
 

 2018حماية البيانات الشخصية لسنة قانون 

 

 من املجلس االقتصادي واالجتماعي بأهمية التشاور والحوار في املواضيع التي يعنى بها املواطن بهدف 
ً
ايمانا

 لدور وزارة االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات في التشاور 
ً
قانون حول  الوصول الى توافقات، واستكماال

 حول 2018الشخصية لسنة حماية البيانات 
ً
 تشاوريا

ً
، عقد املجلس االقتصادي واالجتماعي لقاءا

 املركزي  والبنك املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة عن ممثلينخبراء وقانونيين و  القانون بحضور 

 اإلنسان لحقوق  الوطني واملركز واملساحة األراض يودائرة  العامة اإلحصاءاتدائرة و  العام األمنمديرية و 

 .املدني املجتمع ومؤسسات االتصاالت وشركات

 الطبيعيين شخاصاأل لكافة صيلأ  حق الشخصية ناتاالبي حماية على أن   الجلسة في املشاركون  جمعأ 

 الجهود من املزيد يتطلب الذي مراأل ودائمة التجدد؛  متسارعة ناتاالبي جمع عمليات ن  أ، كما واملعنويين

 .مستمر بشكل حمايتها وتعزيز هالدعم

 :بـ تتمثل توصيات بعدة الجلسة في املشاركون  خرج وقد

 العاملية واملمارسات  واملعايير الوطنية ألسسل وفقا للقانون  املوجبة األسباب ذكر ضرورة

 العقوبات. ومقدار االنتهاكات وحجم وأحكامه القانون  مواد بين ما الربط أجل من وذلك ؛الدولية

 فضفاضة، بحيث ال تكون  القانون  في الواردة واملصطلحات املفاهيم تعريف إعادة ضرورة 

. والولوج الحساسة، والبيانات الشخصية والبيانات املختصة، املحكمة مثل؛ ،للتأويل وقابلة

 االختراق مفهوم :مثل ما هو معمول به بالدول األخرى ب أسوة اآلخر بعضها حدة من والتخفيف

ا عند ترجمة عادة الصياغة اللغوية خصوصإضرورة  التركيز على الوصول. مع بمفهوم واستبداله

 .والتي جاءت طويلة واالختصار اللغوي لبعض املوادلى اللغة العربية، إبعض النصوص 

 في  القانون  نصوص والتعليمات في األنظمة إلى اإلحاالت كثرة من التخفيف وجوب 
ً
وخصوصا

ه ؛ب( والتي تعتبر جوهر القانون -8ما ورد في نص املادة )  مع تتعارض املواد بعض أن إلى والتنب 



 اإلحصاءاتدائرة و  املركزي، البنك منها؛ الجهات بعضل املفعول  السارية واألنظمة القوانين بعض

  .االتصاالت شركاتقانون االتصاالت املنظم لعمل و  العامة،

 تمنع التي املواد املثال سبيل على التطبيق في صعوبة تشكل التي النصوص بعض تعديل وجوب 

 إال كمديرية األمن العام الشخصية البيانات على الحصول  من الحكومية الرقابية الجهات بعض

 ، مما قد يسبب تأخير في سير التحقيق.القضاء خالل من

 املعلومات إدارة مثل البيانات حماية مجلس تشكيلة في ذات العالقة الجهات بعض تمثيل ضرورة 

، مع منح ونقابة املحامين املركزي  والبنك العامة اإلحصاءاتدائرة و  في مديرية األمن العام الجنائية

 ه، وتحديد صالحياته.ئعضاأاالستقاللية في تمثيل  املجلس

  ردن تعمل داخل األ  التيجنبية الشركات األ مثل  لألطراف الخارجيةمراعاة القانون وجوب

 وشركات، نات املالية والشخصية للمواطنيناكشركات البطاقات املصرفية المتالكها الكثير من البي

ومنها  ،مراعاة املتطلبات املحلية ، وضرورة ،(بأ الواتس الفيسبوك،)كـ االجتماعي التواصل مواقع

مثل  لألشخاص واملتطلبات الخارجية(  2010السرية املالية )قانون املعلومات االئتمانية لسنة 

صياغة القانون بصيغته  عند  GDPRقانون حماية البيانات الشخصية من االتحاد االوروبي  

 .(E-Privacy Regulation)النهائية 

 من اجل  ةد الحدود الدنيا والعليا للعقوبوذلك بزيا ؛الواردة في القانون تغليظ العقوبات همية أ

كمخالفات اختراق البيانات املحمية، وتوضيح العقبات على الشخص .الوصول الى الردع املطلوب 

كما خال القانون من مبدأ ، ال تشمل االشخاص املعنوييناملعنوي، حيث ان عقوبة الحبس 

 التدرج بالعقوبة.

 .خال القانون من وضع أي أدوات لتطبيقه 

 شهور للسير في تطبيق القانون مدة غير كافية. اعتبار مدة ثالثة 

 .ضرورة توضيع صالحيات املجلس وصالحيات املفوض 

 حـــــــــــــــول  العمــــــــــــــل وورش النقاشــــــــــــــية الجلســـــــــــــــات مــــــــــــــن املزيــــــــــــــد جـــــــــــــــراءإ جمـــــــــــــــاع علــــــــــــــى ضــــــــــــــرورةإل تــــــــــــــم اوقــــــــــــــد 

 وذلـــــــــــــك. املختلفـــــــــــــة مـــــــــــــور األ  كافـــــــــــــة  ملعالجـــــــــــــة ؛القـــــــــــــانون  ثـــــــــــــراءإ فـــــــــــــي جـــــــــــــابيإي ثـــــــــــــرأ مـــــــــــــن لهـــــــــــــا ملـــــــــــــا القـــــــــــــانون 

 .القطاع هذافي  املعنين كافة باستضافة


