 2٥رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٠يونيو سنة  2٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

قـ ـ ـانـ ـ ـون رق ـم  ٠7-١٨مؤرخ ﰲ  2٥رمضان ع ـ ـ ـ ـ ـام ١٤٣٩
اﳌوافـ ـ ـ ـق  ١٠يوني ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة  ،2٠١٨يتعلـ ـ ـق بحمايـ ـ ـ ـة
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات
ذات الطابع الشخصي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بن ـاء عﲆ الدست ـور ،ﻻ سيمـا اﳌواد  ٤6و 1٣6و2 -1٣7
و 1٣8و 1٤٠و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى العهد الدوﱄ اﳌتعلق باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌوافق عليه من طرف اﳉمعية العامة لﻸﱈ
اﳌتحدة يوم  16ديسمبر سنة  1٩66والذي انضّمت إليه
اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  67-8٩اﳌؤرخ ﰲ 11
شوال عام  1٤٠٩اﳌوافق  16مايو سنة ،1٩8٩
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 2٥رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٠يونيو سنة  2٠١٨م

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-15اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع

“اﳌعاﳉة اﻵلية”  :العمليات اﳌنجزة كليا أو جزئيا

الثاني عام  1٤٣6اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠15الذي يحدد

بـ ـواسطـ ـة طـ ـرق آلـ ـيـ ـة مـ ـثـ ـل تسج ـي ـل اﳌع ـط ـي ـات وت ـط ـب ـي ـق

القواعد العامة اﳌتعلقة بالتوقيع والتصديق اﻹلكترونيﲔ،

عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات مـ ـن ـط ـق ـي ـة و/أو حساب ـي ـة عﲆ ه ـذه اﳌع ـط ـي ـات أو

– وﲟقتضى القانون رق ـم  ٠٤-18اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان
عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٠مايو سنة  ،2٠18الذي يحـدد القواع ـد
العامة اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :

تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها،
“معطيات حساسة”  :معطيات ذات طابع شخصي
ت ـ ـ ـ ـبﲔ اﻷصل ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـرقي أو اﻹث ـ ـ ـ ـني أو اﻵراء السيـ ـ ـ ـاسيـ ـ ـ ـة أو
القناعات الدينية أو الفلسفية أو اﻻنتماء النقابي للشخص
اﳌعني أو تكون متعلقة بصحته ﲟا فيها معطياته اﳉينية،
“مضم ـ ـ ـون غ ـ ـ ـي ـ ـ ـر شرعي”  :كـ ـل مضمـ ـون م ـخ ـال ـف
للقوانﲔ السارية ﻻسيما مضمون ذو طابع تخريبي أو من
شأنه اﳌساس بالنظام العام واﳌضمون ذو الطابع اﻹباحي

الباب اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ ﲢديد قواعد
حماية اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات
ذات الطابع الشخصي.
اﳌاّدة  : 2يجب أن تتم معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي ،مهما كان مصدرها أو شكلها ،ﰲ إطار احترام
ﻻ
الكرامة اﻹنسانية واﳊياة اﳋاصة واﳊريات العامة وأ ّ
ﲤس بحقوق اﻷشخاص وشرفهم وسمعتهم.

أو اﳌناﰲ لﻶداب العامة،
“معطيات جينية”  :كل معطيات متعلقة بالصفات
الوراثية لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة،
“معطيات ﰲ مجال الصحة”  :كل معلومة تتعلق
باﳊالة البدنية و/أو العقلية للشخص اﳌعني ،ﲟا ﰲ ذلك
معطياته اﳉينية،
“مـ ـ ـل ـ ـف”  :كـل مـجـمـوعـة مـعـطـيـات مـهـيـكـلـة ومـجـمـعـة
يمكن الولوج إليها وفق معايير محددة،
“اﻻتصال اﻹلكتروني”  :كل إرسال أو تراسل أو

اﳌاّدة  : ٣ﻷغراض هذا القانون ،يقصد ﲟا يأتي :

استقبال عﻼمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات

“اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي”  :كل معلومة

أو بيانات أو معلومات ،مهما كانت طبيعتها ،عبر اﻷسﻼك

بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل
للتعرف عليه واﳌشار إليه أدناه“ ،الشخص اﳌعني” بصفة
م ـ ـب ـ ـاشرة أو غ ـ ـي ـ ـر م ـ ـب ـ ـاشرة ،ﻻسي ـ ـم ـ ـا ب ـ ـال ـ ـرجـ ـوع إﱃ رقـ ـم
التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو
الفيزيولوجية أو اﳉينية أو البيومترية أو النفسية أو
اﻻقتصادية أو الثقافية أو اﻻجتماعية،
“الشخـ ـ ـص اﳌعن ـ ـي”  :كـ ـ ـل شخ ـ ـص طبيعـ ـ ـي تك ـ ـ ـون
اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌتعلقة به موضوع معاﳉة،

أو اﻷلياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية،
“اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة”  :شخص طبيعي أو معنوي
عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يقوم ﲟفرده أو باﻻشتراك
مع الغير بتحديد الغايات من معاﳉة اﳌعطيات ووسائلها،
“معالج من الباطن”  :كل شخص طبيعي أو معنوي،
عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع
شخصي ﳊساب اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة،
“الغير”  :كل شخص طبيعي أو معنوي ،عمومي أو

“مـ ـ ـعـ ـ ـاﳉة اﳌعـ ـ ـطـ ـ ـيـ ـ ـات ذات الـ ـ ـط ـ ـاب ـ ـع الشخصي”

خاص أو أي كيان آخر غير الشخص اﳌعني واﳌسؤول عن

اﳌشار إلـ ـيـ ـهـ ـا أدنـ ـاه “مـ ـعـ ـاﳉة”  :كـ ـل عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـة أو مـ ـجـ ـم ـوع ـة

اﳌعـ ـ ـاﳉة واﳌعـ ـ ـالج مـ ـ ـن الـ ـ ـبـ ـ ـاطـ ـ ـن واﻷشخـ ـ ـاص اﳌؤه ـ ـل ـ ـون

ع ـم ـل ـي ـات م ـن ـج ـزة ب ـط ـرق أو ب ـوسائ ـل آل ـي ـة أو ب ـدونـهـا عﲆ

ﳌعاﳉة اﳌعطيات اﳋاضعون للسلطة اﳌباشرة للمسؤول

معطيات ذات طابع شخصي ،مثل اﳉمع أو التسجيل أو

عن اﳌعاﳉة أو اﳌعالج من الباطن،

التنظيم أو اﳊفظ أو اﳌﻼءمة أو التغيير أو اﻻستخراج أو
اﻻطـ ـ ـﻼع أو اﻻست ـ ـع ـ ـم ـ ـال أو اﻹيصال ع ـ ـن ط ـ ـري ـ ـق اﻹرسال أو
النشر أو أي شكل آخر من أشكال اﻹتاحة أو التقريب أو
الربط البيني وكذا اﻹغﻼق أو التشفير أو اﳌسح أو اﻹتﻼف،
“موافقة الشخص اﳌعني”  :كل تعبير عن اﻹرادة
اﳌميزة يقبل ﲟوجبه الشخص اﳌعني أو ﳑثله الشرعي
معاﳉة اﳌعطيات الشخصية اﳌتعلقة به بطريقة يدوية أو
إلكترونية.

“اﳌرسل إليه”  :الشخص الطبيعي أو اﳌعنوي أو
السلـ ـطـ ـة الـ ـع ـم ـوم ـي ـة أو اﳌصل ـح ـة أو أي ك ـي ـان آخ ـر ي ـت ـل ـق ـى
معطيات ذات طابع شخصي،
“تنازل أو إيصال”  :كل كشف أو إعﻼم ﲟعطيات
لشخص غير الشخص اﳌعني،
“الربط البيني للمعطيات”  :أي شكل من أشكال
اﳌعاﳉة التي تتمثل ﰲ إقامة ترابط بﲔ معطيات معاﳉة
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لـ ـغـ ـايـ ـة مـ ـحـ ـددة مـ ـع مـ ـعـ ـطـ ـيـ ـات أخـ ـرى يـ ـمسكـ ـهـ ـا مسؤول أو

اﳌاّدة  : ٥تخضع ﻷحكام هذا القانون اﳌعاﳉات اﻵلية

مسؤولون آخرون عن اﳌعاﳉة أو يمسكها نفس اﳌسؤول

للمعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌتعلقة بالصحة ،التي

لنفس الغرض أو ﻷغراض أخرى،

يكون الغرض منها بحث ودراسة وتقييم وﲢليل اﳌعطيات

“السل ـ ـط ـ ـة ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـيـ ـة”  :السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ﳊم ـايـة

اﳌرتبطة بنشاطات العﻼج أو الوقاية ،باستثناء :

اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
القانون.

– معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون
الغرض منها اﳌتابعة العﻼجية أو الطبية الفردية للمرضى،

“مقدم اﳋدمات” :

– اﳌعاﳉة التي تسمح بإجراء دراسات انطﻼقا من

 – 1أي كيان عام أو خاص يقدم ﳌستعمﲇ خدماته،

اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات الـ ـتي ﰎ جـ ـمـ ـعـ ـهـ ـا طـ ـبـ ـقـ ـا ﳌا ه ـو وارد ﰲ ال ـب ـن ـد

القدرة عﲆ اﻻتصال بواسطة منظومة معلوماتية و /أو نظام

السابـ ـق ،عـ ـنـ ـدمـ ـا تـ ـتـ ـم مـ ـن قـ ـبـ ـل الـ ـقـ ـائـ ـمﲔ بـ ـهـ ـذه اﳌتـ ـابـ ـعـ ـة

لﻼتصاﻻت،

ﻻستعمالهم اﳊصري،

 – 2أي كيان آخر يقوم ﲟعاﳉة أو تخزين معطيات
معلوماتية لفائدة خدمة اﻻتصال اﳌذكورة أو للمستعملﲔ،

– اﳌعاﳉات التي يكون الغرض منها التعويض أو
الرقابة من قبل الهيئات اﳌكلفة بالتأمﲔ عﲆ اﳌرض،

“اﻻستكشاف اﳌباشر”  :إرسال أي رسالة ،مهما
كانت دعامتها وطبيعتها ،موجهة للترويج اﳌباشر أو غير
اﳌباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو
يقدم خدمات.
“غلق اﳌعطيات”  :جعل الدخول إليها غير ﳑكن.
اﳌاّدة  : ٤يطبـ ـ ـق هـ ـ ـذا القانـ ـ ـون عﲆ اﳌعاﳉ ـ ـة اﻵلي ـ ـة
الكلية أو اﳉزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا
عﲆ اﳌعاﳉة غير اﻵلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي

– اﳌعاﳉات التي تتم داخل مؤسسات الصحة من قبل
اﻷطباء اﳌسؤولﲔ عن اﳌعلومة الطبية.
اﳌاّدة  : 6تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون
اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي :
 – 1اﳌعاﳉـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـ ـرف شخ ـ ـص طبيعـ ـ ـي لغاي ـ ـات
ﻻ تتج ـ ـاوز اﻻستعم ـ ـال الشخص ـ ـي أو العائ ـ ـﲇ ،ش ـ ـرط عـ ـ ـدم
إحالتها للغير أو نشرها،

الواردة أو التي يمكن ورودها ﰲ ملفات يدوية.
ويـ ـطـ ـبـ ـق هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون عﲆ مـ ـعـ ـاﳉة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات

 – 2اﶈصل عليها واﳌعاﳉة ﳌصلحة الدفاع واﻷمن
الوطنيﲔ،

الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي ال ـتي ت ـق ـوم ب ـه ـا ال ـه ـيئ ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة أو
اﳋواص :
 – 1عندما تتم من طرف شخص طبيعي أو معنوي
يكون اﳌسؤول عنها مقيما عﲆ التراب الوطني أو فوق
تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني ﰲ مجال

 – ٣اﶈصل عـ ـل ـي ـه ـا واﳌع ـاﳉة ﻷغ ـراض ال ـوق ـاي ـة م ـن
اﳉرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك اﶈتواة ﰲ قواعد
الـ ـبـ ـيـ ـانـ ـات ال ـقضائ ـي ـة ال ـتي ت ـخضع إﱃ ال ـنص ال ـذي أح ـدثت
ﲟوجبه وﻷحكام اﳌادة  1٠من هذا القانون.

اﳌعاﳉة اﻵلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
يعتبر مقيما باﳉزائر ،اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة الذي
يمارس نشاطا بالتراب اﳉزائري ﰲ إطار منشأة أّيا كان
شكلها القانوني،

الباب الثاني
اﳌبادئ اﻷساسية ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي

 – 2عندما يكون اﳌسؤول عنها غير مقيم عﲆ التراب

الفصل اﻷول

الوطني ويلجأ بغرض معاﳉة معطيات ذات طابع شخصي

اﳌوافقة اﳌسبقة ونوعية اﳌعطيات

إﱃ وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب الوطني،
باستثناء اﳌعاﳉات التي تستعمل ﻷغراض العبور فوق
التراب الوطني.

اﳌاّدة  : 7ﻻ يمك ـ ـ ـ ـن القيـ ـام ﲟعاﳉ ـ ـ ـ ـة اﳌعطي ـ ـ ـات ذات
ﻻ باﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني.
الطابع الشخصي إ ّ

ﰲ هذه اﳊالة ،يجب عﲆ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ،دون
اﻹخﻼل ﲟسؤوليته الشخصية ،أن يبّلغ السلطة الوطنية
ل محلّه ﰲ جميع
بهوية ﳑثله اﳌقيم باﳉزائر الذي يح ّ

إذا كان الشخص اﳌعني عدﱘ أو ناقص اﻷهلية ،تخضع
اﳌوافقة للقواعد اﳌنصوص عليها ﰲ القانون العام.
يمكن الشخص اﳌعني أن يتراجع عن موافقته ﰲ أي

حقوقه والتزاماته الناﲡة عن أحكام هذا القانون ونصوصه
التطبيقية.

وقت.
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ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن إطـ ـﻼع الـ ـغـ ـيـ ـر عﲆ اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات ال ـط ـاب ـع

هـ – محفوظ ـ ـ ـ ـ ـة بشك ـ ـ ـ ـ ـل يسم ـ ـ ـح بالتعـ ـ ـ ـرف ع ـ ـﲆ

الشخصي اﳋاضع ـة ل ـل ـم ـع ـاﳉة إّﻻ م ـن أج ـل إن ـج ـاز ال ـغ ـاي ـات

اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـن ـ ـيﲔ خـ ـﻼل مـ ـدة ﻻ تـ ـتـ ـجـ ـاوز اﳌدة الـ ـﻼزمـ ـة

اﳌرتبطة مباشرة ﲟهام اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة واﳌرسل

ﻹنجاز اﻷغراض التي من أجلها ﰎ جمعها ومعاﳉتها.

إليه وبعد اﳌوافقة اﳌسبقة للشخص اﳌعني.
ن موافقة الشخص اﳌعني ﻻ تكون واجبة ،إذا
غير أ ّ
كانت اﳌعاﳉة ضرورية :
– ﻻحترام التزام قانوني يخضع له الشخص اﳌعني أو
اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة،
– ﳊماية حياة الشخص اﳌعني،
– لتنفيذ عقد يكون الشخص اﳌعني طرفا فيه أو
لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء عﲆ طلبه،

يـ ـمـ ـكـ ـن السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ،ﰲ حـ ـالـ ـة وج ـود مصل ـح ـة
مشروعة بناء عﲆ طلب من اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ،أن تأذن
بحفظ اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو
إحصائية أو علمية بعد اﳌدة اﳌشار إليها ﰲ الفقرة )هـ( من
هذه اﳌادة.
يكلف اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ،ﲢت مراقبة السلطة
الوطنية ،بضمان احترام أحكام هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ١٠ﻻ يمكن معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
ﻻ
الشخصي اﳌتعلقة باﳉرائم والعقوبات وتدابير اﻷمن إ ّ
من قبل السلطة القضائية والسلطات العمومية واﻷشخاص

– للحفاظ عﲆ اﳌصالح اﳊيوية للشخص اﳌعني ،إذا
كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر عﲆ التعبير
عن رضاه،

اﳌعـ ـنـ ـويﲔ ال ـذي ـن يسّي ـرون مصل ـح ـة ع ـم ـوم ـي ـة ،ومساع ـدي
العدالة ﰲ إطار اختصاصاتهم القانونية.
يـ ـ ـجب أن ﲢدد اﳌع ـ ـاﳉة اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ه ـ ـذه

– لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن

اﳌادة اﳌسؤول ع ـ ـن اﳌع ـ ـاﳉة وال ـ ـغ ـ ـايـ ـة مـ ـنـ ـهـ ـا واﻷشخـ ـاص

ﳑارسة مهام السلطة العمومية التي يتوﻻها اﳌسؤول عن

اﳌعـ ـ ـنـ ـ ـيﲔ ب ـ ـه ـ ـا وال ـ ـغ ـ ـي ـ ـر ال ـ ـذي ي ـ ـح ـ ـق ل ـ ـه اﻻط ـ ـﻼع عﲆ ه ـ ـذه

اﳌعاﳉة أو الغير الذي يتم إطﻼعه عﲆ اﳌعطيات،

اﳌعلومات ومصدرها واﻹجراءات الواجب اتخاذها لضمان

– لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل اﳌسؤول عن
اﳌعـ ـ ـاﳉة أو اﳌرسل إلـ ـ ـيـ ـ ـه مـ ـ ـع م ـ ـراع ـ ـاة مصل ـ ـح ـ ـة الشخص
اﳌعني و /أو حقوقه وحرياته اﻷساسية.
اﳌاّدة  : ٨ﻻ يمكـ ـ ـ ـ ـن القي ـ ـام ﲟعاﳉـ ـ ـ ـة اﳌعطيـ ـ ـات ذات
الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـطـ ـفـ ـل إﻻ ب ـع ـد اﳊصول عﲆ
مـ ـوافـ ـق ـة ﳑث ـل ـه الشرعي أو ،ع ـن ـد اﻻق ـتضاء ،ب ـت ـرخ ـيص م ـن
القاضي اﳌختص.
يمكن القاضي اﻷمر باﳌعاﳉة حتى دون موافقة ﳑثله
الشرعي ،إذا استدعت اﳌصلحة الفضﲆ للطفل ذلك.
يمكن القاضي العدول ﰲ أي وقت عن ترخصيه.
اﳌاّدة  : ٩يجب أن تكون اﳌعطيات الشخصية :
أ – معاﳉة بطريقة مشروعة ونزيهة،
ب – مجمعة لغايات محددة ،وواضحة ومشروعة
ﻻ تعالج ﻻحقا بطريقة تتناﰱ مع هذه الغايات،
وأ ّ
ج – مﻼئمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إﱃ
الغايات التي من أجلها ﰎ جمعها أو معاﳉتها،
د – صحيحة وكاملة ومحّينة إذا اقتضى اﻷمر،

سﻼمة اﳌعاﳉة.
اﳌاّدة  : ١١ﻻ يمكن أن تؤسس اﻷحكام القضائية التي
ت ـ ـق ـ ـتضي ت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ـم ـ ـا لسل ـ ـوك شخص ،عﲆ اﳌع ـ ـاﳉة اﻵل ـ ـيـ ـة
للمعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌتضمنة تقييم بعض
جوانب شخصيته.
ﻻ يمكن كذلك ،ﻷي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية ﲡاه
شخص ،أن يتخذ فقط بناء عﲆ اﳌعاﳉة اﻵلية للمعطيات
يكون الغرض منها ﲢديد صفات الشخص اﳌعني أو تقييم
بعض جوانب شخصيته.
ﻻ تعتبر متخذة بناء عﲆ معاﳉة آلية فقط ،القرارات
التي تتم ﰲ إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص
اﳌعن ـي ق ـد أتيح ـت لـه فيه ـا إمكاني ـة تقديم ـ مﻼحظات ـه وك ـذا
القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص اﳌعني.
الفصل الثاني
اﻹجراءات اﳌسبقة عن اﳌعاﳉة
اﳌاّدة  : ١2ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخﻼف
ذلك ،تخضع كل عملية معاﳉة معطيات ذات طابع شخصي
لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها
طبقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
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اﳌاّدة  : ١٣يـ ـ ـودع التصريـ ـ ـح اﳌسب ـ ـق ال ـ ـذي يتضمـ ـ ـن
اﻻلـ ـتـ ـزام بإجـ ـراء اﳌعـ ـاﳉة وفـ ـقـ ـا ﻷحـ ـكـ ـام هـ ـذا الـ ـق ـان ـون ،ل ـدى
السلطة الوطنية ويمكن تقديمه بالطريق اﻹلكتروني.
يسل ـم وصل اﻹي ـداع أو ي ـرسل ب ـال ـط ـري ـق اﻹل ـك ـت ـروني،
فورا أو ﰲ أجل أقصاه  ٤8ساعة.
يمكن أن تكون اﳌعاﳉات التابعة لنفس اﳌسؤول عن
اﳌعاﳉة والتي تتم لنفس الغرض أو ﻷغراض مرتبطة محل
تصريح واحد.
يـ ـمـ ـكـ ـن اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة ،ﲢت مسؤولـ ـي ـت ـه ،أن
يـ ـ ـبـ ـ ـاشر ﰲ عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌعـ ـ ـاﳉة ﲟجـ ـ ـرد استـ ـ ـﻼمـ ـ ـه الـ ـ ـوصل
اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ١٤يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي :
 – 1اسم وعنوان اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة وعند اﻻقتضاء
اسم وعنوان ﳑثله،
 – 2طبيعة اﳌعاﳉة وخصائصها والغرض أو اﻷغراض
اﳌقصودة منها،
 –٣وصف فئ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أو فئ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اﻷشخـ ـ ـ ـ ـ ـاص اﳌعـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـيﲔ
واﳌع ـ ـطـ ـيـ ـات أو فئـ ـات اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي
اﳌتعلقة بهم،
 – ٤اﳌرسل إليهم أو فئات اﳌرسل إليهم الذين قد
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ﰲ حالة التنازل عن ملف معطيات ،يلزم اﳌتنازل له
بإﲤام إجراءات التصريح اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
اﳌاّدة  : ١٥ﲢدد السل ـط ـة ال ـوط ـنـيـة قـائـمـة بأصنـاف
معاﳉات اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من
شأن ـ ـه ـ ـا اﻹضرار ب ـ ـح ـ ـق ـ ـوق وح ـ ـري ـ ـات اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـنـ ـيﲔ
وحياتهم اﳋاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب أن
يشار فيه إﱃ العناصر اﳌذكورة ﰲ ال ـبنود  1و 2و ٣و ٤و5
و 6من اﳌادة  1٤أعﻼه.
ﲢدد السلطة الوطنية قائمة اﳌعاﳉات غير اﻵلية
لـ ـلـ ـمـ ـع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ال ـتي ي ـم ـك ـن أن ت ـك ـون
موضوع التصريح اﳌبسط اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ١6ﻻ تطبق إلزامية التصريح عﲆ اﳌعاﳉات
التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل مفتوح ليطلع
عليه اﳉمهور أو كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة
ﰲ ذلك.
غ ـ ـي ـ ـر أّن ـ ـه ﰲ ه ـ ـذه اﳊاﻻت ،ي ـ ـجب تـ ـعـ ـيﲔ مسؤول عـ ـن
م ـع ـاﳉة اﳌع ـط ـي ـات ي ـكشف ع ـن ه ـوي ـت ـه ل ـل ـع ـم ـوم وتـبـّلـغ إﱃ
السلطة الوطنية ،ويكون مسؤوﻻ عن تطبيق اﻷحكام اﳌتعلقة
ب ـ ـح ـ ـق ـ ـوق اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـن ـ ـيﲔ اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ـا ﰲ هـ ـذا
القانون.
يج ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـﲆ اﳌسـ ـ ـ ـؤول عـ ـ ـ ـ ـن اﳌعاﳉـ ـ ـ ـ ـة اﳌعفـ ـ ـ ـى م ـ ـن
ال ـ ـ ـتصري ـ ـ ـح ،أن ي ـ ـ ـوصل إﱃ ك ـ ـ ـل شخص ق ـ ـ ـدم ط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ـا بـ ـ ـذلك
اﳌعلومات اﳌتعلقة بالغاية من اﳌعاﳉة وهوية اﳌسؤول
عنها وعنوانه واﳌعطيات اﳌعاﳉة واﳌرسل إليهم .

توصل إليهم اﳌعطيات،
القسم الثاني

 –5ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـة اﳌع ـ ـط ـ ـي ـ ـات اﳌع ـ ـت ـ ـزم إرسال ـ ـهـ ـا إﱃ دول

الترخيص

أجنبية،
 – 6مدة حفظ اﳌعطيات،
 –7اﳌصل ـ ـ ـح ـ ـ ـة ال ـ ـ ـتي يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن الشخص اﳌعـ ـ ـني عـ ـ ـنـ ـ ـد
اﻻقتضاء ،أن يمارس لديها اﳊقوق اﳌخولة له ﲟقتضى
أحكام هذا القانون وكذا اﻹجراءات اﳌتخذة لتسهيل ﳑارسة
هذه اﳊقوق،
 – 8وصف عام يمّكن من تقييم أوﱄ ﳌدى مﻼءمة
التدابير اﳌتخذة من أجل ضمان سّرية وأمن اﳌعاﳉة،
 – ٩الربط البيني أو جميع أشكال التقريب اﻷخرى
بﲔ اﳌعطيات ،وكذا التنازل عنها للغير أو معاﳉتها من
الباطن ،ﲢت أي شكل من اﻷشكال ،سواء مجانا أو ﲟقابل.
يـ ـجب إخـ ـطـ ـار السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة فـ ـورا بأي تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـر
للمعلومات اﳌذكورة أعﻼه ،أو بأي حذف يطال اﳌعاﳉة.

اﳌاّدة  : ١7تقرر السلطة الوطنية إخضاع اﳌعاﳉة
اﳌعنية لنظام الترخيص اﳌسبق عندما يتبّين لها ،عند
دراسة التصريح اﳌقدم لها ،أن اﳌعاﳉة اﳌعتزم القيام بها
تتضمن أخطارا ظاهرة عﲆ احترام وحماية اﳊياة اﳋاصة
واﳊريات واﳊقوق اﻷساسية لﻸشخاص.
يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وأن يبلّغ
إﱃ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ﰲ أجل العشرة ) (1٠أيام التي تﲇ
تاريخ إيداع التصريح.
اﳌاّدة  : ١٨ﲤنع معاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة.
غير أنه يمكن الترخيص ﲟعاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة
ﻷسباب تتعلق باﳌصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان
ﳑارسة اﳌه ـ ـام ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ـ ـي ـ ـة أو ال ـ ـنـ ـظـ ـامـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـمسؤول عـ ـن
اﳌعاﳉة ،أو عندما تتم اﳌعاﳉة بناء عﲆ اﳌوافقة الصريحة
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للشخص اﳌعني ،وﰲ حالة وجود نص قانوني يقضي بذلك
أو بترخيص من السلطة الوطنية.
يمنح الترخيص ﲟعاﳉة اﳌعطيات اﳊساسة أيضا،
ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
أ( إذا ك ـ ـانت اﳌع ـ ـاﳉة ضروري ـ ـة ﳊمـ ـايـ ـة اﳌصالـ ـح
اﳊيوية للشخص اﳌعني أو لشخص آخر وﰲ حالة وجود
الشخص اﳌعني ﰲ حالة عجز بدني أو قانوني عن اﻹدﻻء
ﲟوافقته،

اﳌاّدة  : 2٠يجـ ـ ـ ـ ـب أن يتضمـ ـ ـ ـن طلـ ـ ـ ـ ـب الترخيـ ـ ـ ـص
اﳌعلومات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  1٤من هذا القانون.
تتخذ السلطة الوطنية قرارها ﰲ أجل شهرين ) (2من
تاريخ إخطارها ،ويمكن ﲤديد هذا اﻷجل لنفس اﳌدة بقرار
مسبب لرئيسها.
يعتبر عدم رد السلطة الوطنية ﰲ اﻷجل اﳌذكور ﰲ
هذه اﳌادة ،رفضا للطلب.
اﳌاّدة  : 2١ترخ ـ ـ ـ ـ ـص السلطـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـ ـ ـة ﲟعاﳉ ـ ـ ـ ـ ـة

ب( تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ اﳌع ـاﳉة ،ب ـن ـاء عﲆ م ـواف ـق ـة الشخص

اﳌعـ ـطـ ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ال ـتي ت ـه ـدف إﱃ ﲢق ـي ـق

اﳌعني ،من طرف مؤسسة أو جمعية أو منظمة غير نفعية

مصلـ ـحـ ـة عـ ـامـ ـة لـ ـلـ ـبـ ـحث أو ال ـدراسة أو ال ـت ـق ـي ـي ـم ﰲ م ـج ـال

ذات طابع سياسي أو فلسفي أو ديني أو نقابي ،ﰲ إطار

الصحة ،ﰲ إطار احترام اﳌبادئ اﳌنصوص عليها ﰲ هذا

نشاطاتها الشرعية ،شرط أن تخص اﳌعاﳉة فقط أعضاء

الـ ـقـ ـانـ ـون ،وبـ ـالـ ـن ـظ ـر إﱃ اﳌصل ـح ـة ال ـع ـام ـة ال ـتي ي ـه ـدف إﱃ

هـ ـذه اﳌنـ ـظ ـم ـة أو اﻷشخ ـاص ال ـذي ـن ت ـرب ـط ـه ـم ب ـه ـا اتصاﻻت

ﲢقيقها البحث أو الدراسة أو التقييم.

ﻻ ترسل اﳌعطيات إﱃ الغير دون
منتظمة تتعلق بغايتها وأ ّ
موافقة اﻷشخاص اﳌعنيﲔ.
ج( إذا كانت اﳌعاﳉة تخص معطيات صرح بها

يمكن السلطة الوطنية ،إذا كانت اﳌعاﳉة لها نفس
اﻷغراض وتتعلق ﲟعطيات ﳑاثلة وبنفس فئات اﳌرسل
إليهم ،تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب.

الشخص اﳌعني علنا عندما يمكن استنتاج موافقته عﲆ
معاﳉة اﳌعطيات من تصريحاته.
ن اﳌعـ ـ ـ ـاﳉة ضروريـ ـ ـ ـة لـ ـ ـ ـﻼعـ ـ ـ ـت ـ ـ ـراف ب ـ ـ ـح ـ ـ ـق أو
د( أ ّ

الباب الثالث
السلطة الوطنية ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي

ﳑارست ـ ـه أو ال ـ ـدف ـ ـاع عـ ـنـ ـه أمـ ـام الـ ـقضاء وأن تـ ـكـ ـون قـ ـد ﲤت
حصريا لهذه الغاية.

اﳌاّدة  : 22تنش ـ ـأ ،لـ ـ ـدى رئيـ ـ ـس اﳉمهوري ـ ـة ،سلط ـ ـ ـة

هـ( معاﳉـ ـ ـ ـة اﳌعطي ـ ـات اﳉيني ـ ـ ـ ـة ،باستثن ـ ـاء تلك

إدارية مستقلة ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي،

التي يقوم بها أطباء أو بيولوجيون والتي تعد ضرورية

يشار إليها أدناه “السلطة الوطنية” يحدد مقرها باﳉزائر

ﳌم ـ ـارسة ال ـ ـطب الـ ـوقـ ـائي ،والـ ـقـ ـيـ ـام بـ ـتشخـ ـيصات طـ ـبـ ـيـ ـة

العاصمة.

وفحوصات أو عﻼجات.
وﰲ كل اﻷحوال ،تبقى التدابير اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا القانون ﳊماية هذه اﳌعطيات ،مضمونة.
اﳌاّدة  : ١٩يتم الربط البيني ﳌلفات تابعة لشخص
أو عدة أشخاص معنويﲔ يسّيرون مرفقا عموميا ﻷغراض

م ـخ ـت ـل ـف ـة م ـرتـبـطـة بـاﳌنـفـعـة الـعـامـة ،ﲟوجب تـرخـيص مـن
السلطة الوطنية.
ي ـخضع ال ـرب ـط ال ـب ـي ـني ل ـل ـم ـل ـفـات الـتـابـعـة لﻸشخـاص
ال ـط ـب ـي ـع ـي ـة ال ـذي ي ـت ـم ﻷغ ـراض م ـخ ـت ـل ـف ـة ،إﱃ ت ـرخـيص مـن

السلطة الوطنية.
يجب أن يسمـح الربـط البيني للملفات ببلوغ أهداف
مشروع ـ ـ ـة وش ـرعي ـ ـ ـة بالنسب ـ ـ ـ ـة للمسؤولـ ـ ـﲔ عـ ـ ـ ـن اﳌعاﳉـ ـ ـة
وﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـتضمـ ـن أي ﲤيـ ـيـ ـز أو تـ ـقـ ـلـ ـيص م ـن اﳊق ـوق
واﳊريات والضمانات اﳌمنوحة لﻸشخاص اﳌعنية.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﻻقتضاء ،عن
طريق التنظيم.

تـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ،بـ ـالشخصي ـة اﳌع ـن ـوي ـة
واﻻستقﻼل اﳌاﱄ واﻹداري.
ت ـق ـي ـد م ـي ـزان ـي ـة السل ـطـة الـوطـنـيـة ﰲ مـيـزانـيـة الـدولـة
وتخضع للمراقبة اﳌالية طبقا للتشريع اﳌعمول به.
تـ ـ ـع ـ ـ ـّد السل ـ ـط ـ ـ ـة ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـي ـ ـ ـة ن ـ ـظ ـ ـام ـ ـه ـ ـ ـا ال ـ ـداخ ـﲇ ال ـ ـ ـذي
يحـ ـ ـدد ،ﻻ سيما كيفيات تنظيمها وسيرها ،وتصادق عليه.
اﳌاّدة  : 2٣تتشكل السلطة الوطنية من :
– ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼث ) (٣شخصي ـ ـات ،م ـ ـن ب ـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم الـ ـرئـ ـيس،
يختارهم رئيس اﳉمهورية من بﲔ ذوي اﻻختصاص ﰲ
مجال عمل السلطة الوطنية،
– ثﻼثة ) (٣قضاة ،يقترحهم اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء
من بﲔ قضاة اﶈكمة العليا ومجلس الدولة،
– عضو عن كل غرفة من البرﳌان يتم اختياره من
قبل رئيس كل غرفة ،بعد التشاور مع رؤساء اﳌجموعات
البرﳌانية،

 2٥رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٠يونيو سنة  2٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
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 – ٣تـ ـق ـدﱘ اﻻستشارات لﻸشخ ـاص وال ـك ـي ـان ـات ال ـتي

– ﳑثل ) (1عن اﳌجلس الوطني ﳊقوق اﻹنسان،
– ﳑثل ) (1عن وزير الدفاع الوطني،
– ﳑثل ) (1عن وزير الشؤون اﳋارجية،
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تلجأ ﳌعاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي أو التي تقوم
بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إﱃ مثل هذه
اﳌعاﳉة،

– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالداخلية،

 – ٤تلقي اﻻحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص

– ﳑثل ) (1عن وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ مـ ـع ـاﳉة اﳌع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي وإع ـﻼم

– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالصحة،

أصحابها ﲟآلها،
 – 5الترخيص بنقل اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي
نـ ـ ـحـ ـ ـو اﳋارج وفـ ـ ـقـ ـ ـا ل ـ ـلشروط اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ه ـ ـذا
القانون،

– ﳑثل ) (1عن وزير العمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي.

 – 6اﻷمر بالتغييرات الﻼزمة ﳊماية اﳌعطيات ذات
الطابع الشخصي اﳌعاﳉة،

يتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية ،حسب اختصاصهم

 – 7اﻷمر بإغﻼق معطيات أو سحبها أو إتﻼفها،

القانوني و/أو التقني ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع

 – 8تقدﱘ أي اقتراح من شأنه تبسيط وﲢسﲔ اﻹطار

الشخصي.
يمكن السلطة الوطنية أن تستعﲔ بأي شخص مؤهل،
من شأنه مساعدتها ﰲ أشغالها.
يعيـن رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـس وأعض ـ ـ ـاء السلطـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـة ،ﲟوجـ ـ ـ ـب
ﹽ
مـ ـرسوم رئـ ـاسي ،ل ـع ـه ـدة م ـدت ـه ـا خ ـمس ) (5سن ـوات ،ق ـاب ـل ـة

ال ـتشري ـعي وال ـت ـن ـظ ـي ـمي ﳌع ـاﳉة اﳌع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع
الشخصي،
 – ٩نشر التراخيص اﳌمنوحة واﻵراء اﳌدﱃ بها ﰲ
السجل الوطني اﳌشار إليه ﰲ اﳌادة  28من هذا القانون،

للتجديد.
اﳌاّدة  : 2٤ي ـ ـ ـؤدي أعض ـ ـاء السلطـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة ،قبـ ـ ـل

 – 1٠تطوير عﻼقات التعاون مع السلطات اﻷجنبية
اﳌماثلة مع مراعاة اﳌعاملة باﳌثل،

التنصيب ﰲ وظائفهم ،اليمﲔ أمام مجلس قضاء اﳉزائر،
ﰲ الصيغة اﻵتية :

 – 11إصدار عقوبات إدارية وفقا ﻷحكام اﳌادة  ٤6من
هذا القانون،

“أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو ﰲ
السل ـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ﳊمـ ـايـ ـة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـطـ ـابـ ـع
الشخصي بكل استقﻼلية وحياد وشرف ونزاهة ،وأن
أحافظ عﲆ سّرية اﳌداوﻻت”.
اﳌاّدة  : 2٥تكل ـ ـ ـف السلطـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـة بالسهـ ـ ـر ع ـ ـﲆ
مطابقة معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ﻷحكام هذا
القانون ،وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال عﲆ أي أخطار ﲡاه حقوق اﻷشخاص واﳊريات

 – 12وضع معايير ﰲ مجال حماية اﳌعطيات ذات
الطابع الشخصي،
 – 1٣وضع قواعد السلوك واﻷخﻼقيات التي تخضع لها
معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي.
ﰲ إطـ ـار ﳑارسة مـ ـهـ ـامـ ـهـ ـا ،تـ ـعـ ـلـ ـم السلـ ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة
النائب العام اﳌختص فورا ،ﰲ حالة معاينة وقائع ﲢتمل
الوصف اﳉزائي.
ت ـع ـّد السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ت ـقـريـرا سنـويـا حـول نشاطـهـا

العامة واﳊياة اﳋاصة.
وتتمثل مهامها ،ﰲ هذا الصدد ،ﻻسيما ﰲ :
 – 1م ـن ـح ال ـت ـراخ ـيص وت ـل ـقي ال ـتصري ـح ـات اﳌتـعـلـقـة
ﲟعاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي،
 – 2إع ـ ـ ـ ـﻼم اﻷشخ ـ ـ ـ ـاص اﳌعـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـيﲔ واﳌسؤولﲔ عـ ـ ـ ـن
اﳌعاﳉة بحقوقهم وواجباتهم،

ترفعه إﱃ رئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : 26يجب عﲆ رئيس وأعضاء السلطة الوطنية
اﶈافـ ـظـ ـة عﲆ الـ ـطـ ـابـ ـع السّري لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـط ـاب ـع
الشخصي واﳌعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو
بعد انتهاء مهامهم ،ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخﻼف
ذلك.

 2٥رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٠يونيو سنة  2٠١٨م
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ﻻ ي ـ ـج ـ ـوز ل ـ ـرئـ ـيس السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة وأعضائـ ـهـ ـا أن

غير أّنه تدرج بالسجل الوطني اﳌذكور ،وجوبا ،هوية

يمتلكوا ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،مصالح ﰲ أي

الشخص اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة حـ ـتـ ـى يـ ـتـ ـمـ ـك ـن اﻷشخ ـاص

مؤسسة ﲤارس نشاطاتها ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات

اﳌعـ ـنـ ـيـ ـون مـ ـن ﳑارسة اﳊق ـوق اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا

الطابع الشخصي.

القانون.

يستفيد رئيس وأعضاء السلطة الوطنية من حماية
الـ ـدولـ ـة ضد الـ ـتـ ـهـ ـديـ ـدات أو اﻹهـ ـانـ ـات أو اﻻع ـت ـداءات ،م ـن أي
طبيعة كانت ،التي قد يتعرضون لها بسبب أو خﻼل تأديتهم
مهامهم أو ﲟناسبتها.
ي ـح ـدد ال ـن ـظ ـام ال ـت ـع ـويضي ﻷعضاء السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة
وشروط وكيفيات منحه ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 27تـ ـ ـزود السلط ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة بأمانـ ـ ـة تنفيذيـة،
يسّيرها أمﲔ تنفيذي ويساعده ﰲ مهامه مستخدمون.
يؤدي اﻷمﲔ التنفيذي ومستخدمو اﻷمانة التنفيذية،
أمام مجلس قضاء اﳉزائر ،اليمﲔ ﰲ الصيغة اﻵتية :

“ أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة،
وأن أحافظ عﲆ سّرية اﳌعلومات التي أ ّ
طلع عليها”.
يلزم اﻷمﲔ التنفيذي ومستخدمو اﻷمانة التنفيذية
باﳊفاظ عﲆ سّرية اﳌعلومات التي ي ّ
طلعون عليها أثناء أو

ﲢدد شروط وك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات مسك السج ـ ـل ال ـ ـوطـ ـني عـ ـن
طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 2٩يمكن أن ﲢدد السلطة الوطنية ﲟوجب
أن ـظ ـم ـة ،الشـروط والضم ـان ـات اﳌرت ـبـطـة بـحـقـوق الشخص
اﳌع ـني ف ـي اﳌج ـاﻻت اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـح ـريـة الـتـعـبـيـر والصحـة
والشغل والبحث التاريخي واﻹحصائي والعلمي واﳌراقبة
عـ ـ ـن ب ـ ـع ـ ـد واست ـ ـع ـ ـم ـ ـال ت ـ ـك ـ ـن ـ ـول ـ ـوج ـ ـي ـ ـات اﻹع ـ ـﻼم واﻻتصال،
بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ٣٠يمك ـ ـ ـن السلطـ ـ ـة الوطني ـ ـة أن تقـ ـ ـرر تأمﲔ
اﻹرسال ،ﻻ سيما عن طريق تشفيره ،ﰲ حالة ما إذا كان
سير اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ﰲ الشبكة ،ويمكن
أن يـ ـحـ ـتـ ـوي عﲆ م ـخ ـاط ـر عﲆ ح ـق ـوق اﻷشخ ـاص اﳌع ـن ـيﲔ
وحرياتهم والضمانات اﳌمنوحة لهم.
اﳌاّدة  : ٣١يحـ ـ ـ ـدد القان ـ ـ ـون اﻷساسـ ـ ـي ﳌستخدم ـ ـ ـ ـي
السلطة الوطنية بنص خاص.

ﲟناسبة ﳑارسة مهامهم.

الباب الرابع

ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق

حقوق الشخص اﳌعني

التنظيم.
الفصل اﻷول

اﳌاّدة  : 2٨ينشأ سجل وطني ﳊماية اﳌعطيات ذات

اﳊق ﰲ اﻹعﻼم

الطابع الشخصي ،يمسك من طرف السلطة الوطنية ،وتقيد
فيه :

اﳌاّدة  : ٣2ما لم يكن عﲆ علم مسبق بها ،يجب عﲆ
– اﳌلفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن

معاﳉتها،
– اﳌلفات التي يكون اﳋواص مسؤولﲔ عن معاﳉتها،
– مراجع القوانﲔ أو النصوص التنظيمية اﳌنشورة
اﳌتضمنة إحداث ملفات عمومية،

اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو من يمثله إعﻼم مسبقا وبصفة
صريـ ـ ـحـ ـ ـة ودون لـ ـ ـبس ،كـ ـ ـل شخص يـ ـ ـتـ ـ ـم اﻻتصال ب ـ ـه قصد
ﲡميع معطياته ذات الطابع الشخصي ،بالعناصر اﻵتية :
– ه ـ ـوي ـ ـة اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة وعـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء،
هوية ﳑثله،
– أغراض اﳌعاﳉة،

– التصريحات اﳌقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص
التي تسّلمها،
– اﳌعطيات اﳌتعلقة باﳌلفات الضرورية للسم ـاح
لﻸشخاص اﳌعنيﲔ ﲟمارسة حقوق ـهم اﳌنصوص عليها
فـي هذا القانون.

– كل معلومة إضافية مفيدة ،ﻻسيما اﳌرسل إليه
ومدى إلزامية الرد واﻵثار اﳌترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل
اﳌعطيات إﱃ بلد أجنبي.
إذا لم يتم جمع اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي لدى
الشخص اﳌعني ،يجب عﲆ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو من

تعفى من التقييد ﰲ السجل الوطني اﳌلفات التي

يمثله ،قبل تسجيل اﳌعطيات أو إرسالها للغير ،أن يزوده

يـ ـكـ ـون الـ ـغـ ـرض الـ ـوح ـي ـد م ـن م ـع ـاﳉت ـه ـا مسك سج ـل م ـوج ـه

بـ ـاﳌعـ ـلـ ـوم ـات اﳌشار إل ـي ـه ـا أع ـﻼه ،م ـا ل ـم ي ـك ـن ق ـد ع ـل ـم ب ـه ـا

ﲟوجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية ،ﻹطﻼع العموم.

مسبقا.
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ﰲ حالة جمع اﳌعلومات ﰲ شبكات مفتوحة ،يجب

قانونا .ويلزم اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة بالقيام بالتصحيحات

إع ـ ـﻼم الشخص اﳌع ـ ـني ،م ـ ـا ل ـ ـم ي ـ ـك ـ ـن عﲆ ع ـ ـلـ ـم مسبـ ـق ،بأّن

الﻼزمة مجانا ،لفائدة الطالب ﰲ أجل عشرة ) (1٠أيام من

اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـط ـاب ـع الشخصي اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـه ي ـم ـك ـن أن

إخطاره.

تتداول ﰲ الشبكات دون ضمانات السﻼمة وأنها قد تتعرض
للقراءة واﻻستعمال غير اﳌرخص من طرف الغير.
اﳌاّدة  : ٣٣ﻻ تطبق إلزامية اﻹعﻼم اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌادة  ٣2من هذا القانون :
أ – إذا تعذر إعﻼم الشخص اﳌعني ،وﻻسيما ﰲ

ﰲ حالة الرفض أو عدم الرد عﲆ الطلب خﻼل اﻷجل
اﳌذكور أعﻼه ،يحق للشخص اﳌعني إيداع طلب التصحيح
لدى السلطة الوطنية ،التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل
ال ـت ـح ـق ـي ـق ـات الضروري ـة وال ـع ـم ـل عﲆ إج ـراء الـتصحـيـحـات
الﻼزمة ﰲ أقرب اﻵجال ،وإخبار الشخص اﳌعني ﲟآل طلبه.

حـ ـالـ ـة مـ ـعـ ـاﳉة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ﻷغ ـراض

ب – ت ـ ـب ـ ـل ـ ـي ـ ـغ ال ـ ـغ ـ ـي ـ ـر الـ ـذي أوصلت إلـ ـيـ ـه اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات

إحصائية أو تاريخية أو علمية ،يلزم اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة

الشخصي ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ﲢيﲔ أو تصح ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـح أو مسح أو إغـ ـ ـ ـﻼق

ﰲ هذه اﳊالة بإشعار السلطة الوطنية باستحالة إعﻼم

للمعطيات ذات الطابع الشخصي ،يتم تطبيقا للمطة )أ(

الشخص اﳌعني وتقدﱘ لها سبب اﻻستحالة،

أعﻼه ،ما لم يكن ذلك مستحيﻼ.

ب – إذا ﲤت اﳌعاﳉة تطبيقا لنص قانوني،
ج – إذا ﲤت اﳌعاﳉة حصريا ﻷغراض صحفية أو

يمكن استعمال اﳊق اﳌنصوص عليه ﰲ هذه اﳌادة
من قبل ورثة الشخصي اﳌعني.

فنية أو أدبية.

الفصل الرابع
الفصل الثاني
اﳊق ﰲ الولوج

اﳌاّدة  : ٣٤ي ـ ـحـ ـق لـ ـلشخص اﳌعـ ـني أن يـ ـحصل مـ ـن
اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ،عﲆ :

اﳊق ﰲ اﻻعتراض
اﳌاّدة  : ٣6يحق للشخص اﳌعني أن يعترض ،ﻷسباب
مشروعة عﲆ معاﳉة معطياته ذات الطابع الشخصي.
ول ـ ـه اﳊق ﰲ اﻻع ـ ـت ـ ـراض عﲆ است ـ ـع ـ ـم ـ ـال اﳌع ـ ـطـ ـيـ ـات

– التأكيد عﲆ أن اﳌعطيات الشخصية اﳌتعلقة به

اﳌتعلقة به ﻷغراض دعائية ،وﻻسيما التجارية منها ،من

كـ ـ ـ ـان ـ ـت مـ ـ ـ ـح ـل م ـ ـ ـع ـ ـ ـاﳉة أم ﻻ ،وأغ ـ ـ ـراض اﳌع ـ ـ ـاﳉة وفئ ـ ـ ـات

طرف اﳌسؤول اﳊاﱄ عن اﳌعاﳉة أو مسؤول عن معاﳉة

ب عليها واﳌرسل إليهم،
اﳌعطيات التي تنص ّ

ﻻحقة.

– إفادته ،وفق شكل مفهوم ،باﳌعطيات اﳋاصة به

ﻻ تطبق أحكام الفقرة اﻷوﱃ من هذه اﳌادة إذا كانت

التي تخضع للمعاﳉة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر

اﳌعاﳉة تستجيب ﻻلتزام قانوني ،أو إذا كان تطبيق هذه

اﳌعطيات.

اﻷحكام قد استبعد ﲟوجب إجراء صريح ﰲ اﶈرر الذي

يحق للمسؤول عن اﳌعاﳉة أن يطلب من السلطة
الوطنية ﲢديد آجال اﻹجابة عﲆ طلبات الولوج اﳌشروعة،
وي ـم ـك ـن ـه اﻻع ـت ـراض عﲆ ال ـط ـل ـب ـات ال ـتـعسفـيـة ،ﻻسيـمـا مـن
حيـ ـ ـث عددهـ ـ ـا وطابعه ـ ـا اﳌتك ـ ـرر ،ويق ـ ـع عﲆ عاتق ـ ـه إثبـ ـات
الطابع التعسفي لهذا الطلب.

يرخص باﳌعاﳉة.
الفصل اﳋامس
منع اﻻستكشاف اﳌباشر
اﳌاّدة  : ٣7يمنع اﻻستكشاف اﳌباشر ،بواسطة آلية
اتصال أو جهاز اﻻستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو أي

الفصل الثالث

وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة ﳑاثلة ،باستعمال

اﳊق ﰲ التصحيح

بيانات شخص طبيعي ،ﰲ أي شكل من اﻷشكال ،لم يعبر

اﳌاّدة  : ٣٥يحق للشخص اﳌعني أن يحصل مجانا،
من اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة عﲆ :

عن موافقته اﳌسبقة عﲆ ذلك.
غـ ـيـ ـر أنـ ـه يـ ـرخص ب ـاﻻست ـكشاف اﳌب ـاشر ع ـن ط ـري ـق

أ – ﲢيﲔ أو تصحيح أو مسح أو إغﻼق اﳌعطيات

ال ـب ـري ـد اﻹل ـك ـت ـروني ،إذا م ـا ط ـل ـبت ال ـب ـي ـان ـات م ـب ـاشرة مـن

الشخصية التي تكون معاﳉتها غير مطابقة لهذا القانون

اﳌرسل إليه ،وفقا ﻷحكام هذا القانون ،ﲟناسبة بيع أو

بسبب ال ـ ـط ـ ـاب ـ ـع غ ـ ـي ـ ـر اﳌك ـ ـت ـ ـم ـ ـل أو غ ـ ـي ـ ـر الصح ـ ـي ـ ـح لـ ـتـ ـلك

تقدﱘ خدمات ،إذا كان اﻻستكشاف اﳌباشر يخص منتجات

اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات عﲆ اﳋصوص ،أو لـ ـكـ ـون مـ ـعـ ـاﳉتـ ـهـ ـا ﳑنـ ـوعـ ـة

أو خـ ـدمـ ـات مشابـ ـهـ ـة يـ ـقـ ـدمـ ـهـ ـا ن ـفس الشخص ال ـط ـب ـي ـعي أو
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اﳌعنوي ،وتبّين للمرسل إليه ،بشكل صريح ﻻ يشوبه لبس

تقيد عناصر العقد أو السند القانوني اﳌتعلق بحماية

إمـ ـكـ ـانـ ـيـ ـة اﻻعـ ـتـ ـراض دون مصاري ـف ،ب ـاست ـث ـن ـاء ال ـت ـك ـل ـف ـة

اﳌعطيات وكذا اﳌتطلبات اﳌتعلقة بالتدابير اﳌنصوص

اﳌرتبطة بإرسال الرفض ،عﲆ استعمال بياناته وقت جمع

عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة  ٣8أعﻼه ،كتابة أو ﰲ شكل

ه ـ ـذه اﻷخ ـ ـي ـ ـرة وك ـ ـل ـ ـم ـ ـا وّج ـ ـ ـ ـه إلـ ـيـ ـه بـ ـريـ ـد إلـ ـكـ ـتـ ـروني ﻷجـ ـل

آخر معادل ،وذلك ﻷغراض حفظ اﻷدلة.

اﻻستكشاف.
وﰲ جـ ـمـ ـيـ ـع اﳊاﻻت ،يـ ـم ـن ـع إرسال رسائ ـل ب ـواسط ـة
آليات اﻻتصال الهاتفي وجهاز اﻻستنساخ البعدي والبريد
اﻹلـ ـ ـك ـ ـت ـ ـروني ﻷج ـ ـل اﻻست ـ ـكشاف اﳌب ـ ـاشر دون اﻹشارة إﱃ
ب ـي ـان ـات صح ـي ـح ـة ل ـت ـم ـكﲔ اﳌرسل إل ـي ـه م ـن إرسال ط ـلب
توقيف هذه اﻹيصاﻻت دون مصاريف غير تلك اﳌرتبطة

اﳌاّدة  : ٤٠يلزم اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة واﻷشخاص
الذين أطّلعوا ،أثناء ﳑارسة مهامهم عﲆ معطيات ذات طابع
شخصي ،بالّسر اﳌهني ،حتى بعد انتهاء مهامهم ،ﲢت
طـ ـائ ـل ـة ال ـع ـق ـوب ـات اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـتشري ـع الساري
اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ٤١ﻻ يجوز ﻷي شخص يعمل ﲢت سلطة

بإرسالها.
كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته
الرسائل وكذا ذكر موضوع ﻻ صلة له باﳋدمات اﳌقترحة.
الباب اﳋامس
التزامات اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة

اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو سلطة اﳌعالج من الباطن الذي يلج
إﱃ معطيات ذات طابع شخصي ،أن يعالج هذه اﳌعطيات
دون تعليمات اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ،باستثناء حالة تنفيذ
التزام قانوني.
الفصل الثاني

الفصل اﻷول

معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌرتبطة

سّرية وسﻼمة اﳌعاﳉة

بخدمات التصديق والتوقيع اﻹلكترونيﲔ

اﳌاّدة  : ٣٨يجب عﲆ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة وضع
التدابير التقنية والتنظيمية اﳌﻼئمة ﳊماية اﳌعطيات

اﳌاّدة  : ٤2ما عدا ﰲ حالة موافقتهم الصريحة ،يجب
اﳊصول عﲆ اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم

ذات الطابع الشخصي من اﻹتﻼف العرضي أو غير اﳌشروع

جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق اﻹلكتروني ﻷغراض

أو الضي ـ ـاع ال ـ ـع ـ ـرضي أو الـ ـتـ ـلـ ـف أو الـ ـنشر أو الـ ـولـ ـوج غـ ـيـ ـر

تسليم وحفظ الشهادات اﳌرتبطة بالتوقيع اﻹلكتروني ،من

اﳌرخصﲔ ،خصوصا عـ ـ ـنـ ـ ـدمـ ـ ـا تستـ ـ ـوجب اﳌعـ ـ ـاﳉة إرسال

اﻷشخـ ـاص اﳌعـ ـنـ ـيﲔ بـ ـهـ ـا مـ ـبـ ـاشرة ،وﻻ يـ ـج ـوز م ـع ـاﳉت ـه ـا

معطيات عبر شبكة معّينة وكذا حمايتها من أي شكل من
أشكال اﳌعاﳉة غير اﳌشروعة.

ﻷغراض غير تلك التي جمعت من أجلها.

ويجب أن تضمن هذه التدابير مستوى مﻼئما من
السﻼمة بالنظر إﱃ اﳌخاطر التي ﲤثلها اﳌعاﳉة وطبيعة
اﳌعطيات الواجب حمايتها.
اﳌاّدة  : ٣٩عندما ﲡرى اﳌعاﳉة ﳊساب اﳌسؤول

الفصل الثالث
معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ﰲ مجال
اﻻتصاﻻت اﻹلكترونية
اﳌاّدة  : ٤٣إذا أدت معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع

عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة ،يـ ـجب عﲆ هـ ـذا اﻷخـ ـيـ ـر ،اخـ ـتـ ـيـ ـار مـ ـعـ ـالج مـ ـن

الشخصي ﰲ شبـ ـكـ ـات اﻻتصاﻻت اﻹلـ ـك ـت ـرون ـي ـة اﳌف ـت ـوح ـة

الباطن يقدم الضمانات الكافية اﳌتعلقة بإجراءات السﻼمة

للجمهور إﱃ إتﻼفها أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير

التقنية والتنظيمية للمعاﳉات الواجب القيام بها ويسهر

اﳌرخص إليها ،يعلم مقدم اﳋدمات فورا السلطة الوطنية

عﲆ احترامها.

والشخص اﳌعني ،إذا أدى ذلك إﱃ اﳌساس بحياته اﳋاصة،

تنظم عملية اﳌعاﳉة من الباطن ﲟوجب عقد أو سند
قانوني يربط اﳌعالج من الباطن باﳌسؤول عن اﳌعاﳉة،

مـ ـا لـ ـم تـ ـقـ ـرر السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة أّن الضمـ ـان ـات الضروري ـة
ﳊماية اﳌعطيات قد ﰎ اتخاذها من قبل مقدم اﳋدمات.

ﻻ بناء
ﻻ يتصرف اﳌعالج من الباطن إ ّ
وينص خصوصا عﲆ أ ّ

يجب عﲆ كل مقدم خدمات أن يمسك جردا محّينا

عﲆ ت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـات م ـ ـن اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة وعﲆ تـ ـقـ ـيـ ـده

حول اﻻنتهاكات اﳌتعلقة باﳌعطيات ذات الطابع الشخصي

باﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ،٣8أعﻼه.

واﻹجراءات التي اتخذها بشأنها.

 2٥رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٠يونيو سنة  2٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل الرابع

الباب السادس

نقل اﳌعطيات نحو دولة أجنبية

أحكام إدارية وجزائية

اﳌاّدة  : ٤٤ﻻ يج ـ ـ ـ ـ ـوز ﳌس ـ ـ ـؤول عـ ـ ـ ـن معاﳉـ ـ ـ ـة نق ـ ـ ـ ـ ـل
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الفصل اﻷول

اﳌعطيات ذات طابع شخصي إﱃ دولة أجنبية إﻻّ بترخيص

اﻹجراءات اﻹدارية

للسلطة الوطنية وفقا ﻷحكام هذا القانون ،وإذا كانت هذه
الـ ـ ـدولـ ـ ـة تضمـ ـ ـن مستـ ـ ـوى حـ ـ ـم ـ ـاي ـ ـة ك ـ ـاف ل ـ ـل ـ ـح ـ ـي ـ ـاة اﳋاصة

اﳌاّدة  : ٤6تتخذ السلطة الوطنية ﰲ حق اﳌسؤول
عن اﳌعاﳉة ﰲ حال خرقه ﻷحكام هذا القانون ،اﻹجراءات

التي تخضع لها هذه اﳌعطيات أو التي قد تخضع لها.

اﻹدارية اﻵتية :

واﳊريـ ـ ـات واﳊقـ ـ ـوق اﻷساسيـ ـ ـة لﻸشخـ ـ ـاص إزاء اﳌع ـ ـاﳉة

تقّدر السلطة الوطنية اﳌستوى الكاﰲ من اﳊماية

– اﻹنذار،

الـ ـذي تضمـ ـنـ ـه دولـ ـة مـ ـعـ ـّيـ ـنـ ـة ،ﻻسيـ ـم ـا وف ـق ـا ل ـل ـم ـق ـتضي ـات

– اﻹعذار،

الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـيـ ـة اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ ه ـذه ال ـدول ـة وﻹج ـراءات اﻷم ـن
اﳌطبقة فيها ،وللخصائص اﳌتعلقة باﳌعاﳉة مثل غاياتها
ومدتها وكذا طبيعة وأصل ووجهة اﳌعطيات اﳌعاﳉة.
وﰲ جميع اﻷحوال ،يمنع إرسال وﲢويل معطيات
ذات الطابع الشخصي إﱃ دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك
إﱃ اﳌساس باﻷمن العمومي أو اﳌصالح اﳊيوية للدولة.
اﳌاّدة  : ٤٥استثنـ ـ ـ ـاء عـ ـﲆ أحك ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـ ـادة  ٤٤م ـ ـ ـن ه ـ ـ ـذا
القانون ،يمكن اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة نقل معطيات ذات
طابع شخصي نحو دولة ﻻ تتوفر فيها الشروط التي تنص
عليها اﳌادة اﳌذكورة ،ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
 – 1اﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني،
 – 2إذا كان النقل ضروريا :
أ – للمحافظة عﲆ حياة هذا الشخص،
ب – للمحافظة عﲆ اﳌصلحة العامة،
ج – احتراما ﻻلتزامات تسمح بضمان إثبات أو
ﳑارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء،
د – تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـذا ل ـ ـع ـ ـق ـ ـد بﲔ اﳌسؤول ع ـ ـن اﳌع ـ ـاﳉة
والشخص اﳌعـ ـ ـني أو تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـذا ﻹج ـ ـراءات ساب ـ ـق ـ ـة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـق ـ ـد
واﳌتخذة بناء عﲆ طلب هذا اﻷخير،
هـ – ﻹبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بﲔ

– السحب اﳌؤقت ﳌدة ﻻ تتجاوز سنة ،أو السحب
النهائي لوصل التصريح أو للترخيص،
– الغرامة.
ت ـك ـون ق ـرارات السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ق ـاب ـل ـة ل ـلـطـعـن أمـام
مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ٤7تص ـ ـ ـدر السلط ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـة غرام ـ ـ ـة قدرهـ ـ ـا
 5٠٠.٠٠٠دج ضد كل مسؤول عن اﳌعاﳉة :
– يرفض ،دون سبب شرعي ،حقوق اﻹعﻼم والولوج
أو التصحيح أو اﻻعتراض اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  ٣2و٣٤
و ٣5و ٣6من هذا القانون،
– ﻻ يقوم بالتبليغ اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌواد ٤
و 1٤و 16من هذا القانون.
ﰲ حالة العود ،تطبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  6٤من هذا القانون.
اﳌاّدة  : ٤٨دون اﻹخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل بالعقوبـ ـ ـ ـ ـ ـات اﳉزائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،يمكن السلطة الوطنية،
حسب اﳊال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ودون أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ،سحب وصل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتصريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح أو
الترخيص إذا تبّين بعد إجراء اﳌعاﳉة موضوع التصريح أو
الترخيص ،أنها ﲤس باﻷمن الوطني أو أنها منافية لﻸخﻼق
أو اﻵداب العامة.

اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة والغير ،ﳌصلحة الشخص اﳌعني،

الفصل الثاني

و – تنفيذا ﻹجراء يتعلق بتعاون قضائي دوﱄ،
ز – للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو
معاﳉتها.
 – ٣إذا ﰎ الـ ـنـ ـقـ ـل تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ـا ﻻت ـف ـاق ث ـن ـائي أو م ـت ـع ـدد
اﻷطراف تكون اﳉزائر طرفا فيه،
 – ٤بـ ـنـ ـاء عﲆ ت ـرخ ـيص السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ،إذا ك ـانت
اﳌعاﳉة تتطابق مع أحكام اﳌادة  2من هذا القانون.

القواعد اﻹجرائية
اﳌاّدة  : ٤٩يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات
اﳌطـ ـلـ ـوبـ ـة ومـ ـعـ ـايـ ـنـ ـة اﶈﻼت واﻷمـ ـاكـ ـن الـ ـتي تـ ـتـ ـم فـ ـيـ ـهـ ـا
اﳌعاﳉة ،باستثناء محﻼت السكن ،ويمكنها للقيام ﲟهامها
الولوج إﱃ اﳌعطيات اﳌعاﳉة وجميع اﳌعلومات والوثائق
أّيا كانت دعامتها.
ﻻ يعتّد أمام السلطة الوطنية بالسّر اﳌهني.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
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 2٥رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٠يونيو سنة  2٠١٨م

اﳌاّدة  : ٥٠إضافـ ـ ـ ـ ـة إﱃ ضب ـ ـ ـاط وأع ـ ـ ـ ـوان الشرط ـ ـ ـة

وي ـع ـاقب ب ـن ـفس ال ـع ـق ـوب ـات ك ـل م ـن قـام بـتصريـحـات

القضائية ،يؤهل أعوان الرقابة اﻵخرون الذين تلجأ إليهم

كاذبة أو واصل نشاط معاﳉة اﳌعطيات رغم سحب وصل

السلطة الوطنية ،للقيام ببحث ومعاينة اﳉرائم اﳌنصوص

التصريح أو الترخيص اﳌمنوح له.

عليها ﰲ أحكام هذا القانون ،ﲢت إشراف وكيل اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : ٥١تعاين اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
القانون بواسطة محاضر ،يجب أن توجه فورا إﱃ وكيل
اﳉمهورية اﳌختص إقليميا.
اﳌاّدة  : ٥2يمكن لكل شخص يّدعي أنه ﰎ اﳌساس
بحق من حقوقه اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،أن يطلب
من اﳉهة القضائية اﳌختصة اتخاذ أي إجراءات ﲢفظية
لوضع حد لهذا التعدي أو للحصول عﲆ تعويض.
اﳌاّدة  : ٥٣تخت ـ ـ ـص اﳉـه ـ ـ ـ ـات القضائيـ ـ ـة اﳉزائري ـ ـ ـة
ﲟتـ ـاب ـع ـة اﳉرائ ـم اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا ال ـق ـان ـون ،ال ـتي
تـ ـرتـ ـكب خـ ـارج إقـ ـلـ ـيـ ـم اﳉمـ ـهـ ـوري ـة ،م ـن ط ـرف ج ـزائ ـري أو
شخص أجنبي مقيم ﰲ اﳉزائر أو شخص معنوي خاضع
للقانون اﳉزائري.
كـ ـمـ ـا تـ ـخ ـتص اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة اﳉزائ ـري ـة ﲟت ـاب ـع ـة
اﳉرائـ ـم اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون وفـ ـق ـا ل ـق ـواع ـد
اﻻخـ ـ ـتصاص اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ اﳌادة  588م ـن قـانـون

اﳌاّدة  : ٥7يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج ،كل
من قام ،دون اﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني وﰲ غير
اﳊاﻻت اﳌنصوص ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـه ـ ـ ـا ﰲ ه ـ ـ ـذا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـان ـ ـ ـون ،ﲟعـ ـ ـاﳉة
اﳌعطيات اﳊساسة.
اﳌاّدة  : ٥٨يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ
سنة ) (1وبغرامة من  6٠.٠٠٠دج إﱃ  1٠٠.٠٠٠دج ،أو بإحدى
هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من قام بإنجاز أو باستعمال
معاﳉة معطيات ﻷغراض أخرى غير تلك اﳌصرح بها أو
اﳌرخص لها.
اﳌاّدة  : ٥٩يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣
سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٣٠٠.٠٠٠دج ،كل من
قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو
غير نزيهة أو غير مشروعة.
اﳌاّدة  : 6٠يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج ،كل

اﻹجراءات اﳉزائية.

من سمح ﻷشخاص غير مؤهلﲔ بالولوج ﳌعطيات ذات
الفصل الثالث
اﻷحكام اﳉزائية

طابع شخصي.
اﳌاّدة  : 6١يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من  6٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج أو

اﳌاّدة  : ٥٤دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد اﳌنصوص
عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا فـي الـ ـتشريـ ـع الساري اﳌفـ ـعـ ـول ،يـ ـع ـاقب عﲆ خـرق

بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من عرقل عمل السلطة

أحكـ ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـادة  2مـ ـ ـن ه ـ ـ ـذا القان ـ ـ ـون ،باﳊبـس من سنتﲔ )(2

الوطنية :

إﱃ خم ـ ـ ـ ـ ـ ـس ) (5سنـ ـ ـ ـ ـوات وبغرام ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ
 5٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة  : ٥٥يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣
سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٣٠٠.٠٠٠دج كل من قام
ﲟعاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا ﻷحكام اﳌادة
 7من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم ﲟعاﳉة معطيات
ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص اﳌعني ،عندما
تستهدف هذه اﳌعاﳉة ،ﻻسيما اﻹشهار التجاري أو عندما
يكون اﻻعتراض مبنيا عﲆ أسباب شرعية.
اﳌاّدة  : ٥6يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من  2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج كل
مـ ـن يـ ـنـ ـج ـز أو يأم ـر بإن ـج ـاز م ـع ـاﳉة م ـع ـط ـي ـات ذات ط ـاب ـع

 – 1بـ ـاﻻعـ ـت ـراض عﲆ إج ـراء ع ـم ـل ـي ـة ال ـت ـح ـق ـق ﰲ عﲔ
اﳌكان،
 – 2عن طريق رفض تزويد أعضائها أو اﻷعوان الذين
وضعـ ـوا ﲢت تصرفـ ـه ـا ب ـاﳌع ـل ـوم ـات وال ـوث ـائ ـق الضروري ـة
لتنفيذ اﳌهمة اﳌوكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو
إخفاء أو إزالة الوثائق أو اﳌعلومات اﳌذكورة،
 – ٣عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة ﶈتوى
الـ ـتسجـ ـيـ ـﻼت وقت تـ ـقـ ـدﱘ الـ ـطـ ـلب أو عـ ـدم تـ ـق ـدي ـم ـه ـا بشك ـل
مباشر وواضح.
اﳌاّدة  : 62دون اﻹخـ ـ ـ ـ ـﻼل باﻷحك ـ ـ ـ ـام اﳉزائيـ ـ ـ ـة الت ـ ـ ـي
يست ـدعي ت ـط ـب ـي ـق ـه ـا ط ـب ـي ـع ـة اﳌع ـل ـوم ـات اﳌع ـنـيـة ،يـعـاقب
الشخص اﳌشار إليه ﰲ اﳌادتﲔ  2٣و 27من هذا القانون،

شخصي دون احترام الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة

ﻹفشائه معلومات محمية ﲟوجب هذا القانون ،بالعقوبات

 12من هذا القانون.

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٣٠1من قانون العقوبات.

 2٥رمضان عام  ١٤٣٩هـ
 ١٠يونيو سنة  2٠١٨م
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اﳌاّدة  : 6٣يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣

شخصي ،يـ ـتسبب أو يسهـ ـل ،ولـ ـو عـ ـن إهـ ـمـ ـال ،اﻻستـ ـع ـم ـال

سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٣٠٠.٠٠٠دج أو بإحدى

التعسفي أو التدليسي للمعطيات اﳌعاﳉة أو اﳌستلمة أو

هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من يلج ،دون أن يكون مؤهﻼ لذلك

يوصلها إﱃ غير اﳌؤهلﲔ لذلك.

إﱃ السجل الوطني اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  28من هذا
القانون.
اﳌاّدة  : 6٤ي ـ ـع ـ ـاقب بـ ـاﳊبس مـ ـن شهـ ـري ـن ) (2إﱃ
سنتيـن ) (2وبغرامة مـن  2٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج أو
بإحـ ـدى هـ ـاتﲔ الـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـتﲔ ف ـق ـط ،ك ـل مسؤول ع ـن اﳌع ـاﳉة
ي ـ ـ ـرفض دون سبب مشروع ،ح ـ ـ ـق ـ ـ ـوق اﻹعـ ـ ـﻼم أو الـ ـ ـولـ ـ ـوج أو
التصحيح أو اﻻعتراض اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  ٣2و٣٤
و ٣5و ٣6من هذا القانون.
اﳌاّدة  : 6٥دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد اﳌنصوص
ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـتشري ـع الساري اﳌف ـع ـول ،ي ـع ـاقب ب ـغ ـرام ـة مـن
 2٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة الذي
يخرق اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ٣8و ٣٩من
هذا القانون.
ي ـ ـع ـ ـاقب ب ـ ـن ـ ـفس ال ـ ـع ـ ـق ـ ـوب ـ ـة ك ـ ـل م ـ ـن قـ ـام بـ ـاﻻحـ ـتـ ـفـ ـاظ
بـ ـاﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ب ـع ـد اﳌدة اﳌنصوص
عليه ـ ـا ﰲ التشري ـ ـع السـ ـاري اﳌفع ـ ـول أو تلك ال ـ ـواردة ﰲ
التصريح أو الترخيص.
اﳌاّدة  : 66يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣

اﳌاّدة  : 7٠يعاقـ ـ ـب الشخـ ـ ـص اﳌعنـ ـ ـوي الـ ـ ـ ـذي يرتكـ ـب
اﳉرائ ـم اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا ال ـق ـان ـون ،وف ـق ـا ل ـل ـق ـواعـد
اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات.
اﳌاّدة  : 7١يمكـ ـ ـ ـن أن يتعـ ـ ـ ـ ـرض اﻷشخ ـ ـ ـ ـاص الذيـ ـ ـ ـن
يخالفون هذا القانون إﱃ العقوبات التكميلية اﳌنصوص
عليها ﰲ قانون العقوبات.
كما يمكن اﻷمر ﲟسح كل أو جزء من اﳌعطيات ذات
الطابع الشخصي التي هي محل معاﳉة والتي نتج عنها
ارتكاب اﳉريمة.
يؤهل أعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية ﳌعاينة
مسح هذه اﳌعطيات.
اﳌاّدة  : 72يصـادر م ـ ـح ـ ـل اﳉري ـ ـمـة بـ ـغـ ـرض إعـ ـادة
تـ ـخصيصه أو تـ ـدمـ ـيـ ـره ﰲ إطـ ـار احـ ـتـ ـرام ال ـتشري ـع الساري
اﳌفعول.
يتحمل اﶈكوم عليه مصاريف إعادة التخصيص أو
التدمير.
اﳌاّدة  : 7٣يعاقب عﲆ محاولة ارتكاب إحدى اﳉنح

سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  ٣٠٠.٠٠٠دج أو بإحدى

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،بنفس العقوبات اﳌقررة

هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،مقدم اﳋدمات الذي ﻻ يقوم بإعﻼم

للجريمة التامة.

السلـ ـ ـطـ ـ ـة الـ ـ ـوطـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة والشخص اﳌعـ ـ ـني عـ ـ ـن كـ ـ ـل ان ـ ـت ـ ـه ـ ـاك
للمعطيـ ـات الشخصيـ ـة ،خﻼف ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  ٤٣مـ ـن ه ـذا
القانون.

اﳌاّدة  : 7٤ﰲ حالـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ،تضاعـ ـ ـ ـ ـف العقوب ـ ـ ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا الفصل.

اﳌاّدة  : 67يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ خمس )(5
سنوات وبغرامة من  5٠٠.٠٠٠دج إﱃ 1.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل من
ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا
ﻷحكام اﳌادة  ٤٤من هذا القانون.
اﳌاّدة  : 6٨يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ
ثﻼث ) (٣سنوات وبغرامة من  6٠.٠٠٠دج إﱃ  ٣٠٠.٠٠٠دج،
كل من قام ،ﰲ غير اﳊاﻻت اﳌنصوص عليها قانونا ،بوضع
أو حفظ ﰲ الذاكرة اﻵلية ،اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي
بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن.
اﳌاّدة  : 6٩يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من  1٠٠.٠٠٠دج إﱃ  5٠٠.٠٠٠دج ،كل
مسؤول عن معاﳉة وكل معالج من الباطن وكل شخص
م ـك ـل ـف ،ب ـال ـن ـظ ـر إﱃ م ـه ـام ـه ،ﲟع ـاﳉة مـعـطـيـات ذات طـابـع

الباب السابع
أحكام انتقالية ونهائية
اﳌاّدة  : 7٥ﲢ ـت طائلـة العقوبـات اﳌنص ـ ـ ـ ـوص عليهـا
ﰲ اﳌـادة  56م ـ ـ ـن ه ـ ـ ـ ـ ـذا القانـ ـ ـ ـ ـون ،يج ـ ـ ـ ـ ـب عﲆ اﻷشخاص
الـ ـذيـ ـن يـ ـمـ ـارسون نشاط مـ ـعـ ـاﳉة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـط ـاب ـع
الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون ،اﻻمتثال ﻷحكامه
ﰲ أجل أقصاه سنة ) (1من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية.
اﳌادة  : 76ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  25رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق 1٠
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة

