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                                                       الّتونسّية اجلمهوريّة

  جملـس املنافـسة
  امللف: استشاري 

  املوضوع: مشروع قانون أساسي
  القطاع: محاية املعطيات الشخصّية

  

  172650الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة 

  2017أكتوبر  25خ  بتاري

 

  املنافسة،إّن جملس     

تمع املدين وزير  إحالةعلى إّطالعه بعد            العالقات مع اهليئات الدستورية وا
 18بتاريخ 172650 عدد حتت جملس املنافسة بكتابة ةرمسّ امل وحقوق اإلنسان

لس رأي طلب ةواملتضّمن 2017جويلية يتعّلق حول مشروع قانون أساسي  ا
 الشخصّية.حبماية املعطيات 

سبتمرب  15املؤرّخ يف  2015لسنة  36وبعد اإلّطالع على القانون عدد            
  .عادة تنظيم املنافسة واألسعارواملتعّلق  2015
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 2016أوت  19ؤرخ يف امل 2016لسنة  1148كومي عدد احلمر وعلى األ          

لس املنافسة حول مشاريع ق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية تعلّ وامل
  .النصوص التشريعية والرتتيبية

واملتعّلق  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وعلى األمر عدد           
  بضبط الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

لس وفق الّصيغ القا          نونّية جللسة وبعد اإلّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  .2017أكتوبر  25إلربعاء يوم ا

  وبعد التأّكد من توّفر الّنصاب القانوين.        

  تقريرها الكتايب.يف تالوة  السّيدة بثينة األديب ةوبعد االستماع إىل املقّرر        

لس املنافسة على ما يل                 ي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

 :تقديم الملف 

عدد القانون األساسي تبعا لصدور  ّمت إعداد مشروع هذا القانون األساسي             
ملوافقة على انضمام اجلمهورية املتعّلق  2017ماي  30املؤرخ يف  2017لسنة  42

لس أورو املتعّلقة حبماية األشخاص جتاه املعاجلة  108التونسّية إىل االتفاقية رقم 
برتوكوهلا اإلضايف تقتضي هذه االتفاقية و و  .اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي

عهد الدول األعضاء مبراجعة قوانينها الوطنّية يف اجتاه إرساء اإلجراءات الالزمة ت
  قا حملتوى نّص االتفاقّية.لتفعيل املبادئ اخلاّصة حبماية املعطيات الشخصّية وف

 قدمي عام ملشروع القانونت 
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حكام الفصل             من  24يتنزل مشروع القانون األساسي يف إطار تطبيق ما جاء 
اليت تنّص على أّن:" حتمي الدولة احلياة اخلاّصة وحرمة املسكن  2014جانفي  27دستور

احلرص يف إطار ، كما أنّه يندرج وسرية املعامالت واالتصاالت واملعطيات الشخصّية..."
  تناغم  اإلطار القانوين الوطين مع املعايري الدولية املتعارف عليها يف هذا امليدان. على

ا إىل يف هذا اخلصوص وجتدر اإلشارة            د بدسرتة محاية  إقليمياأن تونس رغم ر
املؤرخ يف  2004لسنة  63القانون األساسي عدد وصياغة  2002املعطيات الشخصية منذ 

ا ما تزال تصنف كدولة  2008اهليئة منذ سنة  إرساءإىل  إلضافة 2004جويلية  27 فإ
  ."الشخصيةغري حامية للمعطيات "

لس أورو املتعّلقة حبماية  1981 جانفي 21بتاريخ  108وّتعّد املعاهدة عدد           
أّول وثيقة قانونية ذات األشخاص جتاه املعاجلة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي 

ختّ ذ تلتزم الدول املوقعّ إطابع إلزامي على الصعيد الدويل،  اذ اإلجراءات الالزمة ة عليها 
رة ضمنها وذلك محاية للحقوق على مستوى قوانينها الداخلية لتطبيق املبادئ املقرّ 

م الشخصّية.   األساسية لألفراد إزاء معاجلة معطيا

األطراف املوقعة  2001نوفمرب  8كما يلزم الربوتكول اإلضايف للمعاهدة بتاريخ            
داء مهامها بكامل االستقاللية اعتبارا إىل يعّد ذلك  أنّ  حداث هياكل رقابية تقوم 
م الشخصّية.   عنصرا أساسيا حلماية فعالة لألشخاص عند معاجلة معطيا

            

الرامية إىل محاية املعطيات الشخصية بشكل  من األحكاممجلة املاثل ن املشروع تضمّ و           
صال احلديثة وبني عدم املساس بعناصر احلياة م التعامل بوسائل االتّ يضمن املوازنة بني تقدّ 
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  اّصة. اخل

 كما أكد مشروع هذا القانون على أنّه ينطبق على املعاجلة بطريقة آلية وغري آلية             
مهما كان نوعها للمعطيات الشخصّية اليت تتم على الرتاب التونسي من قبل كّل شخص 

ت ال تتجاوز  وهوطبيعي أو معنوي  ال ينطبق على معاجلة املعطيات الشخصّية لغا
  االستعمال الشخصي، العائلي أو املنزيل دون إحالتها للغري.

 49الفصل  ما اقتضاه علما وأّن أحكام هذا القانون ال تقبل أي استثناء إال يف إطار      

ا مع الطبيعة ذلك مبوجب قانون وشريطة أن يكون متالئمأن يكون  علىمن الدستور 
الدميقراطية للمجتمع ومتليه مقتضيات األمن الوطين واألمن العام واملصاحل االقتصادية 
ت األساسية للغري مبا  واملالية اهلاّمة للدولة ومحاية الشخص املعين أو محاية احلقوق واحلر

  يف ذلك حرية التعبري.

 اإلطار العام حلماية املعطيات الشخصّية يف تونس  

موعة من        ت  وفقا  صّية اهليئة الوطنية حلماية املعطيات الشخ الصادرة عنالبيا
نّه غالبا ما يتم اس خدام املعطيات الشخصّية دون موافقة املواطنني ومنها ما تاليت تفيد 

ل إىل اخلارج وأخطرها تلك املتعّلقة برواتب املواطن وعدد أفراد عائلته وصحته، حيوّ 
لرجوع إىل ع ا  ملؤسساتدد او شركة ومؤسسة عمومية  14 جنداليت تولت اهليئة مقاضا

مصحات خاصة  5مبا فيها الصناديق االجتماعية الثالثة ومستشفى بنب عروس و
ء والغاز من أجل التعدي على املعطيات  واخلطوط التونسية والشركة الوطنية للكهر

لنظر ،2016الشخصية للمواطنني منذ جوان  ة حجم امللفات اليت ترد على أمهيّ  إىل و
ستوى الوطين ال امل علىحلماية املعطيات الشخصّية القائم  القانوينفإّن اإلطار ، اهليئة



5 
 

يرتقي إىل ما هو مأمول فضال عن أّن نتائج سرب آراء منجزة من اهليئة الوطنّية حلماية 
م نقل من ينزعجون ال التونسيني من % 80 أكّد أّن املعطيات الشخصّية   اخلاصة معطيا

 غري جهات من تصلهم اليت القصرية اإلرساليات تزعجهم ال % 60 و آخرين أشخاص اىل

  .اإلشهار بغرض أو معلومة

 املعطيات حلماية الوطنّية اهليئة عمال اخلاّصة اإلحصائيات من مجلة يلي وفيما   

  الشخصّية:

  

  

  املصدر: اهليئة الوطنّية حلماية املعطيات الشخصّية

  أمهّية املعطيات الشخصّية يف دفع االستثمار الوطين  
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ل مادة خاما على غرار ما  أصبحت متثّ يف االقتصاد الرقمي املعطيات الشخصية إّن         
ت التقليديةكان ميثّ  الفرق  علما وأنّ  ،ل الفحم والبرتول واحلديد يف السابق لالقتصاد

بني املادتني يتمثل يف أن املواد األولية اخلام التقليدية تستخرج من مناطق حمدودة يف 
ا املعطيات الشخصية فتستخرج من أمّ  ،توزيعها الحقا يف كافة أحناء العامل العامل ليتمّ 

ت تتمركز يف بعض البلدان على  لسكان ليتم جتميعها يف مراكز بيا أي مكان آهل 
من مراكز جتميع  %80ت املتحدة األمريكية اليت تستحوذ لوحدها على غرار الوال
ت   .البيا

واعتبارا ألمهّية قطاعات اخلدمات املتعّلق مبجال معاجلة املعطيات الشخصّية على           
يكمن خاصة يف التطور االقتصادي على املستوى الوطين  املستوى العاملي، فإنّ 

ملعطيات الشخصية الذي يفتح آفاقا رحبة أمام تشغيل االستثمار يف جمال محاية ا
  .الشباب من حاملي الشهائد

 أمهّية على حّد السواء  يكتسي مشروع القانون األساسي الراهنوفقا ملا تقّدم و         
ثري  قانون محاية املعطيات الشخصية  على اعتبار أنّ  على املنظومة االقتصادية الوطنّية او

 ه ال حيقّ على أنّ  ينصّ هو و  ،2018حيز التنفيذ يف شهر ماي يدخل األورويب اجلديد 
دولة ال تضمن  هيكل عام أو خاص يف أورو مترير معطيات شخصية إىل أيّ  أليّ 

ا القانون   ،حبماية املعطيات الشخصية املتعّلقاحرتام هذه املعطيات وتنتهك مؤسسا
ومن  ،على معامالت تونس مع املؤسسات األوروبية ثري لهالقانون  هذا لتايل فإنّ و 

إغالق بعض املؤسسات بتونس على غرار مراكز النداء  ثريه إىل حدّ  املمكن أن ميتدّ 
  .حال عدم مالئمة التشريع الوطين مع التشريع األورويبيف  وغريها

 لس   مالحظات ا
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يتوافق مشروع القانون األساسي مع مبادئ املنافسة اعتبارا وأنّه  عموما :مالحظة مبدئية 

  من حيث املبدأ بني أشخاص القانون العاّم وأشخاص القانون اخلاّص.ال مييز 

لس يبدي بعض املالحظات اخلاّصة ال   تالّية.غري أّن ا

  :املالحظات اخلاّصة

 املالحظات
 

 

 فصول مشروع القانون 

  

لعبارة التالّية  -    "املعاجلة بطريقة آلية"يقرتح استبدال العبارة املسطرة 

  

  

 أو نشأته بصرف النظر عن مكان والدتهعبارات يقرتح إلغاء كما 
على اعتبار وأّن اجلنسية التونسّية ميكن أن متنح عن طريق النسب مهما كان 

  مكان الوالدة أو النشأة 

 

املعاجلة ينطبق هذا القانون على  . جمال التطبيق.2الفصل 
، وكذلك املعاجلة غري اآللية مهما كان نوعها، للمعطيات اآللية

الشخصية واليت تتم على الرتاب التونسي من قبل كل شخص 
طبيعي أو معنوي، سواء كان من القطاع العام أو اخلاص، تونسي 

 أو نشأته. وذلك بصرف النظر عن مكان والدتهأو أجنيب، 

   "لدى العموممعروفة "بعبارة  "اجلمهورمعروفة من "يقرتح استبدال عبارة 

لية أمشل ضرورة  يقرتح تعويض آلية نشر السجل عرب موقع اهليئة على األنرتنت 
ت النفاذ إىل املعطيات من قبل أّن  العموم ال جيب أن يقتصر على موقع األنرت

 بل جيب أن تعّدد وسائط النفاذ

جيب أن تكون معاجلة املعطيات . إشهار املعاجلة.5الفصل 
وجيب إبالغ كل معاجلة إىل علم  من اجلمهور.الشخصية معروفة 

عرب اليت متسك سجال يف الغرض يوضع على ذمة العموم  اهليئة،
 .موقع اهليئة على اإلنرتنت

ملعاجلة وجو على هوية الشخص   تشتمل املعطيات املتعلقة 
ل عند اإلقتضاء، والغاية من املسؤول عن املعاجلة، وهوية املناو 

ا، وكذلك املفاتيح اليت متكن من ممارسة حق  املعاجلة ومكا
  النفاذ.

 
  

 

حتجر معاجلة املعطيات  . املعطيات احلساسة.11الفصل 
لتبعات جلرائم ومبعاينتها و ت الشخصية املتعلقة  لعقو  اجلزائيةو



8 
 

لتدابري التحفظية لسوابق العدلية و  .و

:"  تتكفل اهليئات القضائية حبماية احلقوق 49من الفصل  2 طبقا لفقرة
ت من أي انتهاك" ويكتسي هذا اإلختصاص املعهود إىل القضاء يف جمال  واحلر
ت علوية دستورية يتم ممارسته دون احلصول على ترخيص من  محاية احلقوق واحلر

  أي جهة.

لتايل يقرتح   ملعطيات حذف الرتخيص الوارد يف خصوص معاجلة او
ا القضاء عتباره صاحب االختصاص األصيل يف  الشخصيات اليت يتعهد 
ت فضال عن  ّن الرتخيص املطلوب سيعطل القضاء يف أمحاية احلقوق واحلر

لدستور.  ممارسة مهامه املنصوص عليها 

إال أنه، ميكن للمحاكم وملساعدي القضاء تفعيل هذه املعاجلات 
عليهم من قبل األشخاص املعنيني  يف حدود امللفات احملالة

احلاالت إلمر، وطبقا للشروط احملددة من قبل اهليئة. ويف هذه 
 .ختضع املعاجلة إىل الرتخيص املسبق من قبل اهليئة

  

ا جند  من بني أهّم امليزات التنافسّية اليت تسعى الشركات االقتصادية إىل اكتسا
مسامهتها يف األعمال االجتماعّية ويف االقتصاد مثال : احرتامها للبيئة ، 

  .االجتماعي

 ،من طرف اهليئة إحدى أهّم امليزات التنافسّية إسنادهاوتشكل العالمة اليت سيتم  
لتايل فإّن تسجيل خروقات من طرف إحدى الشركات اليت حتصلت على هذه  و

لسحب دون املرور بسلم عقايب ينبين على  سياسة  تعدّ التدرج العالمة ومعاقبتها 
  مع مناخ األعمال. مالئمةغري عقابية 

لذا يقرتح تبين سياسة عقابية من طرف اهليئة مبنية على التدرج وعلى  
  .إصالح السلوكيات

أي خرق يسجله أعوان اهليئة أو  . سحب العالمة.172الفصل 
خرباء خارجيون بطلب من اهليئة بشأن الشروط اليت مسحت مبنح 
العالمة، يساعد رئيس اهليئة يف إصدار قرار معلل بسحب 

لقرار للجمهور.  العالمة والتصريح 

  

 6التقليص من مّدة يقرتح تفعيال ملبدأ املنافسة يف سوق اخلرباء احملاسبني  
  .سنوات لتجديد اخلبري احملاسب إىل حدود السنتني 

 

من هذا الفصل على أنّه:"  2نّصت أحكام الفقرة : 195الفصل 
ت ملّدة ست سنوات غري قابلة تعّني اهليئة مراجعا  للحسا

قائمة اخلرباء املعتمدين لدى هيئة يتم اختياره من بني  للتجديد
 اخلرباء احملاسبني يف تونس".

  

لعقوبة املالية  بيان رقم إىل ضرورة جتدر اإلشارة يف ما يتعّلق 
هل هو رقم املعامالت الوطين   املعامالت املعين بنسبة العقوبة:

وهل أّن العقوبة املالّية  مع حتديد السنة املالّية ذات الصّلة
ملعطيات اليت تسلط  فقط على رقم املعامالت ذات الصّلة 

 متت معاجلتها بطريقة غري قانونّية.

ت. 210الفصل  ت اإلدارية املالية.  العقو عالوة على العقو
ذا القانون، تسلط على مرتكيب   واجلزائية املنصوص عليها 
ذا القانون، إذا كانوا ذوا معنوية،  اجلرائم املنصوص عليها 

من رقم املعامالت  %4و %1خطية مالية يرتاوح مبلغها بني 
اخلام، على أال يتجاوز مبلغها مليوين دينار.              

  عف اخلطية يف صورة العود.وتضا

حتديد سقف قيمة العقوبة املالّية مببلغ مليوين دينار  إنّ 
ومضاعفة هذا السقف يف حال العود قد حيول دون حسن 
ح املتأتية من معاجلة  تطبيق هذا القانون على اعتبار وأّن األر

. يف حال معاينة العود إىل اجلرم . العود إىل اجلرم211الفصل 
ريخ صدور العقوبة النهائية األوىل،  يف غضون مخس سنوات من 
ت املنصوص عليها يف حال االنتهاك مع  يتم تشديد العقو
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لتايل  عدم يقرتح هذه املعطيات تفوق بكثري هذه املبالغ و
   يل للعقوبة املالّية.حتديد سقف ما

 حتديد سقف القيمة يف أربعة ماليني دينار.

 

لس املنافسة بتاريخ        سة  2017أكتوبر 25وصدر هذا الّرأي عن اجللسة العاّمة  بر

حممد العيادي وعمر التونكيت ورجاء  السّيد رضا بن حممود وعضويّة السّيدات والّسادة

ن وحممد بن فرج وأكرم الباروين وشكري املامغلي واخلموسي بوعيبدي  الشواشي ورمي بوز

  وحبضور كاتبة اجللسة السّيدة ميينة الزيتوين. ومعز العبيدي

  

  الرئيس                                                                               

 رضا بن حممود                                 

 


