ا ص موافقتةةن  الخةةاصةةةةة 

فةمص م تكةب زلة  يعةا ةب بغ مةة مب    ،مالمسةةةاقيب
تة     45ارهة   100.000 لةن    10.000 حةةالةةة  .  فةي 

النمةة  بم ص موافقة  ر ةةن مسةةاقيب  بغ ر 
  المس بالحياة الخاصةة لوشةخاص  التمةةي  بة

،  46اره    50.000 لن    10.000يعةا ةب بغ امةة مب  
م  بقا  الح  في التعويض المنصوص ا ين في 

مم.47واال  87المااة 

اسةةترنا  بخصةةوص تا ي  فعم   المشاار ممو راقدم 
نمةة  ما يمخم  ةةمب الحياة الخاصةةة لوف اا ا ص 
الةمةعةنةي بةةاألمة  مةب  ةاةةم   الةمةوافةقةةة  ر ةةةن 

  األنرمهن مميتع  و  ،سةةةي الصةةةحافة  النمةةة بمما
يةمخةم مب    امةابةافت ار ال  ةةةن  زا ت  اإلاالص  

الةمةةااة   الةواراة فةي  مةب طة ف   89الةمةعة ةومةةاش 

  نئس القانفن.من  89العقة   -44
 من وفس ال قوان. 89الف ر  ال قوة  من العقة     45
 من وفس ال قوان. 89الف ر  ال قل   من العقة     46
 نئس القانفن.من  89العقة   -47
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وحي   سةةابقا، و    ت   شةةةارهاالمةةخ  نيسةةن و  
 .48العمو  ا ما بةا بصية  انونية

المتع   بةالمس بنظ     07.03القخانوب  
  : 49المعالاة اآللية ل معطياش

تعتا  وحكةا  هة ا القةانوص مب الةماةامةاش القةانونيةة  
زاش الصةةة ةة بحمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة  المعطيةاش  
المةةةخصةةةيةة حيةث تغطي مقتضةةةيةاتةن جواناةا مب  
الحيةاة الخةاصةةةة االلكت  نيةة  تا   بعض األفعةال  
و  تمس   وص تمةةةكةةم خطورة  التي مب شةةةة نةةةا 
بالخصةوصةية االلكت  نية  المعطياش المةخصةية  

 المخزنة آليا. 

 تكمب وهميةةة وحكةةا  هةة ا القةةانوص في  ونةن  
نز ح  اليسط  مااال بمو يتسةة  بمةةكم سةة ي  نتياة  

الةمةاةتةمةعةةاش  األفة اا  لةن   الةمةتةزايةةم مةب  ةاةةم 
  ةم اإلنةممةا  في اةال  التكنولوجيةة ال  ميةة.  

ن  هة ا القةانوص ا ن تا ي  االحتيةال اا  نظةا  
   اخةال مةا ااتا   ،  50المعةالاةة اآلليةة ل معطيةاش

فةةا و  حة فةةا و  تالإو    هااامالناا  مفي   معطيةاش
ي  ط يقةة   غت، و    غيي  المعطيةاش المةمرجةة فيةةت

مممعةالاتةةا و  ط يقةة  رسةةةالةةا اب ط ي  االحتيال
 .51ج يمة توجب العقاب

 
 نئس القانفن.من  90العقة   -48
؛ ال قوان  م   2003وافعبر    11لتق ر     1.03.197شررق  م   ظهةر   -49

لةةقلجرائ    07.03 مةةق رتنلق  الجنةةقئي في  ال ةةقوان  مجعاعةة   لتتعة  
نالجررة   الررةةةعةة  عة ة   العتنل ة  لنظ  العنةقلجة  اةلةة  للعنطةةق 

 . 4284ن ص 2003ةرةعبر  22لتق ر   5171
العتنلق لقلعس لنظ  العنقلج     07.03من ال قوان    3.  607الفا     -50

 اةلة  للعنطةق .
 نئس القانفن.من  607.6الفا   -51
 نئس القانفن.من  607.11إلى  607.3الفااض الفااض  -52

لتنفة     2007وافعبر    30صةةقة  في    1.07.149ظهةر شةةررق  م    -53
للتنررق  العقةة ثةة  لعاجبةةه    35.06ال ةةقوان  م    البطةةقمةة  الا نةةة  

فقةم ن  القةانوص المة  ور ا ن   ،  لن جةانةب زلة 
األفةعةةال  السةةة ةو ةةاش مةةةمةةا  ةةاص   تةاة ية   ةةم 

وشةةةخاص اااييب و  مسةةةتخمميب و   –مصةةةمرها 
التي تت  اب ط ي  نظا  آلي لمعالاة    -موظييب

المعطيةاش مب شةةة نةةا  لحةاا  ةةة ر بةالمعطيةاش  
اآلليةة  يةمخةم في زلة  المعطيةاش  المع ومةاش  

 . 52المخصية لوف اا

بةمةوجةاةةن    35.06الخقخخانخوب   الةمةحةةم ةةة 
  53الاطا ة الوطنية ل تع يم االلكت  نية

 
ينظ  هة ا القةانوص جةاناةا مب جوانةب حمةايةة الحيةاة  
الخةاصةةةة لوف اا، السةةةيمةا مةا يتع   بةالمعطيةاش  
الةتةعة يةم   بةاةطةةا ةةة  الصةةة ةةة  زاش  المةةةخصةةةيةةة 
االلكت  نيةة حيةث يمن  بمقتضةةةةا  ا ن وي  ةاص 
الولو   لن معطياش المةي ة القضةياية  ال  ا ة  
اإللكت  نيةة تحةت طةا  ةة العقوبةاش المنصةةةوص  

 54  607.3ة األ لن مب اليصةةةةما يةةا في اليق 
الةمةعةنةيةوص   الةوطةنةي  األمةب  بةةاسةةةتةرةنةةا  مةوظةيةو 
 موظيو  واواص اإلااراش العمومية  مسةتخممو  

، ص: 2007فيسمم ر    3ببا يخ    5583، ال ريدة الرغمم   قدف  ايلكتراوة 
3839. 

رنةقمةب لةقلقبس من شةةةهر إلى ثالثة  رنص ية ا الفاةةة  على أوةه   - 54
ة ي  أا لةححة ه يةقتةن   10.000إلى    2.000أشةةةهر الةقلررامة  من  

للعنةقلجة   الن التةن ف ط كة  من ةخة  إلى مجعاع أا لنن وظةق   
 اةلة  للعنطةق  عن  ررق االحتةقض.

لةلةعةنةةقلةجةة  اةلةةةة     وةظةةق   لة ةي فةي  الةنة ةالةة  مةن  لةنةفةس  ارةنةةقمةةب 
للعنطةةق  أا في جزء منةهن كةقن مة  ةخلةه عن  ررق الخطةغ ايا غةر 

 مخاض له حق ةخاله.

تضةةةقعق الن الة  إذا وت  عن ذلة  حة غ أا ترةةر العنطةةق  العة  جة   
 لعنطةق  أا ا طراب في رةره. .في وظق  للعنقلج  اةلة  ل
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،   ة ا صةةةاحةب 55الةيئةاش المحةماة بن  تنظيمي
 .56الاطا ة الوطنية ل تع يم اإللكت  نية

 

رقخم   الةمةتةعة ة     09-08الخقخخانخوب 
مةعةةالةاةةة  الةة اتةيةيةب تةاةةا   األشةةةخةةاص  بةحةمةةايةةة 

 :م57المعطياش زاش الطاب  المخصي
 انونية    ا ن مقتضةياش  09.08ين  القانوص ر    

ش الطاب  المخصي مب  تكيم حماية المعطياش زا
ااتةما  األييةار بةااتاةارهةا حقةا مب حقوا اإلنسةةةاص  
 ال ينيصةةةم اب الح  في ح مة الحياة الخاصةةةة،  
 يام  زل  مب خالل الحقوا المخولة لوشةةةخاص  
ال يب تت  معالاة معطياتة  بمقتضةن منطوا  
القةةانوص مب جةةةة  الازا اش المت تاةةة اب   هةة ا 

ا ن هة   مخةاليةة وحكةامةن مب  اةم السةةةاه يب 
 المعالاة.

 ي ز  القةانوص معةالاي المعطيةاش المةةةخصةةةيةة  
بمجاارية الحصةول ا ن موافقة المةخ  المعني  

ال يمكب القيةا  بمعةالاةة  حيةث    ،بةة   المعةالاةة
الطةةاب  المةةةخصةةةي  ال  زا  ةةاص   المعطيةةاش زاش 
المةخ  المعني  م اا  بما ال يت ك مااال ل مة  

و  مةاةمةوح   الةعةمة ةيةةة  ر ةةةةا  اةب  الةعةمة ةيةةاش اةب 
 .58المزم   ناا ها

األيةيةةار اة ةن   يةمةكةب  طةالح  ال  ونةةن  اة ةن  نة    ةمةةا 
المعطيةاش زاش الطةاب  المةةةخصةةةي الخةا ةةةعةة  
الغةايةاش الم تاطةة   ل معةالاةة  ال مب وجةم  ناةا  

 
العةةقة     -55 العقةة ثةة     35.06ال ةةقوان  م   من    5الف ر  ارالى من 

 لعاجبه البطقم  الا نة  للتنررق ايلكتراوة .
العةةقة     -56 العقةة ثة     35.06ال ةةقوان  م   من    5الف ر  ال ةةقوةةة  من 

 لعاجبه البطقم  الا نة  للتنررق ايلكتراوة .
ن لتنفة  2009فبرارر  18صقة  في   1.09.15ظهةر شررق  م  _ 57

العتنلق لقعقر  ارشخقص ال اتةةن تجقه منقلج    09.08ال قوان  م  
ن لتق ر   5711العنطةق  ذا  الطقلع الشخاين الجرر   الررعة  ع ة 

 . 552ن ص  2009فبرارر  23

ماةاشةةة ة بوظةا م الميوش  الميوش  ليةن  م  
. يي   59م اااة ال  ةن المسةا  ل مةخ  المعني

ط ال  ن في بم   مب االلتزا  استرنن    المشر مموص
الحاالش التي تكوص    ين معالاة ه   المعطياش  
 فيةا المعالاة    رية:

الحت ا  التزا   انوني يخضة  لن المةخ    -
 المعالاة؛المعني و  المسس ل اب 

لتنيي  اقم يكوص المخ  المعني ط فا   -
فين و  لتنيي   ج ا اش سةةةابقة ل عقم تتخ  بط ب 

 مب المخ  الم  ور؛

المصةةالو الحيوية ل مةةخ   ل حياظ ا ن  -
المعني  زا  ةاص مب النةاحيةة الاةمنيةة و  القةانونيةة  

 يي   اار ا ن التعاي  اب ر ا ؛

لتنيي  مةمة تمخم  ةةمب الصةةالو العا   -
و   ةةةمب ممةارسةةةةة السةةة طةة العموميةة التي  
يتوالهةا المسةةةس ل اب المعةالاةة و  وحةم األييةار  

 المعطياش؛ال ي يت   طالان ا ن 

يةتةوخةةاهةةا إلنةاةةا  مصةةة ةحةةة ممةةة -   اةةة 
المسةةةس ل اب المعةالاةة و  الم سةةةةم  ليةن م  
م اااة ام  تااهم مصةة حة المةةخ  المعني و  

  .60حقو ن  ح ياتن األساسية

 مب الحقوا التي خولةةا الممةةة ح لوشةةةخةاص  
 ةةمانا لحماية معطياتة  المةةخصةةية اسةةتنااا  
لةة ا القةانوص ناةم الح  في اإلخاةار و نةا  تامي   

يتعيب ا ن المسةس ل   يثالمةخصةية بح المعطياش  

العةةقة     -58 العةتنلق    09-08ال ةةقوان  م   من    4الفة ةر  ارالى من 
لقعةقرة  ارشةةةخةقص الة اتةةن تجةقه منةقلجة  العنطةةق  ذا  الطةقلع  

 الشخاي.

 .نئس القانفنمن  4الف ر  ال قوة  من العقة   -59

 .من نئس القانفن 4الف ر  ارخةر  من العقة   -60

https://www.cndp.ma/images/lois/Loi-09-08-Ar.pdf
https://www.cndp.ma/images/lois/Loi-09-08-Ar.pdf
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اب معةالاةة المعطيةاش و  مب يمر ةن العمةم ا ن 
الةمة اا   األشةةةخةةاص    تةاةمةية  مةعةطةيةةاتةةة  خةاةةار 

مسةةا   صةة يو  ال يحتمم    المةةخصةةية بمةةكم
م. اص ا ن ا   مسا  ب ل  إتمإذاال اس، 

وقدما اار مالمشار متضام  مهااماطخر بمنجماعةم
 ن مالنن صرمتامثلمفي:

  انةةم  المعةةالاةةة  اب  المسةةةس ل  هويةةة -
 ممر ن؛ هوية اال تضا  

 المعطياش؛ياياش المعالاة المعمة لةا  -

الم سةم    مرم: م المع وماش اإل ةافية،   -
ما  زا  اص الاواب  و   لية ، لية  و  فئاش الم سم  

  ة ا العوا ةب    ،ا ن األسةةةئ ةة  جاةاريةا و  اختيةاريةا
الاواب   الولو   والمحتم ةةة لعةةم    جوا ح  في 

المعطياش زاش الطاب  المةةخصةةي المتع قة   لن  
 .61بن  تصحيحةا

 يسةترنن مب الح  في اإلخاار ام ياش المعالاة  
  التامي  التي تتع   ب:

المعطياش زاش الطاب  المةةةخصةةةي التي   -
ل ةةمفةةاح  يكةوص جمةعةةةةا  معةةالاةتةةةةا  ةةة  رييةب 
الوطني  األمب الةماخ ي و  الخةارجي ل ةم لةة و  

  ج ها؛ل و اية مب الا يمة و  

الةمةعةنةي   - المةةةخة   وص  خةاةةار  اتضةةةو   زا 
 السةةةيمةا في حةالةة معةالاةة المعطيةاش    ،متعة ر

في ه   وألي ار  حصةةا ية و  تاريخية و  ا مية.  
الحةالةة، ي ز  المسةةةس ل اب المعةالاةة بةمشةةةعةار  

باسةةتحالة  خاار المةةخ  المعني  ممال انة الوطنية
  ب ص يقم   ليةا الساب المااي لة   االستحالة ؛

 
 .من نئس القانفن 5العقة   -61
 .من نئس القانفن 6العقة   -62

النصةةةوص التمةةة يعيةةة تن    -  زا  ةةانةةت 
صةةة احةة ا ن تسةةةايةم المعطيةاش زاش الطةاب   

  يصالةا؛المخصي و  

معالاة المعطياش زاش الطاب  المخصي    -
و   و  فنيةةة  المنازة حصةةة ا ألي ار صةةةحةةافيةةة 

 .62وابية

جةانةب زلة ، خول الممةةة ح لوشةةةخةاص حيةاظةا   لن 
ا ن حقة  في حمةايةة معطيةاتة  المةةةخصةةةية  

ح  ل مةةخ  المعني بعم اإلاال   ي إذ  ،ح  الولو 
بمةا يراةت هويتةن وص يحصةةةةم مب المسةةةس ل اب  
المعةالاةة في فت اش معقولةة  ا ن اليور  ا ص 

 اور ا ن ما ي ي:

المعطيةاش زاش   نا مإذامكا نا مملتة  يةم ا نا -
الطاب  المةةةخصةةةي المتع قة بن تعال  و  ال تعال   

اة ةن   األ ةةم  لةمة تةاةطةةة  الةمةعة ةومةةاش  ا  ةة ا  اة ةن 
المعةالاةة  فئةاش المعطيةاش التي تنصةةةب بغةايةاش  

  ،و  فئاش الم سةةم  لية    ،ا يةا  الم سةةم  لية 
و  فئةاش الم سةةةةم  لية  الة يب و صةةة ةت  لية   

 زاش الطاب  المخصي ؛المعطياش 

اتلاااااراا  مم حةةاطةةة - ناا م خاا لم   يشااااكاالم
  ة ا بكةم    ،بةالمعطيةاش التي تخضةةة  ل معةالاةة

 المعطياش؛مع ومة متاحة حول مصمر 

 معةالاةة  ةم يحك  الة ي  المنط  مع فةة -
  المتع قة  المةةخصةةي  الطاب  زاش  ل معطياش  آلية
  .63بن

 معالاة  ل مسةس ل اب لمويضةا  خاليي  وص القانوص  
وص يط ةب مب ال انةة الوطنيةة تحةميةم آجةال ل جةابةة 
يةمةكةنةةن   الةممةةة  اةةة  ةمةةا  الةولةو   طة ةاةةاش  اة ةن 
التع ر ا ن الط اةاش التي يكوص شةةةططةةا بينةا،  
 السةةةيمةا مب حيةث اةماهةا  طةابعةةا التك اري.  

 .من نئس القانفن 7الف ر  ارالى من العقة   -63
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التع ر،     في المسةةةس ل اب    يجاابمعى حةةالةةة 
المعالاة ال ي  ممت  لين الط ااش اإلاال  بالحاة 

 .64شططةا الظاه ا ن 

مب جم ة الحقوا التي    يعم الح  في التصةحيو
خولةا القانوص لوشةخاص ال يب تخضة  معطياتة   

ل مخ  المعني    بحيث يح   ،المخصية ل معالاة
بعةم اإلاال  بمةا يراةت هويتةن وص يحصةةةةم مب لةمص  

 ي ي:المسس ل اب المعالاة ا ن ما 

تحييب و  تصةحيو و  مسةو و   يالا الولو    -
 لن المعطياش زاش الطاب  المةخصةي التي تكوص  
معةالاتةةا يي  مطةابقةة لةة ا القةانوص  السةةةيمةا  
بسةةاب الطاب  يي  المكتمم و  يي  الصةةحيو لت    

المسةةةس ل اب المعةالاةة    يجابمعى المعطيةاش؛  
بةالتصةةةحيحةاش الال مةة ا ص اور ليةا ةمة    أ مييا م

   ويا   ام ة.10الطالب ااخم وجم ام ة ا

ل ط ب ااخم    االسةةتاابةفض و  ام   في حالة ال 
األجةم المة  ور، يح  ل معني بةاألم   يةماح ط ةب 
تصةةةحيو لةم  ال انةة الوطنيةة، التي تك م وحةم 
واضةةةا ةا ل قيا  بكم التحقيقاش التي ت   فا مة 
فيةا  العمم ا ن  ج ا  التصةةحيحاش الال مة في 
المعني بةةاألم  ا ن  اآلجةةال.  ياةةب  بقةةا   و  ب 

 المخص  لط ان. طالح بالمآل 

و صةةةة ةةت  لةيةةة    - الةة يةب  األيةيةةار  تةاة ةيةغ 
المعطياش زاش الطاب  المةةةخصةةةي بكم تحييب و  

متمتكم ممتصةةحيو و  مسةةو و   يالا ل ولو   ليةا  
 .65ل  يتع ر زل اط  ب مإل  مأعالهمن م

التع ر  الح  في   الممة ح لوشةخاص ما واطن 
ا ن القي  بمعالاة معطياش  مممةة  اة  ألسةةااب
لا ام   66  متةخصةةةةة خاالم الةحة   كاماا م  فايممويضةةةةا 

 
 .من نئس القانفن 7الف رتةن ال قوة  اال قل   من العقة   -64
 .من نئس القانفنمن  8العقة   -65
 .من نئس القانفن 9الف ر  ارالى من العقة   -66

التع ر ا ن اسةةةتعمةةال المعطيةةاش المتع قةة  
بة  ألي ار االسةةةتق ا اش  ال سةةةيمةا التاةاريةة  

ع مالمنا لجاةماين اةمأوممنةةا مب لةمص المسةةةس ل 
 .67الالحيةملىمنط   

  لن جانب ما سةةة م، فقم ن  ه ا القانوص ا ن 
من  االسةتق ا  المااشة  باسةتعمال بياناش شةخ  

ل  يعا  اب   ن ممشةةكم مب األشةةكال،   في وزاتي،  
ر ةةةةا  المسةةةا  اب اسةةةتقاةال االسةةةتق ا اش  

اتصةةال و  جةا    بواسةةطة آليةالمااشةة ة سةةوا   
اسةةتنسةةا  و  ب يم  لكت  ني و   سةةي ة تسةةتخم  

 .68تكنولوجيا زاش طايعة مما  ة...

يي  ونةن ي خ  بةاالسةةةتق ا  الماةاشةةة  اب ط ي   
لايةانةاش ماةاشةةة ة  الا يةم اإللكت  ني  زا مةا ط اةت ا

مب الم سةةم  لين، م  التقيم ب حكا  ه ا القانوص،  
بمناسةاة بي  و  تقمي  خمماش،  زا  اص االسةتق ا   
الماةاشةةة  ية  منتاةاش و  خةممةاش ممةةةةابةةة  
الةمةعةنةوي،   و   الةة اتةي  المةةةخة   نةيةس  يةقةةممةةةةا 
 تايب ل م سةم  لين بمةكم صة يو  ال يمةوبن لاس  

التع ر ا أناا مم  بسةةةي  ص يوف  ا ن  مكةةانيةةة 
صةةةوا  ، بةاسةةةترنةا  التك يةة الم تاطةة بةمرسةةةةال 
ال فض ا ن اسةةةتعمةال بيةانةاتةن   ةت جم  هة    
ب يةةم  لكت  ني ألجةةم   األخية ة    مةةا  جةةن  ليةةن 

 االستق ا .

 في جمي  الحاالش، يمن   رسةال رسةا م بواسةطة  
آلياش االتصةال الةاتيي  جةا  االسةتنسةا  الاعمي  
 الا يم اإللكت  ني ألجم االسةةتق ا  المااشةة  ا ص 
اإلشةةةةارة  لن بيةةانةةاش صةةةحيحةةة يمكب وص تعيب  
الم سةةةةم  ليةن ا ن  رسةةةةال ط ةب تو يم هة   

 .من نئس القانفن 9الف ر  ال قوة  من العقة   -67
 .من نئس القانفن 10الف ر  ارالى من العقة   -68
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 اإليصاالش ا ص صوا   يي  ت   الم تاطة بمرسالةا.
 ا يمن   خيا  هوية المخ  ال ي و ص ت م

ليةا ةمتةن ال سةةةةا ةم  ز   مو ةةةوح ال صةةة ةة لةن 
 . 69بالخمماش المقت حة

  لن جةانةب    ار هة ا القةانوص حقوا لوشةةةخةاص  
ال يب تت  معالاة معطياتة  المةةةخصةةةية، فمنن 
اا  ه   الحماية القانونية ل معطياش المخصية  
ا  بالتنصةةةي  ا ن اقوباش تطال  م مب انتةا ة 

 ويضا.

ا ن   09.08مب القةانوص    52  ةم نصةةةةت المةااة  
معةا اةة  ةم مب وناز م م معطيةاش زاش طةاب  
شخصي ا ص التص يو ب ل  و  الحصول ا ن اإلزص  

، و   اصةم  م70واال   12المنصةوص ا ين في المااة  
نمةةاط معالاة المعطياش زاش الطاب  المةةخصةةي  

و  اإلزص بغ امة مب    ،ري  سةةحب  صةةم التصةة يو
جةةانةةب    100.000ارهة   لةن    10.000 ارهة   لةن 

العقوباش المت تاة اب المسةةس لية الممنية تاا  

 
من نئس    10الف را  ال ةقل ة  االرالنة  االخةقمةةةةة  من العةقة     -69

م.القانفن
 من ي ا ال قوان  12الف ر  ارالى العقة   70

 
العنطةةق  ذا   .رجةب أن تكان  1تنص ية ه العةقة  على أوةه     71

  الطقلع الشخاي :

 ؛ امشراع  وزره  لطرر   منقلج  (أ

 اأال   امشةةةراع   امنلن   مق ة   لرقرق   مجعنة  (ب
 ؛ الرقرق  تل  مع تتنقفى لطرر   الح ق تنقل 

اغةر مفر ة  لةقلنظر إلى   امنةقرةةةبة   مالءمة  ( ج 
الرةقرةق  التي ت  تجعةنهةق امنةقلجتهةق الح ةق من 

 أجلهق ؛

 ك   اتخقذ  ارجب.  مقةن   االمتضةةقء  اعن  صةةقةق  (ة
  تاةةةقةح  أا  مةةةةح  رت   حتى  العن الة   التة الةر

 إلى  لةقلنظر العكتعلة   غةر  أا الخةق ئة  العنطةةق 

األشةةةخةاص الة يب تع  ةةةوا أل ةةة ار نتياةة هة   
 المخالية.

اره    20.000تطةال العقوبةة بغ امةة مب    فيمةا
اره   ةم مسةةةس ل اب معةالاةة   200.000 لن  

ض حقوا  المعطياش زاش الطاب  المةةةخصةةةي ي ف
الولو  و  التصةةة يو و  التع ر المنصةةةوص ا يةا  

  53المةااة   وفقمنياضااا ا    9   8   7في المواا  
 القانوص.مب نيس 

مم القيةا    71  3 في حةالةة مخةاليةة وحكةا  المةااة  
بام  معطيةةاش زاش طةةاب  شةةةخصةةةي بط يقةةة  
  تمليسةية و  يي  نزيةة و  يي  ممة  اة، و  وناز

معةالاةة ألي ار وخ   يي  ت ة  المصةةة ح بةةا و  
الم خ  لةةا، و  وخضةةةعةت المعطيةاش المة  ورة  
لمعالاة الحقة متعار ةةةة م  األي ار المصةةة ح  

فةمص زلة  يت تةب انةن الحاس    ،بةةا و  الم خ  لةةا
اره    20.000وشة   لن سنة  بغ امة مب    3مب  
اره ، و  بةمحةم  هةاتيب العقوبتيب   200.000 لن  

 .54تو و زل  المااة فق   ما 

 من  الح ةق  منةقلجتهةق أا  تجعةنهةق  ت  التي  الرةقرةق 
 ؛ أجلهق

اظة  افق شةةةكة  رعكن من التنرغ على  مقف ( ه
ارشةةةخةقص العننةةن  ااض مة   ال تتجةقاز العة    
جةعةنةهةةق  تة   الةتةي  الةرةةقرةةق   الضةةةرا رةة  يوةجةةقز 

 امنقلجتهق الح ق من أجلهق ؛

لنقء على  لب من العةةةة اض عن العنقلج  اإذا  .1
كةقوة  ثعة  ماةةةلقة  مشةةةراعة ن رعكن للجنة  
 الا نةة  أن تةغذن لقفا العنطةةق  ذا  الطةقلع
الشةةخاةةي لرقرق  تق رخة  أا إحاةةقئة  أا علعة  
لن  الع   العشةق  إلةهق في الف ر  )ه( من البن  

 الةقلق ؛

رجب على العة اض عن العنقلج  أن رةهر على   .2
احترا  أحكق  البناة الةةقل   تق  مرامب  اللجن  

  الا نة .
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 مةا وص االحتيةاظ بمعطيةاش زاش طةاب  شةةةخصةةةي  
المنصةةةوص ا يةةةا في  المةةمة  تزيةةم اب  لمةةمة 
و   العمةةم  النصةةةوص التمةةة يعيةةة الاةةاري بةةةا 
المنصةةةوص ا يةةا في التصةةة يو و  اإلزص ؛   ة ا 
االحتياظ بالمعطياش الم  ورة خ  ا ألحكا   الانم  

ونةن ياة  3ا   مب المةااة   الة ي ين  ا ن  وص  ا  ب 
  محيوظةتكوص المعطياش زاش الطاب  المخصي...

  األشةةةخةاص  ا ن التع ف  مب يمكب شةةةكةم   ف 
  الضةةة  ريةة  المةمة  تتاةا    ال  مةمة  طوال المعنييب 

 الحقةا   معةالاتةةا  جمعةةا  ت   التي  الغةايةاش  إلناةا 
  3ن مم  ياجابمالحرسممالقةانوص      مب هة اوج ةةا  مب

اره   لن    20.000وشةةة   لن سةةنة  ي امة مب  
اره  و   حةم  هةاتيب العقوبتيب فق     200.000

المةةااة   اليق ة األ لن مب  وحكةةا    مب    55 ف  
 ه ا القانوص.

 تطةال العقوبةاش نيسةةةةةا  ةم مب  ةا ، ألي ار  
وخ   يي  تاريخية و   حصةةا ية و  ا مية، بمعالاة 
معطياش زاش طاب  شةخصةي ت  االحتياظ بةا بعم 

  ن مباأل لالمةمة المنصةةةوص ا يةةا في اليق ة 
حسةةةب مةا جةا  في اليق ة الرةانيةة مب   55المةااة  

 القانوص.مب نيس  المااة نيسةا
 

أوةةه    72 العةةقة  على  ال ةةةق  لعنةةقلجةة     تنص يةة ه  ال رعكن 
ا  الطقلع الشةةخاةةي إال إذا كقن الشةةخص العنني  العنطةق  ذ

مة  عبر لعةق ال رترم مجةقال للشةةةة  عن   ةةةةقه عن النعلةة  أا 
 مجعاع النعلةق  العزمع إوجقزيق.

الةطةةقلةع  - ذا   الةعةنةطةةةةق   عةلةى  ارغةةةةق   إ ةالع  رةعةكةن  ال 
الشةةةخاةةةي الخةق ةةةنة  للعنةقلجة  إال من أجة  إوجةقز الرةقرةق   

  إلةه امع مراعق   العرتبط  مبقشر  لاظقئق العفا  االعفا
 الر ى العةبق للشخص العنني.

 غةر أن الر ى ال ركان مطلالق إذا كقو  العنقلج   را ر  : -

الحترا  التزا  مقواوي رخضةةع له الشةةخص العنني  (أ
 أا العة اض عن العنقلج  ؛

 أا فةه   رفق العنني  الشةةخص  ركان  ع   لتنفة   (ب
ءا  رةةةةقل ة  للن ة  تتخة  لطلةب من إجرا  لتنفةة 

 الشخص الع كا ؛

خةة  موافقةةة األشةةةخةاص  أ  عااد ميت تةةب اب  كماا مم
المعنييب  اةم معةالاةة المعطيةاش  خ ا وحكةا  

مب  ام المعنييب بمعالاة المعطياش  م72  4المااة
وشةةة   لن    3زاش الطاب  المةةخصةةي، الحاس مب  

  200.000اره   لن    20.000سةةةنةة  بغ امةة مب  
اره  و  بةمحةم  هةاتيب العقوبتيب فق   مةا تن   

 .56ا ن زل  المااة 

 مةا يت تةب اب مخةاليةة المسةةةس ليب اب معةالاةة  
 انتةاك  مم473المعطياش المةخصةية ألحكا  المااة  

الحقوا المكيولة بمقتضةا  لوشةخاص المعنييب  
بحمةايةة معطيةاتة  المةةةخصةةةيةة اقوبةة بةالحاس  

  50.000 لن سةةةنتيب  بغ امةة مب  وشةةةة    6مب  
هةةاتةيةب    300.000ارهة   لةن   بةةمحةةم   و   ارهة  

 . 57العقوبتيب فق   ما هو مايب في المااة 

 بةاإل ةةةافةة  لن زلة ، فقةم ن  هة ا القةانوص ا ن 
معا اة  م مسةةس ل انتة  ح  األشةةخاص في 

مخةةاليةةة معةةالاةةة معطيةةاش  ارتكةةب  التع ر و   
  مةا هو منصةةةوص ا يةن في بغ ر االسةةةتق ا  

وشةةةة   لن سةةةنةة    3بةالحاس مب    10   9ممالمةااة
اره    200.000اره   لن    20.000 بغ امةة مب  

 العنني  للشةةخص القةار   العاةةقلح  على  للقفقظ (ج
 مةقة   غةر  ال ةقواوةة   أا  البة وةة   النةقحةة   من   كةقن  إذا
 ؛   قه عن  التنبةر على

  ةعن   أا  النق   الاةقلح   ةعن  ت خ   مهع   لتنفة  (ة
 رتااليةةق  التي  النعامةةة   الةةةةلطةة   معةةق رةةةة 
أحة  ارغةةق  الة   رت    أا  العنةقلجة   عن   العةةةة اض

 إ العه على العنطةق  ؛

 عن   العةةة اض رتاخقيق  مشةةراع   ماةةلق   يوجقز (ه
 تجقي   ع    مراعق  مع  إلةه العررةةة   أا  العنقلج 
 احررةقتةه  ح امةه  أا  العنني  الشةةةخص  ماةةةلقة 
  .اررقرة 
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و  بمحم  هاتيب العقوبتيب فق   ما يتضةةةو زل  
 . 59مب وحكا  المااة 

القا ةي بتحميم تمابي     31-08القانوب  
الةمسةةةتةةة ةة  الةمةعةطةيةةاش  74لةحةمةةايةةة  : حةمةةايةةة 

 المخصية ل مستة    از  مب الحياة الخاصة 
  31.08ولز  الممةةة ح  ف  مقتضةةةيةاش القةانوص  

انةم القيةا   -الخةاص بحمةايةة المسةةةتة ة  المورا  
ضةماص  ب  -اإللكت  نيبكم  شةةار اب ط ي  الا يم  

ل زبنةا  مب خالل تقةمي  مع ومةاش ح  التع ر   
الةتةعة ر فةي   حة    ا ةةةةحةةة  مةيةةةومةةة حةول 
المسةةتقام ا ن ت قي اإلشةةةاراش  العمم ا ن 
تحةميةم  سةةةي ةة مال مةة لممةارسةةةةة هة ا الح   
بيعةاليةة اب ط ي  الا يةم اإللكت  ني    ةةةعةةا  

الةمسةةةتةةة ةة  الزبةوص ،  ةمةةا مةنة   75رهةب تصةةة ف 
الممةةة ح ويضةةةا ا ن المورا اسةةةتعمةال العنواص  

كت  ني ل غي  و  هويتةن   ة ا تزييم و   خيةا   اإلل
 ةم مع ومةة تمكب مب تحةميةم مصةةةمر ال سةةةالةة  
الموجةةة اب ط ي  الا يةم اإللكت  ني و  مسةةةار 
 رسةةالةا انم  رسةةال  م  شةةةار اب ط ي  الا يم  

 .76اإللكت  ني

بةةالةاة يةةم   24-96الخقخخانخوب   الةمةتةعة ة  
 : حماية س ية الم اسالش 77 المواصالش

سة ية الم اسةالش  االتصةاالش،    24.96وحاط القانوص  
 از  ال يتازو مب الح  في ح مة الحياة الخاصةة،  

  ،االتصاالش خمماش    ااتما اش مقمميبالحماية مب  
ن  ا ن وص السةةة يةة  الحيةاا تاةا  الخطةابةاش    حيةث

 
لتنفةة    2011فبرارر   18صةةةقة  في    1.11.03ظهةر شةةةررق  م    -74

ال ق ةي لتق ر  ت الةر لقعقر  العةةتهل ن الجرر      31.08ال قوان  م   
 .1072ن ص 2011ألرر   7لتق ر   5932الررعة  ع ة 

ال ق ةي لتق ر    31.08ال قوان  م     24الف ر  ارالى من العقة    -75
 ت الةر لقعقر  العةتهل .

 من وفس ال قوان. 24الف ر  ال قوة  من العقة   -76

االتةةيةةا ةةيةةاش   بةةاحةةتةة ا   الةةمةةنةةقةةولةةة  االلةةتةةزا  
 المعةاهماش الم ليةة المصةةةااا ا يةةا مب ط ف  
يةعةتةاة  مةب شةةة  ط  حةةماه  الةمةغة بةيةةة  الةمةمة ةكةةة 

 .78 استغالل الماكاش العامة ل مواصالش

 ما وص الممةة ح ح ص ا ن حماية الحياة الخاصةةة  
لوف اا بمقتضةن ه ا القانوص مب خالل تنصةيصةن  

" يتعيش علح متعهخدي  ا ن ونةن  26في المةااة  
الشخخبمات العامة للمواصخخالت وعلح مقدمي 

المواصخخخالت وعلح مسخخختخخخدميهم  خخخدمخخات  
احترام سخخرية الخطابات المنقولة عبر وسخخال  
المواصخخخالت وشخخخرو  حمخاية الحيخاة الخخاصخخخة  
والمعلومات الشخصيةل تح  طاللة العقوبات  

 أدناه". 92المنصو  عليها في المادة 
الةمةةااة   الةرةةالةرةةة مةب  الةيةقة ة  مةب هةة ا   50 فةي 

الةممةةة ح طةةالةاةي اإلزص   ولةز   لةتةعةةةةم  بةةاالةقةةانةوص 
ح ا منصااا م  ،حت ا  سةةة يةة الخطةابةاش المنقولةةبةا

أنا : الفير معى م "... يتعيش علح طخالبي    هااهم
اإلذب أب يتعهدوا باحترام االلتهامات المحددة  
المخخختصخخخخة   الحخمخوميخخة  السخخخلخطخخة  مش طرف 

شخخرو  السخخرية والحياد  –  يلي:والمتعلقة بما  
 بالنسبة للرسال  المنقولة...". 

ا ن وص  م    ن  الممةة ح،  ف  ه ا القانوص،كم مم
سةةة وك صةةةةاار اب السةةةةاه يب ا ن الخةممةة و  

مب شةةةة نةن  وغ رهم؛ممممالمتعةةميب و  المتعةا نيب
المسةةةاد بحمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة  المع ومةاش  

يسةةتوجب العقاب    األنرمالا   ،المةةخصةةية لوف اا
  92اليق ة األ لن مب المةااة    حتااابمنياضااا ا  
" يعخاقخب    ونةن  ،موالايمتنصمعى مب القةانوص زاتةن

ن لتنفة   1997غشةة   7صةةقة  في    1.97.162ةر شةةررق  م   _ ظه  77
العتنلق لقلبرر  االعااصةةةال ن الجرر   الررةةةعة    24.96 م    ال ةقوان
 .3721ن ص 1997شتنبر  18ن لتق ر  4518ع ة 

العتنلق    24.96من ال ةقوان  م     92الف ر  ارالى من العةقة     -78
 لقلبرر  االعااصال .

https://www.cndp.ma/images/lois/Loi_31-08_Protection-du-Consommateur_Ar.pdf
https://www.cndp.ma/images/lois/1997-1-97-162-24-96-loi-telecom-ver-consolidee-ar.pdf
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مش ياليخة أشخخخهر إلح خم  سخخخنوات   بخالحب 
مخش   نخخ    100000إلخح    5000وبخغخرامخخة  درهخمل 

شخخخخع مرخع لخه بخاسخخختغالا خخدمخة البريخد 
السخخخريم الخدولي أو مسخخختخخدم لخديخهل قخام في  
نطخاق ممخارسخخخخة مهخامخهل بفتال أو اختالس أو 
تبديد مراسخخلة أو إفشخخاء سخخر المراسخخالت أو 

 ساعد علح ذلي."
ويضةا ا ن   92ة   ما نصةت اليق ة الرانية مب الماا

يعخخاقخخب بنف  العقوبخخةل نخخ  شخخخخع  ونةةن    "
مرخع له بتقديم خدمة في قطاف المواصالت  
شخخخبخمخخات   أعخواب مسخخختخغخلخي  ونخخ  عخوب مخش 
المواصخخخالت أو مقدمي خدمات المواصخخخالتل  
قخام بخقيخة وسخخخيلخة مش الوسخخخخالخ ل في نطخاق  
ممارسخة مهامهل وفي نير الحاالت التي ينع 

بخخرق سخخخريخخة   القخخانونش  المخراسخخخالت  علخيخهخخا 
الصخخخادرة أو الموجهخة أو المتلقخاة عش طريق 

 المواصالت أو أمر ب لي أو ساعد عليه".
 ةم سةةة وك   يادخالمفيمنطا عماألفنا لمالمجرناة، 

يسةةتةمف انتةاك الحياة الخاصةةة و  المع وماش  
المةةخصةةية لوف اا اب ط ي  خمماش المواصةةالش  
 الم اسةةالش ليمةةمم با ي األشةةخاص،  ز نصةةت 

" يعخاقخب  ا ن ونةن    92رةة مب المةااة  اليق ة الرةال
بخالحب  مش شخخخهر إلح سخخخنخة وبخالغرامخة مش 

بخخ حخخدال هخخاتخيخش   100000إلخح    5000 أو  درهخم 
العقوبتيش فقيل أي شخخخخع نير األشخخخخخا   
المنصخخو  عليهم في الفقرتيش السخخابقتيش  
األفخعخخاا   مخش  ارتخمخخب فخعخال  الخمخخادةل  مخش هخخ ه 

 المعاقب عليها في هاتيش الفقرتيش.".
لممة ح  ةمب اليق ة األخي ة   ما و ةاف ا 

ونةةن   المةةااة  " عالوة علح العقوبخخات  مب هةة   
 

لتنفةة     2015غشةةة     4ة  في  صةةةق 1.15.110ظهةر شةةةررق  م   -79
العتنلق لقعةقرة  ارشةةةخةقص العشةةةةق كةن في   28.13ال ةقوان  م   

  20الاةةةقة   لتةق ر    6388ارلقةق  البةا بةة . الجررة   الررةةةعةة  عة ة  
 .7132، ص: 2015غش  

األولخح   الخفخقخرات  الخمخنصخخخخو  عخلخيخهخخا فخي 
والخخانيخة والخخالخخة أعالهل يعخاقخب الفخاعخ  بخالمنم  
مش مهاولخة نخ  نشخخخخا  أو مهنخة تنخدره في  
قطاف المواصخالت أو في قطاف البريد أو تموب  
بخيخش سخخخنخخة   تختخروا   لخمخخدة  بخهخمخخا  لخهخخا عخالقخخة 

  سنوات.". وخم 

بةحةمةةايةةة    28.13قخخانخوب   الةمةتةعة ة  
 79األشخاص الممار يب في األبحاه الايوطاية

بةالنظ  لمةا  ةم تتع ر لةن ح مةة الحيةاة الخةاصةةةة  
فقةم وحةاطةةا    ،لوف اا و نةا  القيةا  بة بحةاه بيوطايةة

الممةةة ح بحمةايةة مب خالل بعض المقتضةةةيةاش  
ل حي ولةة    28.13المنصةةةوص ا يةةا في القةانوص  

االاةتةةما  اة ةيةةةةا مةب  ةاةةم   و   انةتةةةةا ةةةةا  ا ص 
مالساه يب ا ن ه   األبحاه  القا ميب بةا.

  م جعم مب النصةةوص التمةة يعية  التنظيمية  
المتع قة بحماية األشخاص ال اتييب تاا  معالاة 

اش زاش الطاب  المةةخصةةي  واام منظمة  المعطي
األشةةةخةةاص   الةمةاة اة اة ةن  الةاةيةوطةاةيةةة  لةوبةحةةاه 
 منتاةاتة  الايولوجيةة  لن جةانةب وحكةا  القةانوص  

م.80الم  ور 
الممة ح اسةتنااا  لن ه ا القانوص خضةوح   ما ولز  

المةةةةخة    بةيةوطةاةي الحةتة ا   ة امةةة  بةحةةث   ةةم 
م. 81وخ   جم ة مااا   مب  أ خصوصيتن  مام

اش زاش القانوص ا ن ونن ياب ا ن  و مش مقتضةي
حةيةةاة    الةمةتةةمخة ةيةب   الةاةةاحةةثالةمةتةعةةةةم   احةتة ا  

المع وماش المتع قة    س يةالممةارك المخصية  
م.82بن

اة ةن ةمةةا   نارحاىااةهةسال     و جةاةةت  جةمة    فايم
المعطياش المةةخصةةية المحصةةم ا يةا و نا   ناا  

العةةقة     -80 ال ةةقوةةة  من  ال ةةقوان  م     2الف ر   العتنلق    28.13من 
 لقعقر  ارشخقص العشق كةن في ارلقق  البةا بة .

 .من نئس القانفن  3البن  اراض من الف ر  ارالى من العقة   -81
 .من نئس القانفن 8الف ر  ارالى من العقة   -82
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   تاةاالةا وص   حيظةةا   تح ي ةااألبحةاه الايوطاية 
القةانوص ر     وحكةا  تت   ف  وحكةا  ه ا القةانوص  

المتع   بحمةايةة األشةةةخةاص الة اتييب تاةا    09.08
  وحكا  معالاة المعطياش زاش الطاب  المةخصةي  

 .83النصوص المتخ ة لتطايقةما
 ت سةةيخا لة   الحماية، فقم ولز  الممةة ح  ف  

ال اةاص الاةويةة بحيا    28.13القةانوص   واضةةةةا  
سةة ية المع وماش التي  م يط عوص ا يةا بحك  

األبةحةةاه     الةتةيمةةةةامةةة ،   بةطةاةيةعةةة  تةتةعة ة  
 باألشةةخاص ال يب ينظمونةا و  ال يب يمةةار وص  
  84فيةا و  بالمنتااش و  األشةيا  و  الط ا الما بة

ة الحاس مب سةةةنةة  لن  اله سةةةنواش  تحةت طةا  ة
اره  و  بةمحةم  هةاتيب    200.000 بغ امةة  ةمرهةا  
مةا ت  األخالل بةة   األحكةا     ازإالعقوبتيب فق   

كما ممممب نيس القةانوص 8الواراة في المةااة    ت ة 
 .85تم ماط  ب مإل  مأعاله

 

رقخم     الةمةتةعة ة   131.13الخقخخانخوب 
 86الطب مةنة بمزا لة

 اما  مقتضةةةياش  انونية لحماية  باإل ةةةافة  لن  
الح  في الحياة الخاصةةة  المعطياش المةةخصةةية  

نا مناةم    ،مفي القةانوص المنظ  لوبحةاه الايوطايةة
القةانوص المتع      ينكسمنثالمهااهمالحما ياةمفي

بمزا لة مةنة الطب حيث ين  ه ا القانوص ا ن 
  الة ي  القطةاح   ةاص   ييمةاونةن ياةب ا ن  ةم طايةب،  

 يحت     وص  ل مةنة،  ارسةةتنمم   شةةكم   لين  ينتمي
  87االميا  ا يةا  متعارف هي  ما  اإلنسةةاص حقوا

 
 .من نئس القانفن 8الف ر  ال قوة  من العقة   -83
 .من نئس القانفن 19العقة  الف ر  ال قوة  من  -84
 .من نئس القانفن 59العقة   -85
  لتنفةة  2015  فبرارر  19  في  صةةةةقة  1.15.26ظهةر شةةةررق  م     -86

 الررةعة   الجرر    الطبن مهن   لعزاال   العتنلق  131.13   م   ال قوان
 .1607ص  2015مق    12الاقة   في  6342 ع ة

  مب  الخاصةةةة  الحياة  حمةاية في  الح   يعتا    التي
م.جم تةا

 ما ن  ا ن وص يحت   األطاا  في ممارسةةةتة   
احت ا    امةة    منةةا  ،الماةاا المةنيةة جم ةة مب  

جانب  يعالاة   لن خصةةوصةةية الم  ةةن ال يب  
 ةماص ح  الم يض في الحصةول ا ن المع ومة  

تةم ص في والايممالمتع قةة بتمةةةخي  م  ةةةةن  
الةطةاةي   لةنةةا ةاةةن  و مملاىاماريا   ياماكا ممحا اا   ،ممة ةيةةن 

  حقو ةن  لة  ي  و   القةانوني، لممر ةن  و   المةةة اي
 .88منن نسخة ا ن الحصول توفي،  زا

 ولز  الممةةة ح في هة ا الصةةةةما  ة لة  األطاةا   
ي االحتياجاش  بم اااة خصةةوصةةياش األشةةخاص ز 

 زلة  تعزيزا لحمةايةة   ةةةافيةة لةة      89الخةاصةةةة
  اليئة الماتمعية.  

رقخم     16بةتةةارية     001.71الخقخخانخوب 
 الخاص بمحصا  السكاص  السكنن  1971يونيو 

يحمي هة ا القةانوص المسةةةاد بةالحيةاة الخةاصةةةة  
  8لوف اا  معطياتة  المةخصةية مب خالل المااة  

 ص المع ومةاش الي ايةة  التي جةا ش  مةا ي ي:    
الماينةة في ال حةة األسةةةئ ةة  المتصةةة ةة بةالحيةاة  
المةةةخصةةةيةة  العةا  يةة  بصةةةيةة اةامةة بةالو ةا   
 السةةي ة الخاصةةة، ال يمكب وص تكوص مو ةةوح وي  

ف المصةةة حةة الموااةة لةميةةا هة   تا يغ مب ط 
المع وماش،  زل  م  م اااة مقتضةياش اليصة يب  

مب الظةي  المةةة يم الصةةةاار في فاتو   105   39

  العتنلق  131.13ال ةقوان  م   من    2الف ر  ال ةقوةة  من العةقة     -87
 .الطب مهن  لعزاال 

 .من نئس القانفن 2الف ر  ال قل   من العقة   -88
 .من نئس القانفن 2من العقة  الف ر  ارخةر   -89
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  بمرةابةة  ةانوص 1959  فا اي   10ا  1378شةةةعاةاص  
 بعم . 10المسط ة الانا ية  مقتضياش اليصم 

 ال يمكب باإل ةافة  لن زل  وص تسةتعمم في وي  
المع وماش الي اية زاش الصةاغة  حال مب األحوال  

اال تصةةةااية  المالية المحصةةةم ا يةا بواسةةةطة  
ال حة األسةئ ة المسشة  ا يةا  صةم  ج ا  م ا اة  

 و   صمار اقوباش جاا ية و  ا تصااية.

الةعةمةومةيةةة  الةمةنةظةمةةاش   الةمصةةةةالةو  واةواص  ومةةا 
األبةحةةاه طةاة    لة ةعةمةةم  ةوسةةةية  فةي  الةمةةماةوة 

بكتماص  ، في زموص  7الم  ط المحماة في اليصم  
السة  المةني   ال تع  ةوا ل عقوباش المنصةوص  

 مب القانوص الانا ي. 446ا يةا في اليصم 
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1 
الخاصة  النةور بةا مب ممموالش صالحياش  الح  في حماية الحياة 

 الما س الوطني لحقوا اإلنساص 
يعتا  الما س الوطني لحقوا اإلنسةاص مسسةسةة  
زاش  اليةةة اةةامةةة في حمةةايةةة حقوا اإلنسةةةةاص  
 النةور بةةا بةالمغ ب، لة لة  فحمةايةة الحيةاة  

ه     اخاصاا صاا  الخاصةةة  النةور بةا هو مب  
مالمسسسة.

ين    يسةةتياا زل  مب المسةةتور المغ بي ال ي  
اإلنسةةةةاص    اة ةن الةوطةنةي لةحةقةوا  الةمةاة ةس  وص 

ة  مسةتق ة تتولن النظ   مسسةسةة  طنية تعماي
في جمي  القضةةةايةا المتع قةة بةالةمفةاح اب حقوا  

ممارسةتةا  اإلنسةاص  الح ياش  حمايتةا،  بضةماص  
،  النةور بةا  بصةةةيانة   امة  حقوا الكام ة

 ح يةاش المواطنةاش  المواطنيب، وف ااا  جمةااةاش، 
الةتةةا    الةحة ص  نةطةةاا  فةي  احةتة ا   زلةة     اة ةن 

،   90ي هة ا الماةال الم جعيةاش الوطنيةة  الكونيةة ف
األ لةن الةيةقة ة  تةنة  اة ةيةةن  مةةا  الةمةةااة    نا مم هةو 

تةنةظةية   بةةماةةااة  الةمةتةعة ة   الةقةةانةوص  الةرةةانةيةةة مةب 
 ما يسةاه    .91الما س الوطني لحقوا اإلنسةاص

اإلنسةةةةاص   مةنةظةومةةة حةقةوا  تةعةزيةز  الةمةاة ةس فةي 
 العمةم ا ن حمةايتةةا  النةور بةةا  تطوي هةا 

 
(  2011رالةاز   29)   1.11.91من ظهةر شةةةررق  م    161الفاةةة      -90

رالةاز   30)   –مكر     5964ع ة    ، ال ريدة الرغمم  لتنفة  وص ال رةتا 
(ن ارمقو  النقم  للقكام ن م ررر  العطبن  الررةعة  ن رةلةةل  2011

 .2011الاثقئق ال قواوة  العررلة  
  1.18.17شةةررق  م    الف ر  ارالى من العقة  ال قوة  من الظهةر -91

العتنلق لحعقة     76.15لتنفة  ال قوان  م     2018فبرارر    22صةةقة  في 

م  م ااةاة الطةاب  الكوني لت ة  الحقوا،  اةم  
 .92 اب يتةا ل تازي  

 يسةةةاه  الما س في حمةايةة الح  في الحيةاة  
الخةاصةةةة  النةور بةةا  تعزيز احت امةةا  ةةةمب  
نطةاا ام ةن مب وجةم تعزيز حمةايةة بةا ي الحقوا  
مب خالل ما و  م  لين مب صةةةالحياش اا  ممخ يب  

 الحماية  ممخم النةور. هما: ممخموساسييب 

  اية:  خخخخخخخخخخخخخخخ مدخ  الحم  -أ  
  76.15فالما س مو ول  لين بمقتضةةن القانوص  

محماية حقوا اإلنسةةاص حيث يسةةة  في  صةةالحياش
إلطةار ا ن رصةةةةم  م ا اةة  تتا  و  ةةةةاح  ا  هااا

الةوطةنةي   الصةةةةعةيةةميةب  اإلنسةةةةاص اة ةن  حةقةوا 
 مةا يعمةم ا ن رصةةةةم انتةةا ةاش  ل  93 الاةوي

  ج ا  ل 94  حقوا اإلنسةةاص بسةةا   جةاش المم كة
بمةةةة ص هةة    الةال مةةة  الةتةحةقةيةقةةاش  الةتةحة يةةاش 

 .95االنتةا اش   ناا  تقاري  بم نةا

  6652تنظة  العجلس الا ني لق ال ايوةةقنن الجرر   الررةعة  ع ة  
 .1227( ص 2018مق    1) 

 نئس القانفن.الف ر  ال قوة  العقة  ال قوة  من  -92
 ن.نئس القانفمن  4الف ر  ال قوة  من العقة   -93
 نئس القانفن.من  5من العقة   1الف ر   -94
 نئس القانفن.من  5من العقة   2الف ر   -95

 

النظةا  المسسةةةسةةةةاتي لحمةايةة  
الح  في حماية الحياة الخاصةةةة  

  احت امن  النةور بن
 

 رابعا
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 مةا تخول لةن صةةةالحيةاتةن في الماةال الحمةا ي  
النظ  في جمي  حاالش انتةاك حقوا اإلنساص،  ما  
ت قا يا و  بنا  ا ن شةةكاية ممب يعنية  األم  و  

 . 96بتو يم منة 
مب خالل    مةا وسةةةنةمش لةن حمةايةة حقوا األطيةال

اآلليةة الوطنية ل تظ   الخةاصةةةة باألطيةال  ةةةحةايا  
الةطةيةةم حةقةوا  حةيةةاتةةة    97انةتةةةةا ةةاش  فةيةةن  بةمةةا 

هو منصةةةوص ا يةةا في اتيةا يةة  ممالخةاصةةةة  مةا
ممحقوا الطيم المصةةااا ا يةا مب  ام المغ ب،
مم حمةايةة حقوا األشةةةخةاص في   ةةةعيةة  اةا ةة،
   التي تعتا  حماية ح مة حياتة  الخاصةةةة جز  ال

ا حسةةب اتيا ية حقوا األشةةخاص في يتازو منة
  عية  اا ة المصااا ا يةا مب  ام المم كة،  
الوطنيةةة الخةةاصةةةةة بحمةةايةةة حقوا   اآلليةةة  اا  

 .98األشخاص في   عية  اا ة 

 وض:  خخخخخخخخخخخخمدخ  النه  -ب 
 يتا ن زلة  فيمةا واطيةت لةن مب صةةةالحيةاش في 
ماةال النةور بحقوا اإلنسةةةاص  مةا هي ماينة  

بحيث ونيطت بن مةمة اراسةةة    ،القانوصفي ه ا  
مم  مال مة النصةةةوص التمةةة يعية  التنظيمية  
الةةم ليةةة   المةعةةاهةةماش  العةمةةم م   بةةةا  الاةةاري 
المتع قة بحقوا اإلنسةةةاص التي صةةةاا ت ا يةا  
المم كة و  انضةةمت  ليةا في  ةةو  المالحظاش  
الختةاميةة  التوصةةةيةاش الصةةةاارة اب وجةزة األم   

،  مةا لةن  99نسةةةةاص  المتحةمة في ماةال حقوا اإل
صةةةالحيةة ا ت اح التوصةةةيةاش المنةاسةةةاةة في هة ا  

 
 نئس القانفن.من  6من العقة   1الف ر   -96
 نئس القانفن.من من  18العقة   -97
 نئس القانفن.من  19العقة   -98
 نئس القانفن.من  24الف ر  ارالى من العقة   -99

 نئس القانفن.من  24الف ر  ال قوة  من العقة   -100
 نئس القانفن.من  25الف ر  ارالى من العقة   -101

الةمةعةنةيةةة   الةاةةةةاش  المةةةة ص  تةوجةةةيةةةةا  لةن 
 .100التم يعية  اإلاارية  الحكومية المختصة

 مةا وص هة ا المةمخةم يمكب الما س مب  بةما  
ال وي ت قةا يةا و  بط ةب مب الاةةاش المعنيةة في 
ممةاري  و  مقت حاش القوانيب زاش الصة ة بحقوا  
اإلنسةةةةاص، ال سةةةيمةةا في ماةةال مال متةةةا م  
المعةاهةماش الةم ليةة المتع قةة بحقوا اإلنسةةةاص  

 .101التي صاا ت ا يةا المم كة و  انضمت  ليةا

الةقةةانةوص  فةي  طةةار   الةممةةة ح  فة  زاش   وتةةاح 
تةقةةمية    اإلنسةةةةاص  بةحةقةوا  الةنةةةور  صةةةالحةيةةاش 
الممةةةورة  المسةةةاامة لما سةةةي الا لماص بنا  

قيي  السةةةيةاسةةةاش  ا ن ط ةب منةمةا في ماةال ت
 . 102العمومية المتع قة بحقوا اإلنساص

 ل ما س ويضةةةا اسةةةتنةااا  لن نيس الصةةةالحيةاش  
مةمة تمةةاي  الم لة ا ن مواصةة ة المصةةاا ة  
ا ن االتيةا يةاش الةم ليةة  اإل  يميةة المتع قةة  

 .103بحقوا اإلنساص و  االنضما   ليةا

الوطني    اسةةةتنةةااا  لن مةةا سةةةا ، فةةالما س 
ااتاار  مسسةةسةةة  طنية زاش لحقوا اإلنسةةاص ب

 الية اامة لحماية حقوا اإلنسةاص  النةور بةا  
يمةةةكةم جز  مب المنظومةة الحمةا يةة ل ح  في 
حمةايةة ح مةة الحيةاة الخةاصةةةة بةالمغ ب ااتاةارا لمةا  
خولن لن المسةتور في ه ا الااب مب صالحياش في 
ماةال الحمةايةة  النةور  مةا   ةةةعةن ومةامةن مب  

 ا االرتقةا  بةن  لن    ة  ،وليةاش  ميكةانزمةاش امةم
ممتنظيمن  اااوإمسةةتو  مسسةةسةةة اسةةتورية،  

 نئس القانفن.من  25العقة   الف ر  ال قوة  من  -102
 نئس القانفن.من  26العقة   -103
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انطال ا مب المسةةتام    الانا ميممالقانوصيماجبم
 المستورية.  المستوري  تاعا لصالحيات

يي  ونن  ا ن ال ي  مب األهمية المعيارية لة    
المسسةةسةةة في حماية الح  في الحياة الخاصةةة  
 از  مب منظومةة حقوا اإلنسةةةةاص فةمص هنةاك  
بعض مب الاوانةب يمكب وص تحةم مب فةاا يتةةا  

 في ه   الحماية  النةور مب  ايم: 

  ا اجية م جعية امم الما س ا ونية  -
   طنية   ما هي منصةةوص ا يةا في 

لمسةتور  المك رة في ا ن مم161الفصالمم
 اليق ة األ لن مب المااة الرانية مب 

المةةةي     ، ةانوص  اةااة تنظي  الما س -
الة ي سةةةيق ةم مب حمةايةة هة ا الح   
 النةور بةةن  مةةا هو متعةةارف ا يةةن 

 ا ليا.

نسةاية اسةتقاللية الما س اب السة طة   -
 التنيية يةة  مةا  ةم يت تةب اب زلة  مب 
مسةةةةاد بح يةة  فةاا يةة امةم هة   
  ،المسسةةسةةة في ماال حماية الحقوا 
 السيما الح  في حماية الحياة الخاصة  

 النةور بةا. 

2 
ال انة الوطنية لم ا اة حماية المعطياش زاش الطاب  المخصي ميكانز   

 مسسساتي لحماية الح  في الخصوصية
ال انةة الوطنيةة لم ا اةة حمةايةة المعطياش    وحةم ةت

زاش الطةاب  المةةةخصةةةي بموجةب الم سةةةو  ر   
لتطاي     2009مةةاي    21الصةةةةاار في    2.09.165

المتع   بحمةايةة األشةةةخةاص   08.09القةانوص ر    
الطةةاب    المعطيةةاش زاش  الةة اتييب تاةةا  معةةالاةةة 

 . 104المخصي

مب القةانوص    27 تن  اليق ة األ لن مب المةااة  
ا ن ونةن تحةمه لةم  الو ي  األ ل لانةة    08.09ر    

   طنيةة لم ا اةة حمةايةة المعطيةاش المةةةخصةةةيةة
وحةكةةا  هةة ا  بةةماةمةةال  تةكة ةم  الةوطةنةيةةة   االة ةاةنةةة 
القةانوص  النصةةةوص المتخة ة لتطايقةن  السةةةة   

 ا ن التقيم بن.

 
 .3571نص2009راوةا  18لتق ر – 5744الجرر   الررعة  ع ة  -104

 طةارا م جعيةا بةالمغ ب في   08.09   يعتا  القةانوص
حماية المعطياش المةةخصةةية   حم اناصةة  الح   

مةايةة الحيةاة الخةاصةةةة،  تاعةا لة لة ، فةال انةة  في ح 
الوطنيةة المك يةة بةمامةال هة ا القةانوص هي جةةا  
حمةا ي لاوانةب مب الح  في الخصةةةوصةةةيةة مب  
خالل مةا وسةةةنةم  ليةةا مب سةةة    اختصةةةاصةةةاش  
متع قةة بم ا اةة حمةايةة المعطيةاش زاش الطةاب   

 :،موالمامثىةمأس س مفيالمخصي

  :سلطة التقصي والمراقبة
تت  ممارسةةة ه   السةة طة بالمةة  ط  الكييياش  
األ ل مةب   الةاةةاب  الة ابة  مةب  الةية ح  الةواراة فةي 
الم سةةةو   المحةم ةة ل انةة،  تمةةةمةم سةةة طةة  
التقضةةي  الم ا اة : سةة   التح ي  الاحث التي  
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الةغة ر   لةةةة ا  الةمةيةو ةةةيةب  الة ةاةنةةة  واةواص  تةمةكةب 
بةالولو   لن   بصةةةيةة  ةانونيةة مب  اةم ال  يس،

معالاة  المطالاة بالولو   المعطياش الخا ةعة ل 
الةمةعةةالةاةةة  فةيةةةةا  تةتة   الةتةي  لة ةمةحةةال    ،الةمةاةةاشةةة  
 تامي  جمي  المع ومةاش  الو ةا   الضةةة  ريةة  
ل قيةا  بمةةا  الم ا اةة  المطةالاةة بةةا،  ف  

  كما متاما مالىجناةممالتيويض الة ي يمةارسةةةونةن ؛
بس طة األم  بتز يمها بالو ا   ويا  انت طايعتةا  

التي تمكنةةةا مب  و  ييمةةا  ةةانةةت ااةةامةةاتةةةا،  
اراسةةةة   ةا   المةةةكةايةاش المحةالةة ا يةةا،  زلة  
الةعةقةوبةةاش   و   الةكةيةيةيةةاش  اآلجةةال   فة   ااخةةم 

سةةة طة  يا طضااا فاةمإل ممالمحتم ةة التي تحةماهةا ؛ 
نةزيةةن  حةيةا  وجةةم  الةال مةةة مةب  بةةالةتةغةيةية اش  األمة  

و    المحتواشل معطيةةاش   الم م، و   ج ا ةةةا  في 
   سةةة طةة األم نا ه اكمع ممممالعمةم ا ن  ج ا ةةا ؛

بميالا معطياش و  مسةةحةا و   تالفةا    ا من   
معةالاةة معطيةاش زاش طةاب  شةةةخصةةةي بصةةةيةة  
الةمةعةطةيةةاش  زلةة   بةمةةا فةي  اا ةمةةة  و   مةس ةتةةة 
المتضةةةمنةةة في شةةةاكةةاش ميتوحةةة إلرسةةةةال  
المعطيةاش انطال ةا مب خةاامةاش تق  ااخةم الت اب  

 .105الوطني

 ارة:خخخخخخاالستش
بحمةايةة تسةةةاه  ال انةة في القضةةةايةا المتع قةة 

،ممالمعطياش المةةةخصةةةية  تعزيزها  النةور بةا 
مب خالل اإلاال  ب ويةا ل سة طاش المختصةة   وذلك

 ف  المةةك ياش الواراة  و تاعا لطايعة القضةةايا  
 مةا   مب الم سةةةو  المحةمه لةةا،  25في المةااة  

 ي ي:

 
فبرارر    18صةقة  في    1.09.15ظهةر الشةررق  م   من ال  30العقة    -105

العتنلق لقعقر  ارشةةةخقص ال اتةةن    09.08لتنفة  ال قوان  م     2009
تجقه منقلج  العنطةق  ذا  الطقلع الشةخاةين الجرر   الررةعة  ع ة  

 .552ن ص 2009رر فبرا 23لتق ر    5711

ومةا  الحكومةة و  الا لمةاص بمةةة ص ممةةةاري  و    -
الةنصةةةةوص   و  ممةةةةارية   الةقةوانةيةب  مةقةتة حةةاش 

تنظيميةة زاش الصةةة ةة بمعةالاةة المعطيةاش زاش ال
 ا يةا؛مخصي التي تع ر الطاب  ال

وما  السة طة المختصةة بمة ص ممةاري  النصةوص   -
التنظيميةة الصةةةةاارة بةمحةماه م يةةاش متع قةة  
بةالمعطيةاش زاش الطةاب  المةةةخصةةةي المامعةة  
 المعةالاةة مب وجةم الو ةايةة مب الا ا    الانو  
  ج هةا.  يعتا  ال وي المط وب في هة   الحةالةة  

 تص يو؛بمرابة 

ومةا  السةةة طةة المختصةةةة بمةةة ص ممةةةاري  و    -
ش القوانيب بةمحةماه  معةالاةة المعطيةاش  مقت حةا

الم تاطةة بةالتحقيقةاش  المعطيةاش اإلحصةةةةا يةة  
التي ت  تاميعةا  معالاتةا مب  ام السةة طاش  

 العمومية؛

الةتصةةة يةو    - الةحةكةومةةة بمةةةة ص  ةيةيةيةةاش  ومةةا  
  12مب المةااة  الثا نيممالمنصةةةوص ا يةن في الانةم  

 مب ه ا القانوص؛

لسةةةام  وما  الحكومة بمةةة ص  ييياش التقييم با -
المةةااة   المحةةمه بموجةةب  مب هةة ا    45الوطني 

 القانوص؛

ومةا  الحكومةة بمةةةة ص القوااةم المسةةةط يةة    -
الم يةةاش األمنيةةة    حمةةايةةة معطيةةاش معةةالاةةاش 

 106الواجب تساي ةا.

 ما وص ل ةيئة الح  في اإلاال  ب ويةا بخصةةةوص  
الطاب  التاريخي  اإلحصا ي و  الع مي ل معطياش  

 . 107زاش الطاب  المخصي

 نئس القانفن.من  27الف ر  أ من العقة   -106
مةق     21الاةةةةقة  في   2.09.165من العررةةةا   م     33العةقة     -107

العتنلق لقعقر  ارشةخقص ال اتةةن    08.09لتطبةق ال قوان  م     2009
 .تجقه منقلج  العنطةق  ذا  الطقلع الشخاي
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سخخخلطخة تلقي التصخخخريحخات وطلبخات  
اإلذب والترخيع والتصخخخحيحخات ذات  
الصخخخلخخة بمعخخالجخخة المعطيخخات ذات  

 :الطابم الشخصي والبث فيها
تمارد ال انة الوطنية لم ا اة حماية المعطياش  
السةةة طةةة  ف   الطةةاب  المةةةخصةةةي هةة    زاش 

 المةة  ط المحماة في الي ايب الرالث  الكييياش  
 ال اب  مب الاةاب الرةاني مب الم سةةةو  المحةم ةة  

الةتصةةةة يةو  األز ص    ،لة ةاةنةةة طة ةاةةاش   تمةةةةمةةم 
مب   اليةقة ة اب    التة اخية  الممةةةةار  ليةةةةا في 

  هي:  27المااة 
تا يغ اب هوية الممرم المسةةةتق  في ال -

المغ ب الة ي يحةم محةم المسةةةس ل اب  
 المعالاة القاطب بالخار ؛

التصةاريو المنصةوص ا يةا في المااتيب   -
 تسةةة ةية   صةةةةم  109  13   108 2االةاةنةةم12

 التص يو؛

هوية المسةةةس ل اب معالاة السةةةاالش  -
لة ةعةمةو    لةغة ر فةتةحةةةةا  الةمةمسةةةو ةةة 

مب   19110المنصةةةوص ا يةةا في المةااة  
 ه ا القانوص.

مب    28  ة ا ت ة  المنصةةةوص ا يةةا في المةااة  
األشةةةخةةاص    08.09الةقةةانةوص   الةمةتةعة ة  بةحةمةةايةةة 

الطةةاب    المعطيةةاش زاش  الةة اتييب تاةةا  معةةالاةةة 
 المخصي.

 
تشةةةررنة  خقصةةة ن تخضةةةع منقلج   جقء فةه:   لقرةةةت نقء أحكق     - 108

. تاةررح مةةبق في 2العنطةق  ذا  الطقلع الشةخاةي إلى مق رلي :...
 الققال  ارخره. 

واةة  على أوه   راةع التاةةررح العةةةبقن العناةةاص علةه في   -109
أعاله االة   رتضةةةعن االلتزا  لةحجراء العنةقلجة  اف ةق رحكةق     12العةقة   

 ةق للشةةةراط الاا ة  في ية ا ية ا ال ةقوانن لة ه اللجنة  الا نةة   ب
 الفرع.

سخخخلطخة البخث في الشخخخمخايخات ذات  
الصخخلة بانتهانات حماية المعطيات  

  ذات الطابم الشخصي:
الاةث في خول الممةةة ح ل انةة الوطنيةة سةةة طةة  

المةةةكاياش المتع قة بانتةا اش الح  في حماية 
المعطياش زاش الطاب  المةةةخصةةةي حيث جعم مب  
اختصةةاصةةاتةا  ت قي شةةكاياش  م شةةخ  معني  
يعتا  نيسةةن تضةة ر بنمةة  معالاة معطياش زاش 
طاب  شةخصةي  التحقي  بمة نةا  االسةتاابة لةا  
 ال ا ا يةا باألم  بنمة  تصحيحاش و   حالتةا ا ن 

،  ما  111الم    صةةم المتابعة و  هما معا   يم  
خول لةةا اختصةةةةاص   ج ا  خا ة، بنةا  ا ن ط ةب 
السةةة ةطةةاش   الةعةمةومةيةةة،  السةةةيةمةةا  السةةة ةطةةاش 
القضةا ية، ا ن العناصة  الخا ةعة لتقمي ها و نا   
النزااةاش النةاشةةةئةة اب تطاي  هة ا القةانوص و  

 .112النصوص المتخ ة لتطايقن 

تختخبخم عخمخلخيخخات تخمختخم األشخخخخخخخا   
بخحخمخخايخخة  بخحخقخوقخ الصخخخلخخة  هخم ذات 

 المعطيات الشخصية:

تةقةيةةم مةعةةالةاةي   تةتةاة   بةةالة ةاةنةةة  الةممةةة ح  ونةةاط 
المعطياش زاش الطاب  المةةخصةةي ب حكا  القانوص  

 تمت  األشةةةخةاص بحقو ة  المكيولةة    08.09
في هة ا الاةاب مب الح  في الولو   الح  في 

 زل   ف    ،التع ر  الح  في التصةحيو  يي ها

رةقع  الت اء   24واة  على أن   تةةل  اللجن  الا نة  ةاخ  أج   - 110
من تق ر  إر اع التاةررح اصال عن التاررح الع كا  ت  ج خاقئاه اجالق 
في جعةع ععلةق  جعع العنطةق  أا إ رةةةقلهق رعكن للعةةةة اض عن 

 الع كا .العنقلج  أن ربقشر العنقلج  لعجرة تةل  الاص  
 . 09.08مقوان  م   من  28الف ر  ال قوة  من العقة   -111
 نئس القانفن.من  28الف ر  ال قوة  من العقة   -112
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لااب ال اب  مب الم سةو   الكييياش المحماة في ا
 المحمه ل انة.

مهمة اإلخبار بالحقوق ذات الصخخخلة 
 بحماية المعطيات الشخصية:

حيةث ولز  القةانوص ال انةة بة ص تقو  بمةةةكةم اا   
بةمخاةار العمو   األشةةةخةاص المعنييب بحقو ة   
الةقةةانةوص   يةنة  اة ةيةةةةا هةة ا  الةتةي   الةتةزامةةاتةةة  

زل   النصةوص المتخ ة لتطايقن  ما نصةت ا ن 
 .08.09مب القانوص  29المااة 

االختصةةاصةةاش  المةا     أن مانطالق من  المالحا  
المسةةةنةمة  لن ال انةة الوطنيةة لم ا اةة حمةايةة 

موجب القانوص  بالمعطياش زاش الطاب  المةخصةي 
ونةا تمةةكم وحم   ، الم سةةو  المحمه لةا  08.09

و ةةة   المنظومةة الحمةا يةة ل ح  في حمةايةة 
مب خالل سةةةة ها ا ن  الحياة الخاصةةةة بالمغ ب

حماية المعطياش المةةخصةةية مب شةةط   ااتما   
السةةةةاه يب ا ن معةالاتةةا  النةور بةالحقوا  

الةمةعةةالةاةةة    الاماااناىايااة األشةةةخةةاص  لةيةةا ةةمة  بةةن 
 معطياتة .

الةمةةةةا    اةمة ةيةةة اراسةةةةة  تةحة ةيةةم   تةيةيةةم 
 االختصةةةاصةةةاش المو ولة  لن ه   ال انة فيما  
يخ  حمةايةة المعطيةاش المةةةخصةةةيةة ونةةا مةةا  

خالل اصةةاش تسةةة  ا ن ه   الحماية مب  اختصةة
 هي:مستوياش وساسية    اله

الم ا اة الحما ية القا ية ل معطياش المةةخصةةية  
حةقةوا  انةتةةةةاك  ةحة  مةب  وي   تةة مةيةنةةةةا مةب 
االنسةةةاص، السةةةيمةا في ارتاةاطةن بةالحيةاة الخةاصةةةة  
لوف اا،  زلة  مب خالل سةةةة هةا ا ن توف   ةم  

المعطياش  الضةةواب   العناصةة  الم زمة بمعالاة 
 ما ين  ا ن زل  القانوص  منو ال خ   االز ص  

 حصة  المعطياش المةخصةية الم ز ص  ،مم التصةاريو

يةةم  تةمةتةةم  وص  يةنةاةغةي  ال  الةتةي  بةمةعةةالةاةتةةةةا  تة ةة  
 المعال   ليةا و  تقتضي مساط   ش  ط  يي ها. 

الم ا اة الحما ية الاعمية ل معطياش المةخصةية  
الضةةة  ريةةة  تصةةةحةيةو طة ا   الةاةزا اش   تة تةيةةب 

 ييياش المعالاة   ةماص حقوا األشةخاص في  
رف  االنتةةا ةاش التي تطةال حقة  في حمةايةة 

 معطياتة  المخصية  ما يكي ةا القانوص.

الةمةعةطةيةةاش   بةحةمةةايةةة  الةنةةةور  الةعةمةةم اة ةن 
الةقةةانةونةيةةة   مةنةظةومةتةةةةا  المةةةخصةةةيةةة  تةعةزيةز 
الةمةتةعة ة    األرا   الةمةقةتة حةةاش   الةتةنةظةيةمةيةةة اةاة  

 .بمماري  و  مقت حاش القوانيب  يي ها

 ا ن ال ي  مب القيمةة المسسةةةسةةةةاتيةة لةة    
ال انةة  وهميتةةا الحمةا يةة في حمةايةة الح  في 
الحيةاة الخةاصةةةةة السةةةيمةا مةا يتع   بةالمعطيةاش  

ونةا    إت  ،المةةةخصةةةية  از  ال يتازو مب ه ا الح 
الحمةةا ي   حةةاجةةة  لن تعزيز  توطيةةم ا رهةةا  في 
الةقةةانةوني   اإلطةةار  تةعةتة ي  الةتةي  الةنةقةةا ة    تةاةةا   

   ايم:المنظ  لعم ةا مب 

مال مة   ةعةا القانوني م  مسةتاماش اسةتور 
تةتةمةتة     2011 بةةةةا  لةن مةسسةةةسةةةةة   االرتةقةةا  

 باالستقالل المالي  اإلااري.

ال ف  مب  مراتةا الامةة ية  ال وجسةةتيكية حتن 
قو  بةالمةةا  المنوطةة بةةا  سةةةوة بةالتاةارب  ت

 الم لية  التا بة التونسية  الي نسية.

تعزيز انيتةاحةةا ا ن محطيةةا الخةارجي السةةةيمةا  
 ةةةعم في   أ مهنا  مم ز يالحا المةمني،الماتم  

ي طضاا فةمإل مضااننماألنشااطةمالايمم  هااماطا ب،
كما مأ مم ونا متنجههمن م عا نا  ،بمةةامةةا   فتع ال

بةال غةة  ابا موالادتئالمتصااا  بمعن ا ممالايا بيرمواليا ب
الي نسةية مما يحم مب  شةعاح ام ةا التحسةيسي  

  اإلخااري  التواوي.
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 الةا ا  ميكانز  مسسساتي مب مةامن السة  ا ن حماية ح مة الحياة 

:الخاصة مب ااتما اش اإلاال  السمعي الاص ي
االرتقةا  بةالةية ة الع يةا لالتصةةةةال السةةةمعي  ت   

بمقتضةةةن ظةي     2002الاصةةة ي المحم ة سةةةنة  
ال ي    2002يمةةت   31الصةةاار في   1.02.212ر   

الصةاار في   1.16.123نسة  بالظةي  المة يم ر    
 لن م تاة مسسةسةة اسةتورية    2016113يمةت   25

الايةةمة    2011سةةةنةةة   الحكةةامةةة   ةةةمب هيئةةاش 
 .114 التقنيب

لمسسةةسةةة المسةةتورية مةمة   وسةةنم  لن ه   ا
السةة  ا ن احت ا  التعاي  التعماي لتياراش ال وي  
الةمةيةةماص   الةمةعة ةومةةة فةي   الةيةكة ،  الةحة  فةي 
السةةةمعي الاصةةة ي،  زل  في  طار احت ا  القي   

 .115الحضارية األساسية   وانيب المم كة

األ لةن مةب   الةمةةااة    11.15  الةقةةانةوص ر ة  تةنة  
يةا لالتصةةةةال المتع   بةماةااة تنظي  الةيةآة الع 

السةةةمعي الاصةةة ي ا ن وص هة   األخي ة تتولن  
السةةةة  ا ن  ةةةماص سةةة ية ممارسةةةة االتصةةةال  

 زل  في  طار    ،السةمعي الاصة ي  مامو وسةاسةي
احت ا  القي  الحضةةةةاريةة األسةةةةاسةةةيةة   وانيب  

 
  1.16.123ظهةر الشةررق  م   من ال  31الف ر  ارالى من العقة    -113

العتنلق لحعقة     11.15لتنفة  ال قوان  م     2016غشة     25صةقة  في 
لالتاةقض الةةعني الباةر ن الجرر   الررةعة  ع ة  تنظة  الهةغ  النلةق  

 .6810ص (ن2016شتنبر  22)  6502
النناان الفرعي الرالع من البقب ال قوي عشةةر من ظهةر من ظهةر  -114

ال ريدة  ( لتنفة  وص ال رةةتا   2011رالةاز   29)   1.11.91شةةررق  م   
(ن ارمةقوة  النةقمة   2011رالةاز    30)    –مكر     5964عة ة    الرغمممم م 

كامة ن مة رررة  العطبنة  الررةةةعةة  ن رةةةلةةةةلة  الاثةقئق ال ةقواوةة  للق
 .2011العررلة  

المم كةة  حقوا اإلنسةةةاص  مةا هي محةماة في 
 المستور. 

الةمسةةةتور،   بةالعواة  لن الحقوا المحةماة في  
فةمص مب جم ةة حقوا اإلنسةةةةاص التي ن  ا يةةا  
ناةم الح  في حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة لوشةةةخةاص  

 .116 ح مة المنزل  س ية االتصاالش المخصية

 يتضو مب االختصاصاش المخولة ل ما س األا ن  
ل ةي ة الع يا لالتصةال السةمعي الاصة ي الممرجة  
في ه ا القانوص ونةا تتضةةمب جواناا مب السةةة   
ا ن حماية الح  في الحياة الخاصةة   حم القيوا  
الواراة ا ن الممةارسةةةةة اإلاالميةة السةةةمعيةة  

القةةانوص المنظ  ل ةيةة ة    ،الاصةةة يةةة حيةةث يخول 
المتصةةة ةة بحمةايةة  ل ما س مةةا  منةةا ت ة  
حقوا اإلنسةةةاص  التي ينمر   ةةةمنةا الح  في 

 حماية الحياة الخاصة،  هي: 

االتصةةةةال   - احةتة ا  حة يةةة  السةةةةةة  اة ةن 
لسةةمعي الاصةة ي    ا ح ية التعاي   حمايتةا،  ا

احةتة ا   ااة    الةةميةمةقة اطةيةةة    مةاةةاا فةي  طةةار 
 ؛117 حقوا اإلنساص طاقا ألحكا  المستور

ظهةر ال ي ر  رنئ  ا بمفجب ال  2011  من فغمممبف   165الفاةةة    -115
 والمنشمف  بال ريدة الرغمم  (  2011رالةاز   29)   1.11.91شةررق  م   

(ن ارمةقوة  النةقمة  للقكامة ن  2011رالةاز    30)    –مكر     5964عة ة  
بنة  الررةةةعةة  ن رةةةلةةةةلة  الاثةقئق ال ةقواوةة  العررلةة   مة رررة  العط

2011. 
 .2011فغبف  من  24الفا   -116
البن  اراض من الف ر  ال قوة  من ال قل   من الظهةر الشةررق  م   -117

  11.15لتنفةة  ال ةقوان  م     2016غشةةةة    25صةةةةقة  في     1.16.123
 .العتنلق لحعقة  تنظة  الهةغ  النلةق لالتاقض الةعني البار 
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السةةةة  ا ن  رسةةةا  ممةةةةم سةةةمعي  -
بصةةة ي يحت    ي  الك امةة اإلنسةةةانيةة  ينةاهض  

 ؛118 افة وشكال التمييز
األطةيةةال   - حةقةوا  حةمةةايةةة  السةةةةة  اة ةن 

الةنةةاشةةةن    احةتة ا    الةاةمةةةور   السةةةةة  اة ةن 
 ؛119وخال ياش المةنة

تةتضةةةمةب   الةاةنةوا  وص مضةةةةامةيةب هةة     الةمةالحةا 
مقتضةةةيةاش زاش صةةة ةة بحمةايةة الح  في الحيةاة  

الح ص  ن مةمملما س الةي ة   وتتاااند  ،الخاصةةةة
حمةةايتةةةا  احت امةةةا مب  اةةم متعةةةمي   ا ن 

 سااا معندالخمماش السةمعية الاصة ية بالمغ ب،  
سةةة الصةةحيية  الحميث اب  ةة  رة احت ا  الممار

لحقوا اإلنسةةاص و   ي  الك امة االنسةةانية التي  
يعتا  احت ا  ح مةة الحيةاة الخةاصةةةةة لوشةةةخةاص  

مةنةةةةا حةز   عاناادم  أو  ، مةعةطةيةةاتةةة   سةةةمةعةتةةة  
عا مم الةتةي مب  الاحاادياا م األطةيةةال  حةقةوا  حةمةةايةةة 

ممةةةموالتةةا احت ا   حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةةة  
لوطيال حسةةب اتيا ية حقوا الطيم المصةةااا  

المغ ب  ما وسة ينا تاياص زل  في ا ين مب  ام  
 المحور المتع   بالممارسة االتيا ية ل مغ ب.

احةتة ا    الةمةاة ةس اة ةن  وص مةةةمةةة سةةةةة    ةمةةا 
وخال يةاش مةنةة الصةةةحةافةة مب  اةم ممةارسةةةي  
،ممالصةةحافة السةةمعية الاصةة ية  مسسةةسةةاتة  
تمةمم حماية الح  في الحياة الخاصةة مب شةط   

ت ا   حيث وص اح   ، ااتما اش الممارسةةةة الصةةةحيية
وحم   يشاااكلالحياة الخاصةةةة  الح  في الصةةةورة 

 ور اص وخال ياش مةنة الصحافة. 

االختصةاصةاش التي    ي  ممفمب  ،  لن جانب ما سةا 
خولةةا الممةةة ح ل ما س األا ن ل ةية ة الع يةا  

 
 نئس القانفن.الف ر  ال قوة  من العقة  ال قل   من  4البن   -118
 نئس القانفن.من الف ر  ال قوة  من العقة  ال قل   من  8البن   -119
 نئس القانفن.من  4من العقة   1البن   -120

لالتصةال السةمعي الاصة ي مب وجم  ةا  القطاح  
  ةةةماص احت امن ل ضةةةواب  القانونية  التمبي ية  
الةحةيةةاة   بةةاحةتة ا   الةمةتةعة ةقةةة  الةاةوانةةب  فةيةةةةا  بةمةةا 
الخاصةةةة لوشةةةخاص، فمص الممةةة ح ويضةةةا خول لن  

وخ   يمكب مب خاللةا تعزيز  اخاصاا صاا  موسااىط
حماية الحياة الخاصةةة مب الممارسةةة الصةةحيية  

وتامثلمهاهماتخاصاا صاا  مم  .لح الماسةةة لة ا ا
 :والتىطمأس س مفي

ت قي ط ااش الت اخي   األز ص  التصاريو   -
  ،المتع قةة بماةال االتصةةةال السةةةمعي الاصةةة ي 
 منو الت اخي   األز ص الم  ورة  فقا ل نصوص  
التمةةة يعيةة  التنظيميةة الاةاري بةةا العمةم في 

ونةن اب ط ي  هة   المةمةة    ،م120الميةماص حيةث 
 ة ا ن توجين المتعةميب  لن  يعمم ما س الةي

التقيةم بةالضةةةواب  المنظمةة ل قطةاح بمةا في زلة  
 احت ا  ح مة الحياة الخاصة.

المصةةاا ة ا ن افات  التحمالش الخاصةةة   -
بالمة  اش الوطنية ل تصةال السةمعي الاص ي  لن 
وص يامي  ام المصةةةاا ة بامي  المالحظاش التي  

   يمكب ل ما س مب خالل س طة  ،121ي اها مييمة
المصاا ة المخولة لن وص ي ز  المتعةميب التقيم  
باحت ا  الح  في حماية الحياة الخاصةة  از  مب  
 ةواب  الممارسةة الصةحافية بالماال السةمعي  

 الاص ي.
الةمةخةةالةيةةاش   - اة ةن  الةعةقةوبةةاش   صةةةةمار 

الم تكاة مب لمص متعةمي االتصةةةال السةةةمعي  
الاصةة ي، و  تقمي  ا ت احاش في شةة ص العقوباش  

 فقةا م يةةا  لن السةةة طةاش المختصةةةةالمت تاةة ا
الاةةاري تحمالش   ل ةتمةةة ي   العمةةم  لةةمفةةات   بةةن 

المةةةي  الة ي يخول لةن الح ص    ،م122المتعةةميب

 نئس القانفن.من  4من العقة   5البن   -121
 نئس القانفن.من  4من العقة   9البن   -122
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ا ن احت ا  الحيةاة الخةاصةةةة  مةا هي منصةةةوص  
 ا يةا في القانوص   لحاا الازا اش بالمخالياش.

ت قي المكاياش المتع قة بخ ا الضواب    -
المةتةعةةةةميب  الة نظة  فيةةةا  القةةانونيةةة مب  اةةم 

السةةة ةطةةاش   و ةةانةةت مةقةةممةةة مةب  ةاةةم  سةةةوا  
الحكوميةة  التمةةة يعيةة  الت ابيةة و  المنظمةاش  

ت ةة    ،123المةةمنيةةة  الحزبيةةة  النقةةابيةةة   ةة لةة  
األفة اا مةب    124الةمةقةةممةةة مةب  ةاةةم  تةعةةم  الةتةي 

التعةةميال الايمسةةةتاةةماش  القةةانوص     م بةةةا  جةةا  
11.15. 

القانونية    أ مالتااىط   يتضةةو مب خالل ما سةةا   
الاصة ي  ل ةي ة الع يا لالتصةال السةمعي  المتاحة  

السةةةة  ا ن احت ا   حماية الح  في ح مة  في
م:لنتنيتممإالحياة الخاصة بالمغ ب 

سةةة طةة الم ا اةة القا يةة مب خالل منو   -
فةيةةةةا   الةتصةةةةاريةو  الةاةةث  الةتة اخةية   تة ةقةي 

افةةات    عى  اا مم المصةةةةاا ةةة ال وي حول    بةةما  
التحمالش الخةاصةةةة بخةممةاش االتصةةةال السةةةمعي  

 لاص ي.ا
سةة طة الم ا اة الاعمية التي تخول لةا   -

 فيمحا لاةت تيةب الازا اش  المسةةةااةمة ا ن زلة   
اإلخالل بالضةةةواب  القانونية مب  ام المتعةميب  
بما فيةا احت ا  حقوا اإلنسةةاص  السةةيما الحياة  

 هو مةا ييصةةة ةن الاةاب ال اب     ،الخةاصةةةةة لوف اا
الخةاص بةالم ا اةة  العقوبةاش الة ي تمةةة ف ا ن 

 ام ية ت تياةا الممي ية العامة ل ةي ة.

  لن جانب ا ر الةي ة الع يا لالتصةةةال السةةةمعي  
 ي في  ماص احت ا  الح  في حماية الحياة  الاص

مب ااتةما اش الممةارسةةةة   تحصااا ن ا الخةاصةةةة  

 
 نئس القانفن.من  7الف ر  ارالى من العقة   -123
 نئس القانفن.من  7من العقة  الف ر  ال قوة   -124
 نئس القانفن.من  5الف ر  ارالى من العقة   -125

اإلاالمية السةةمعية  الاصةة ية بالمغ ب مب خالل 
السةةةة  ا ن  نيةاز القةانوص المنظ  ل ممةارسةةةة  
القةةانونيةةة  التةنةظةيةميةةة زاش  الضةةةواب    احتة ا  
الصةةة ةة، فةمص ا رهةا الحمةا ي ويضةةةا يت  مب خالل 

 االسةةةتمةةةةارة المخولةةة لةةا  سةةة طةةة اال ت اح  
 . 11.15بمقتضياش القانوص 

اال ةتة اح   لة ةةةيةة ة سةةة ةطةةة  الةممةةة ح  مةنةو  فةقةةم 
 االسةةتمةةارة مب خالل بعض فصةةول ه ا القانوص  
 التي مب شةة نةا تعزيز  توطيم حماية الح  في 
الحيةاة الخةاصةةةة مب  اةم الممةارسةةةة الصةةةحييةة  

موياممذلكمن مخالل: 125السمعية الاص ية.

 م مسةة لة تحال  لين مب   بما  ال وي في  -
المحةةالةةة مب  اةةم الحكومةةة   لةةمص الم ةة    ةة ا 
 الا لمةاص اب ط ي  ر يس الحكومةة و  ر يسةةةةا  

 ما سي الا لماص.
لة  ةيةس   - الة وي بمةةةةكةةم  جةوبةي   بةةما  

القوانيب و  ممةةةةاري   الحكومةةة في ممةةةةاري  
الم اسةةةي   اةم ا  ةةةةةا ا ن ما س الحكومةة  
   مةا ياةمي ما س الةية ة رويةن  جوبةا ل  يسةةةي
القوانيب   الا لمةةاص بمةةةة ص مقت حةةاش  ما سةةةي 
المتع قةة بةالقطةاح  اةم ا  ةةةةةا ا ن الما س  

 المعني باألم .

  ال وي ل سةةة طةة مةا يمكب لما س الةية ة  بةما   
القضةةةا يةة بمةةة ص المةةةكةاياش المحةالة مب  ا ةا  
المسةةتنمة  لن خ ا وحكا  النصةةوص التمةة يعية  

 . 126المتع قة بالقطاح السمعي الاص ي

  زا  ةاص  ةم مةا تقةم  يا   وهميةة الةية ة الع يةا  
لالتصةةال السةةمعي الاصةة ي، بااتاارها مسسةةسةةة  
اسةتورية مختصةة في  ةا   تقنيب ه ا القطاح  

العتنلق لةحعةقة     11.15ال ةقوان  م   من    7من العةقة     5الف ر     -126
 غ ق  افشا ة إل ف.تنظة  الهةغ  النلةق لالتاقض الةعني البار ن 
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 االحت ا  ل ح  في حمةايةة في تحقي  الحمةايةة  
الحيةاة الخةاصةةةة مب  اةم المتعةةميب في ماةال 
االتصةةةال السةةةمعي الاصةةة ي  صةةةم االاتةما اش  

نطةةاا  يرتكران اا  االنتةةةا ةةاش التي  ةةم   ، فةةمص 
المسسةةسةةة يمكب وص تحم   الحما ي لة  العمم  

 : المامثىةمفيمنن بعض الاوانب 

مسة لة اسةتقاللية الةي ة الع يا لالتصةال  -
بكةيييةةة تمةةةكيةةم  السةةةمةعةي الة ارتاةةاط  اصةةة ي 

  9المااة    وفقمنياضااا   ما سةةةةا األا ن  ما 
  ة ا  يييةة تعييب المةمي  العةا    ،مب هة ا القةانوص

  13ل ةيةآة  صةةةالحيةاتةن  مةا هو  ارا في المةااة  
 مب زاش القانوص.

ام  جعم حقوا اإلنساص  از  مب اإلطار   -
احت امةن في   عى ممالة ي يناغي وص تسةةةة  الةية ة

بمةةكم صةة يو في و  ،معي الاصةة يالميماص السةة
   ساد استوري لة   المسسسة. 165اليصم 
مسة لة  ةعم التناسةب الضة  ري ما بيب   -

االاتما  ا ن حقوا اإلنسةةاص  السةةيما الح  في 
حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة اةامةة  المتع قةة بةالم وة  
 األطيال ا ن  جن الخصةوص مب  ام متعةمي  

السةةمعي الاصةة ي  العقوباش المت تاة  االتصةةال  
  ،اب هة ا االاتةما  و  الخ ا  ت تياةاش  صةةةةمارهةا 
انتةةةاك هةة     الةة ي  ةةم يمةةةا  ا ن  المةةةي  

مب  ام ه   األط افمالحقوا
 

4 
ااتةةما اش   الخةةاصةةةةة مب  ل صةةةحةةافةةة  حمةةايةةة الحيةةاة  الوطني  الما س 

 :الممارسة اإلاالمية المةنية
الما س الوطني ل صةةةحةافةة مسسةةةسةةةةة  يعتا   

ل ضةةا  ال اتي ل ممارسةةة الصةةحافية  اإلاالمية  
القةةانوص ر    ممبةةالمغ ب،   90.13محةةم ةةة بموجةةب 

الةةوطةةنةةي   الةةمةةاةة ةةس  بةةمحةةماه  الةةقةةا ةةةةةي 
، هو هيئةة تتمت  بةالمةةةخصةةةيةة  127ل صةةةحةافةة
 االسةةةتقالل المةالي، يمةةةمةم نطةاا  ممالمعنويةة

المةنييب  المسسةسةاش    اختصةاصةةا الصةحافييب
 .128الصحافية

  م اةم  لن الما س الوطني ل صةةةحافة،  ف  
هة ا القةانوص، بةالح ص ا ن احت ا  الصةةةحةافييب  
 المسسةةةسةةةاش الصةةةحافية ل ضةةةواب  القانونية  

 
لتنفة     2016مق      10صةقة  في    1.16.24الظهةر الشةررق  م    -127

ال ةق ةةةي لةححة ا  العجلس الا ني للاةةةقةقفة ن   90.13ال ةقوان  م   
 .2961ن ص 2016ألرر   7لتق ر   6454الجرر   الررعة  ع ة 

المنظمةة ل مةنةة بمةا في زلة  ح صةةةة  ا ن 
 .129التقيم بمرياا آخال ياش المةنة

الةقةوانةيةب  األنةظةمةةة   اراسةةةةة  تةحة ةيةةم   تةيةيةةم 
 لن جةانةب  المتع قةة بمزا لةة مةنةة الصةةةحةافةة  

الةممةةةةار  لةيةةةةا وخةال ةيةةاتةةةةا  وص مةب    ،مةيةرةةاا 
مقتضةةةايتةا الح ص ا ن احت ا  حقوا اإلنسةةةاص  
و نا  ممارسةةةة مةنة الصةةةحافة سةةةوا  مب  ام  
الصةةحافييب و  المسسةةسةةاش الصةةحافية، السةةيما  
الح  في الحياة الخاصةةةة  ما تمةةةتمم ا ين مب  

 اناص   الح  في الصورة  يي ها.

العجلس    90.13ال ةةقوان  م     من   1العةةقة     -128 لةةححةة ا   ال ةةق ةةةي 
 .الا ني للاققف 

 المافة السابق . -129
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المتع     88.13لقةانوص   في هة ا اإلطةار ناةم وص ا
بالصحافة  النم  ال ي يمكم الح ص ا ن  امال  
وحكامن  التقيم بةا مب  ام الصةةحافة مب جم ة 

الةمةاة ةس الةمةو ةولةةة  لةن  نة  في    ،الةمةةةةا   ونةةن 
الةمةمةةارسةةةةاش   تةاة ية   اة ةن  وحةكةةامةةن  مةب  بةعةض 
الصةحافية المنتةكة ل حياة الخاصةة  ما اسةترنن  

ب ح ية المع وماش زاش الصةة ة بالحياة الخاصةةة م
الممارسةة الصةحيية  الح  في الولو   لن الخا   

  المع ومة مب  ام الصحافياش  الصحافييب.

 يتضو زل  مب خالل المااة السااسة مب القانوص  
التي تسةةةترني المع ومةاش التي ت  تقييةم    88.13

الح  في الحصةةةول ا يةةا طاقةا ألحكةا  اليق ة  
التي مب  و  ،مب الةمسةةةتور 27الرةانيةة مب اليصةةةم 

  مب ما تضمنتن   الحياة الخاصة لوف اا .

 مةا وص هة ا القةانوص الة ي يسةةةة  الما س ا ن 
انضةةااط الصةةحافة  الصةةحيييب  لين ي ز  الصةةحم  

  09.08االلكت  نيةة التقيةم بمقتضةةةيةاش القةانوص  
المتع   بحمةايةة األشةةةخةاص الة اتييب  المتع    

،  130تاا  معالاة المعطياش زاش الطاب  المةخصةي 
اإلشةةار في ماال الصةحافة  النمة   بما في زل  

ال ي يتعيب وص يخضةةة  هو األخ  لمقتضةةةياش ه ا  
 مب ه ا القانوص.63األخي   ف  المااة 

الصةةةحةةافةةة  الةقةةانةوص يةمةنة  اة ةن  نةيةس  وص   ةمةةا 
االلكت  نيةةة وي  شةةةةةةار يتضةةةمب   المكتوبةةة و  
اسةةةتعمةاال يي   ةانوني ل معطيةاش المةةةخصةةةيةة  

 .131 ألهماف  شةارية

 
غش     10نصةقة  في   1.6.122من الظهةر الشةررق  م     33العقة    -130

العتنلق لقلاةةققف  االنشةةرن الجرر      88.13لتنفة  ال قوان  م     2016
 .5966( ص 2016غش   15صقة  في ) 6491الررعة  ع ة 

 .العتنلق لقلاققف  االنشر 88.13ال قوان  م   من  64العقة   -131
 نئس القانفن.من  90ا 89ا  75ا  71العقة   -132
ال ةق ةةةي لةححة ا  العجلس    90.13من ال ةقوان  م     36العةقة     -133

 .الا ني للاققف 

  لن جةانةب زلة ، فةالما س يح ص ا ن حمةايةة 
الحياة الخاصةة مب ااتما اش الممارسةة الصةحيية  
ا ن  ةةةو  مقتضةةةياش  انونية تة  اسةةةتعمال  

بغ ر التمةةي   ملصةورةالمةخصةية و  المعطياش  ا
132. 

ت تيةةب  الممةةة ح ل ما س صةةةالحيةةاش    ةةم خول 
العقوبةاش تاةا   ةم ممةارسةةةةة منتةكةة لةة    

 .133خال ياش المةنةاألحكا   مخ ة بقواام  و

 مةا وص الما س يمةارد ا ر  الحمةا ي ل ح  في 
حماية الحياة الخاصةة مب شةط  الصةحافييب وف اا  
 مسسةةسةةاش مب خالل ح صةةن ا ن احت ا  ميراا  

الصةةةحةةافةيةيةب    ،األخةال ةيةةاش انضةةةاةةاط   السةةةيةمةةا 
 مسسةةةسةةةةاتة  ل ماةاا    األحكةا  المتع قةة  
ب  باحت ا  الحياة الخاصةة  ام  انتةا ةا ألي سةا 

 مب األسااب.

  134ميرا ا قدموضا ممالما س وتجدبماط ا ب مإل مأ 
  135اسةةةتنةااا  لن الصةةةالحيةاش المخولةة لةن  ةانونةا

 ةةمنن مااا    وحكا   يتعيب ا ن الصةةحافييب  
االلةتةزا  بةةةةا    خااللالةمةةةنةيةيةب  مةسسةةةسةةةةاتةةة  

بمةا في زلة    ،ممةارسةةةتة  لعم ة  الصةةةحيي
 حيث ن  ه ا الميراا ا ن  ،احت ا  الحياة الخاصة

الصةةةحةةافةةة بمامواةةة التزامةةاش   ا    ن ممتقيةةم 
الماتم    منةا ما يتصةةم بحماية  احت ا  الحياة  

 الخاصة لوف اا  : 

احت ا  الحياة الخاصةةةة:  فالحياة الخاصةةةة   -
ياو   لة ،  ال  م ةة   الحةمةيةمي لوف اا   المةاةةال 

مرا  لرئةس العجلس الا ني للاةةةقةقفة  رتنلق لنشةةةر مة ةقل   -134
لجرر   الررةةةعة  أخالمةق  مهن  الاةةةققف  في الجرر   الررةةةعة ن ا

 .5326نص 2019رالةاز  29صقة  لتق ر   6799ع ة
ال ةةقوان  م     2العةةقة     -135 العجلس    90.13من  لةةححةة ا   ال ةةق ةةةي 

 .الا ني للاققف 
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ل و ةةا    ا تحةةامةةن مب وجةةم نق ةةن،  ال  زا  ةةانةةت 
الحيةةاة الخةةاصةةةةة اال ةةة  طيةةمة    المنقولةةة اب 

م  وخ  االحتياطاش  ممبمص حة اامة، ما رة بو وح،
الال مةة في تقةمي  التوا ص بيب الح  في اإلخاةار  

 ؛136 ح  المواطب في الخصوصية
الح  في الصةةةورة: ف كم شةةةخ  الح    -

في تم   صةةةورتن  ط ا اسةةةتعمالةا مب ط ف  
الغي ، ال ة   زا  انت الصةةورة المسةةتعم ة تمخم 

و  ما رة مو ةةةوايةا  في  طةار  ةةة  راش اإلخاةار  
بمصةةة حةة اةامةة، و   زا  ةاص المعني شةةةخصةةةيةة  

الةتةقةةاط صةةةةورتةةن مماةمةومةيةةة، و  مةوافةقةةا اة ةن 
 . 137 استعمالةا

 مةا وار  الما س في هة ا المريةاا وحكةامةا وخ   
تمن  ا ن الصةحافييب المسةاد بالحيواش الخاصةة  

ا ن تقيةم الصةةةحةافي بةاحت ا     أكادلوف اا حيةث  
تغطية   ا   تة  الممةةتان    خاللالحياة الخاصةةة  

فية  و  المتةميب و  الضةةحايا،  ز ن  ا ن ام  
ا  و  الضةةحايا  ال  ز   صةةور المتابعيبنمةة  وسةةما  و  

ما رة تيوا ح  مم ةانةت هنةاك مصةةة حةة اةامةة
هسال  في الخصةةوصةةية،  ما يمن  نمةة  صةةور و  
وسةةةمةا   ةةةحةايةا الا ا   الانسةةةيةة و  ز ية   ال  

الةنةةاظة     يانااد  إذ  ،138بةمةوافةقةتةةة  الةمةيةرةةاا  هةة ا 
م.لقواام العمم الصحيي

مب المسةةةس ليةاش األخال يةة ل صةةةحةافةة حمةايةة  و
لحسةةةاسةةةة  القضةةةايا  االقاصةةة يب  صةةةوره  في 

. بةاإل ةةةافةة  لن  ةةة  رة الح ص ا ن 139ايةااجتمةا
الةنسةةةةيةةاص لةوفة اا مةب  ةاةةم   الةحة  فةي  احةتة ا  
الصةحافييب  المسسةسةاش الصةحافية  زل  بح ف  
 م المواا المكتوبة و  المصةةورة متن تايب ونةا  

.فضةةةال اب من   م 140تمس بالح  في النسةةةيةاص
ممارسةةة صةةحيية مب شةة نةا اإل ةة ار بسةةمعة  

 .141ة األف اا  ش فة   التمةي  ب

 ص الما س الوطني ل صةةةحةافةة مب خالل ح صةةةن 
ا ن احت ا  ممتةني الصةةحافة  مسسةةسةةاتة   
لح  األشةةةخةاص في حيةاتة  الخةاصةةةة بةااتاةارهةا  
مااالش مقيمة لح ية الصحافة  الح  في الولو   

الةقةةانةوص   فةي  الةخةاة   ةمةةا هةي  اراة    ،88.13 لةن 
الاماطاار مملةقةوااةةم  انةظةمةةة  لاأ  ةة ا   ةةةةعةةن  

ميرةاا وخال يةاش    خاللممن مملصةةةحةافةةالممةارسةةةة 
تمكب مب صةةم االنتةا اش التي    ،مةنة الصةةحافة

 ةم تطةال الح  في حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة  ح  
االنسةةةةاص حةقةوا  الااا مم  ،مةب  مةنةةن  األنارم يةاةعةةم 

 ةةمب منظومة المسسةةسةةاش  ف عىةممسسةةسةةة  
مالحما ية ل ح  في الخصوصية بالمغ ب.

م

 

 

 

 

 
 .من مة قل أخالمةق  مهن  الاققف  1ن  2العب أ  -136
 نئس الم ثاق.من  4ن  2العب أ  -137
 نئس الم ثاق.من  7ن 2العب أ  -138

 نئس الم ثاق.من  9ن 2العب أ  -139
 نئس الم ثاق.من  2.12العب أ  -140
 نئس الم ثاق.من  2.5 العب أ -141
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1 
انتةةا ةاش الح  في الحيةاة الخةاصةةةةة تطةال جةم انةاصةةة  الح  م  ارجةاش  

 متيا تة

 مش:خخخخخخخا  حرمة المسخخخخخخانته
تمةةكم ح مة المسةةكب وحم العناصةة  الممةةك ة  

الحيةاة الخةاصةةةة، لة لة  فةانتةةاك  ل ح  في حمةايةة  
ح متةةن مب  اةةم األشةةةخةةاص طايعييب  ةةانوا و  
معنوييب يعم مسةاسةا  ااتما  ا ن ح  المةخ   
في حياتن الخاصةةة،  ما وص تمخم سةة طاش الم لة  
يي  القةانوني  التعسةةةيي في ح مةة المسةةةكب  

 يعم انتةا ا لح  اإلنساص في حياتن الخاصة.

يي   انونية    يسةةام وص هناك ااتما اش  تاا  اش
بيب اليينةة  األخ   تطةال ح  بعض األشةةةخةاص  
حةقةةة  فةي  الةمسةةةةكةب  ةاةز  مةب  حة مةةة  فةي 

حيث ت    ،2016مارد    9الخصوصية  ما حمه في 
ا تحةا  منزل رج يب مر ييب بمةمينةة بني مالل مب  
 ام وشةخاص  االاتما  ا ية ،    متابعتة  مب  

 يالاا    . ام القضةةا  بتةمة   المةة  ز الانسةةي 
تع ر وشةةةخةاص ت بطة  اال ةاش جنسةةةيةة  مةا ي

ر ةةةا ية  ما مب جنس  احم و  جنسةةةيب مخت ييب  
لمالحقةاش  ا تحةا  منةا لة  و  األمةا ب الخةاصةةةة  

 .142التي يتواجم ص بةا

 
م ةقللة  عن لنة  مع مقعة  أةا  ) وةقشةةةط في تنظةعةق  ح امةة    -142

العةة  الجنةةةةي..( لتةق ر   يتننى لق ال الع لةةن االع لةةق  امزةاج
 .2021مق    25

  ةم سةةةا  ل انةة المعنيةة بحقوا اإلنسةةةاص وص  
اا ش اب   قةةا   ا  تا ي  المر يةة الانسةةةيةة  

األسةةةةاد القةاةض ا ةن هةة ا    ةة ا مب   ،  لقةةا  
الةكة اهةيةةة  الةتةمةيةيةز   الةتةحة يةض اة ةن   ااةةا اش 
وسةةةةاد مةية ةةة   األفة اا اة ةن  حة    الةعةنةم فةي 

 .143الانسي و  هويتة  الانسية

ا  الحق في  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخانته
 ة:  خخخخخخخخخخخخخخخخات الخاصخخخخالمحادي

تمخم سة ية الم اسةالش  المحاا اش الخاصةة  ةمب  
نطةاا الح  في حمةايةة الحيةاة الخةاصةةةة  تمةةةكم  

ل ل  يعم التمخم فيةا    ،مب حماية المعطياش جز  
  ها اا  التنصةةةةت  الم ا اةة  اات ا ةةةةةا  نمةةة 

بمرةابةة انتةةاك ل ح  في الخصةةةوصةةةيةة،  ا ن  
الضةةةمةةانةةاش الحقو يةةة التي  ف تةةةا  ال ي  مب 
االتيةا يةاش التي صةةةااا ا يةةا المغ ب في هة ا  
الاةاب، السةةةيمةا العةةم الةم لي ل حقوا المةمنيةة  

 ويضةا ما   ،تك يس المسةتوري السةياسةية،    ا ال
القانوص الانا ي،  كتوف   القوانيب تحت اسةتورية  

فمص الممارسةةة العم ية تسةةام حصةةول تاا  اش 
مب  اةم األييةار في ح  المواطنييب في سةةة يةة  

من اثة ة    العالحظةق  الختةقمةة  العتنل ة  لةقلت ررر   11الف ر     -143
الةةةةةقرةةةس    ايوةةةةةقنن    2016الةة ا    لةقة ةال  الةعةنةنةةةة   الةلةجةنةة  
.CCPR/0/MAR/CO/06  

 
حماية الح  في الحياة الخاصة  
 في  و  الممارسة العم ية 

 

 خامسا
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محةاا ةاتة  الةةاتييةة   ة ا تةمخالش يي   ةانونيةة  
  تعسيية مب  ام س طاش الم لة.

انتةا اش يي   انونية    م سةةةا ت مع وماش اب  
ل ح  في الخصةوصةية و نا  ونمةطة ال  ابة التي  

 .144تقو  بةا  واش األمب  المخاب اش
 سةةا ت بعض التقاري  انتةا اش طالت ممافعيب  
الةتةةمخةةم فةي  االنسةةةةاص مةب خةالل  حةقةوا  اةب 
خصةةوصةةياتة  اا  التنصةةت بمةةكم يي   انوني 

 .145ا ن هواتية  بااتماا تكنولوجية متطورة

ايخة خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالحق في حمانتهخا   
 ي:خخخخخالمعطيات ذات الطابم الشخص

تنةمر  الايةانةاش المةةةخصةةةيةة مةمةا  ةانةت الةماةامةة  
الةحة  فةي  تةحةمة ةةة   ةةةمةب ممةةةمةوالش  الةتةي 

 تمةمم    ،الخصةوصةية بااتاارها معطياش شةخصةية
الاةيةةانةةاش   المةعةطةيةةاش:    المةتع قةةة بةويةةةهةة   

األشةةخاص  زمتة  المالية    ةةعة  الصةةحي  
 الايني  انا ينة  الا يمية  االلكت  نية  ور ا  

لة لة  فحمةايتةةا القةانونيةة  العم يةة    ،هواتية 
هي مب صةمي  اإلج ا اش الضة  رية لحماية الح   

  17في الحيةاة الخةاصةةةة  مةا نصةةةت ا يةةا المااة  
مب العةةم الةم لي المتع   بةالحقوا المةمنيةة  

 ية. السياس

 
 نئس الفث ق .من  37الف ر   -144
 طالع    ه ا اإلطا  قةا:يمكن اإل -145

من اثة ة    ماجز ا مةق  أصةةةقةقب العاةةةلقة     49الف ر     -
االوةقن ن   الةقمة  لق الالعفا ة    لشغن العررب  ت ررر

  A/HRC/WG.6/27/MAR/3االرةةتنراا ال ا   الشةةقم   
 . 2017فبرارر  20لتق ر  

الت ررر الةةةةنا  حاض ا ةةةنة  ح ال اروةةةةقن لقلعررب   -
 .96ن  العنظع  العررلة  لق ال ايوةقنن ص 2019

حاض   التاةةةررح الاةةةقفي الخقص لت  ر  الت ررر الةةةةنا  -
لتق ر    2019قن لقلعررب خالض رةةن  ا ةةنة  ح ال ايوةةة 

 .2020واوبر  11

 ا ن ال ي  مب الماةوااش القةانونيةة الماة  لةة  
في حمةايةة المعطيةاش المةةةخصةةةيةة بةالمغ ب فةمص  
الوا   العم ي ل ح  في الحيةاة الخةاصةةةةة يا   
 جوا انتةا اش متوات ة تطال ح  األشةةخاص في 
حمةايةة معطيةاتة  المةةةخصةةةيةة مب  اةم وط اف  
متعماة : مسسةةسةةاش  اارية، وف اا مب الماتم ،  

  ،  طاح خاص، الصحافة  اإلاال ..   مسسساش اامة
فقم سةةا ت العميم مب الحاالش التي تع ر فيةا  
مواطنوص  مواطنةاش النتةةاك حقة  في حمةايةة 

 حقة  في حماية    ،معطياتة  مب ااتما  الغي 
 .146وسةةةما ة   ام   مةةةيةا ل غي  ا ص  زنة   

بطا    ويضةةةا نمةةة    ما سةةةام في ه ا الصةةةما
الةوطةنةيةةة  الةاةطةةا ة  ا لةمةةةنةيةةة،   ةة ا لة ةتةعة يةم 

الاياناش الطاية ألشخاص مب  ام وط اف متعماة 
نةطةةاا  اسةةة  اة ةن مةوا ة   تةةما لةةةةا اة ةن   تة  

 .147لكت  نيةطالتواصم االجتمااي  الصحافة ا

 يالحا وص االاتةما  ا ن المعطيةاش المةةةخصةةةيةة  
لوف اا يزااا اتسةةااا في ظم التطور التكنولوجي  
 التعةاطي الكاي  م  تقنيةاش التواصةةةةم الاةميةمة  
مب  اةم وف اا الماتم ،  مةا يت  االاتةما  ا ن 

 يتضةةةو    ،المعةالاةة األليةة  أثنا  مهة   المعطيةاش  
المسشةةة اش المقةةممةةة مب  اةةم   زلةة  مب خالل 

ا الةمةعةطةيةةاش  الة ةاةنةةة  حةمةةايةةة  لةمة ا ةاةةة  لةوطةنةيةةة 
 المخصية.

 ، غ ق  افشا ة إل ها.م قلل  عن لن  مع مقع  أةا  -146
  يمكن افطالع    ه ا اإلطا  قةا: -147

الت ررر الةةةةنا  حاض ا ةةةنة  ح ال اروةةةةقن لقلعررب   -
 .96ن  العنظع  العررلة  لق ال ايوةقنن ص 2019

ح ال االوةةةةقن لقلعررب  الت ررر الةةةةنا  حاض ا ةةةنة    -
ن جعنةة  الارةةةةط من أجة  الة رع را ةة  اح ال 2019

 .135االوةقنن ص 
الت ررر الةةةةنا  عن حقل  ح ال ايوةةةةقن لقلعررب رةةةن    -

 .28ن العجلس الا ني لق ال ايوةقنن ص 2019
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الةاةةم لا   بةتةطةور 1 يةتضةةةو مةب خةالل  الةمةتةعة ة     
المةةةكةايةاش الواراة ا ن ال انةة الوطنيةة لم ا اةة  
حمةايةة المعطيةاش زاش الطةاب  المةةةخصةةةي حا   
االاتةم اش التي تتع ر لةةا الايةاناش المةةةخصةةةية  
لوشةةةخةاص مب  اةم الغي  م  توالي السةةةنواش  

اي ال ي ما ال سةةا ما في بال ي  مب  ةةعم الو
و سةاط وف اا الماتم  المغ بي بخصةوص وهمية  
حماية معطياتة  المخصية، حيث يتضو وص العما 

شةةكاياش سةةنة   7 ز انتقم مب    ،في تزايم مسةةتم 
بزيااة ب غت   2016شةةكاية سةةنة    584 لن    2012
 سنواش. 5في ظ ف  577

اش زاش  ةةةةكايةةةةةةة تطور الم (1الجدوا )
 ية ةةةةةةة اش المخصةةةةةةةةيةةبانتةاك المعط الص ة 

 السنواش اما المكاياش

7 2012 

43 2013 

162 2014 

396 2015 

584 2016 
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تةطةةال  الةتةي  االاةتةةما اش  هةة    حةاة   يةتضةةةو   ةمةةا 
المعطياش المةةةخصةةةية لوف اا مب  ام الغي   مب  

زل    يا  ل  المسسةسةاش الصةحيية  الصةحافييبزل  
الصةةةةاارة اب  التةة اياةيةةة  القة اراش  بعةض  مب خالل 
الةي ة الع يا لالتصةةةال السةةةمعي الاصةةة ي  الق ار  

 
ن  2019الت ررر الةةةةنا  حاض ا ةةةنة  ح ال االوةةةةقن لقلعررب   -148

 .27  اح ال االوةقنن ص جعنة  الارةط من أج  ال رع را ة

  2016ينةةاي     7ب  المةسر     01.16  .و.ش.د.ب  ر    
المتع   با نام   منا  الممينة  ال ي تارن شةة  ة  

    راايو مارد .

 ورة:خخخخخخخخخخخخخخي الصخخخخخانتها  الحق ف
 لن جانب حماية مميمةةمم الح  في الحياة الخاصةةة،

االتصةةةةاالش  المةعةطيةةاش   المةنةزل  سةةة يةةة  ح مةةة 
المةةخصةةية، الح  في الصةةورة.   يعم  م مسةةاد  

 هةا و  التقةاطةةا ا ص بصةةةور األشةةةخةاص  مةا بنمةةة
موافقة وصةةةحابةا بمرابة انتةاك ل ح  في الحياة  

ل ل  حظي بحماية  انونية  ما يام  زل    ،الخاصةةة
في بعض مب المقتضةةةيةاش القةانونيةة سةةةوا  في 

يي  وص    ،القانوص الانا ي و   انوص الصةةحافة  النمةة 
الوا   العم ي لة ا الح  يا   تع  ةةا النتةا اش  
مب  اةم العةميةم مب األط اف سةةةوا  األشةةةخةاص  
العةااييب مب خالل  سةةةا ةم التواصةةةم االجتمةااي ا 

سةةةاوك  الواتسةةةاب..  و  مب  اةم األشةةةخةاص  اليةاي
المعنوييب مب مسسةةسةةاش امومية  مسسةةسةةاش  

خصةةةوصةةةا الصةةةحةافةة   ..،148خةاصةةةة  منةاب   االميةة
مةوا ةاةةة مةنةةابة   خةالل  يةتضةةةو مةب  االلةكةتة  نةيةةة،  ز 
 االمية في العميم مب المناسةةااش ام  ح ص اما 
مب المنةاب  ا ن حمةايةة صةةةورة هسال  األشةةةخةاص  

، بحيث  اص بعضةة  يظة    احت ا  حياتة  الخاصةة
في بعض هة   الييةميوهةاش بوجةن مكمةةةوف و  

حتن في الحةاالش  و ،بمةةةكةم يسةةةمو بةالتع ف ا يةن
اب رفض   يشاااكالمصاااري فيةةا    يامماتحاجا  التي  

وخة  جمي     فا نا ملمميامالتصةةةوي  مب المو وفيب،  
األشةةةخةةاص    الاالمنااةمماالحةتةيةةاطةةاش مةالمةو  لةحةاةةب 

الةيةيةةميةو نمةةة  مةقةةاطة   خةالل    149الةمةعةنةيةيةب الحةقةةا 
 مةا وص المسسةةةسةةةةاش اإلاالميةة بةالماةال  . يي هةا

اة ةن  تةقةةم   األخة    الةاصةةةة ي هةي  السةةةةمةعةي 

:  ص  أخالمةق  مهن  الاققف ن العجلس  19-ت ررر مرحلي كافة   -149
 . 23الا ني للاققف ن الف ر  
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ممارسةةةاش تمس بالح  في الصةةةورة  ما يسةةةام 
لسةةةمعي الاصةةة ي في اما ازل  الما س األا ن  

، تطةال هة   االنتةةا ةاش المتع قةة  150مب   ارتةن
بالح  في الصةةةورة جم شةةة ا و الماتم ، السةةةيما  

 . 151عمومية  الممةورةالنسا ،  المخصياش ال

 يتضةةو اتسةةاح ظاه ة انتةاك الح  في الصةةورة  
حيةث ب غ   ، از  مب انتةةا ةاش الح  في الحيةاة

النيةةابةةة العةةامةةة  المتةةابعةةاش التي ح  تةةةا  اةةما 
متابعة، باإل ةافة    289المو ةوح  المتع قة بة ا  

م.2019152متابعة وخ   ب س  سنة  241 لن 

 رف: خخخخخخخخخخخة والشخخخخخالم  بالسمع
 المة ف ارتااطا   يقا بالح  في  ت تا  السةمعة

الحياة الخاصةةة  تمةةكم وحم و ةةالان  ما تو ةةو  
زلة  التيسةةةي اش التي واطيةت لمةملول  نطةاا  
الح  في الخصوصية  ف  ما هو منصوص ا ين 

الةمةةااة   الةخةةاص    17فةي  الةةم لةي  الةعةةةةم  مةب 
 ا ن ه ا األساد  مم،بالحقوا الممنية  السياسي

الةة ي ج     حظيةةت بةةاهتمةةا  الممةةة ح المغ بي 
انتةا ةا مب  ام الغي  سةوا  بمقتضةن القانوص  
  ،الانا ي و   وانيب وخ    قانوص الصحافة  النم  
 ااتا  وص المسةةةاد بسةةةمعة  شةةة ف الغي  ب ي 

 
  7الع  خ في    02.16على رةةبة  الع قض :  مرا    .أ. . .ب   م    -150

العتنلق لبروةقم   مةةةةرج الجررعة   الة   تب ةه شةةةركة     2016رنةقرر  
 .العجلس ارعلى للةعني البار   ن1مة  

 .28ن ص 2019ت ررر العجلس الا ني لق ال ايوةقن لةن   -151
النةةقلة  كلعة  الاكةة  النةق  للعلة  لة ه مقكعة  الن نن  ئةس    -152

في افتتقج أشرقض و ا  حاض ح ال ايوةقن االتق   الرمعي    ،  النقم 
مةق      16لع ر منظعة  النةقل  ايرةةةالمي للترلةة  االنلا  اال  ةقفة ن 

2021. 
  يمكن افطالع    ه ا اإلطا  قةا: -153

ن  2019الت ررر الةةةةنا  حاض ا ةةةنةة  ح ال ايوةةةةةقن   -
 .95العنظع  العررلة  لق ال ايوةقنن ص 

ن  2019لت ررر الةةنا  حاض ا ةنة  ح ال ايوةةقن لةةن  ا -
 .28العجلس الا ني لق ال ايوةقنن ص 

ط يقةة مب الط ا يمةةةكةم فعال ج ميةا تت ب انةن  
 جزا اش.

القةةانونيةةة   الحمةةايةةة  ونةةن،  بةةال ي  مب هةة     ال 
 المةةة ف  از  مب الحيةاة الخةاصةةةةة  ل سةةةمعةة  

تمةكم   وفعال   شلسة و يالوف اا فمص هناك توات  
  وياضا   ،لسةمعة األف اا  شة فة  صا بخ ممانتةا ا

الةتةي طةةالةةت  الةتمةةةةةية   حةمةالش  خةالل  زلةة  مةب 
اب     ممةةةورة  ممافعيبشةةخصةةياش امومية  

حقوا اإلنسةةاص  صةةحافييب في موا   التواصةةم  
الةاة ا ةةم  الةمةوا     االجةتةمةةااةي  اة ةن صةةةيةحةةاش 

م. 153االلكت  نية
 ضةةية متع قة بالتمةةةي     145  م ت  تسةةايم  

سةنة    صةحيية ب سة م تكاة مب  ام مسسةسةاش  
 5شةةةكةايةة ماةاشةةة ة    142مب  ةةةمنةةا    2018

، فيما ب غت   154متةابعةاش ت قةا يةةمب النيابة العامة
 ةةمنةا   ن ممشةةكاية  49ما ماموان    2019سةةنة  
شةكاية    236بعمما سةا ت  155شةكاية مااشة ة    44

 .2017زاش ص ة با ا   الصحافة سنة 

 

 

أزرةة  من   -  ةةةة      نممان مبرب   400لةةةقن مامع من مبةة  
غشةة   11في التشةةهةر لقلنشةةطقء االاةةققفةةنن صةةقة   

2020. 
لةقن  ة  التشةهةر لقلنةةقء لقرك  تطلق على وفةةهق إرة   -

 .2020واوبر  27 خعةة   لتق ر  
:  صةةة  أخالمةق  مهن  الاةةةققف ن  19ت ررر مرحلي كافة  -

 .24 العجلس الا ني للاققف ن الف ر 
ت ررر  ئةس النةقل  النقم  حاض تنفة  الةةةةقرةة  الجنقئة  ارةةةر     -154

 .211.ص 2018النةقل  النقم  لةن  
ت ررر  ئةس النةقل  النقم  حاض تنفة  الةةةةةقرةةة  الجنقئة  ارةةةةر  -155

 .290.ص 2019  لةن  النةقل  النقم
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2 
 :انتةا اش الح  في الخصوصية فعم متعما المصاار

الحةيةةاة   العةمة ةي لحةمةةايةةة  الوا    تيةيةةم مقةةاربةةة 
 احت امةةا بةالمغ ب  لن وص االنتةةا ةاش  الخةاصةةةة  

ت تا  بط ف   الخ   ةاش التي تطةال هة ا الح  ال
تخت ا  ةم    ش سةةة و يةابةم هي وفعةال    ،معيب

األ سةةةةاط  تصةةةةمر اب  ةم األط اف م  ارجةاش 
حيةث وا اتةةا و  وهةمافةةا  ن مم  ،مخت يةة  متاةاينةة

 يةايةاتةةا،   ص  ةانةت حةمة المسةةةس ليةة تخت م بيب  
حةمةةايةةة األطة اف   السةةةةة  اة ةن  الةمةو ةول  لةيةةةةا 

 احت ا  الح  في الحياة الخاصةةة السةةيما الم لة  
 ت     ، مسسةسةاتةا  سة طاتةا االاارية مب جةة

الةحة   تةمةتةنة  اةب  تةحةتة   هةة ا  وص  يةنةاةغةي  الةتةي 
مب شةةة نةا انتةا ن    شسةةة و ياالقيا  ب فعال و  

مب جةةة  ةانيةة،  ينةمر  في زلة  وف اا الماتم   
اايةة  السةةةيةاسةةةةة   طةاح   تنظيمةاتة  االجتمة

اإلاال   الصةةةحافة  مسسةةةسةةةاش القطاح الخاص  
  يي ها .

 ياةم  وص انتةةاك الح  في الحيةاة الخةاصةةةةة مب  
وفة اا   المةةةةا ةعةةة  الةمةتةواتة ة مةب  ةاةةم  األفةعةةال 
الماتم  المغ بي  فيمةا بينة  مب خالل نمةةة   

خاصةةةة صةةةور  فيةميوهاش ألشةةةخةاص في وما ب  
في    تسةةة يةب محةاا ةاش و م اسةةةالش  ، حميميةة
شةخصةية تة  الةوية و    خاصةة  معطياشو  ةاح 

و  يي ها مب    ،ال مة المالية و  مع وماش صةةحية..
األمور التي تةمخةم في نطةاا الحيةاة الخةاصةةةةة  
بةةالسةةة يةةة   تةحةظةن  وص  يةنةاةغةي  الةتةي   الةحةمةيةمةيةةة 

  الكتماص.

 تطغن ه   السة و اش الماسةة بالحياة الخاصةة  
في و سةةاط المةةااب بمةةكم خاص  مب  ام ر اا 

   التواصةةم االجتمااي مب فيسةةاوك  تويت  موا
  اتسةةةاب، خةاصةةةة في ظةم التعةاطي الكاي  م  
هة   الوسةةةةا ةم الاةميةمة التي يزش المنظومةة  

 التواص ية ل امتم  المغ بي.

 مةا وص ماةال الصةةةحةافة االلكت  نية  ممةارسةةةي  
هة ا النوح الصةةةحيي ينتةكوص بمةةةكةم م يةت  

وخال يةاش الحيةاة الخةاصةةةة لوشةةةخةاص ا ص م ااةاة  
حيةث تييةم ام ية    ،مةنةة الصةةةحةافةة   ةةةوابطةةا

رصةةةةم محتويةاش العةميةم مب الموا    الصةةةحم  
 الصةيحاش الصةحيية وص هناك تقاري    صةاصةاش  

انتةاك ل ح      صةةور تتضةةمب خاارية  فيميوهاش 
في الخصةوصةية مب خالل نمة  بياناش شةخصةية و  
صةةةور  فيميوهاش حميمية و  في وما ب خاصةةةة 

تصةةم بالمصةة حة العامة  ال تمخم  مع وماش ال ت
 .في نطاا الح  في الخا   اإلاال  

وفعال   التقاري  صم ر  لن جانب زل  سا ت بعض  
  ، سةةة و ةاش منتةكةة ل ح  في الحيةاة الخةاصةةةة 
سةةوا  بانتةاك ح مة المنزل و  سةة ية المحاا اش  
و  الح  في الصةةةورة و  الاياناش المةةةخصةةةية مب  
يب   ام وشةةخاص  مسسةةسةةاش امومية  سةةاه  

ا ن  نيةاز القةانوص  حمةايةة حقوا األشةةةخةاص  
السةيما الح  في الحياة الخاصةة. فضةال اب بعض 

 المةنييب في ماال القضا   المحاماة  يي ها.       
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3 
 :انتةا اش الح  في الخصوصية نتا  لعوامم متعماة  م  اة

في   أ منتااااحضاااريام  ونن مب الصةةةعوبة بمكاص  
ه   المراسةةةة  م األسةةةااب  الم اف  التي تقم  
 را  انتةا اش الح  في الحياة الخاصةة بالمغ ب،  
وهةمةةةةا  و ةرة هةةا   الةو ةوف اة ةن  يةمةكةب  ونةةن  يةية  
شةةةيواةا اسةةةتنةااا  لن التقةاري  التي ونازش حول 
المو ةةةوح و  انطال ةا ممةا ت  التوصةةةم  ليةن مب  

بالش التي وج ينةا بة ا الخصةوص.  ما  خالل المقا
وص هة   األسةةةاةاب  العوامةم م  اةة  متةماخ ةة  
يصةةةعةب اليصةةةم فيمةا بينةةا وحيةانةا  ال لضةةة  راش  

م:في اآلتيأس س م يمكب حص ها  ،منةاية

الماتمعي ب همية الحياة   الواي  يمةكم  ةعم 
الخةاصةةةة   ةةة  رة احت امةةا بةم  معةاااة  قةافةة  

االخةتةالف  الةتسةةةةامةو مة  الةخصةةةوصةةةيةةة  نةاةة   
 سةةةيةااة  ..،ممالمخت ييب اينيةا و  جنسةةةيةا و  فك يةا

الةوصةةةةايةةة الةحة  فةي   ، ةقةةافةةة  النةتةةةةاك  اافةعةةا 
 ؛الخصوصية مب  ام وف اا الماتم   تنظيماتن

جمة  قافة حقوا اإلنسةةةاص، السةةةيما الح  في  -
الحيةاة الخةاصةةةة في و سةةةاط الماتم    ةةةعم  
الةاة امة    اة ةن مسةةةتةو   بةةالةمةو ةةةوح  االهةتةمةةا  
التع يميةة  اإلاال  العمومي  الخةاص  بةالت بيةة  

يسةةةاه  في انتةاك الحياة  األنرمالا مم  ،اإلاالمية
الخةاصةةةة لوشةةةخةاص  اةم   يال  وهميةة لحمةايةة  
األف اا بة نيسةةةة  لحقة  في احت ا   حمةايةة 

 ؛حقة  في الخصوصية

احت ا  الحيةاة الخةاصةةةةة  رقةافةة جةميةمة ا ن   -
الاسةةة  الصةةةحيي  اةم   اطةا  و لويةة الحت ا   
الحيةاة الخةاصةةةةة في معةاهةم  مةمارد تكويب  

 الصةحافياش  ااخم هيئاش التح ي     -  الصةحافييب  
مب العوامم المسةاهمة في انتةاك المسسةسةاش  
  ؛الصحافية  العام يب بةا ل ح  في الخصوصية

وجي   قةافةة الاو   الاحةث اب  الوا ح اإليةميول  -
ال بو المةااي في مقةابةم اقوبةاش و ةم رااةا جوانةب 
سةةةااةمش في انتمةةةار التمةةةةي   انتةةاك الحيةاة  
الخاصةةة لوف اا السةةيما المةةخصةةياش العمومية  

 ؛ الممةورة

 ةعم التكويب  الواي في و سةاط السةاه يب   -
ا ن تنيية  القةانوص  بعض المةب زاش الصةةة ةة  

الحياة الخاصةةة ب همية احت ا   حماية بالح  في  
الحيةاة الخةاصةةةة لوشةةةخةاص  مسةةةس ليتة  في 
الح ص ا ن زلة  سةةةاه  في تيمةةةي الظةاه ة  

 ؛ انتةاك ح  األشخاص في خصوصيتة 

بعض مقتضةةةيةةاتةةن سةةةوا     - القةةانوص مب خالل 
الصةة يحة و  الضةةمنية  ما تسةةمو بن مب ت  يالش 
اإليةميولوجيةاش المعةاايةة ل ح  في  في خةممةة 

حت ا  الخصةةوصةةية  حمايتةا مب ااتما اش الغي   ا
يمةةةا  ا ن انتةةاك الح  في الحيةاة الخةاصةةةةة  
سةوا  مب  ام األف اا و  المسسةسةاش اامة  انت 

 و  خاصة. 
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4 
جةوا اآللياش المسسةسةاتية في حماية الح  في الحياة الخاصةة  النةور  

حاجة  لن تعزيز  توطيمبةا في  
يمةةكم تنا ل امم اآللياش المسسةةسةةاتية المناط  

الحيةةاة الخةةا ة  تعزيز  صةةةةبةةةا حمةةايةة الح  في 
احت امةن  النةور بةن جةاناةا مب مالمسةةةة الاعةم  
العم ي إلامال الح  في الحياة الخاصةة  السةة   
  ،ا ن حمةايتةن  احت امةن،   مةا تنةا لنةا زلة  سةةةابقةا 

  ا ن حماية فةناك منظومة مسسةسةاتية تسةة
بةةن.   الةحة   احةتة امةةن  الةنةةةور  مةنةةةةا  هةة ا 

 اامة  وخ   متخصصة. مسسساش

   ي لحقوق اإلنساب:خخخالمجل  الوطن
مب  ةةمب المسسةةسةةاش التي تعنن بحماية الح   
في الحياة الخاصةة  سةوة باا ي حقوا اإلنسةاص،  
 تا   جةوا  بخصةةةوص تعزيز حمةايةة هة ا الح   

 مب خالل : 

الةمة فةواةةة  لةن    أوال: مةالحةظةةاتةةن  تةوصةةةيةةاتةةن 
السة طاش التمة يعية  التنيي ية   لن المسسةسةة  

تقةةاري  حول حةالةة   يناز  مبالم كيةةة اقةةب مةا  
حيةث رف  توصةةةيةاش    ،نسةةةةاص بةالمغ بحقوا اإل

تتع   بتعزيز حمةايةة الح  في الحيةاة الخةاصةةةةة  
 النةور بةا خالل تقميمن لتق ي يب اب   ةعية  

،   الراني  156  2019حقوا اإلنسةاص  اص األ ل سةنة
 .157 2020سنة

 
العجلس الا ني لق ال ايوةةةةةقنن الت ررر الةةةةنا  عن حةقلة     -156

 امق لن يق.  79. اص 28ن ص 2019ح ال ايوةقن لقلعررب رن  
الت ررر الةةةةنا  عن حةقلة    العجلس الا ني لق ال ايوةةةةةقنن    -157

 الن يق. 223. اص 84ن ص  2020ح ال ايوةقن لقلعررب 

المالحظةاش  التوصةةةيةاش التي يقةممةةا في  يخانيخا:
لحقوا   طةار تيةااةم المغ ب م  اآلليةاش األمميةة  

حيةث   ،اإلنسةةةاص التعةا ةميةة منةةا  يي  التعةا ةميةة
يضمب تق ي   حول مم  التزا  المغ ب بتعةماتن  
الةةم ليةةة في ماةةال حقوا اإلنسةةةةاص مالحظةةاش 
 توصةةةيةاش مب وجةم تعزيز مسةةةةار حمةايةة حقوا  
اإلنسةةةاص  النةور بةا،  مب زل  ما ية  حماية 
الح  في الخصةةوصةةية  احت امن، خاصةةة م اجعة 

م  المعةايي   مممتةةا مالقةانونيةة  مالالمنظومةة  
 .158الم لية لحقوا اإلنساص

المة   اش المتع قةة بتعةميةم التمةةة يعةاش    يخالخخا:
الةةم لةيةةة   لة ةمةعةةايةية   مةال ةمةةة  الةوطةنةيةةة  جةعة ةةةةا 

 .159المتع قة بماال حقوا اإلنساص

اا خخخخخخخخخخخخخخخخا لإلتصخخخخخخخخالهيقة العلي
 ري:خخخخخخخخخخخخخي البصخخخخخخخخخخخخخخخخالسمع

انطال ةا ممةا خول لةةا في ماةال  ةةةا   تقنيب    
الممةارسةةةةة الصةةةحييةة في الماةال السةةةمعي  
الاصةةة ي بةالمغ ب تعمةم الةية ة الع يةا ل تصةةةال  
السةةةمعي الاصةةة ي ا ن المسةةةاهمة في تعزيز 
حمةايةة الح  في الحيةاة الخةاصةةةةة مب انتةةا ةاش  

 الممارسة الصحافية مب خالل: 

الت ررر العااز  الة   مة مةه في إ ةق  الة ا   ال ةقل ة  لالرةةةتنراا   -158
 لق ال ايوةقن. الا نيالعجلس  .2017ال ا   الشقم  للعررب 

رعكن ايشةق   في ي ا الاة ة إلى م كر  العجلس لشةغن مشةراع  -159
الةة   ر ضةةةي لترةةر اتتعة  مجعاعةة  ال ةةقوان    10.16مةةقوان  م   
 الجنقئي. 
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ميب  ح صةةةةةا ا ن تضةةةميب التزا  المتعةة  أوال:
وخال يةةاش  احتة ا   الخةواص  العةمةوميةيب و   سةةةوا  

 خاصةةة الح   ،ممالمةنة  السةةيما حقوا اإلنسةةاص
في الحياة الخاصةةة  الح  في الصةةورة  الك امة  

تقمي  الخمماش السةمعية الاصة ية    أثن  ماالنسةانية  
افةةاتة    لة ةاةمةةةور فةي  الةمةتةعةةةةميةب  مةب  ةاةةم 
التحمالش المتع قةة بتقةمي  الخةممةاش السةةةمعيةة  

 . 160بالمغ بالاص ية 

 ج   معةا اةة متعةةمي تقةمي  الخةممةاش    يخانيخا:
السةةةمعيةة الاصةةة يةة منتةكي الح  في الحيةاة  

حا لاةممفيممممالخةاصةةةةة  ف  مةا ين  ا يةن القةانوص
إلنتةاك سةوا  بتمخم ت قا ي مب الةي ة و  ا  اوش

اب ط ي  النظ  في المةكاياش المقممة مب  ام  
ل كيييةاش  األط اف المخول لةةا زلة   ةانونةا  تاعةا  

 المةةة  ط المحةماة في القةانوص المنظ  لعمةم  
 .161الةي ة

اللجنخخة الوطنيخخة لمراقبخخة حمخخايخخة 
 ي:  خخخخخالمعطيات ذات الطابم الشخص

تسةةةة  ه   المسسةةةسةةةة ا ن حماية جانب مب  
الح  في الحياة الخاصةة  ةم ااتما اش  انتةا اش  
معةالاي المعطيةاش المةةةخصةةةيةة  تا   جةواهةا  

 بمكم خاص فيما  امت بن مب : 

العقوبةةاش   الم ا اةةة  التحقي   ت تيةةب   ج ا اش 
الةمةةالةيةةة  اإلااريةةة  الةاةنةةا ةيةةة فةي مةواجةةةةة  

حة الةتةي طةةالةةت  قةوا الةخة   ةةاش  االنةتةةةةا ةةاش 
 األشخاص  مخالية القانوص.

ام ياش معالاة بياناش  ط ااش الت خي  الخاصةةة  
بةالمسةةةس ليب اب معةالاةة المعطيةاش زاش الطةاب   

 المخصي.

اسةةةتقاال المةةةكا    الات فيةا  ما ا فتن مب  
 تطور م  توالي السنواش.

 صةةمار الق اراش المتع قة باألنظمة المع وماتية  
المتع     478-2013 يي هةا مب زلة  الق ار ر    

بالم  ط الض  رية الستعمال األجةزة الايومت ية  
لم ا اةة الحصةةةول ا ن المع ومةاش،  الق ار ر   

المتع   بالمةة  ط الضةة  رية إلنمةةا    2013-350
الةعةمةةم   ومةةا ةب  بةةالةيةيةةميةو فةي  الةمة ا ةاةةة  نةظةةا  

- 17 األمةا ب الخةاصةةةة الممةةةت  ةة ، الق ار ر    
الةمةوا ة  2014 تةحةةميةةم  بةةاسةةةتةعةمةةال     الةمةتةعة ة  

 . 162الاغ افية ل سياراش التي يقواها الموظيوص.. 

التعةا ص م  السةةة طةاش الحكوميةة  الوطنيةة في 
ش ص الوفا  بااللتزاماش الم لية زاش الص ة بحماية 
المعطياش المخصية  محاربة الا ا   االلكت  نية  

 المنتةكة لح مة الاياناش  المعطياش.

ام يةاش التوايةة  التحسةةةيس  اإلخاةار مب خالل 
األفة اا   لةيةةا ةةمة  الةكةتة  نةيةةة  و   ااةةامةةاش  ر ةيةةة 
 المسسةةةسةةةاش العامة  الخاصةةةة بحقو ة  في 

 حماية معطياتة  المخصية.  

 

 
ةفقتر التقعال  رةةةااء العتنل   لقيذاعق  الخقصةةة  أا الشةةةركق    -160

لعتةقحة  على مامع الهةةا  النلةةق للتاةةةةقض الةةةةعني  االنعامةة   
اةةةالهق التزا  العتنه  لقحترا  القق في تتضةةةعن فالب  ا  ،الباةةةر 

 القةق  الخقص . 
راجة  على مامع الهةةغ  النلةةق للتاةةةةقض الةةةةعني الباةةةر     -161

العتخة   في حق متنهة رن جراء  مجعاعة  من ال را ا  التةغةربةة  

اوتهقم القق في القةق  الخقصة  االقق في الاةا   االعس لقلكرام   
 لارر . ايوةقوة  خالض ت  ر  خ م  رعنة  أا

مركز ة ارةةةةق  ح ال ايوةةةةةقن االة رع را ةة ن ت ررر عن وة ا    -162
حعقر  العنطةق  ذا  الطقلع الشخاي في إ ق  مطقع ارمن لقلعرربن  

 .27نص 2015
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بالمغ ب    أسفر  الخاصة  الحياة  في  ل ح   القانوني  العم ي  الوا    مب  إل مماراسة  لام ة  الوصول 
 الخالصاش الكيي ة بتقيي    عية ه ا الح   انونا  ممارسة. 

لقم ت  م مب خالل ه   المراسة وص المغ ب مب التاارب الم لية التي انضمت  صاا ت ا ن معظ  الصكوك  
اإل لحقوا  الم لية  الخاصة   االتيا ياش  الحياة  في  الح   تكيم  التي  ت    السيما  ين ممنساص،  تتط رم ن م

 : اتساثن  ا مالمامثىةمفيم

ام  استكمال مسط ة المصاا ة ا ن الا  تو ول االختياري األ ل الم ح  بالعةم الم لي الخاص  •
 بالحقوا الممنية  السياسية بم ص تقمي  المكا   الي اية.

الا  تكول االختياري الم ح  باتيا ية القضا  ا ن جمي    عى ممتصمي المام  استكمال مسط ة   •
 وشكال التميييز  م الم وة. 

المتع     • الطيم  حقوا  التيا ية  االختياري  الا  تو ول  ا ن  التصمي   مسط ة  استكمال  ام  
 بمج ا  تقمي  الاالياش. 

 ل ميراا االف يقي لحقوا اإلنساص  المعوب.  يندممينظ  لم ما وص المغ ب 

ال  حاجة  لن   بخصوص  في  مايزال  المغ ب  وص  فالمسام هو  الم لية،  التم يعاش  م   التم يعية  مال مة 
 في مقممتةا ت   التي تة     ،خطواش مةمة في مال مة تم يعاتن م  االتيا ية الم لية لحقوا اإلنساص 

 المالحظاش ال امية   ما يالحا ام  التياام الكاي   اليعال م  التوصياش  ،  حماية الح  في الحياة الخاصة
 لن تعزيز اإلطار التم يعي  المسسساتي الكييم بحماية حقوا اإلنساص بما فيةا الح  في الحياة الخاصة  

 ري   اولن بالعميم مب التوصياش في ه ا الماال. 

 يستياا مب تمخي  نظا  الحماية القانونية ل ح  في الحياة الخاصة وص جز  منن يعا س التمت  الايم 
ال بة ا الح   مب زل  بعض مب المقتضياش الزج ية في القانوص الانا ي، السيما المتع قة بتا ي    اليع

الانسيب  المر ياش  المر ييب   مب  و   الانس  نيس  مب  سوا   ال اشميب  بيب  ال  ا ية     مزا جو العال اش 
 الميم الانسي  مغاي   الةوية الانسانية  حام و صياش الانسيب. 

يالحا  عم في   القانونية  القضا ية   ما  بال  ابة  المتع قة  القانونية    ل محاا اش  اات ار المقتضياش 
 بةا ل س طاش األمنية.  االتصاالش المسموح

ل معالاة    المخصية الخا عة المي  زاتن يسام ا ن مستو  القانوص المنظ  لم ا اة حماية المعطياش  
   األنظمة المعمول بةا في التاارب الم لية. ال ي يحتا   لن تعزيز مقتضياتن حتن يتال   مو ،اآللية 

 ساساا  خالصاش  استنتاجاش 
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الخاصة متي  ة في نصوص   الح  في الحياة  المتع قة بحماية  القانونية  ويضا وص المقتضياش   ما يتضو 
بعيمة   ،متعماة فت ة  يعوا  لن  منةا  التقنية    ، بعض  المستاماش  توا ب  حتن  تحيينةا  يتط ب  مما 

  االجتمااية  القيمية ل ماتم  المغ بي. 

الحما ية   ال ي  مب وهميتةا  ونن  ا ن  المسسساتية  المنظومة  تح يم  لمااالش     تغطيتةا  تييم ام ية 
متعماة  م تتع ر فيةا الحياة الخاصة لالاتما  يي  ونةا تاقن في حاجة  لن تعزيز  توطيم سوا  بم يا و   

المست  ،لوجستيكيا  القانونية تماشيا م   المستورية   ماص   بعض منةا يحتا   لن ت هيم   عيتن  اماش 
اإلنساص اامة  الح  في   حماية حقوا  تتط اةا مسسساش  التي  االستقاللية  اليعالية  الناااة  معايي  

 الحياة الخاصة بمكم خاص. 

الحياة الخاصة ليس في المستو  الم مول    بحقة  في يستخ   مب تح يم الممارسة وص تمت  األف اا  
سوا     ،متطال ح  األشخاص في حقة  في الخصوصية مب  ام األييار  ج ا  االاتما اش  االنتةا اش التي

الح  في الصورة  الاياناش المخصية في ط يعة    ،مويناررس طاش اامة و  وشخاص طايعييب و   انونييب 
 العناص  األ ر  ا  ة لالنتةاك ج ا  ه   االاتما اش. 

ال تحوالش ال  مية مب  ام وف اا الماتم   ما يالحا وص التطور التكنولوجي  االنخ اط الكاي  في موجة 
  تنظيماتن يمكم تحميا وما  حماية  احت ا  الح  في الحياة الخاصة. 

 يستخ   ويضا مب تح يم  ا   الممارسة وص انتةاك الح  في الحياة الخاصة س وك ت تكان الم لة  األف اا  
الممارسة اإلاالمية مااال خصاا النتةاك   ما تمكم  ،  ا ن السوا    ص بمرجاش متيا تة في الوتي ة  الحمة

ح  األف اا في خصوصياتة ، السيما ماال الصحافة االلكت  نية في ظم  عم الواي  ام   يال  األهمية  
ل مو وح مب  ام مسسساش التكويب الصحيي  هيئاش التح ي   نق  الرقافة  التكويب ال اتي زي الص ة  

 ة. بحقوا اإلنساص السيما الح  في الخصوصي

 يالحا وص فئاش األ  ياش الانسية  الم وة  األطيال  لن جانب المخصياش العمومية  الممةورة، السيما  
الخاصة  التمةي    الحياة  النتةاك حقة  في  األ ر  ا  ة  اإلنساص  النمطا  ه   الممافعيب اب حقوا 

يا   وص تعزيز حماية الح   بالمو وح  النالقةالتم يعية في  امم الس طة  ما وص اإلطالح ا ن ، بسمعتة .
ج سة مسا لة وفي الحياة الخاصة  النةور بن سوا  مب خالل العمم ال  ابي ا األسئ ة الميوية  الكتابية  

ه     وجنمة  المط وب  مب  باالهتما   يحظن  ال  القوانيب..   مقت حاش  ا  التم يعي  و   الحكومة..   ر يس 
 المسسسة. 

تولي هي   ال  التنيي ية  الس طة  وص  ي ز  مب  ما  الخاصة  ما  الحياة  الح  في  لو عية  اهتماما  األخ   
حيث ال نام سوا  في الا نام  الحكومي و  الا ام  القطااية وي و      ،خطواش لتعزيز حمايتن  النةور بن 

 لة ا المو وح. 

ش  ،  زا ما ااتا   2021- 2018 يسام ويضا وص خطة العمم الوطنية في ماال الميمق اطية  حقوا اإلنساص  
نةا ل  تولي وي وهمية لتعزيز  توطيم حماية الح  في الحياة ف سياسة امومية في ماال حقوا اإلنساص،  

 مب خالل المحا ر الممك ة لةا.    يالحظالخاصة  ما 
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تسةة  ا ن اإلسة اح بالتصةمي   االنضةما   لن با ي اآللياش الم لية لحقوا اإلنسةاص  السةيما التي   •
 حماية الح  في الحياة الخاصة.

الا  تو ول االختياري التيا ية حقوا الطيم المتع   بمج ا  اإلسةة اح باالنضةةما   التصةةمي  ا ن  •
 تقمي  الاالياش.

تنيي  التوصياش  المالحظاش الختامية المنارقة اب الةيئاش التعاهمية  يي  التعاهمية زاش الص ة   •
 الحياة الخاصة  احت امةا  النةور بةا.بحماية الح  في 

 اإلس اح بالتصمي  ا ن الميراا االف يقي لحقوا اإلنساص  المعوب. •
 تعميم المستور،  خاصة الميااجة بما يضمب سمو االتيا ياش الم لية لحقوا اإلنساص بمكم ص يو. •
القةانوص الانةا ي  تعزيز مال مةة القوانيب التي تحمي الحيةاة الخةاصةةةةة  بمةةةكةم خةاص مامواةة   •

بما   2011 المسةةةط ة الانا ية   انوص اإلرهاب م  االتيا ياش الم لية لحقوا اإلنسةةةاص  اسةةةتور  
يسةةة  في الحم مب التمخم التعسةةيي  يضةةمب حماية الح  في ح مة الحياة الخاصةةة  ما هي  

 متعارف ا يةا في المعايي  الم لية لحقوا اإلنساص.
ي الخصوصية ال  مية تماشيا م  التحوالش ال  مية  الماتمعية   رسا  الحماية القانونية ل ح  ف •

 بالمغ ب.
تعزيز المنظومةة القةانونيةة ل قطةاح الخةاص، السةةةيمةا  طةاح الخةممةاش بمةا يضةةةمب احت ا  الح  في  •

 ح مة الحياة الخاصة  المعطياش المخصية ل زبنا .
تقالليتةن اب  ةافةة السةةة    تعزيز اإلطةار القةانوني ل ما س الوطني لحقوا اإلنسةةةاص بمةا يعز  اسةةة •

 ياعم مب م جعية ام ن  تنظيمن مطاب  ل مااا   الم لية الخاصةةة بمسسةةسةةاش حماية حقوا  
 ؛اإلنساص

القانوني المتع   بال انة الوطنية لم ا اة حماية المعطياش زاش الطاب  المةةخصةةي    تعميم اإلطار •
ةا مب موا اة المسةةتاماش  بما يضةةمب اسةةتقالليتةا  يقوي ناااتةا  فعاليتةا الحما ية  يمكن

التكنولوجيةة  مب ااتمةاا المعةايي   األنظمةة الةم ليةة المتع قةة بحمةايةة المعطيةاش زاش الطةاب   
 ؛المخصي  ما هي منصوص ا يةا في االتيا ياش زاش الص ة المصااا ا يةا مب  ام المغ ب

تقالليتةا  يحق  تقوية اإلطار القانوني ل ةيآة الع يا لالتصةةال السةةمعي الاصةة ي بما يضةةمب اسةة •
ناااة  فعالية ام ةا في حماية الحياة الخاصةة  الك امة اإلنسةانية مب شةط  اإلاال  السةمعي  

 ؛الاص ي
تقويةة ال  ةابةة القضةةةا يةة  اإلااريةة ا ن األجةزة األمنيةة بخصةةةوص ام ةةا المتع   بةالتنصةةةت   •

 ؛ اات ار المكالماش الةاتيية  االتصاالش..

 اسابع التوصياش  
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الحيةاة الخةاصةةةة بتمةةةا ر  ممةةةار ةة م   ةم األط اف الحكوميةة  مةم نةة خةاصةةةة بحمةايةة  ااتمةاا   •
 المسسةةةسةةةاتية المعنية  الماتم  الممني زي الصةةة ة بالمو ةةةوح لتاا   تمةةةتت المقتضةةةياش  

 ؛القانونية المتع قة بحماية الحياة الخاصة
تعزيز اناية المسسةسةاش الوطنية التي يمخم  ةمب اختصةاصةاتةا  مةامن حماية الح  في الحياة   •

  ؛ التكنولوجية..  ميةة بة ا الح  تماشيا م  التحمياش الاميمة ال الخاص
 ال  ابيمو ةوح الحياة الخاصةة بالمغ ب في وجنمة السة طة التمة يعية مب خالل العمم  بالعناية   •

 ؛ااألسئ ة الميوية  الكتابية  وسئ ة الا ساش العامة  السياساش العمومية  تقيي 
ة الخةاصةةةة  احت امةةا  النةور بةةا انةم ام يةة تحييب خطةة   اطةا  وهميةة ل ح  في حمةايةة الحيةا •

 ؛العمم الوطنية مب وجم الميمق اطية  حقوا اإلنساص
 التواية  التحسةةيس بحيوية  وهمية احت ا   حماية الح  في الخصةةوصةةية    ب ام  الت بيةتقوية  •

مب  ام القطاااش الو ارية المعنية  المسسةسةاش الوطنية في صةيوف الناشةئة  المةااب  اإلاال  
 الموظييب  ،ممال  مي  معاهم الصحافة  اإلاال   القطاح الخاص العامم في ماال خمماش االتصال

اإلاال   الرقةافةة،   ارة الت بيةة الوطنيةة، الةيةآة الع يةا لالتصةةةال   ا  ارة في  طةاح العةمل  المحةامةاة
السةةمعي الاصةة ي، الما س الوطني لحقوا اإلنسةةاص، ال انة الوطنية لم ا اة حماية المعطياش  

 ؛زاش الطاب  المخصي 
 رسةا  ب ام  ل تكويب  التكويب المسةتم  في ماال حماية الحياة الخاصةة  المعطياش المةخصةية   •

   ؛ليا مة العام يب في المسسساش األمنية  شان األمنية  المةب القضا ية..
السةةةيمةا جمعيةاش الةمفةاح اب حقوا اإلنسةةةاص  التنميةة    ،تعزيز اهتمةا  جمعيةاش الماتم  المةمني •

 الميمق اطية بمو وح حماية الحياة الخاصة  احت امةا  النةور بةا.  
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2021ة ظجمي  الحقوا محيو  
 

 اراسة: 

 وضعية حماية الحق في الحياة الخاصة بالمغرب 
ه ادلراسة تعرب ذواملواقف الواردة يف همجيع الآراء  

ا  عن توجه الهــــــــــيئة املغربية حلقوق الإنسان وحده

يربت   ول تلزم ابلرضورة مؤسسة فريديريش اإ
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