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 يوزع هذا الكتيب مجانا، وليس معدا للبيع للعموم 

اعالن: تم إصدار هذا المنشور بشراكة مع مؤسسة 

فريدريش ابرت المغرب، وكل اآلراء الواردة فيه هي تحت 

مسؤولية الهيئة المغربية لحقوق االنسان وال تعكس 

 بالضرورة مواقف مؤسسة فريدريش ابرت،
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ئة المغربية لحقوق اإلنسان لبرنامج حول الحق في يتضمن هذا الكتيب حصيلة تفعيل الهي

حماية الحياة الخاصة والخصوصية بشراكة مع مؤسسة فريديريش ايبرت األلمانية خالل 

 .2020ويونيو  2019ما بين ماي  الفترة الممتدة 

لقد نظم في إطار هذا البرنامج وخالل هذه المدة، ثالثة أنشطة حول موضوع الحق في 

حول الموضوع،  2019ماي  4تمثلت في عقد يوم دراسي بالرباط في  .الخاصةحماية الحياة 

شارك فيه أساتذة جامعيون وباحثون وخبراء ومسؤولون في مؤسسات وطنية ومحامون 

 ونشطاء في مجال حقوق اإلنسان...وغيرهم.

وقد استهدف هذا النشاط إثارة اإلشكاالت القانونية والحقوقية والدستورية والقضائية 

الفقهية والسوسيولوجية التي ذات الصلة بهذا الحق والسبل الكفيلة برفع التحديات و

المطروحة في شأنه، وتعزيز حمايته والنهوض به بالمغرب، وأسفر عن جملة خالصات 

 وتوصيات ومقترحات.

 5كما نظمت في ذات اإلطار، وتفعيال لمخرجات اليوم الدراسي دورة علمية تكوينية يومي 

بأزيالل، تناولت ذات الموضوع، حماية الحياة الخاصة، من قبل محامين  2019 أكتوبر 6و

ونشطاء في مجال حقوق اإلنسان والصحافة على ضوء القانون المقارن واالجتهادات 

 القضائية...

وعلى ضوء مخرجات اليوم الدراسي كذلك، نظمت دورة تكوينية عن بعد لفائدة صانعات 

لى مواقع التواصل اإلجتماعي بالمغرب حول الحق في وصانعي المحتويات الرقمية ع

2020يونيو  7و 6و 5حماية الحياة الخاصة أيام  . 

وتعميما للفائدة، ارتأت الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت نشر 

هذا الكتيب المتضمن لتفاصيل أوفى حول هذه األنشطة، وملحقا إضافيا يضم أهم 

 ونية والحقوقية حول الحق في حماية الحياة الخاصة.المقتضيات القان
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 كلمة الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان

 
 

 

 

 

 

كما أن لها قناعة راسخة في أن إرساء دولة الحق والقانون يستدعي جهدا لحث الدولة 

قيام بما يلزم من خطوات لتعزيز حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها عبر اعلى 

لحقوق اإلنسان وترجمة التعهدات الحقوقية عبر  إلى المنظومة الدولية  االنضمام

القانون والممارسة من جهة، وتعبئة وتحسيس المجتمع ورفع قدرات المجتمع 

حقوق اإلنسان، وإشاعة هذه في مجال  واإلعالمالمدني والعاملين في الصحافة 

طفال والشباب والنساء من الثقافة في أوساط المجتمع بمختلف فئاته، وبخاصة األ

 جهة ثانية.

تم بشراكة مع مؤسسة فريديريش ايبرت، بخصوص  العمل، الذيويشكل هذا 

التحسيس والتعبئة والتكوين في مجال حماية الحق في حماية الحياة الخاصة 

ض بها جزءا من تنزيل هذه الرؤية المشار إليها سلفا.فال يخف على والخصوصية والنهو

 النشطاء والعاملين في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية األهمية البالغة للحق في

حماية الحياة الخاصة كما هي منصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية وصلتها 

لفت  ستوجبالشيء الذي ي اإلنسانية.الوثيقة بباقي الحقوق والحريات وتحقيق الكرامة 

على مستوى الدول حتى تراعي  عيارية والفعلية لهذا الحقاالنتباه إلى الوضعية الم

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، 

 تحية حقوقية، 

 أما بعد،

فإن هذا العمل هو جزء من ثمرات عمل         

الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان منذ تأسيسها 

بمعية حلفائها وشركائها. فالهيئة التي أسست 

سنوات من االن، أخذت على عاتقها  10قبل 

ق اإلنسان والنهوض بها اإلسهام في حماية حقو

وإشاعتها وإثراء النقاش حول قضايا الحقوق 

والحريات والديمقراطية من خالل مداخل متعددة، 

 وباعتماد وسائل وأليات متعددة ومتنوعة.

 

 ذ. مبارك عثماين

 رئيس الهيئة املغربية حلقوق اإلنسان
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والعمل على تعبئة وتحسيس وتكوين الفاعلين في المجتمع بهذا الحق وكذا 

 كوه.داخل الدولة حتى يتمل الساهرين على تنفيذ القوانين

وإننا في الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان نعتبر أن هذه الشراكة هي تعبير قوي وعربون 

من قبل منظمة دولية تجر ورائها تجربة مهمة في مجال تعزيز  واالحترامعلى الثقة 

التي نأمل أن تستمر وتتعزز لتشمل مجاالت  ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان عبر العالم

د المكتسبات وتقوية التراكم الفعال والمثمر خدمة لحقوق وموضوعات أخرى لترصي

 اإلنسان ببالدنا والعالم. 

وفي ختام هذه الكلمة نود أن نعبر لمؤسسة فريدريش ايبرت عن شكرنا وامتناننا 

العميقين لتعاونها، والشكر واالمتنان موصول لطاقمها بالمغرب، كما نتقدم بجزيل 

في أنشطة البرنامج من أساتذة  /نساهمواواللواتي الشكر وكبير العرفان لكل الذين 

وكذا المشاركات والمشاركين  مؤسساتيين وخبراء ومحاميين.. ومسؤولينوباحثين 

من هذه األنشطة وأعضاء الطاقم اإلداري للهيئة الذي  والمستفيداتوالمستفيدين 

سهر على التنفيذ والتجميع واإلخراج وعموم مناضالتها ومناضليها على 

 اهمتهم/هن. مس

 رئيس الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان
 ذ. مبارك عثماني
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 كلمة مؤسسة فريدريش ايبرت بالمغرب
 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, la FES œuvre pour la protection et la promotion des 
droits humains. En effet, des projets de plaidoyer et de 
sensibilisation ont été mis en œuvre dans le but de promouvoir les 
droits économiques et sociaux et pour la consolidation des droits 
civils et politiques. Les droits des femmes sont également au centre 
d’intérêt de la fondation.   

La FES a accompagné l’expérience de la justice transitionnelle, la 
réforme du code de la famille, les réformes constitutionnelles et 
bien d’autres projets que le Maroc a lancé depuis des années dans le 
cadre du processus de renforcement institutionnel et 
démocratique. 

Dans ce contexte, s’inscrit le travail de la fondation en matière de 
sensibilisation et de plaidoyer pour le renforcement des droits civils 
et politiques. Je cite le projet relatif à la réforme du système 
judiciaire et celui de la mise en œuvre des lois organiques. Dans ce 
cadre, vient ce projet que nous lançons avec l’Instance Marocaine 
des Droits Humains (IMDH) sur le droit à la protection de la vie 
privée, ayant pour objectif de promouvoir ce droit comme étant l’un 
des piliers des droits civils et politiques. 

Seija Sturies 
Représente résidente 

Friedrich-Ebert-Stiftung -Maroc 

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) est 
une institution politique Allemande, 
qui souscrit aux idées et aux valeurs 
fondamentales de la démocratie 
sociale. Présente au Maroc depuis 
plus de 36 ans, elle œuvre aux côtés 
de ses partenaires pour la promotion 
et l'enracinement de la démocratie et 
la consolidation de l'état de droit. 
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La promotion et la protection du droit à la vie privée est un 
catalyseur pour accéder au reste des droits humains. De ce fait, la 
violation et l’atteinte à ce droit sont considérées comme entravant 
l'accès aux autres droits. Partant de là, ce droit est tenu d'être 
protégé et respecté par les États et les gouvernements parties.  

Le droit à la protection de la vie privée est énoncé dans plusieurs 
instruments internationaux et régionaux, à savoir, la déclaration 
universelle des droits humains qui stipule dans son article 12 « Nul 
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son 
honneur et à sa réputation ». Ces dispositions ont été confirmées 
dans l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques qui prévoit que « Toute personne a droit à la protection de 
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».  

Le Maroc, état partie au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et 
afin de mettre en œuvre ses engagements internationaux en 
matière des droits humains, a adopté des mesures 
constitutionnelles, législatives et institutionnelles pour protéger le 
droit à la vie privée. En effet, la constitution marocaine prévoit la 
protection de ce droit dans l’article 24, d’autant plus, le législateur 
marocain prévoit et renforce la protection pénale de la vie privée au 
sein de la famille et lorsqu’il s’agit de l’usage des nouvelles 
technologies de l’information. 

 Certes, le droit pénal marocain comporte des dispositions sur la 
protection de la vie privée, toutefois, les acteurs de défense des 
droits humains estiment qu’elles ne sont pas bien adaptées aux cas 
spécifiques des infractions commises par l’usage des nouvelles 
technologies. 

Dans ce cadre, des journalistes marocains critiquent les 
dispositions contenues dans le Code de la procédure pénale, le Code 
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de la presse et la loi sur la protection des données à caractère 
personnel, les qualifiant comme étant des « dispositions de portée 
générale ne répondant pas exactement aux menaces générées par 
l’usage massif des nouvelles technologies de communication ». 

Des cas rapportés quotidiennement par les médias témoignent que 
les dispositions et les mesures entreprises n’ont pas empêché que 
des violations se produisent. Ces violations se manifestent, entre 
autres, par la diffusion des données à caractère personnel, et la 
divulgation des vidéos et des photos privées et intimes. 

À la lumière de ce qui précède, s’avère que l’approche juridique 
demeure insuffisante dans la lutte contre la violation de la vie 
privée, d’où vient la nécessité de travailler parallèlement sur 
l'approche de sensibilisation, qui permettrait de mettre en lumières 
les risques de violation de la vie privée des individus notamment via 
les nouveaux outils d’information et de communication. 

Ce projet ambitieux  a pour objectif de déterminer l’état des lieux de 
la protection de la vie privée au Maroc, les défis à relever dans ce 
sens, ainsi que les différentes formes de plaidoyer et de 
sensibilisation à suivre dans le but de contribuer à la garantie de ce 
droit, notamment avec les transformation que connait la société 
marocaine suite au développement technologique et la 
généralisation des nouveaux médias.  Parallèlement la FES et 
l’IMDH ont  

Adopté l’approche renforcement des capacités et sensibilisation 
comme point de départ de leur action en faveur de la protection et 
de la garantie du droit à la vie privée, et c’est dans ce cadre que 
viennent les sessions de formation organisées dans le cadre du 
projet. 
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En conclusion, la Fondation renouvelle son engagement de 
continuer à soutenir ses partenaires de la société civile pour 
contribuer à l’effectivité des droits civils et politiques. 

 

Seija Sturies 
Représente résidente 

Friedrich-Ebert-Stiftung bureau Maroc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 السياق

والحرص على الحياة الخاصة والخصوصية وليد الوقت الراهن بل يعود  هتماماإلليس         

إلى المراحل التاريخية األولى، حيث حظيت بعناية من قبل الحضارات واألمم في أعرافها 

من  اوأليات حمايته اوصور العمل على احترامه اوتقاليدها ومعتقداتها... وتطورت عناصره

 مع تقدم اإلنسانية. نتهاكاال

وتقوى منحى السهر على حماية الحياة الخاصة كحق من حقوق اإلنسان خالل العصور 

 اإلنسانيةالكرامة  باحترام وحماية المناديةالحديثة، خاصة مع ظهور اإلعالنات والمواثيق 

متع ى التالمتأصلة في اإلنسان عبر إقرار جملة من الحقوق والحريات التي ينبغي الحرص عل

بما في ذلك الحق في حماية الحياة  بها واحترامها وحمايتها من قبل الدول والحكومات

 .الخاصة

، ومن 1948منذ  كما تم ترصيد هذا التراكم وتعزيزه من خالل عملية التدويل لحقوق اإلنسان

هد العالحياة الخاصة، بدءا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومرورا ب حماية ضمنه الحق في

وصوال إلى اتفاقيات لحماية حقوق الفئات والدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 كاتفاقية حقوق الطفل والمرأة والمهاجرين وأفراد أسرهم 

 اهاالتجومناهضة كل أشكال التمييز...فضال عن المواثيق اإلقليمية التي رسخت نفس 

 بشكل عام.

مجال حماية الحق في الحياة الخاصة والنهوض بها العالمي في  االتجاهوقد انعكس هذا 

وتعزيزها على الترسانة القانونية داخل الدول عبر العمل على دسترتها من جهة، وتنظيمها 

دولية ال بالتزاماتهافي إطار الوفاء  ،من جهة ثانية ورقابة قضائية عبر قوانين وإجراءات وإدارية

 لحقوق اإلنسان.

لعالم في هذه الخطوات، إذ ضمن في دساتيره المتعاقبة الحرص ويعد المغرب كبقية دول ا

الذي وسع من نطاق هذا الحق  2011على احترام هذا الحق وحمايته، بما في ذلك دستور 

مقارنة بسابقيه، كما أن التشريعات القانونية األدنى تضمنت مقتضيات حول الحق في 

كقانون الحصول الحق في الحصول حماية الحياة الخاصة إما بشكل جزئي أو بشكل مفصل 

 على المعلومات والقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي... وغيرها.
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هذا التراكم المعياري سواء الحقوقي أو القانوني في شأن إحاطة غير أنه، وعلى الرغم من كل 

ير، فإن المالحظ هو والحماية في مواجهة تجاوزات الغ االحترامبموجبات الحياة الخاصة 

 ضعف كل هذا على تحقيق 

سواء من قبل  االنتهاكالغاية المثلى من ضرورة حماية خصوصيات وحيوات الناس من 

 بعينال ينظرون  وغيرهم ذ مازال النشطاء والمهتمون والباحثون، إالدولة أو أفراد المجتمع

صاف المعايير الدولية لم ىالرضى لما تحقق في هذا المجال على مستوى المغرب حتى يرق

لحقوق اإلنسان الخاصة بالحق في حماية الحياة الخاصة، كما أن الواقع العملي يسجل 

السيما مع التطور  ،العديد من الحوادث التي تمس وتنتهك الحق في الحياة الخاصة

 عوكذا الثقافة المجتمعية التي تطبع م،  ...التكنولوجي وما يطرحه من تحديات أمام القوانين

وما للمساس بهذا الحق من أثار سلبية  ،انتهاك هذا الحق وتحتضن بيئة متعايش مع ذلك

على بقية الحقوق والحريات بالنظر لكون منظومة حقوق اإلنسان متكاملة ومترابطة وغير 

 .قابلة للتجزيء

بدا أن فتح نقاش عمومي حول الحق في حماية الحياة الخاصة في  ،انطالقا من كل ما سبق

ا وهو م ،اط المعنيين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين يكسب راهنيته وأهميتهأوس

يشكل جوهر برنامج الشراكة بين الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان ومؤسسة فريديريش 

   ايبرت في هذا اإلطار.
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أشغال اليوم الدراسي حول الحق في حماية الحياة 
بالرباط 2019ماي  4الخاصة   
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 الدراسيأرضية اليوم 

دا وان كانت الكتابات حوله او االهتمام به الحياة الخاصةةةة كموضةةةوع للدراسةةةة ليس جدي      

خرى فقهةةا وقضةةةةةةةةاء، وحتى على قورن بمةةا هو عليةةه الحةةال في دول أ بةةالمغرب قليةةل إذا مةةا

 ين من حقوقيين وإعالميين وغيرهم.مستوى تعاطي المهني

. كما نصةةةةةةت عليه جملة بع  2011همية كون هذا الحق نص عليه دسةةةةةةتور وما يزيد األمر أ

 أخرى على عناصره دون ذكره باالسم. القوانين ونصت

إن الحق في حماية الحياة الخاصةةةةةة، قديم رغم عدم االهتمام الفقهي به، وربما تعود نشةةةةةأة 

ة الى وضع هذا الحق الى البدايات األولى لحياة االنسان وسط الجماعة واضطرار هذه األخير

في حيةةاة األفراد من بةةاب  فرادهةةا، ومع ظهور الةةدولةةة تزايةةد تةةدخلهةةاالقوانين لتنظيم حيةةاة أ

التنظيم وتيسةةةير الحياة الجماعية، فجاء الحق في الخصةةةوصةةةية أو الحياة الخاصةةةة للحد من 

تةةدخةةل الجمةةاعةةة في حيةةاة الفرد، حفةةاظةةا على حيةةاتةةه الخةةاصةةةةةةةةة وحمةةايةةة لمحيطةةه الخةةاص 

 وخصوصياته.

لى حماية وكلما تطورت الحياة العامة ووسةةةةةةةائل التواصةةةةةةةل وتقنياته، كلما ازدادت الحاجة ا

 الحياة الخاصة، وازداد بحث األفراد على وسائل حماية حق خصوصياتهم.

وألهمية هذا الحق، فقد عرفته الشةةةةةةرائع القديمة بل وفصةةةةةةلت فيه احيانا، كما هو الحال 

بالنسبة لقانون حمورابي الذي فصل في االعتداء على حرمة المسكن وسكينته وعاقب على 

 االعتداء عليها، وكذلك فعل 

قدماء المصةةةريين وتشةةةريع مانو الهندي والقانون االغريقي وكذا القانون الروماني. إذ ان كل 

هذه القوانين جرمت وعاقبت على المس بحرمات المنزل وعلى األسرار الخاصة باألشخاص 

 .واالعتداء على خصوصياتهم

دت تلك همية هذا الحق مبكرا في المرجعية الدولية لحقوق االنسةةةةةةةان، وزاأ يضةةةةةةةاوبرزت أ

على مستوى وسائل االعالم، مما شكل  والتكنولوجي خاصةاألهمية بازدياد التطور العلمي 

يالء المجتمع الدولي مزيدا لحق الخصوصية، وهو ما انعكس على إبوضوح تهديدا مستمرا 

 من االهتمام لهذا الحق.

 االعالنوهي على حمةةايةةة هةةذا الحق بةةدءا من اهم وثيقةةة حقوقيةةة عةةالميةةة  ويمكن الوقوف

من االعالن على انه ال  12. إذ نصةةةةةت المادة 1948العالمي لحقوق االنسةةةةةان الصةةةةةادر سةةةةةنة 

لتدخل تعسةفي في حياته الخاصةة أو اسةرته أو مسةكنه أو مراسةالته أو لحمالت  أحديعرض 
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، ولكل شةةةخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك وسةةةمعتهعلى شةةةرفه 

 الحمالت.

ه ال يجوز ى أنعل 17المادة  والسةةةةةةياسةةةةةةية فيلدولي الخاص بالحقوق المدنية ا ونص العهد

 التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات 

وانه  ،وسمعتهأحد أو بعائلته أو مراسالته كما ال يجوز التدخل بشكل غير قانوني في شرفه 

 شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض.  لكل

حماية حق الخصةةوصةةية في االعالنات والمواثيق الدولية، فقد وجد له، صةةدى في   عنوفضةةال

 االقليمي.االتفاقيات ذات الطابع 

ية األساس وحرياتههكذا نصت المادة الثامنة من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق االنسان 

وحياته العائلية على انه لكل شةةةخص الحق في احترام حياته الخاصةةةة  1950المبرمة في نونبر 

ومسكنه ومراسالته، وانه ال يجوز للسلطة العامة ان تتعرض لممارسة هذا الحق إال وفقا 

للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي وسالمة الجمهور 

اية أو الرفاه االقتصةةادي للبالد لمنع االضةةطراب او الجريمة أو حماية الصةةحة او األدب أو حم

 .حقوق اآلخرين وحرياتهم

مةةا يهةةدد هةةذا الحق، فقةةد نصةةةةةةةةت  أكثروالن التطور التكنولوجي في مجةةال المعلوميةةات هو 

 28االتفاقية األوروبية لحماية األفراد من المعالجة االلكترونية للمعلومات الشةةةةخصةةةةية في 

 بستراسبورغ،  1981يناير 

ن يتم الحصةةةةةةول عليها بطريقة وأ فظ جميع البيانات كامال ودقيقانصةةةةةةةت على ان يكون ح

بل يتم حفظها بغرض المعالجة لمدة  وأبديمشةةةةروعة، واال يكون حفظها بشةةةةكل مطلق 

 زمنية محددة.

فشةةةاء البيانات او اسةةةتعمالها ألغراض غير التي خصةةةصةةةت لها، مع كما نصةةةت على أال يتم إ

و محوها ها أها وتعديلتوفير الحماية األمنية الكافية لها تقنيا واداريا بشكل مالئم لتصحيح

طالع والجهات التي لها حق الوصول واإل نه قام بتحديد األشخاصمن طرف صاحبها. كما أ

 .على تلك البيانات مع تقييدهم بالسر المهني

على ان لكل انسان ان يحترم شرفه  11في المادة  1969نصت هذه االتفاقية الموقعة سنة 

لتدخل متطفل أو تعسةةةةفي في حياته الخاصةةةةة أو  وتصةةةةان كرامته، وأال يجوز ان يتعرض أحد

في شةةؤون أسةةرته أو منزله أو مراسةةالته، وانه لكل انسةةان الحق في حماية القانون من مثل 

 .االعتداءات والتدخالت أتلك 
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ذن أهم مصادر الحماية الدولية لحق الخصوصية، فضال عن كون هذا الحق صدرت في هذه إ

. ومؤتمر اتينا 1960همها مؤتمر فيينا لسةةةةةةنة رات دولية أد من القرارات عن مؤتمحمايته عد

 .1968ومؤتمر طهران سنة  1955لحماية حقوق االنسان لسنة 

هميةةة الحق في الحيةةاة القةةانوني في اي دولةةة، وبةةاعتبةةار أ وبةةاعتبةةار الةةدسةةةةةةتور هو قمةةة الهرم

بغ   ه،الخاصةةةةة، فإنه كان من الطبيعي ان تنص جل الدسةةةةاتير على هذا الحق وعلى حمايت

و نطاقه. حيث اختلفت الدسةةةاتير في مدى شةةةموليتها للحق ككل النظر عن تفاصةةةيل الحق أ

 .و ذكر بع  عناصر الحق فقط في بعضها اآلخرأ البع ،في 

على حرمة المسةةةكن كأحد عناصةةةر حق  1791هكذا نصةةةت الدسةةةاتير الفرنسةةةية ومنذ دسةةةتور 

الذي  1998لموالية الى غاية دسةتور وهو المبدأ الذي نصةت عليه كل الدسةاتير ا الخصةوصةية،

تيحت الفرصةةةةة لمجلس الدولة الفرنسةةةةي الحقوق الفردية. وقد أنص على عدم المسةةةةاس ب

وهو ينظر في عدة طعون ليعطي لمعني "عدم المسةةةةةةاس بالحقوق الفردية " معنى حماية 

 الحياة الخاصة لألفراد.

صةةةولها الخاصةةةة قديمة جدا وتجد أت الحياة ما في الواليات المتحدة األمريكية فإن ضةةةماناأ 

. 1629في انجلترا وكذا في مبادئ الحريات لسنة  1215في العهد األعظم )المكناكارتا( لسنة 

لذلك فاألمر هناك اهم وأعرق من الدسةةةةةةتور نفسةةةةةةه، وهذا ما اكدته المحكمة االتحادية في 

 ". من اعالن الحقوق أقدمقراراتها حين صرحت بأن "الحق في الخصوصية  أحد

 59في المادة  1961وتعترف دساتير كثيرة بحق الخصوصية. فقد نص دستور فنزويال لسنة 

على أنه "لكل شةةةةةةخص الحق في الحماية من كل اعتداء على شةةةةةةرفه وسةةةةةةمعته وحياته 

ان "لجميع المواطنين الحق  1976الخاصةةةةة". ونص التعديل الدسةةةةتوري في البرتغال لسةةةةنة 

المعلومةةةات المتعلقةةةة بهم، ومن حقهم ان يطةةةالبوا في االطالع على محتويةةةات بنوك 

 بتصحيح المحتويات وتحديثها".

ان " القانون هو الذي يحدد البيانات التي تخضةةةةةةع  18ونص الدسةةةةةةتور االسةةةةةةباني في مادته 

للمعالجة االلكترونية لضةةةةةمان الكرامة والحصةةةةةانة الشةةةةةخصةةةةةية واألسةةةةةرية للمواطنين في 

 ممارسة حقوقهم".

تير الدول العربية فقد نصةةةةت في مجملها على ضةةةةمان هذا الحق وعلى ما بالنسةةةةبة لدسةةةةاأ

حمايته، خاصة وان الشريعة االسالمية ضمنت هذا الحق، وهي المصدر الرئيسي للتشريع 

 .في كثير من الدول العربية

للمسةةةاكن حرمة فال  في مادته العاشةةةرة على ان" 1952وهكذا نص الدسةةةتور األردني لسةةةنة 

 .وبالكيفية المنصوص عليها فيه" ي األحوال المبينة في القانون،يجوز دخولها اال ف
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ونصةةت مادته الثامنة عشةةر على انه "تعتبر جميع المراسةةالت البريدية والبرقية والمخاطبات 

 .الهاتفية سرية فال تخضع للمراقبة أو التوقيف اال في األحوال المعينة في القانون"

 يحميهةةا القةةانون، مواطنين الخةةاصةةةةةةةةة حرمةةةونص الةةدسةةةةةةتور المصةةةةةةري على ان "لحيةةاة ال

والمراسةةالت البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيرها من وسةةائل االتصةةال حرمة فال 

 يجوز دخولها وال تفتيشها اال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام القانون".

نه "لكل ورد احيث أ 24ى المبدأ العام في الفصةةةةل عل 2011ما في المغرب فقد نص دسةةةةتور أ

 .شخص الحق في حماية حياته الخاصة"

وفي نفس الفصةةةةةةل جاء ببع  التفاصةةةةةةيل إذ نص على انه "ال تنتهك سةةةةةةرية االتصةةةةةةاالت 

الشخصية كيفما كان شكلها، وال يمكن الترخيص باالطالع على مضمونها او نشرها كال أو 

ات التي ينص بعضةةةا او باسةةةتعمالها ضةةةد أي كان، اال بأمر قضةةةائي، ووفق الشةةةروط والكيفي

 عليها القانون".

نةةه "ال تنتهةةك حرمةةة المنزل وال يمكن القيةةام بةةأي تفتيش إال وفق الشةةةةةةروط ونص على أ

 .واالجراءات التي ينص عليها القانون"

على الحق في الولوج الى المعلومة وأورد انه "ال يمكن تقييد الحق في  27ونص في الفصةةةةةل 

ية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية امن المعلومة إال بمقتضةةةةةةى القانون بهدف حما

الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصةةةةةةةة لألفراد" وبهذا يكون الدسةةةةةةتور المغربي قد نص 

على حق الخصةةةةةةوصةةةةةةية كمبدأ ثم تناول عددا من مشةةةةةةتمالت ذلك الحق خاصةةةةةةة السةةةةةةكن 

 واالتصاالت.

وكيف تعاملت معه  ذن نظرة عن نشةةةةةأة حق الخصةةةةةوصةةةةةية ومرجعيته الدولية،كانت هذه إ

 دساتير عدد من الدول.

ترد عليه اية قيود  هل هو وهل وما نطاقه   مضةةمونه ما  الخصةةوصةةية لكن ما معنى حق 

 حق مطلق أم نسبي 

ودونمةةا حةةاجةةة الى الوقوف عنةةد المعنى اللغوي للخصةةةةةةوصةةةةةةيةةة، فةةإنةةه حتى من النةةاحيةةة 

جع الى كون مسةةةةةةةألة را وذلكاالصةةةةةةطالحية، من الصةةةةةةعب الوقوف على معنى محدد لها، 

نه ما قد يكون خصةةوصةةيا في عقود اذ أ في الزمن، ومتغيرةالخصةةوصةةية هي مسةةألة نسةةبية 

ايضا صحيح. كما ان المعنى قد يتغير بحسب  والعكس خلت، يفقد تلك الصفة بعد ذلك،

المكان وحسةةب ثقافات الشةةعوب، فقد تعتبر امور خصةةوصةةية عند شةةعب او في مكان ما، 

 مكان او لدى شعب آخر.  وال تعتبر كذلك في
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األمر الذي جعل المشرعين يتجنبون  لذلك فإن معنى الخصوصية يتسم بكثير من النسبية،

تعريف الخصوصية في النصوص القانونية. وقد حذا حدوهم القضاء وحتى الفقه الذي عادة 

 ما يتصدى لمسألة التعريفات.

حث يتجه الى تعريفها عن ولعل صةةةةعوبة تعريف الخصةةةةوصةةةةية والحق فيها هو ما جعل الب

تعريف لحق الخصةةةوصةةةية، وهو  أشةةةهريندرج  اإلطارطريق تعريف المسةةةاس بها. وفي هذا 

"ان كل شةةةةةخص ينتهك بصةةةةةورة  فيه وجاءالتعريف الذي وضةةةةةعه معهد القانون األمريكي 

الى علم الغير، واال تكون  وأحوالهجدية بدون وجه حق، حق شةةةةةةخص آخر في أال تصةةةةةةل اموره 

 ة ألنظار الجمهور، يعتبر مسؤوال امام المعتدى عليه".صورته عرض

التي ال يرغب الشةةةخص ان تصةةةل الى علم  واألحوالومع ذلك يبقى الغموض يالمس األمور 

 الغير.

يجاد تحديد لمعنى حق الخصةةوصةةية، في مقابل ذلك، فإنه يمكن أمام هذه الصةةعوبات في إ 

 امكانية تعريف حق وبالتاليوصةةةية الوقوف على العناصةةةر األسةةةاسةةةية التي تدخل في الخصةةة

 صية من خالل الوقوف على مكوناته.الخصو

  اساسية:فكرة الخصوصية مرتبطة بثالثة عناصر  وتعتبر 

  السرية:عنصر  -أ

ور عن مى السرية، فالحياة الخاصة تفترض إخفاء أففكرة الخصوصية تقترب كثيرا من معن

 على عدم خروجها للعلن.  والحرص اآلخرين والحيلولة دون كشفها لهم واالحتفاظ بها

ما يميز  وهذافحق الخصةةةوصةةةية يخول صةةةاحبه اضةةةفاء السةةةرية على حياته الخاصةةةة.  ،وهكذا

 العامة.هذه الحياة )الخاصة( عن الحياة 

 عنصر السكينة:  -ب 

ارتبط حق الخصةةةةةةوصةةةةةةية عند جل الباحثين بعنصةةةةةةر السةةةةةةكينة حتى ان الكثيرين عرفوا حق 

يعني "حق االنسةةةةةان في ان يترك لحاله" أو "حق االنسةةةةةان أن يترك الخصةةةةةوصةةةةةية بالقول انه 

 وشأنه" 

ذلك ان عنصةةر السةةكينة ناتج حتما عن عنصةةر السةةرية المتحدث عنه سةةابقا، فكلما  ومعنى

 الحياة.احتفظ االنسان بسرية حياته الخاصة كلما سادت السكينة هذه 
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 األلفة:عنصر  -ت 

الفرنسةةةةةي الذي اعتبر الحياة الخاصةةةةةة مرادفة لعنصةةةةةر  اعتمد عنصةةةةةر األلفة كثيرا عند الفقه

 األلفة بل واعتبرها "الحديقة المغلقة لأللفة".

الحياة الخاصةةة. وحين يحمي القانون  واسةةاساذن هذه اهم العناصةةر المكونة للخصةةوصةةية 

هذا األسةةاس تصةةدت القوانين  وعلى واأللفة والسةةكينةالحياة الخاصةةة، انما يحمي السةةرية 

خصةةوصةةيات الفرد بالتجسةةس عليه او دخول منزله او التنصةةت عليه او االفشةةاء  للتدخل في

امام الجمهور او  وسةةمعتهالعلني ألسةةراره عن طريق الصةةحافة او غيرها او تشةةويه صةةورته 

 حياته الخاصة. ويمس ولعائلتهاستعمال اسمه او صورته بشكل سيء له 

يضا تجسد في صور أساسية هي ما تجسد حق الخصوصية في تلك العناصر، فإنه أ وبقدر

ية أو الحياة  التي ركزت عليها القوانين معتبرة انها بحمايتها انما تحمي حق الخصةةةةةةوصةةةةةة

 .الخاصة لألفراد

 هذه الصور في ثالث:  وتمثلت

 ؛حرمة المسكن -

 ؛الحق في الصورة -

 ؛الحق في سرية االتصاالت -

أو يدخل في عدادها صةةور  وهذه الصةةور الثالث مجمع عليها في كل القوانين وتنضةةاف اليها

أخرى حسب هذا القانون او ذاك. وهكذا تضيف بعص القوانين: السر المهني، الذمة المالية 

السةةياسةةية وسةةرية التصةةويت، قضةةاء  اآلراءللشةةخص، الحياة العاطفية والزوجية والعائلية، 

 الدينية للشخص. والمعتقداتالهاتف  ورقماوقات الفراغ، محل االقامة 

وكذا اوجه المسةةةةةةةاس بها وتعامل  لعناصةةةةةةر وغيرها وتقاطعها مع حقوق أخرى،كل هذه ا

 كل هذا ستعرض له مداخالت الندوة.  القضاء مع الموضوع،
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حماية الحياة  الحق في حول تقرير تركيبي عن يوم دراسي

 :الخاصة

صة نظمت الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان يوما دراسيا حول الحق في الحياة الخا      

فريدريش ايبرت األلمانية،  مع مؤسسةبالمغرب تفعيال لبرنامج في الموضوع بشراكة 

 بالرباط. 2019ماي  04وذلك يوم السبت 

ولقد شارك في هذا اللقاء عدد من الباحثين واألساتذة الجامعيين ومحامين وقضاة 

 نمؤسسات وطنية ذات صلة بالموضوع، كما حضره مهتمي وممثليوفاعلين حقوقيين 

 ونشطاء ومحاميين وصحفيين... مهتمين.

  هي:وقد حدد لهذا اليوم الدراسي ثالثة أهداف أساسية 

اإلحاطة باألبعاد الدستورية والقانونية والثقافية لحماية الحق في الحياة الخاصة  -

  بالمغرب؛

  الوقوف على التحديات التي تحيط بالحق في الحياة الخاصة بالمغرب؛ -

 

ألولية والعمليات واألنشطة التي يتعين اإلقدام عليها من أجل تعزيز استخالص المداخل ا

  مسار حماية الحق في الحياة الخاصة بالمغرب.

قدم بهما لهذا اليوم ت االفتتاحيتينوتميز هذا اليوم الدراسي بانعقاد جلستين بعد الكلمتين 

يا سي سيدةالمحمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان، وكل من السيد 

 .بالمغرب مؤسسة فريدريش ايبرتالممثلة المقيمة ل شتوريس
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 الصباحية الجلسة

شارك  ،مداخالت 4أدارت أشغال هذه الجلسة األستاذة ليلى بوتبغى وعرفت تقديم       

بوز المتخصص في القانون العام والمهتم بقضايا  الجامعي أحمدفيها كل من األستاذ 

يات العامة، واألستاذ الجامعي إدريس بلماحي عضو اللجنة الوطنية حقوق اإلنسان والحر

لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب، واألستاذة ليلى الشافعي باحثة في مجال 

السوسيولوجيا وكاتبة ومهتمة بقضايا النساء ومناضلة حقوقية، واألستاذ عالل البصراوي 

 محامي وناشط حقوقي.

محددات التأطير الدستوري للحق في الحياة  بوز: مداخلة االستاذ أحمد

 الخاصة بين الدستور المغربي والدساتير المقارنة:

     

 

 

 

 

 

 

 

المغربي أمن الحق في حماية  إلى أي حد يجوز القول أن الدستوراإلجابة عن سؤال،  -

 الحياة الخاصة بالمغرب . 

 

 

لقد كانت المداخلة األولى من تقديم األستاذ أحمد بوز حول   

محددات التأطير الدستوري للحق في الحياة موضوع: 

ث . حيالخاصة بين الدستور المغربي والدساتير المقارنة

السؤال المركزي للمداخلة، هو كيف عملت الدساتير المقارنة 

الحق في حماية الحياة والدستور المغربي على تأطير موضوع 

 الخاصة، باعتباره جزء من النواة الصلبة لحقوق اإلنسان .

 وقد بسط عرضه من خالل أربعة نقط أساسية: 

 مالحظات عامة حول المفهوم؛ -

عرض كيفية تناول بع  التجارب الدستورية المقارنة  -

 لهذا الحق؛ 

 كيفية تناول الدستور المغربي بهذا الحق؛ -
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  وهي:ت أساسية مالحظا أربع، وقفت المداخلة على النقطة األولىففي 

عرفه  فقد أوال: صعوبة في إيجاد تعريف جامع مانع للحق في حماية الحياة الخاصة،

المتحدة االمريكية( من خالل تحديد عناصره حيث تمت اإلشارة  القضاة )بالوالياتبع  من 

 إلى:

 حماية الشخص في المكان الذي يتواجد فيه، والمكان يحمل هنا مدلوال واسعا؛ -

سدية الرتباطها بالكرامة االنسانية من قبيل االمتناع عن الفحص تحت الحرمة الج -

 ...؛االكراه

 المعلومات الشخصية والمحادثات والمعطيات ... -

  :أخرى منها  وعناصروأضاف الفقه، جوانب كالحق في الصورة 

 ؛الحالة العائلية، الوضعية العاطفية... -

 ؛القناعاتة الذمة المالية، البيانات الصحية والنفسية، سري -

بمناسبة استطالعات الرأي...( مالم يكن  )التصويت، مواقفالسياسة  اآلراءسرية  -

 . الشخص يرغب في ذلك

، فهذا الحق يشكل تقابال ثانيا: الحق في حماية الحياة الخاصة قيد على حقوق أخرى

  يلبع  الحقوق كحرية الصحافة والحق ف

 على التمتع بهذه الحقوق كقاعدة. اإذ يشكل استثناء ،الحصول على المعلومات

 12حيث إذا كانت المادة  ثالثا: الحق في حماية الحياة الخاصة هو نسبي وليس مطلق:

من العهد الدولي الخاص  17من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تقر بهذا الحق وكذا المادة 

لك ق كما تنص على ذهناك قيود ترد على التمتع بهذا الح والسياسية، فإنبالحقوق المدنية 

من العهد، كما أن الفقه جعل من هذا الحق نسبيا حين حديثه عن الشخص العام  4المادة 

او العمومي والحق في حماية حياته الخاصة وكذا القضاء عند نظره في قضايا 

  .وغير ذلك.المشاهير...وكذلك عند فئة السجناء.

ا اإلرهاب والتطورات التكنولوجية رابعا: الحق في حماية الحياة الخاصة وبروز قضاي

حيث شكلت هذه المستجدات تحديات للحد من تمتع االشخاص بحقهم في  والرقمية،

الحياة الخاصة، فقضايا اإلرهاب وما تقتضيه من إجراءات أمنية جعلت من دائرة الحياة 

لوجية كنوالخاصة تضيق لفائدة النظام العام واستتباب االمن...كما أن الرقمنة والثورة الت

 والرقمية قوضت من الحياة الخاصة والخصوصية.
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ع  الخاصة بب التي تناول فيها المتدخل مالمح الحق في حماية الحياة  النقطة الثانيةأما  

  أساسية:الدساتير المقارنة، فقد وقف على ثالث خالصات 

لم بما دستور عبر العا 160اتجاه عام لحماية الحق في الحياة الخاصة في أزيد من  -1

 في ذلك دول عربية وإسالمية، ودول سلطوية.

( وفرنسا )و.م.كأغلبية الدول ال تنص على هذا الحق إال أن هناك قوانين تنظمه  -2

حيث ال يوجد نص صريح بل حديث عن الحريات الفردية التي يعد هذا الحق جزءا 

 منها.

فس الدساتير التي نصت على الحق في حماية الحياة الخاصة لم تعطيه ن -3

 المضمون ولم تتناوله بنفس الصيغة بحيث يالحظ: 

 ؛الخاصة، الخصوصيةالحياة  المصطلح: اختالف -

مكونات هذا الحق  المضمون، تعديدتوسيع المضمون، تضييق  المضمون: اختالف -

 ؛وتونس( )سويسرا

اختالف من حيث تأثير القضايا الجديدة والعصر الرقمي في التناول الدستوري لهذا  -

 ؛خالل تمديد بع  الدساتير لمضمون هذا الحق...الحق من 

اختالف من حيث الحيز الذي خصص لهذا الحق بين دساتير جعلته متفرقا في فصول  -

 متعددة وأخرى حصرته في فصل واحد.

قد ي الدستور المغربي، فالمتعلقة بالحق في حماية الحياة الخاصة ف النقطة الثالثةفيما 

أن هذا الحق ليس من مستجدات الوثيقة الدستورية  لهامن خالحمد بوز أوضح األستاذ أ

 هو:، بل إرث من الدساتير السابقة غير أن الجديد فيه 2011لسنة 

 ؛الجمع بين عناصر هذا الحق في فصل واحد -

 ؛الحديث عن الحق بشكل مباشر -

 وهنا نجد تأثر المشرع الدستوري ،لتشمل الوسائل الحديثة االتصاالتتوسيع سرية  -

  ؛ت العصر الرقميبمستجدا

 ربط القيد الوارد على الحق في حماية الحياة الخاصة بأمر قضائي. -

 ؛اإلحالة على القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق -

الحق في حماية الحياة الخاصة قيد على الحق في الحصول على المعلومات الوارد في  -

 ؛من الدستور 27الفصل 

 27وال الفصل  24حق ال ترتبط فقط بهذا الفصل كما أوضح أن الحماية الدستورية لهذا ال

 :وهيبطريقة غير مباشرة  هذا الحق خرى تؤمنبل هناك فصول ومقتضيات أ

باعتبارها ضمانة لحماية حقوق اإلنسان بما  "سمو المعاهدات" من خالل الديباجة -

 فيها هذا الحق.
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 الدفع بعدم الدستورية. 133الفصل  -

إمكانية التعديل ومنها الحقوق والحريات الواردة تحصين المكتسبات من  175الفصل  -

 في الدستور.

 الذي ينص على أن الحقوق والحريات مضمونة أثناء حاالت االستثناء. 59الفصل  -

عند مدى حماية الدستور  الوقوفاألستاذ المتدخل على  وقف ،واالخيرة النقطة الرابعةوفي 

إذ تحتاج الحماية إلى عناصر  ،ته ال يكفلهذا الحق معتبرا أن التنصيص الدستوري رغم أهمي

 وهي: ،أخرى لها بالغ األهمية

الكيفية التي يتم بها التفعيل التشريعي من قبل المؤسسة التشريعية حيث تبين من  -

خالل تنزيل المقتضيات الدستورية أن البرلمان قد ال يكون في مستوى النص 

 الدستوري.

للحقوق والحريات وضامنة لها سواء أكان وضعية القضاء باعتباره السلطة الحامية  -

 أو دستوريا. اقضاء عادي

تمثل المجتمع لهذا الحق من خالل الثقافة السائدة داخل المجتمعات وكيفية تمثلها  -

 للحياة الخاصة.

واقع الممارسة الذي يعطي فكرة عن الهوة بين التنصيص الدستوري والقانوني  -

 والتطبيق على أرض الواقع. 

 

التوفيق بين حماية الحياة الخاصة  بلماحي:ألستاذ إدريس مداخلة ا

 والمعطيات الشخصية وحرية التعبير

 

 

 

 

 

 

انية خالل الجلسة الصباحية التي كانت حول في المداخلة الث

"التوفيق بين حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية 

وحرية التعبير" بدأها االستاذ إدريس بلماحي بالحديث عن 

أهمية هذا الموضوع وراهنيته والحاجة إلى نقاش عمومي 

بشأنه في ظل التحديات التي بات يطرحها العصر الرقمي 

لخاصة والمعطيات الشخصية كجزء منها، حول الحياة ا

هذه األخيرة التي أعتبر أن ليس هناك إجماعا دوليا حول 

تعريف لها. موضحا أن المفهوم تبلور وتتطور في الغرب 

انطالقا من التأثير االقتصادي ومعتبرا أن من أبرز التعاريف 

المقدمة ل"المعطيات الشخصية" هي تلك التي جاء بها 

الذي "اعتبرها بمثابة كل معلومة بغ   القضاء الفرنسي

 النظر عن دعامتها لشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف"،
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أشار االستاذ إدريس بلماحي إلى أن حماية الحياة الخاصة  ،وفي نقطة ثانية من مداخلته

 7والمعطيات الشخصية بالمغرب تتقاطع في شأنها العديد من القوانين، وقد وقف على 

 انونية على األقل وهي:مجاالت ق

 قانون البريد والمواصالت؛ -

 البصري؛قانون السمعي  -

 قانون حماية المستهلك؛ -

 قانون الولوج إلى المعلومات؛ -

 الملكية الفكرية؛ قانون حماية -

 القانون الجنائي؛ -

 قانون الصحافة والنشر؛ -

حياة ووقف على أن هناك توجهان بخصوص التقابل القائم فيما بين الحق في حماية ال

 الخاصة والمعطيات الشخصية وحرية التعبير في العصر الرقمي وهما: 

، الذي يذهب في اتجاه أن االنترنت وسيلة إخبار وتواصل مثل التوجه األوروبي -

 ...االنتشارالصحافة ويختلف عنها من حيث درجة 

ر في االذي يرى أن االنترنت تختلف عن الصحافة على اعتبار أن اإلبح التوجه األمريكي، -

 خيار شخصي وال يجوز  االنترنت هوشبكة 

للواليات المتحدة االمريكية المتحكمة  االقتصاديمحكوم بالرهان  االتجاهتقييده وهذا  -

 في المجال الرقمي.

كما حاول مقاربة سؤال التقابل الممكن بين الحق في الحياة الخاصة والمعطيات 

ووقف على اجتهادات المحكمة االوروبية الشخصية من جهة وحرية التعبير من جهة ثانية، 

لحقوق اإلنسان في هذا الباب التي أرست خالل تناولها لهذه اإلشكالية على أربعة عناصر 

 في معالجة التضارب الذي يمكن أن يحصل:

 المصلحة العامة؛ -

 شخصية عمومية؛ -

 ؛كيف تم الحصول على المعلومة، وهل هي صحيحة  -

 ؛عطيات في النقاش العمومي مدى مساهمة هذه المعلومات والم -

كما ركز خالل مداخلته على االجتهاد القضائي في مسألة حماية المعطيات الشخصية على 

 :أن  إلىاالنترنيت ومن ذلك العمل القضائي لمحكمة العدل االوروبي وخلص 

العدل االوروبي من خالل  أن محكمةلة قانونا وقضاء، غير آاإلنترنيت ظل ينظر إليها ك -

 ؛في بع  القضايا تجاوزت هذا المنظور وأنتجت ما عرف بالحق في النسيانبثها 
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بل معالجة للمعطيات وخزان لها  آلةالقضاء يعتبر أن االنترنيت ليست فقط  -

والمحرك الشبكي مسؤول عن المعالجة ألنه هو المحدد للغايات والوسائل، وقد 

 وروبي.تحولت هذه االجتهادات إلى نصوص قانونية في الفضاء اال

توقف األستاذ إدريس بلماحي عند إشكاالت أخرى ذات صلة بالتحدي  ،وفي ختام مداخلته

قات عبرها والمدونات اوالصد االجتماعيالرقمي من قبيل مسألة النشر في مواقع التواصل 

اإللكترونية وما تطرحه من مشكالت بخصوص الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات 

إشكالية التقادم في عالقة بالرقمنة على اعتبار أن كل إطالع عبر النت  الشخصية، فضال عن

...وغيرها موضحا  االجتماعييعتبر نشرا جديدا، وكذا االختصاص الترابي لمواقع التواصل 

 .القضائية في هذا الباب االتجاهاتبع  من 

مداخلة األستاذ عالل البصراوي: حماية الحق في 

 الصورة

 

 

 

 

 

 

 في مداخلته إلى أن هناك تقاطع للحق في الصورة مع الحق في اإلعالم حيث منكما أشار 

ومن جهة ثانية الحق في اإلطالع على صور جهة في الحاجة إلى حماية الصورة كحق شخصي، 

 .كحقوق للغير في اإلخبار واإلعالم والتماس األنباء... األخرين

كالحق في الشخصية وما تطرحه من بع  اإلشكاالت ذات الصلة في إبراز واستطرد أيضا 

إشكال بالنسبة للشخصية العمومية والحق في النسيان وفكرة السرية في الحياة الخاصة 

بما تعنيه من بعد حميمي، وكيف يمكن التمييز بين الحياة العامة والحياة الخاصة بالنسبة 

 ال. فضالعموميةلهذه الشخصيات وسؤال المساس بحقوق الغير في عالقة بالشخصية 

تقدم بهذه المداخلة األستاذ عالل البصراوي الذي اعتبر في 

الصورة هو جزء من الحق في حماية  مستهلها أن الحق في

الحياة الخاصة، مبرزا اختالف الفقهاء حول نطاق هذا األخير، إذ 

من يوسع منه وهناك من يضيق غير أن هناك إجماع حول هناك 

ثالث عناصر جوهرية، وهي: حرمة المسكن، سرية االتصاالت، 

 والحق في الصورة.

ثم بعد ذلك، وقف على مركزية الصورة في الوضع الراهن في 

ظل التطور التكنولوجي، الشيء الذي جعل الحق في الصورة 

 أمام المحك من حيث االنتهاك، 

 

 



24 
 

. إلى جانب مشكالت متعلقة وامتداداتهعن حدود التمييز بين المكان العام والمكان الخاص 

 بالصورة والتقاط الصورة ومسألة التقادم...

مداخلة األستاذة ليلى الشافعي: أثر التحوالت 

على الحق في حماية الحياة الخاصة لدى  االجتماعية

 النساء بالمغرب

 

 

 

 

 

 

 

ة المرأة في المجتمع التقليدي القبلي والمنظور القائم في المجتمع الخاصة ووضعي

 الحديث.

  تتميز العالقات الداخلية بما يلي التقليدية،ففي األسرة: 

 دة،الممتالرقابة األبوية الكاملة تقريبا على أطفالهم. العيش وفقًا لنموذج األسرة   -

رارات المهمة دائمًا على عاتق حيث تقع مسؤولية ضمان استمرارية التقاليد واتخاذ الق

ليس لديهم خيار سوى التكيف  المكان،الشباب المقيمين في  سنًا،األعضاء األكبر 

 ؛او متزوج أعزبمعها. سواء 

كانت األسرة تميل إلى تفضيل زواج الفتاة المبكر وإلى المزيد من  العار،خوفاً من  -

 ؛السيطرة على حركة الفتيات وسلوكهن

االفتقار إلى العقل" المنسوبة بشكل عام إلى المرأة تبرر تعزيز إن "الهشاشة" و " -

 السيطرة على حركتها وسلوكها وعالقاتها.

ناولت هذه المداخلة الرابعة خالل الجلسة الصباحية من ت

هذا اليوم الدراسي "مسألة التحوالت االجتماعية وأثرها في 

حماية الحياة الخاصة لدى النساء" وفق منظور 

سوسيولوجي عبر رصد التحوالت الطارئة نتيجة مسارات 

االنتقال من المجتمع المغربي القبلي المغلوق نحو 

 منفتح.مجتمع مفتوح و

وقد استهلتها االستاذ ليلى الشافعي بمقاربة مفاهيمية 

لمدلول التحوالت االجتماعية ثم االنتقال إلى إبراز مالمح 

االنتقاالت التي شملت وضعية المرأة في صيرورة تحول 

المجتمع من اإلطار التقليدي نحو مجتمع حديث. كما أبرزت 

 التضارب الحاصل بين المنظور إلى الحياة
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  أن:أما في العهد الحالي فالمالحظ 

من جميع  ٪ 60.3األسرة النووية هي في الواقع أهم هيكل بين األسر المغربية. تمثل  -

من  ٪8.1ذات العائل الوحيد فقط. تمثل األسرة  ٪51.1مثلت  ،1982األسر. في عام 

 ٪6.8و ٪9.1األسر. وهو أكثر تواترا في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية )

 .فقط ٪6.2كانت نسبة األسر ذات العائل الوحيد  ،1982على التوالي(. في عام 

 شكل "النضوج الزوجي" سلوكاً مرجعياً للمرأة، وبالتالي فإن القاعدة التقليدية التييال  -

 ؛وجهت مصلحة المرأة أوالً نحو البحث عن الزوج ال تنطبق عليها بأي حال من األحوال

ظهور حركات تناضل من أجل الحرية الجنسية والتمتع الكامل بجسد المرء )العالقات  -

 ؛الجنسية خارج إطار الزواج واإلجهاض ...(

د من الحريات الشباب الذين يتحدون المجتمع "األبوي" و "المحافظ" ويطلبون المزي -

والتفضيالت  (،وما إلى ذلك رمضان،وال سيما فيما يتعلق بالدين )صوم  الفردية،

 ؛الجنسية العائلية

كل هذه الحركات وديناميكية المجتمع المدني المغربي ال تشكل حتى اآلن كتلة حرجة  -

ولكن لها ميزة تحفيز النقاش وإخراج العديد من  االتجاه،قادرة على عكس 

المجتمعية من وضع "المحرمات" لتسجيلها في السجل. الحق في  الموضوعات

 حماية الخصوصية.
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 المسائية الجلسة

أدارت أشغال هذه الجلسة األستاذة سارة سوجار، وعرفت تقديم مداخلتين لكل من       

ة يبوطيب من كلية الطب والصيدلة بالرباط، واألستاذة لبنى فريالي، قاض البروفيسور رشيد

 وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط وعضو المكتب التنفيذي بنادي القضاة بالمغرب.

: الحق في الحياة رشيد بوطيب البروفيسورمداخلة 

 الخاصة وحماية الصحة العمومية

 

 

 

 

 

 

واعتبر أن حماية البيانات الصحية مسؤولية األطر الطبية والصحية والمعالجين للمعطيات 

 نهم محكومين بمبدأ السرية باعتباره الكفيل بإرساء الثقة بين المري  والطبيب.الصحية وأ

وعلى ضوء ما سبق خلص إلى السؤال اإلشكالي التالي وهو: كيف يمكن التوفيق بين واجب 

مبدأ السرية وحماية المعطيات الصحية كحق للشخص من جهة والحفاظ على الصحة 

 .ثانية العمومية من جهة 

 وهما:وقف على نقطتين أساسيتين  ،ولمعالجته

وقد أوضحها من خالل  :الصحياإلطار المرجعي لمبدأ السرية في الميدان  -1

 المرجعيتين الدولية والوطنية:  

من العهد الدولي للحقوق  17المادة  على:، وقف على مستوى المرجعية الدولية -

ا يعرف في المدنية والسياسية كإطار مرجعي لحقوق اإلنسان، كما أشار إلى م

ي مقدمة هذه المداخلة، توقف البروفيسور رشيد بوطيب عند ف

العالقة القائمة بين حماية البيانات الصحية الشخصية وحماية 

الكرامة االنسانية والمساواة. واعتبر أن انتهاكها يؤدي إلى انتهاك 

حقوق أخرى، وبعد ذلك وقف على مدلول البيانات الصحية 

تي تتعلق بالصحة البدنية أو الشخصية باعتبارها كل البيانات ال

العقلية والنفسية والخدمات التي يستفيد منها الشخص وقد 

 تكشف عن حالته الصحية.

واعتبر أن حماية البيانات الصحية مسؤولية األطر الطبية والصحية 

والمعالجين للمعطيات الصحية وأنهم محكومين بمبدأ السرية 

 والطبيب. باعتباره الكفيل بإرساء الثقة بين المري 
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الوسط الصحي بقسم أبوقراط عند التخرج، وكذا أخالقيات المهنة من خالل المدونة 

 الدولية ألخالقيات مهنة الطب...

من القانون  446فقد أشار إلى مقتضيات الفصل  أما على مستوى المرجعية الوطنية: -

م الداخلي ثم النظا 131.13الجنائي المغربي وقانون مزاولة مهنة الطب بالمغرب رقم 

 للمستشفيات 

 

 65.00منه، إلى جانب مقتضيات واردة في القانون  190و 60خاصة المادتين  بالمغرب -

الخاصة بالتغطية الطبية، كما أشار إلى أن المعالجة الرقمية للمعطيات ينبغي أن 

 تضمن هذه السرية أيضا. 

  في:والتي حصرها  :السريةعلى مبدأ  الواردة االستثناءات -2

 ؛بموجب القانونحاالت  -

ممارسات جاري بها العمل من خالل ما تتطلبه قائمة بع  األمراض من ضرورة  -

 ؛إبالغ السلطات المختصة

كشف المعطيات الصحية الشخصية من قبل طاقم طبي لطاقم طبي أخر وفق ما  -

 تقتضيه عملية التطبيب والعالج.

الحفاظ على الصحة غير أن مشكل اإلفصاح عن المعطيات الصحية الشخصية في إطار 

العامة مازال يثير الجدل خاصة فيما يتعلق ببع  األمراض الجنسية والعقلية...والتي 

 صدرت بشأنها أحكام قضائية 

وخلص إلى أنه ينبغي التخفيف من شروط السرية للحفاظ على الصحة العامة بخصوص 

 امة.المعطيات الصحية الشخصية للمرضى اللذين يشكلون خطرا على الصحة الع

: الحق في الحياة األستاذة لبنى فرياليمداخلة 

 الخاصة على ضوء العمل القضائي

 

 

 

 

 

في هذه المداخلة، وقفت في مستهلها  األستاذة لبنى فريالي 

في عند إشكالية الحق والحرية المؤطرين لمفهوم الخصوصية، 

وأشارت إلى اتجاه يوسع من المفهوم فيما يعمل اتجاه ثاني 

على تضييقه، كما اعتبرت أنه ينبغي التمييز بين الحياة الخاصة 

رزت أن الخصوصية محكومة والمعطيات الشخصية، وأب

بمبدأين أساسيين هما: مبدأ السرية التي تبقى مفهوما نسبيا 

 يختلف حسب الظروف والبيئات... ثم مبدأ الخلوة.
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وبخصوص النطاق القانوني المؤطر للحق في حماية الحياة الخاصة، فقد لخصته في ثالث 

 مرجعيات وهي:

 ؛المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان -

 ؛المرجعية الوطنية -

 .العمل القضائي -

 مدخلين:الحقوق والحريات بما يتالءم والقانون وفق  اا األخير يعد راعيأن هذ اعتبرتوقد 

 الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية.

وبعد ذلك أوضحت أن القضاء المغربي يحمي الحق في الحياة الخاصة من خالل بثه في 

 ..والجريمة.قضايا متعددة تهم مجال الطب والصحافة والملكية الفكرية 

يهتم كثيرا بحماية الحياة الخاصة وهذا  فيما مضى لم يكن  لقضاء المغربيوخلصت إلى أن ا

يتماشى وعقلية المجتمع المغربي الذي ينحو إلى قبول الخوض في الحيوات الخاصة، وجزء 

 من اإلعالم أيضا خاصة غير المهني واإلعالم الجديد.

ق االمر باألمن ما تعل إذاكما أوضحت أن الحق في الخصوصية هو مقيد بنص القانون 

 العامة.الداخلي أو الخارجي أو الصحة 

مع ما جاء في هذه المداخالت  الدراسيوقد تفاعل المشاركون والمشاركات في هذا اليوم 

 التي انصبت على إضافات وتساؤالت وتوضيحات وتعليقات...
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 التحديات والتوصيات
المشاركات على جملة من من خالل أشغال هذا اليوم الدراسي وقف المشاركون و

التحديات التي تعترض الحق في حماية الحياة الخاصة والخصوصية، كما قدموا توصيات 

  رفعها:ومقترحات للمساهمة في 

 :التحديات - أوال

 :تحديات تشريعية 

ة الحياة الخاصة تحتاج إلى تنظم الحق في حماي الدستور التيالتشريعات االدنى من  -

 ؛الدستورية والمبادئمضمون الدستور حتى تتوافق مع  تعديل

التوفيق بين الحقوق المختلفة )مثال: الحياة الخاصة والصحافة والتعبير(:  إشكالية -

العديد من نصوص القوانين التي تشير إلى الحياة الخاصة أو تتقاطع  هناك الواقع،في 

 مات،المعلوالحق في الوصول إلى  الشخصية، الحق في المعطياتحول هذا السؤال: 

 البصري،السمعي  واالتصاالت،البريد  التعبير،حق  والنشر،حق الصحافة 

 ؛...المستهلكين

 

مثال:  كيفية التوفيق بين الحق في الخصوصية واألسئلة المتعلقة باألمن القومي  -

وبشكل خاص  عام،بشكل  في الواليات المتحدة Partriot قانون الخصوصية وقانون

 ؛والمجرمين الدوليينمات اإلرهابية من قبل المنظ NTIC استخدام

فإن الفقه هو الذي سيحاول تمييز ما كان  دقة،في غياب تعريف قانوني وعقدي أكثر  -

أو لم يكن مسألة حياة خاصة. سيكون القضاة مسؤولين عن تحديد العناصر التي 

 بدو،يعلى مدار القضايا التي يتعين عليهم فيها الحكم.  الخصوصية،تقع ضمن نطاق 

حيث  الخاصة،أن نقول مقدماً أين تنتهي الحياة  صيغة، بكلمة، الحالي،المغرب  في

تبدأ الحياة العامة. يبدو أن هذا السؤال ال يزال يعتمد على السلطة التقديرية 

 .ينبغي توضيح ذلك قدر اإلمكان ذلك،للمحاكم. ومع 

  مجتمعية:تحديات  

المتعلقة بحماية  القوانينغالبًا ما تستخدم الحجة الثقافية لعرقلة تطبيق  -

ية تنا. يجادل النسبغريبة على بلدنا وثقاف غربية،الخصوصية: الخصوصية هي قيمة 

الثقافية بأن العديد من البلدان والثقافات قد تختار التخلي عن حقوق اإلنسان لصالح 

 ؛واحتياجات الجمهور والدولة الجماعية،الحقوق 
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ال يعني بالضرورة أن كل األمة توافق على جميع إن مجرد التصديق على معاهدة دولية  -

الحقوق المرتبطة بها. يمكن أن ينعكس االلتزام الوطني في هذا االتجاه بشكل 

أفضل في دستورها. يجب أال تكون الخصوصية مفهوًما منتشرًا فقط في اإلعالنات 

 .الدستورية

  :التحدي األمني واحترام الحق في الحياة الخاصة 

هناك فجوة متزايدة  القومي،عندما يتعلق األمر بالمسائل المتعلقة باألمن  المغرب،في   

بين الواقع وإنفاذ القانون. تتسبب العديد من جوانب القانون الجديد بشأن حماية البيانات 

بدءاً بقواعد بيانات آمنة خارجة عن سيطرة اللجنة الوطنية  الجدل،الشخصية في إثارة 

 .تظل الخطوط العريضة التي رسمها القانون غامضةللبيانات الشخصية والتي 

ر . يتم نشاألساسية للمغرب االستراتيجية التوجيهاتتعد المراقبة جزءًا متزايًدا من  كما

أنظمة جديدة لجمع المعلومات من عدد كبير من السكان دون ضمانات تكنولوجية كافية 

انونية في شكل ضمانات دستورية أو سياسات حماية. حتى في حالة وجود تدابير الحماية الق

فقد نعتمد كثيرًا على المؤسسات القضائية والقانونية  البيانات،وفي شكل قوانين حماية 

الضعيفة. ويزداد هذا األمر صدقًا عندما يكون الغرض من النظم نبيلًا ولكن من دون تنفيذ 

 أطر السياسات المالئمة وتدابير الحماية األخرى.

 التوصيات: - ثانيا

 والحمائية:الوقائية  اآلليات القانونيةتعزيز  -1

 

تعزيز صالحيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما  -

يضمن استقالليتها وتعدديتها من حيث التمثيل ووجود الخبراء والمختصين 

 ؛المعترف بهم من خالل نزاهتهم العلمية والمهنية

ات التشريعية والقضائية للمبدأ الدستوري لحماية في مختلف التفسير التحيز -

ينبغي على المشرع المغربي أن يضع الفرد ويجب تعزيز حقوق الفرد.  الخصوصية، إذ

ن يجب أ تحديدًا،في صميم حماية الخصوصية والبيانات الشخصية. وبشكل أكثر 

ت قايكون للشخص الحق في اإلبالغ عن انتهاك بياناته الشخصية أثناء ظهور خرو

 ،كاملوفًقا لألسباب المذكورة بشكل  أو،أو الحق في معارضة إجراء التنميط  أمنية،

أطراف ثالثة لروابط هذه البيانات أو أي نسخة  حذفبياناتهم وكذلك  حذفالحق في 

أو نسخ منها. هذه الحقوق الجديدة ضرورية ألنها تسمح للبيانات الخاضعة 

 ؛لممارسة التحكم الالحق في بياناتها
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لخبراء ورجال القانون والجهات الفاعلة في مجال حقوق ا عمومي بين نقاشإطالق  -

اإلنسان في المغرب لوضع معايير موضوعية وتوافقية للكشف عن البيانات 

الشخصية من أجل الحفاظ على الحقوق األخرى: الحق في التعبير والحق في الصحافة 

 ثال،المالمستوى الدولي. على سبيل ... نقترح االنفتاح على الممارسات الجيدة على 

حدد االتحاد األوروبي أربعة معايير يمكن أن تمس بالحق في الخصوصية لصالح الحق 

إذا كان شخصًا عامًا )بما في ذلك  العامة؛وهي المصلحة  والتعبير،في الصحافة 

 ما مدى مساهمة هذه البيانات التي تم الكشف عنها المعلومات؛دقة  (؛المشاهير ...

 في النقاش العام 

بشأن الحق والحريات في العصر الرقمي واألدوات لتعزيز حماية  واالقتراحالتفكير  -

الحقوق األساسية في مواجهة استخدام )البيانات الشخصية( لألغراض الصناعية 

 ؛على معلوماتهم الشخصية وسيطرة األفرادوالتجارية 

حق الفرد في اتخاذ القرار بشأن أي  "،تعزيز الحق في "تقرير المصير المعلوماتي  -

 االتصال واستخدام بياناتهم الشخصية.

 

 خالل:تعبئة المجتمع المدني من أجل حماية الحياة الخاصة من  -2

 

 خاصة بين الخصوصية،تنظيم وتكثيف أنشطة الرفع من الوعي بالحق في حماية  -

ر ال من الجدير بالذكفال يز لهم،الشباب. نظرًا ألنه حتى إذا كان المبدأ جذاًبا بالنسبة 

أن معظم األفراد يعلقون قيمة منخفضة على حماية بياناتهم الشخصية. الموافقة 

مما يدل على أنه ال يدرك  الفورية،ليست كافية لحماية الفرد ألن األخير يفوق الميزة 

 ؛خطورة المخاطر الالحقة لغزو خصوصيته

سم معالمه بين المغرب هناك حاجة ملحة لتكثيف التعليم لحماية الخصوصية ور -

منفتح على العالم ومتصل. إنها مسألة السماح للبيانات  آخر،التقليدي وشاب 

الخاضعة إلصالح حدود حياته الخاصة بنفسه. لذا يجب علينا قبل كل شيء أن نعمل 

وأن نعتمد على إقناع ووعي المغاربة والمهنيين بالقضايا  "،في مجال "الثقافة

 ؛ترام الخصوصيةالحاسمة المتعلقة باح

إعداد دالئل معلومات حول الحق في النسيان ونشر دالئل عملية متاحة لعامة الناس  -

شرح تخدمي الويب حول حقهم في المسح: من أجل شرح وإعالم وتدريب مس

 الخطوات التي يجب اتباعها 

هذا الحق هو تقدم ال جدال فيه من خالل إثبات  الواقع،تجاه الجهات الرقمية. في  -

في ظل ظروف معينة. يجب أن تكون  اإلنترنت،انية إلغاء اإلشارة إلى مستخدمي إمك

 ؛معروفة
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 موفري-اإلنترنت الرئيسيين على  الفاعلينيجب اتخاذ إجراءات مع  نفسه،في الوقت  -

 حتى-وما إلى ذلك  البحث،ومحركات  الويب،وناشري مواقع  والمضيفين، الوصول،

اية الخصوصية. يمكن أن يتخذ ذلك شكل عريضة يدركوا تمامًا أهمية دورهم في حم

 ؛مواطن يتم نقلها عبر اإلنترنت والشبكات االجتماعية

 وما واالمتثال،من خالل وضع قواعد )الشفافية  الفاعلين بقوةهؤالء الضغط على  -

إلى ذلك( لتنفيذ المعالجة باستخدام خوارزميات من صنع القرار أو طبيعة تنبؤية لها 

 ؛خاصتأثير على األش

ال يزال الحق في الخصوصية أحد الحريات األساسية للمواطن في القرن الحادي  -

في ذلك  بماباستخدام إجراءات فعالة  حمايتها،يجب  النحو،والعشرين. على هذا 

حد لالنتهاكات و / أو التفسيرات الخاطئة للتشريعات في  لوضع-اإلجراءات الجماعية 

 ؛هذا المجال

كييف وتعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي لتكييفه مع الواقع إذا كان من الضروري ت -

 فمن الضروري  الرقمي،التكنولوجي للمجتمع 

ة بيانات الشخصية. باإلضافرقابية للجنة الوطنية لمعالجة الأيضًا "زيادة السلطات ال

مع زيادة الوعي بين  ،يجب دعم التغيرات المجتمعية التي يمر بها المغرب ذلك،إلى 

 .طنين ومستخدمي اإلنترنت منذ صغر سنهم واالستثمار في تدريبهمالموا
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حاميات أشغال الدورة التكوينية العلمية لفائدة الم
الحق في حماية الحياة الخاصة والمحاميين حول  
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 التكوينية أرضية الدورة

تزداد أهمية حماية الحق في الحياة الخاصة يوما بعد يوم. واليوم في المغرب بعدما       

ه عدد من على هذا الحق ونصت عليه جملة من القوانين، وصدرت في شأن 2011نص دستور 

تطورت الحياة العامة ووسائل التواصل وتقنياته،  أهميته. وكلمااالحكام القضائية، تزداد 

كلما ازدادت الحاجة الى حماية الحياة الخاصة، وازداد بحث األفراد على وسائل حماية حق 

 .خصوصياتهم

الحال  وألهمية هذا الحق، فقد عرفته الشرائع القديمة بل وفصلت فيه احيانا، كما هو

بالنسبة لقانون حمورابي الذي فصل في االعتداء على حرمة المسكن وسكينته وعاقب على 

االعتداء عليها، وكذلك فعل قدماء المصريين وتشريع مانو الهندي والقانون االغريقي وكذا 

القانون الروماني. إذ ان كل هذه القوانين جرمت وعاقبت على المس بحرمات المنزل وعلى 

 .الخاصة باألشخاص واالعتداء على خصوصياتهماألسرار 

وبرزت ايضا اهمية هذا الحق مبكرا ايضا في المرجعية الدولية لحقوق االنسان، وزادت تلك 

األهمية بازدياد التطور العلمي والتكنولوجي خاصة على مستوى وسائل االعالم، مما شكل 

الء المجتمع الدولي مزيدا بوضوح تهديدا مستمرا لحق الخصوصية، وهو ما انعكس على اي

 .من االهتمام لهذا الحق

هم وثيقة حقوقية عالمية وهي االعالن قوف على حماية هذا الحق بدءا من أويمكن الو

من االعالن على انه ال يعرض  12. إذ نصت المادة 1948العالمي لحقوق االنسان الصادر سنة 

أو مراسالته أو لحمالت على شرفه  أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو اسرته أو مسكنه

 .وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت

على انه ال يجوز  17ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 

يجوز  التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو مراسالته كما ال

التدخل بشكل غير قانوني في شرفه وسمعته، وانه لكل شخص الحق في حماية القانون 

  .ضد مثل هذا التدخل أو التعرض

وفضال عن حماية حق الخصوصية في االعالنات والمواثيق الدولية، فقد وجد له، صدى في 

 .االتفاقيات ذات الطابع االقليمي

ة األوروبية لحماية حقوق االنسان وحرياته األساسية هكذا نصت المادة الثامنة من االتفاقي

على انه لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وحياته العائلية  1950المبرمة في نونبر 

ومسكنه ومراسالته، وانه ال يجوز للسلطة العامة ان تتعرض لممارسة هذا الحق إال وفقا 
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لصالح األمن القومي وسالمة الجمهور للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي 

أو الرفاه االقتصادي للبالد لمنع االضطراب او الجريمة أو حماية الصحة او األدب أو حماية 

  .حقوق اآلخرين وحرياتهم

والن التطور التكنولوجي في مجال المعلوميات هو أكثر ما يهدد هذا الحق، فقد نصت 

 28المعالجة االلكترونية للمعلومات الشخصية في  االتفاقية األوروبية لحماية األفراد من

بستراسبورغ، نصت على ان يكون حفظ جميع البيانات كامال ودقيقا وان يتم  1981يناير 

الحصول عليها بطريقة مشروعة، واال يكون حفظها بشكل مطلق وأبدي بل يتم حفظها 

 .بغرض المعالجة لمدة زمنية محددة

لبيانات او استعمالها ألغراض غير التي خصصت لها، مع كما نصت على أال تتم افشاء ا

توفير الحماية األمنية الكافية لها تقنيا واداريا بشكل مالئم لتصحيحها وتعديلها أو محوها 

من طرف صاحبها. كما انه قام بتحديد األشخاص والجهات التي لها حق الوصول واالطالع 

 .على تلك البيانات مع تقييدهم بالسر المهني

على ان لكل انسان ان يحترم شرفه  11في المادة  1969نصت هذه االتفاقية الموقعة سنة 

وتصان كرامته، وأال يجوز ان يتعرض أحد لتدخل متطفل أو تعسفي في حياته الخاصة أو في 

شؤون أسرته أو منزله أو مراسالته، وانه لكل انسان الحق في حماية القانون من مثل تلك 

 .تداءاتالتدخالت او االع

هذه اذن أهم مصادر الحماية الدولية لحق الخصوصية، فضال عن كون هذا الحق صدرت في 

. ومؤتمر اتينا 1960حمايته عدد من القرارات عن مؤتمرات دولية اهمها مؤتمر فيينا لسنة 

 .1968ومؤتمر طهران سنة  1955لحماية حقوق االنسان لسنة 

ني في اي دولة، وباعتبار اهمية الحق في الحياة الخاصة، وباعتبار الدستور هو قمة الهرم القانو

فإنه كان من الطبيعي ان تنص جل الدساتير على هذا الحق وعلى حمايته، بغ  النظر عن 

تفاصيل الحق او نطاقه. حيث اختلفت الدساتير في مدى شموليتها للحق ككل في البع ، 

 .او ذكر بع  عناصر الحق فقط في بعضها اآلخر

على حرمة المسكن كأحد عناصر حق  1791صت الدساتير الفرنسية ومنذ دستور هكذا ن

الذي  1998الخصوصية، وهو المبدأ الذي نصت عليه كل الدساتير الموالية الى غاية دستور 

نص على عدم المساس بالحقوق الفردية. وقد اتيحت الفرصة لمجلس الدولة الفرنسي 

عدم المساس بالحقوق الفردية " معنى حماية وهو ينظر في عدة طعون ليعطي لمعنى " 

 .الحياة الخاصة لألفراد
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اما في الواليات المتحدة األمريكية فإن ضمانات الحياة الخاصة قديمة جدا وتجد اصولها  

. 1629في انجلترا وكذا في مبادئ الحريات لسنة  1215في العهد األعظم )المكناكارتا( لسنة 

من الدستور نفسه، وهذا ما اكدته المحكمة االتحادية في أحد لذلك فاألمر هناك اهم وأعرق 

 ."قراراتها حين صرحت بأن "الحق في الخصوصية أقدم من اعالن الحقوق

 59في المادة  1961وتعترف دساتير كثيرة بحق الخصوصية. فقد نص دستور فنزويال لسنة 

ته وحياته الخاصة". على أنه "لكل شخص الحق في الحماية من كل اعتداء على شرفه وسمع

ان "لجميع المواطنين الحق في االطالع  1976ونص التعديل الدستوري في البرتغال لسنة 

على محتويات بنوك المعلومات المتعلقة بهم، ومن حقهم ان يطالبوا بتصحيح المحتويات 

 ."وتحديثها

لتي تخضع ان " القانون هو الذي يحدد البيانات ا 18ونص الدستور االسباني في مادته 

للمعالجة االلكترونية لضمان الكرامة والحصانة الشخصية واألسرية للمواطنين في 

 ."ممارسة حقوقهم

اما بالنسبة لدساتير الدول العربية فقد نصت في مجملها على ضمان هذا الحق وعلى 

في مادته العاشرة على ان" للمساكن حرمة  1952حمايته، وهكذا نص الدستور األردني لسنة 

 ."ال يجوز دخولها اال في األحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيهف

ونصت مادته الثامنة عشر على انه "تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات 

 ."الهاتفية سرية فال تخضع للمراقبة أو التوقيف اال في األحوال المعينة في القانون

صري على ان "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، ونص الدستور الم

والمراسالت البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل االتصال حرمة فال 

 ."يجوز دخولها وال تفتيشها اال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكام القانون

حيث اورد انه "لكل  24الفصل  على المبدأ العام في 2011اما في المغرب فقد نص دستور 

 . "شخص الحق في حماية حياته الخاصة

وفي نفس الفصل جاء ببع  التفاصيل إذ نص على انه "ال تنتهك سرية االتصاالت 

يمكن الترخيص باالطالع على مضمونها او نشرها كال أو  والالشخصية كيفما كان شكلها، 

، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص بعضا او باستعمالها ضد أي كان، اال بأمر قضائي

 ."عليها القانون

ونص على انه "ال تنتهك حرمة المنزل وال يمكن القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط 

 ."واالجراءات التي ينص عليها القانون
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على الحق في الولوج الى المعلومة وأورد انه "ال يمكن تقييد الحق في  27ونص في الفصل 

قتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية امن المعلومة إال بم

الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة لألفراد" وبهذا يكون الدستور المغربي قد نص على 

 .حق الخصوصية كمبدأ ثم تناول عددا من مشتمالت ذلك الحق خاصة السكن واالتصاالت

صية ومرجعيته الدولية، وكيف تعاملت معه كانت هذه اذن نظرة عن نشأة حق الخصو

 .دساتير عدد من الدول

لكن ما معنى حق الخصوصية  ما مضمونه  وما نطاقه  وهل ترد عليه اية قيود  هل هو 

  حق مطلق أم نسبي 

ودونما حاجة الى الوقوف عند المعنى اللغوي للخصوصية، فإنه حتى من الناحية 

راجع الى كون مسألة  وذلكمعنى محدد لها، االصطالحية، من الصعب الوقوف على 

في الزمن، اذ انه ما قد يكون خصوصيا في عقود  ومتغيرةالخصوصية هي مسألة نسبية 

خلت، يفقد تلك الصفة بعد ذلك، والعكس ايضا صحيح. كما ان المعنى قد يتغير بحسب 

 ما، وال المكان وحسب ثقافات الشعوب، فقد تعتبر امور خصوصية عند شعب او في مكان

تعتبر كذلك في مكان او لدى شعب آخر. لذلك فإن معنى الخصوصية يتسم بكثير من 

النسبية، األمر الذي جعل المشرعين يتجنبون تعريف الخصوصية في النصوص القانونية. 

 .وقد حذا حدوهم القضاء وحتى الفقه الذي عادة ما يتصدى لمسألة التعريفات

حق فيها هو ما جعل البحث يتجه الى تعريفها عن ولعل صعوبة تعريف الخصوصية وال

طريق تعريف المساس بها. وفي هذا اإلطار يندرج أشهر تعريف لحق الخصوصية، وهو 

"ان كل شخص ينتهك بصورة جدية  التعريف الذي وضعه معهد القانون األمريكي وجاء فيه

، واال تكون صورته بدون وجه حق، حق شخص آخر في أال تصل اموره وأحواله الى علم الغير

 ."عرضة ألنظار الجمهور، يعتبر مسؤوال امام المعتدى عليه

ومع ذلك يبقى الغموض يالمس األمور واألحوال التي ال يرغب الشخص ان تصل الى علم 

 .الغير

امام هذه الصعوبات في ايجاد تحديد لمعنى حق الخصوصية، في مقابل ذلك، فإنه يمكن  

سية التي تدخل في الخصوصية وبالتالي امكانية تعريف حق الوقوف على العناصر األسا

 .الخصوصية من خالل الوقوف على مكوناته

وتعتبر فكرة الخصوصية مرتبطة بثالثة عناصر اساسية: عنصر السرية، عنصر السكينة،  

 .وعنصر االلفة



38 
 

وبقدر ما تجسد حق الخصوصية في تلك العناصر، فإنه أيضا تجسد في صور أساسية هي 

تي ركزت عليها القوانين معتبرة انها بحمايتها انما تحمي حق الخصوصية أو الحياة الخاصة ال

 .لألفراد

  :وتمثلت هذه الصور في ثالث

 ؛حرمة المسكن -

 ؛الحق في الصورة -

 .الحق في سرية االتصاالت -

واليوم مع االستعمال المكثف للوسائل التكنولوجية الحديثة ولوسائل التواصل االجتماعي، 

دادت المخاطر على الحق في الحياة الخاصة التي أصبحت عرضة لالنتهاك في كل وقت از

 .وحين

ورغم أن القضاء يحاول توفير الحماية، لكن األمر يحتاج إلى اجتهادات أكبر وتكوين لمختلف 

المتدخلين من قضاة ومحامين واعالمين. علما بأن األمر يبدو للوهلة االولى فيه نوع من 

 .الحق في االعالم والحق في حماية الحياة الخاصة التداخل بين

 وهذه التفاصيل هي ما ستقف عليه الدورة التكوينية نظريا ومن خالل الورشات العملية.
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 التكوينية تقرير عن الدورة

نظمت الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان بشراكة مع مؤسسة فريديرش ابرت دورة       

حماية الحياة الخاصة في القانون المغربي والمقارن، يومي  ع:موضوتكونية علمية حول 

 - .ازيالل-بفندق شمس البحيرة بين الويدان  2019 أكتوبر 6و 5السبت واالحد 

 .وعالموضالدورة التكوينية العلمية تضمنت جلسة افتتاحية وجلسة علمية وورشات في 

الدورة، تناول الكلمة كل من االستاذ محمد النوحي، رئيس  االفتتاحية لهذهوفي الجلسة 

الهيئة المغربية لحقوق االنسان واالستاذة امنة بوغالبي، منسقة البرامج بمؤسسة 

 .فريديرش ابرت

وقد عبر رئيس الهيئة خالل كلمته عن شكره للمشاركات والمشاركين في هذه الدورة 

لدور الهام الذي لعبته وتلعبه في دعم حركة وللمؤسسة الشريك في هذا المشروع منوها با

 .حقوق االنسان بالمغرب وتعزيز مسار حقوق االنسان به منذ سنوات

وأبرز في ذات الكلمة المقتضيات الدولية التي تكرس الحق في حماية الحياة الخاصة خاصة 

صة االعالن العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والوطنية خا

 .2011دستور 

وفي ختام كلمته أشار إلى الدواعي التي دفعت بالهيئة وشريكها في المشروع إلى االهتمام 

بهذا الموضوع، ومن ذلك راهنيته على الصعيد الوطني وتزايد االهتمام به من قبل المجتمع 

ياة حفضال عن اتساع دائرة انتهاك الحق في ال ،والفاعلين والمستجدات القانونية لحمايته

 ...الخاصة في ظل الطفرة االعالمية االلكترونية

فيما تضمنت كلمة منسقة برامج مؤسسة فريديريش ابرت، بعد التقدم بالشكر للهيئة 

المغربية لحقوق االنسان والمشاركات والمشاركين، لمحة مختصرة عن المؤسسة 

 الستراتيجية، ومنوانتشارها الجغرافي والمحاور األساسية التي تشكل مرتكزات لخطتها ا

برت يضمنها تعزيز وحماية حقوق االنسان الذي في إطاره يدخل دعم مؤسسة فريدريش ا

 .لهذا المشروع المتعلق بحماية الحياة الخاصة

نجزتها المؤسسة في مجاالت تعزيز في ذات االن ببع  المشاريع التي أوذكرت 

 .الديمقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان

ن هذه الدورة التكوينية العلمية تأتي تعزيزا وتعميقا للموضوع عقب اليوم ارت إلى أشكما أ

اربة سؤال مدى من اجل مق الرباط، وذلكالدراسي الذي نظم في أبريل الماضي بمدينة 
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 هدف إلى غايتينة للحق في حماية الحياة الخاصة وتيل الترسانة القانونية المغربيعفت

 :همااساسيتين 

بالمقتضيات القانونية والحقوقية التي تحمي الحق في الحياة الخاصة التوعية  -

 .بالمغرب

الترافع من أجل تطبيق امثل لهذه المقتضيات في سبيل حماية الحق في الحياة  -

  .الخاصة

وللوصول إلى االهداف والغايات المرسومة للمشروع نوهت المنسقة في ختام كلمتها إلى 

 .مخرجات هذا المشروع ووثائق االنشطة التي تضمنهاانه سيتم النشر االلكتروني ل

جلسة علمية لإلحاطة بالجوانب األساسية  االفتتاحية، عقدتوبعد هذه الجلسة         

 ...لحماية الحياة الخاصة سواء على مستوى المفاهيمي أو القانوني أو الحقوقي أو القضائي

 اضية،فريالي، قول لألستاذة لبنى األالعلمية تقديم عرضين نظريين:  وقد عرفت هذه الجلسة

 .والثاني لألستاذ عالل البصراوي محامي وباحث

إلى أن حماية الحياة الخاصة بات  االستاذة لبنى فرياليوفي عرضها حول الموضوع أشارت 

 :أساسيين بالمغرب العتبارينهمية بالغة المواضيع التي تثير جدال كبيرا وأمن 

 .نونية حول الموضوعهو المستجدات القا االول: -

الثورة االعالمية وما باتت تطرحه من إشكاالت حول  الثاني: -

 .حماية الحياة الخاصة وتعزيز هذه الحماية

وفي تأصيلها للحق في الحياة الخاصة/الخصوصية اعتبرت أن هذا 

الحق الزم البشرية منذ نشأتها من خالل حرص االنسان على حماية 

لهذا الحق، كالمسكن مثال وما العديد من العناصر المشكلة 

حظي به من حرص وحماية من قبل أفراد المجتمع البشري 

 .كفضاء للخلوة والسكينة

كما حرصت الديانات كلها على حماية الحق في الحياة الخاصة وان لم يكن ذلك بصريح 

سكن المكحرمة  باألمرالعبارة ولكن ضمنيا أو عرضيا وان التدخل فيها ال يتم اال بإذن المعني 

 .مثال

وقد تطور هذا الحرص واالنشغال بحماية الحياة الخاصة مع تطور البشرية وبروز الدول 

 .والنظم السياسية والمؤسساتية



41 
 

اما من الناحية المفاهيمية، فقد نوهت المتدخلة إلى صعوبة في صياغة تعريف دقيق وكاف 

المغربيين لم يعرفانه  القانون والدستور الخصوصية. وانوشامل لمعنى الحياة الخاصة/

 .وانما اكتفيا بذكر عناصره االساسية

 :المفهوموقد خلصت في التأصيلي المفاهيمي إلى وجود اتجاهين في تعريف هذا 

اتجاه وسع من نطاقه واعتبر أن هذا الحق يطال منع كل انتهاك أو مساس يقوم به -  

 .الغير حول شيء غير قابل للتداول العمومي

من نطاق المفهوم معتبرا أن الخصوصية تقتصر على ما يدخل في باب الحياة اتجاه ضيق -  

 .الخاصة وغير المرتبط بالحياة العامة وهو االقرب للمطابقة

كينة والس بالطمأنينةوقد استخلصت من خالل ما سبق أن الحق في الحياة الخاصة ترتبط 

سلوك للمساس بهذه  والخلوة وهي العناصر التي تقوم عليها الخصوصية وأي عمل أو

 .العناصر يعد انتهاك للحق في الحياة الخاصة

وبعد التناول المفاهيمي عرجت االستاذة المتدخلة على القضاء ونظرته لحماية الحياة 

 .الخاصة/الخصوصية حيث قدمت بع  االجتهادات القضائية حول الموضوع

في بع  احكامه أن  اذ اعتبرت أن القضاء العراقي يوسع من نطاق الحماية، ويعتبر

عامة تدخل في نطاق الحياة الخاصة،  كأماكنالمحادثات الخاصة بين شخصين في المقاهي 

بالنظر لما يمكن ان تتصف به من عناصر الطمأنينة والسكينة يقتضي حمايتها وعدم 

 .المساس بها، فهنا نميز بين عمومية المكان وخصوصية التصرفات

دخل العيادات الطبية ومكاتب المحاماة ي بع  أحكامه أتبرت أن القضاء اللبناني فواع

صحاب هذه المرافق مع يتعلق بالتصرفات التي يقوم بها أ جزء من المسكن الخاص، فيماك

لذلك يقتضي حمايتها كحرمة  ،يدخل في باب االعمال( الزبناء )ماعائالتهم وليس مع 

 .المساكن

في عرضها أن التشريع الفرنسي ضمن  أما على المستوى التشريع، فقد اشارت المتدخلة

 ...في مقتضياته حماية للحياة الخاصة وتجريم انتهاكها

ى االخر أول بها، وهو ويتأثروعلى الصعيد الوطني، فإن المغرب ينهل من التجربة الفرنسية 

اهتمام لحماية الحياة الخاصة ومن التشريعات القانونية المغربية لحماية الحياة الخاصة 

 .المعلوماتوالحق في الحصول على  والقانون الجنائيون الصحافة والنشر نجد قان
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وختمت عرضها بتوضيح العناصر االساسية التي تنبني عليها الحياة الخاصة، اذ اعتبرت أن 

هناك شبه اجماع فقهي وقانوني وقضائي حول ثالث عناصر اساسية تشكل اركان 

 :وهيللخصوصية 

 ؛حرمة المسكن -

 ؛واالتصاالت سرية المراسالت -

 .الحق في الصورة -

فعلى مستوى العنصر االول ال يجوز انتهاك حرمة المساكن والتصرفات التي تتم داخلها 

عكس اماكن اخرى، غير أنه يرد على هذه القاعدة بع  االستثناءات وانتهاك هذه الحرمة 

العامة...لذلك ما تعلق االمر بحماية النظام العام أو درء خطر او تهديد يمس السالمة  إذا

 .فالحرمة ليست مطلقة

أما بخصوص العنصر الثاني، فإن حماية سرية المراسالت واالتصاالت يهم جميع صورها 

الشفهية والمكتوبة بما في ذلك محادثات خاصة بين شخصين غير مرغوب في نشرها أو 

 رالسوري(. فالحرمة والخصوصية في هذا العنص ثالث )القانونتسجيلها من قبل طرف 

 .تهم الموضوع وليس المكان

بل إن النقاشات واالقوال التي تتناول مواضيع تدخل في باب العموم لكن في إطار خاص ال 

  .يجوز نشرها اال بموافقة ورضى وفي حدود ما تم االذن به

 أكد، فقد االستاذ عالل البصراويأما العرض الثاني الذي قدمه 

وقدم الحرص على حماية  الموضوع وراهنيتههو االخر على أهمية 

، غير أن المستجد فيه هو االنتقال من حماية االفراد من هذا الحق

تدخل الدولة في الحياة الخاصة الذي سيطر على االهتمامات 

 .السابقة إلى حماية اإلنسان من اإلنسان

هو االخر نفس ما ذهبت اليه  أكدومن الناحية المفاهيمية، فقد 

صعوبة التحديد الدقيق سواء في  االستاذة لبنى فريالي من

 .الفقهالقوانين او عند 

ومن حيث العناصر التي تنضوي تحت حماية الحياة الخاصة، فهناك العناصر الثالث المتحدث 

 سابقا مع بع  التفاوت بين طروحاتعنها 
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نضاف وي ،االتصاالت والمراسالت، الحق في الصورة( )المسكن، سريةالباحثين والمختصين 

الطبي، الماضي  الهاتف، الملفه العناصر االساسية بع  العناصر االخرى ك: رقم إلى هذ

 ...العاطفي

والخالصة المستفادة من تناول مفهوم الحق في الحياة الخاصة ونطاقه، هو أنه حق متطور 

 ...ودينامي خاضع للبعدين الزماني والمكاني ومتأثر بطبيعة الحضارات والثقافات

ية دوليا ووطنيا، فقد أكد المتدخل على العهود واالتفاقيات الدولية ومن الناحية المرجع

 .كرست هذا الحق على صعيد المنظومة الدولية لحقوق االنسان واالقليمية التي

الذي شكل طفرة في  2011فقد أشار إلى الدستور المغربي لسنة  ،أما على الصعيد الوطني 

 الدساتير السابقة التي لم تتضمن تنصيصبا منه مقارنة 24هذا المجال من خالل الفصل 

  بشكل كافي. على ذلك

المغرب بنهج توسيع نطاق حماية  أخذمن الدستور تبين  24كما أوضح أن قراءة الفصل 

نه متقدم على بع  الدساتير المقارنة وذلك من خالل عبارة "سرية ، وأالحياة الخاصة

 .تمفهوم واسع وشامل خالفا للمراسال االتصاالت" وهو

وذكر في إطار حديثه عن المرجعية الوطنية المكرسة للحق في حماية الحياة الخاصة بما 

 .سبقت االشارة إليه من قبل االستاذة لبنى فريالي

وضيح توبخصوص العناصر االساسية المشكلة للحياة الخاصة فقد حاول االستفاضة في 

 :العناصر هذه

ي قانونا من خالل القانون الجنائي، غير أن فعلى مستوى عنصر حرمة المسكن ذكر بانه محم

النقاش الدائر يتعلق بحدود ونطاق هذا المسكن وهذا االخير ال يقتصر على الرئيسي بل يضم 

 ، فهناك(القضائي )االجتهادالثانوي والملحقات التابعة له كما أنه ال يشترط ان يكون مبنيا 

 .نزل(في المارب التابعة للم بالتخصيص )السياراتمساكن 

والخالصة أن مدلول المسكن يعتبر مثار نقاش بين المختصين والمهتمين على مستوى 

   .عناصره وحدود ونطاقه وما يدخل فيه أو يخرج من نطاقه

أركان الحياة الخاصة فقد اعتبره االستاذ  كأحدوعلى مستوى عنصر الحق في الصورة، 

انون والفقه لم يعرفا هذا المفهوم، المتدخل من العناصر االكثر عرضة لالنتهاك وان الق

 .واكتفى بتعريفه بالمخالفة من خالل االشارة إلى عدم االلتقاط والنشر إال بإذن
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وقد تعددت مظاهر انتهاك هذا الحق وصوره مع الثورة االعالمية الرقمية وبخصوص 

لنشر من الدستور وقانون الصحافة وا 24الحماية القانونية لهذا الحق أشار إلى الفصل 

13.88. 

والحق في الصورة حسب االستاذ المحاضر هو حق نسبي وليس مطلق اذ ترد عليه بع  

  االستثناءات

كما أنه يتقاطع مع حقوق اخرى كالحق في االعالم من جهة، والحق في النسيان من جهة 

 .اخرى

ذا كان الحق في حماية الحق في الصورة لدى المواطن العادي امرا محسوما، فإن ه وإذا

الحق عند االشخاص العموميين يطرح نقاشا كبيرا بين المختصين اذ اين يبدأ العام واين 

 .ينتهي الخاص بالنسبة للشخص العمومي

الشخص العمومي يتقلص نطاق حياته الخاصة وبالتالي نجد أن الحق في الصورة بالنسبة 

 .اليه يضيق

انتهاكه من عدمه ومن ذلك مكان  كما أن الحق في الصورة يرتبط بعناصر اخرى لمعرفة مدى

 الصورة التقاط الصورة أهو عام أم خاص  وطريقة التقاط 

 .والخالصة هو ان الحق في الصورة عند الشخص العمومي نسبي خالفا للشخص العادي

وبخصوص العالقة بين الحق في الصورة والحق في النسيان فهذا االخير يقصد به حق 

لهم  فاألفراداخذ عنه عقوبة أو مرت عليه مدة التقادم،  االشخاص في نسيان حدث أو فعل

حقوق على المجتمعات بنسيان افعال أو سلوكات اخذوا عنه عقوبة او تقادمت من اجل 

 .والسكينة كجزء من الحياة الخاصة بالطمأنينةتمتعهم 

 إذاوالممثلة الفرنسية(  )قضيةفالحق في النسيان رهين بالرغبة في ذلك من قبل الفرد 

وقعت وجب احترام االعالم والمجتمع لها واي اقدام على المساس بها يعد مسا بالحياة 

 .الخاصة وانتهاك لها

وعلى مستوى عنصر سرية االتصاالت والمراسالت، فالدستور المغربي والقانون الجنائي 

والقانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة تضمن هذا الحق واحترام سريتها كما وضح 

 .متدخلال

 2018غير أن مستجد تسجيل المحادثات التي عبرت عنها مذكرة رئيس النيابة العامة سنة 

إلى اعضائها يطرح سؤال انسجامها مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والمساس 
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بسرية االتصاالت والمراسالت حسب المتدخل وهو ما عقبت عليه االستاذة لبنى فريالي 

 .بالنفي

ن العرضين النظريين تم فتح النقاش والتفاعل حول ما تضمناه من قبل وبعد هذي

  المشاركات والمشاركين

حيث انصبت حول تأكيد جزء مما جاء في مضمون العرضين أو تقديم اضافات ومن جملة 

 :التفاعلالتي جاءت في جلسة  األفكار

 سواءيما يتعلق بالحق في الصورة التناقضات الحاصلة بين بع  القوانين ف -

الصحافة  المعلومات،الحق في الحصول على  )قانونو النشر إشكالية االلتقاط أ

 (؛والنشر، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

 التقادم في ظل عصر االعالم الرقمي وااللكتروني. وإشكاليةالحق في الصورة  -

 ؛وفضاءات التواصل االجتماعي

دوليا وضرورة تكريسه على الصعيد  الحق في الحياة الرقمية المنصوص عليها -

 ؛الوطني

 ؛غياب قانون لحماية الهوية الرقمية وتجريم المساس بها -

 ؛الشخص العمومي وثنائية الحق في االعالم والحق في الحياة الخاصة -

قانونية قضائية  حقوقية الزوايا:الحق في الحياة الخاصة والحاجة إلى معالجة متعددة  -

  ...وسوسيولوجية

  .المدني واالعالم ودورهما في التوعية بحماية الحياة الخاصة وتعزيزها المجتمع -

وعقب هاتين الجلستين والتفاعل مع العرضين النظريين من قبل المشاركات             

وحتى حدود  2019أكتوبر  5والمشاركين عقدت ورشات عملية تطبيقية بعد زوال يوم 

تضمنت االشتغال على نوازل تحتوي انتهاك للحياة  2019أكتوبر  6السابعة منه وصبيحة يوم 

من أجل تعميق النقاش حول موضوع الدورة واستثمار ما تم عرضه في  الخاصة. وذلك

المعرفية حول الحق في حماية الحياة  وتعميق الجوانبالجلسة العلمية حول الموضوع 

 .الخاصة واالشكاالت التي يطرحها قانونيا وحقوقيا ومجتمعيا

 :لت النوازل التي تضمنتها الورشات العملية قضايا تتعلق بوقد شم

 ؛الخاصة في الحياةالحق في االعالم والحق  -

 ؛الصورةالحق في  -

 .والمراسالتالحق في سرية االتصاالت  -
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وقد اختتمت الدورة بتقديم الخالصات وتوزيع شواهد المشاركة على المشاركات 
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ياة الدورة التكوينية حول الحق في حماية الح
 الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي
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 التكوينية الدورةأرضية 

يعتبر الحق في الحياة الخاصة من حقوق اإلنسان المكفولة بمقتضى االعالنات             

 .والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

وانطالقا من ذلك، فإنه معني بالحماية واالحترام والوفاء من قبل الدول والحكومات التي 

وثائق المرسخة لهذا الحق كبقية الحقوق والحريات المنصوص عليها تعد طرفا في هذه ال

 .داخلها

ويعد النهوض بالحق في الحياة الخاصة وحمايته عامال مساعدا في تحقيق الولوج إلى بقية 

 المبادئتماشيا مع أحد  ،الحقوق االنسانية، في حين يشكل المساس به وانتهاكه

معرقال في الولوج إلى  ،وعدم القابلية للتجزيء األساسية لحقوق اإلنسان وهي الشمولية

 .باقي الحقوق اإلنسانية

على التصديق على هذه  خالل العملويكمن التزام الدول بما تمت اإلشارة إليه من 

ثم ترجمة هذا االلتزام أمام المنتظم الدولي باتخاذ خطوات  ،إليها أوال أو االنضماماالتفاقيات 

جية وغيرها على المستوى الداخلي الكفيلة بتحقيق احترام تشريعية ومؤسساتية وبرنام

 الحق في الحياة الخاصة وحمايتها من االنتهاك من قبل أي جهة كانت ماعدا 

ما تسمح به المواثيق والعهود الدولية في هذا الباب للجهات المعنية بالسهر على إعمال 

 .الملتزم ثانياحقوق اإلنسان على مستوى الدول 

من ذلك، وباعتبار المغرب دولة طرف في هذه العهود والمواثيق الدولية التي وانطالقا 

فقد تم  ،تضمن الحق في الحياة الخاصة وما يلزم ذلك من وجوب حمايتها واحترامها

ن أ األدنى. غيرالتنصيص على هذا الحق في الدستور المغربي وبع  القوانين الوطنية 

ع من صدور أفعال عن أطراف سواء أكانت مؤسساتية تمن والقانونية لمالحماية الدستورية 

أو أشخاص طبيعيين تشكل حاالت تجاوزات وانتهاكات للحق في الحياة الخاصة استوجبت 

 .إنصافا قضائيا لفائدة ضحاياها

باتت تعرفه فضاءات ومواقع التواصل االفتراضي من  عماوعلى ضوء ما سبق، وفضال 

وما يتبع ذلك من متابعات قضائية  األفراد.ات أفعال تنتهك هذا الحق وتمس بخصوصي

التحسيسية  الدورةهذه  االعمال، تأتيبسبب عدم االلمام بخطورة هذه  االشخاص.في حق 

لفائدة العاملين في العالم االفتراضي حول الحق في حماية الحياة الخاصة  والتكوينية

ير دون المساس بحريات أجل ضمان حريتهم في اإلعالم واالخبار والتعب واحترامها. من

 .وحقوق االخرين ومن ذلك الحق في الحياة الخاصة
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 :ما يليإلى تحقيق  الدورةوتهدف هذه 

التعريف باإلطار المرجعي الحقوقي والقانوني للحق في الحياة الخاصة والعمل على  -

 ؛احترامه وحمايته

دون  ...اإلعالمووالتعبير  رقمية لإلخبار إنتاج مضامينتدريب الفئة المستهدفة على  -

 ؛المساس بحق األشخاص في الحياة الخاصة

إدماج الفئة المستهدفة من هذا التكوين ضمن المساهمين في عملية التوعية  -

   .الحياة الخاصة كحق من حقوق اإلنسان احتراموالتحسيس بأهمية 
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 التكوينية الدورةتقرير عن 

 6و 5 أيام زوومان دورة تكوينية عن بعد بتقنية نظمت الهيئة المغربية لحقوق اإلنس     

في حماية الحياة الخاصة  حول "الحقصانعة وصانع محتوى رقمي 30، لفائدة 2020يونيو 7و

قصد التوعية والتحسيس بأهمية احترام الحق في الحياة الخاصة من قبل  "والخصوصية

 وبهدف:الفئة المستهدفة، 

رجعي الحقوقي والقانوني للحق في الحياة الم المستهدفة باإلطارتعريف الفئة  -

 ؛الخاصة والعمل على احترامه وحمايته

دون  واإلعالموالتعبير  رقمية لإلخبار إنتاج مضامينتدريب الفئة المستهدفة على  -

 ؛حق األشخاص في الحياة الخاصةالمساس ب

إدماج الفئة المستهدفة من هذا التكوين ضمن المساهمين في عملية التوعية  -

 الحياة الخاصة كحق من حقوق اإلنسان. احترامتحسيس بأهمية وال

 وقد تميزت هذه الدورة بجلسة افتتاحية وأربعة ورشات تفاعلية.

 

 

 :2020يونيو  5اليوم األول 
o الجلسة االفتتاحية 

ة افتتاحية وورشة تفاعلية حول منظومة حقوق اإلنسان والحق ستميز اليوم األول بجل      

فقد انطلقت الدورة  ،الخاصة على ضوء التشريع الدولي لحقوق اإلنسان في حماية الحياة

 التي عرفت كلمات كل من:  االفتتاحيةب الجلسة 

 ؛السيد المدير التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق اإلنسان -

 ؛السيد رئيس الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان -

 .السيدة ممثلة مؤسسة فريديرش ايبرت -

ي للهيئة في معرض كلمته عن السياق الذي جاءت فيه هذه الدورة المدير التنفيذ تحدث

من صانعات وصانعي المحتويات الرقمية  امشاركة ومشارك 30التكوينية التي ستستهدف 

طلبا متوصل بها من  404همت  بالمغرب، بعد عملية فرز االجتماعيعلى وسائل التواصل 

 من هذه الدورة. لالستفادةرشح قبل صناع المحتويات الرقمية عقب اإلعالن عن الت
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أما رئيس الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان، فقد أوضح في مستهل كلمته، بعد تقديم 

الشكر لكل من الجهة الداعمة والمشاركات والمشاركين والمشرفين على تأطير هذه 

ا ذالدورة، األهداف والغايات التي تأسست من أجلهما الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان، وك

 التي يتأسس عليها عملها في مجال حقوق اإلنسان. المبادئ

كما أشار إلى طبيعة الفئة المستهدفة من التكوين، والسياق الرقمي وتطوراته سواء  

عالميا أو على الصعيد المغربي والدور الذي يلعبه مجتمعيا، وما بات يطرحه من تحديات، 

وق اإلنسان لما يتسم به من خصوصية ومن ذلك تحدي حماية الحياة الخاصة كحق من حق

ق في التعبير واإلعالم تستدعي مراعاة عدم المساس بها عند ممارسة الح وحميمية

 واإلخبار.

التحسيس بخطورة المساس  للدورة:واعتبر في ذات الكلمة، أن من األهداف األساسية 

اة الخاصة، وكذا بالحياة الخاصة، والعمل على المساهمة في تعزيز الحماية للحق في الحي

 الترافع لدى الجهات المسؤولة من أجل تقوية البعد الحمائي لهذا الحق.

السيدة ممثلة منظمة فريديرش ايبرت الشريك  قدمتلهذه الدورة،  االفتتاحيةوفي كلمتها 

في تنفيذ المشروع الذي تندرج ضمنه هذه الدورة التكوينية لمحة عن هذه المنظمة، وإطار 

 دف إلى شراكاتها الها

تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان داخل الدول التي تعقد فيها شراكات مع منظمات 

 المجتمع المدني.

، وهي تقوية القدرات، شركائهاالتي تشتغل عليها مع  ةكما أشارت إلى المحاور الثالث

 والتحسيس والتوعية، والترافع.

يهم تعزيز حماية الحق في  ، فقد اعتبرت أنه2019وبخصوص المشروع الذي انطلق منذ 

 غرب باعتباره حقا مدنيا وسياسيا يشكل مدخال للتمتع بباقي الحقوقالحياة الخاصة بالم

 والقانون بالمغرب: الدستوروذكرت في هذه الكلمة باألسس المرجعية لحماية هذا الحق 

الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الصحافة والنشر وقانون حماية المعطيات 

 وعلى  مشيرا إلى أنه... خصيةالش

فالمدافعون عن حقوق اإلنسان يعتبرون أن هذه القوانين غير مالئمة  ،ن ذلكم الرغم

للمرجعية الدولية التي تكرس الحق في حماية الحياة الخاصة والخصوصية، كما أن الممارسة 

 يتطلب مما له،تبرز تجاوزات تساهم في التعدي على التمتع بهذا الحق والحماية الالزمة 

 تحسيس والتوعية والتكوين... ف االعمل على تكثي
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الورشة التفاعلية األولى: حول اإلطار الدولي لحماية الحق في 

 الحياة الخاصة

بعد التعرف على المشاركات والمشاركين والمضامين 

من هذه الدورة    وانتظاراتهمالرقمية التي يشتغلون عليها 

التي تمت  الورشة التفاعلية األولى في   التكوينية. تم الشروع

ذ. محمد نبو،  من تأطير  التكوينية    خالل اليوم األول من الدورة

استهلها بالحديث عن السند الدولي لحقوق اإلنسان الذي 

يؤطر عمل صانعات وصانعي المحتويات الرقمية على مواقع 

 من  19، المتمثل في المادة االجتماعيالتواصل 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  19ي لحقوق اإلنسان، والمادة اإلعالن العالم

للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، والذي يتضح  34، وعلى ضوء التعليق العام رقم  والسياسية

من خالله القيود التي ترد على حرية الرأي والتعبير والتماس االخبار ونقلها...، ومن ذلك احترام 

معتهم التي يعد الحق في الحياة الخاصة من أهمها كما وردت في حقوق األخرين أو س

من  17من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكما تم التنصيص عليها في المادة  16المادة 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لمتعلق بعد هذه التوطئة، تناول المؤطر وبتفاعل مع المشاركات والمشاركين المحور ا

النظر لطبيعة المشاركات وببالميكانزمات الدولية لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 

والمشاركين فقد تطلب األمر إعطاء بع  األفكار األولية حول منظومة حقوق اإلنسان 

 بشكل عام، قبل التطرق إلى الحق في حماية الحياة الخاصة على وجه الخصوص.

فقهاء والباحثين في حقل حقوق الحقوق اإلنسان كما عرفها وقد بدأه، بالتطرق لمدلول 

اإلنسان، كما أوضح بشكل مفصل الخصائص التي تميز حقوق اإلنسان المتجسدة في 

 ة للتجزيء وعدم القابلية للتصرف.العالمية والشمولية والترابط والتشابك، وعدم قابلي

حقوق اإلنسان الذي يضم اإلطار المعياري ل مقتضبةض من خالل لمحة بعد ذلك استعر

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

والثقافية التي تشكل ما يعرف  واالجتماعية االقتصاديةوالعهد الدولي الخاص بالحقوق 

يز يالدولية للقضاء على جميع أشكال التم االتفاقيةبالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان ثم 

العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة 

التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والماسة بالكرامة اإلنسانية، 

الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد  واالتفاقيةواتفاقية حقوق الطفل، 
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الدولية لحماية جميع األشخاص من  واالتفاقيةشخاص ذوي اإلعاقة، أسرهم، واتفاقية األ

 القسري. االختفاء

كما وقف على نطاق التزامات الدول بحقوق اإلنسان المكفولة بما نصت عليه هذه 

 هي:والعهود المتحدث عنها وأخرى ملحقة بها، من خالل ثالث مفاهيم أساسية  االتفاقيات

 ؛باالحترام االلتزام -

 ؛بالحماية مااللتزا -

 بالوفاء أو األداء. االلتزام -

هذا النطاق القائم على العناصر الثالث المشار إليها، والذي ترعى حدود االلتزام به من قبل 

التي وقف به و مدى للوفاء الدول والحكومات مختلف االليات الموكول إليها رصد وتتبع

 عليها مؤطر الورشة من خالل نمطين:

 ،ئات والميكانزمات القائمة على ميثاق األمم المتحدةاألول يتمثل في الهي -

حقوق اإلنسان والية االستعراض الدوري الشامل ولجنة  أساسا: مجلسوهي 

  ؛الفرديةحقوق اإلنسان واالجراءات الخاصة وإجراءات تقديم الشكاوى 

، وهي: اللجنة المعنية بحقوق الثاني هو اللجان القائمة على هيئات المعاهدات -

والثقافية ولجنة القضاء على  واالجتماعية االقتصاديةان ولجنة الحقوق اإلنس

التمييز العنصري ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب 

واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالعمال 

اقة واللجنة المعنية المهاجرين واللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلع

 القسري.  باالختفاء

أما المحور الثاني في هذه الورشة التفاعلية األولى، فقد تناول فيه المؤطر بمعية المشاركات 

والمشاركين السند الحقوقي الدولي للحق في حماية الحياة الخاصة من خالل شرح وتوضيح 

 وتفسير عدد من 

اقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي تنص على هذا المقتضيات الواردة في المواثيق واالتف

 الحق.

وقد وقف على ذلك من خالل أربعة وثائق تضمنت التنصيص على حماية الحق في الحياة 

  وهي:الخاصة 

  ؛12لحقوق اإلنسان من خالل المادة  اإلعالن العالمي -

 ؛17العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته  -

 ؛منها 16قوق الطفل في المادة ح اتفاقية -
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الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مادتها  االتفاقية -

14. 

وعناصره األساسية،  كما تم الوقوف على مدلول الحق في حماية الحياة الخاصة ونطاقه

ضمون وكذا القيود التي يمكن أن ترد على التمتع به وكيفيات وشروط ذلك، من خالل م

من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية  17حول المادة  16التعليق العام رقم 

الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية وبع  من استنتاجات وتوصيات 

 الخاصة. اإلجراءات

ات شاركوعقب ذلك، تم فتح الباب للتفاعل بشكل أكبر مع ما جاء في هذه الورشة أمام الم

 والمشاركين.
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 :2020يونيو  6اليوم الثاني  
الحق في الحياة الخاصة من خالل  الثانية:الورشة التفاعلية 

 التشريع الوطني

بعد التذكير بأهم الخالصات واألفكار األساسية حول منظومة حقوق اإلنسان عامة،           

صوص في التشريع الدولي لحقوق اإلنسان، وجه الخ الخاصة علىوالحق في حماية الحياة 

انطلقت أشغال الورشة التفاعلية الثانية خالل اليوم الثاني من هذه الدورة التكوينية من 

تأطير ذ. محمد نبو حيث استعرض فيها بالشرح والتوضيح أوجه عناية وحماية المشرع 

لدولية في مجال حقوق المغربي بالحق في حماية الحياة الخاصة في إطار تنفيذه تعهداته ا

 اإلنسان.

  وهما:وقد ميز المشرف على هذه الورشة بين مستويين من الحماية لهذا الحق 

 ؛المستوى الدستوري -

 .المستوى القانوني -

أما على المستوى الدستوري، فقد بين المؤطر المقتضيات الدستورية التي من خاللها تتضح 

ياة الخاصة بالمغرب والعمل على دسترته، عناية المشرع الدستوري بالحق في حماية الح

  في:وتتجلى 

ديباجة الدستور التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من الدستور حيث تعهد المغرب  :أوال -

 ؛دوليابحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها كما هي منصوص عليها 

الذي يتعلق بالحق في حماية  24 الفصلين:، وباألساس 2011فصول دستور  ثانيا: -

 1996اة الخاصة وما يتبعها من حقوق ذات عالقة، وعقد مقارنة بين دستور الحي

لرصد التطور الحاصل في تعزيز هذه الحماية الدستورية ثم الفصل  2011ودستور 

من خالل الفقرة الثانية منه التي تقيد الحق في الحصول على المعلومات إذا ما  27

 كنت تمس بالحياة الخاصة لألفراد.

فقد بين المؤطر للمشاركات والمشاركين تجليات اهتمام  ،وى القانونيوعلى المست

عليه من خالل عدة مقتضيات  االعتداءالتشريع المغربي العادي بحماية هذا الحق وتجريم 

  وهي:قانونية، 

، من خالل المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13القانون رقم  -1

تحرص على حماية المعلومات المتعلقة بالحياة المادة السابعة والثامنة منه التي 

 الخاصة 
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 ؛لألفراد أو تكتسي طابع معطيات شخصية وترتيب الجزاءات في حال اإلخالل بذلك

المتعلق بحماية معطيات األشخاص الذاتيين تجاه  09.08القانون رقم  -2

وقد تحدث عن عدد من المقتضيات  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

ة فيه بخصوص حماية المعطيات الشخصية كجزء من الحق في حماية الوارد

 ؛االعتداءالممكنة والجزاءات المترتبة عن ذلك  االعتداءالحياة الخاصة وأوجه وصور 

، الذي يتضمن بع  من أوجه المتعلق بالصحافة والنشر 88.13القانون رقم  -3

لولة دون انتهاكها حماية المشرع المغربي للحق في حماية الحياة الخاصة، والحي

من قبل الصحافيين خصوصا الحق في الصورة، وخاصة المادتين الخامسة 

  ؛منه 90و 89والسادسة، وكذا المادة 

، والتي يتضح من مجموعة القانون الجنائي المغربي والمسطرة الجنائية -4

 من قبل االعتداءخاللها بع  من العناصر المشكلة للحياة الخاصة وحمايتها من 

المتضمنة في القانون الجنائي بعد التعديالت  447.3و 447.2و 447.1، وخاصة الغير

 المتعلق بمحاربة العنف ضد  103.13التي لحقته بعد تبني قانون 

...من قانون 668و 606و 505والمادة 303من المادة  والفقرة الثانيةالمرأة  -5

 ؛الجنائيةالمسطرة 

 6س/ بتاريخ  48عدد  ء المل منشور رئيس النيابة العامة الموجه إلى وكال -6

 المقتضيات الجديدة بالقانون الجنائي.  بخصوص 2018أبريل 

وإلى جانب إبراز العناصر األساسية المكونة للحق في حماية الحياة الخاصة على ضوء 

التشريع الوطني فقد عمل المؤطر على االستعانة بالسوابق القضائية لتعميق مدارك 

ول الموضوع حيث تم تقديم نماذج من األحكام القضائية المشاركات والمشاركين ح

على أحد عناصر الحق في حماية الحياة الخاصة الصادرة عن  االعتداءالتي صدرت بشأن 

مغربية وفرنسية وانجليزية فضال عن بع  من السوابق القضائية  متعددة:محاكم 

 للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

ين المؤطر والمشاركات والمشاركين بالتعليق والسؤال وقد تميزت الورشة بتفاعل ب

 واإلضافة...
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  :2020يونيو  7اليوم الثالث 

ة عالمية وتمارين معدعلى مادة إ باالشتغالتميز اليوم الثالث من الدورة التكوينية        

جوانب من ألستاذ مصطفى اللويزي المتضمنة لورشتي هذا اليوم ا من قبل مؤطر

 الماسة بالحق في حماية الحياة الخاصة. االنتهاكاتو اتاالعتداء

الورشة التفاعلية الثالثة: تمارين حول انتهاك الحق في الحياة 

 الخاصة من قبل الصحافة المهنية

استهلت الورشة التفاعلية الثالثة بالتذكير بأهم العناصر 

التي تم اكتسابها حول الموضوع خالل الورشتين 

لثاني، وبعد ذلك شرع األستاذ التفاعليتين األولى وا

 مصطفى اللويزي مؤطر هذه الورشة في 

تحديد األهداف المرسومة لها، ثم أعقب ذلك تقديم 

نماذج مقاالت صحفية من صياغة وإنتاج صحافيين 

مهنيين تتضمن انتهاكات واعتداءات شملت بع  من 

 عناصر الحق في الحياة الخاصة كما 

 ركات والمشاركين خالل الورشتين السالفتين.تم التعرف عليها من قبل المشا

تجاه أهم صور االنتهاك واالعتداء  أراءهم وأبدواوقد تداول المشاركون والمشاركات 

رس في حق الذين نشر بشأنهم الخبر الصحفي مادة التمارين المقدمة من قبل والذي م

 أكيد ذلك.بالمستندات الحقوقية والقانونية إلبراز وت االستعانةوتمت  ،المؤطر

على تمارين معدة تتضمن  االشتغالالورشة التفاعلية الرابعة: 

 اعتداءات وانتهاكات ماسة بالحق في حماية الحياة الخاصة

والمشاركون إلى مجموعات  تقسيم المشاركاتتم  ،في هذه الورشة الرابعة واألخيرة

صطفى كل مجموعة اشتغلت على تمرينين من التمارين معدة من قبل االستاذ م

اللويزي مؤطر الورشة التي تتضمن بع  الخروقات واالنتهاكات التي مست الحق في 

 الحياة الخاصة من قبل شركات وأشخاص ومؤسسات...
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 انونيثم تقديم السند الحقوقي والق أو االنتهاكوقد طلب منهم الوقوف على الخرق 

ذه لثانية من هولى وااأل الورشتينعلى ضوء ما تم بسطه خالل  عليه االستنادالذي تم 

 الدورة التكوينية.

وبعد ذلك قدمت حصيلة النتائج التي توصلت إليها المجموعة وتم فتح نقاش حول 

 نتائج كل مجموعة وتبادل وجهات النظر حولها من أجل تعميق األفكار والمعلومات.

كره شوفي ختام هذه الدورة التكوينية أعرب رئيس الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان عن 

ابعة متالوامتنانه لكل المشاركات والمشاركين، لما أبانوا عنه من جدية ومسؤولية في 

والتفاعل مع ما جاء في هذه الدورة، كما تقدم بخالص الشكر إلى المؤطرين 

وهو ما أكد عليه المدير التنفيذي للهيئة المغربية  ،والمشرفين على إنجاح هذه التجربة

 لحقوق اإلنسان. 
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 ةبرامج األنشط .1

 دراسي حولاليوم ال

 " الحق في حماية الحياة الخاصة"

 "OMONO TERMINUSبفندق "  2019ماي  04السبت 

 البرنامج

 علمية حولالتكوينية الدورة ال

10:00- 

09:30 

 استقبال المشاركين  

 ذة ليلى بوتبغة :المسيرة – الجلسة االولى 10:00 -12:50

10:15- 10:00  

 ئة المغربية لحقوق اإلنسانمحمد النوحي رئيس الهي كلمة السيد

10:30- 10:15  

 كلمة السيدة سيا شتوريس، الممثلة المقيمة لمؤسسة فريديرتش ايبرت

 الدكتور احمد البوز 10:30 -10:50

"استاذ القانون العام بكلية الحقوق 

 السويسي"

مداخلة بعنوان: "محددات التأطير الدستوري للحق في 

 غربي والدساتير المقارنة"الحياة الخاصة بين الدستور الم

 الدكتور عالل البصراوي 10:50 -11:10

 "محامي وفاعل مدني" 

 مداخلة بعنوان:

 حماية الحق في الصورة" "

 األستاذة ليلى الشافعي 11:10 -11:30

 " كاتبة وفاعلة حقوقية"

مداخلة بعنوان: "تأثير التحوالت االجتماعية على الحياة 

 للنساء" الخاصة

 الدكتور فؤاد بنصغير 11:30 -11:50

"استاذ جامعي وخبير في القانون   

 اإللكتروني"

 مداخلة بعنوان: "حماية الحياة الخاصة في العصر الرقمي"

 مناقشة 11:50 -12:50

 استراحة غداء 12:50 -14:00

 المسيرة: ذة سارة سوجار-الجلسة الثانية  14:00 -16:30

 الدكتور رشيد بوطيب 14:00 -14:20

 "بروفيسور بكلية الطب والصيدلة "

مداخلة بعنوان: "الحق في الحياة الخاصة وحماية الصحة 

 العمومية."

 الدكتور إدريس بلماحي 14:20 -14:40

"عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية 

 المعطيات ذات الطابع الشخصي"

مداخلة بعنوان: "التوفيق بين حماية الحياة الخاصة 

 وحرية التعبير" والمعطيات الشخصية

 لبنى فريالي األستاذة 14:40 -15:00

"قاضية، عضو المكتب التنفيذي 

لنادي قضاة المغرب، واستاذة 

 بالمعهد العالي للقضاء"

مداخلة بعنوان: "نطاق الحق في الخصوصية في ارتباط 

 بالعمل القضائي"

 مناقشة 15:00 -16:00

16:30- 16: 

00 

 خالصات وتوصيات

 حة شاي واختتام اليوم الدراسياسترا 16:30
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 " حماية الحياة الخاصة في القانون المغربي والمقارن" 

 بفندق " شمس البحيرة بين الويدان " 2019اكتوبر  06و 05واالحد  السبت

 البرنامج 

 ولتحسيسية حالتكوينية الدورة ال

 2019اكتوبر  05السبت 

09 :00 – 

10 :00 

 لمشاركيناستقبال المشاركات وا  

 الجلسة االفتتاحية 30: 10 – 00: 10

 منسقة البرامج بمؤسسة فريدريش ابرت- بوغالبيآمنة 

 

 رئيس الهيئة المغربية لحقوق االنسان-النوحي محمد 

10 :30 – 11 :30 

 " الجلسة العلمية"

 

 لبنى فريالي األستاذة

الدكتور عالل 

 البصراوي

 حماية الحياة الخاصة في:

 ولية لحقوق االنسانالمرجعية الد 

 المرجعية الدستورية 

 اإلطار القانوني الوطني 

 استراحة شاي 00: 12 – 30: 11

 استئناف اشغال الجلسة العلمية 00: 13 – 00: 12

 استراحة غداء 00: 15 – 00: 13

15 :00 – 17 :00 
 " تأطير ورشات"

 لبنى فريالي األستاذة

الدكتور عالل 

 البصراوي

 الت حول:ورشات لدراسة حا

  الحق في االعالم والحق في حماية

 الحياة الخاصة

 الحق في الصورة 

 الحق في سرية االتصاالت 

 استراحة شاي واختتام اليوم االول 00: 17

 2019اكتوبر  06االحد 

09 :30 – 

10 :45 
تأطير  " استئناف

 الورشات"

 لبنى فريالي األستاذة

الدكتور عالل 

 البصراوي

 ت حول:ورشات لدراسة حاال

  الحق في االعالم والحق في حماية

 الحياة الخاصة

 الحق في الصورة 

 الحق في سرية االتصاالت 

 استراحة شاي 15: 11 – 45: 10

 استئناف االشغال 30: 12 – 15: 11

 تقديم الخالصات واختتام الدورة التكوينية 00: 13 – 30: 12

 وجبة غداء 00: 13
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 الحق في حماية الحياة الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي

 ZOOMعلى  2020 يونيو 07و 06و 05الجمعة والسبت واالحد 

 البرنامج

 

 

 2020يونيو  05الجمعة 

 الجلسة االفتتاحية

 السيد نبيل بحار 17:05 – 17:00

 المدير التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق االنسان

 السيد مبارك عثماني كلمة 17:10 – 17:05

 رئيس الهيئة المغربية لحقوق االنسان

 كلمة السيدة سيا شتوريس 17:15 – 17:10

 الممثلة المقيمة لمؤسسة فريديرتش ايبرت

 االستاذ محمد نبو –الورشة التفاعلية األولى

 تقديم المشاركات والمشاركين - 15: 19 – 15: 17

لخصوصية عرض حول الحق في الحياة الخاصة وحماية ا -

 على ضوء المرجعية الدولية لحقوق اإلنسان

 التفاعل مع المشاركات والمشاركين -

 2020يونيو  06السبت 

 االستاذ محمد نبو –الورشة التفاعلية الثانية 

عرض حول الحق في الحياة الخاصة وحماية الخصوصية  - 00: 19 – 00: 17

 من خالل التشريع المغربي

 مشاركينالتفاعل مع المشاركات وال -

 2020يونيو  07االحد 

 االستاذ محمد نبو –الورشة التفاعلية الثالثة 

تقديم وتحليل نماذج حاالت لخرق وانتهاك الحق في الحياة  - 00: 18 – 00: 17

 الخاصة والخصوصية

 االستاذ مصطفى اللويزي –الورشة التفاعلية الرابعة 

ق يضمن الحق في التعبير التمرن على إنتاج خبر أو تعلي - 00: 19 – 00: 18

 والرأي ويراعي الحق في الحياة الخاصة والخصوصية

 تقديم الخالصات واختتام الدورة التكوينية
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الحق في  الدولية لحقوق اإلنسان حولمواد من الصكوك  .2

 الحياة الخاصةحماية 

 
  1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  12المادة  

لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو ال يجوز تعري  أحد "

مراسالته، وال لحمالت تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من 

 .مثل ذلك التدخل أو تلك الحمالت"

  1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  17المادة 

ى نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته وز تعري  أي شخص، علجال ي       

أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو 

 .سمعته

 من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".            

  اجرين من االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المه 14المادة

  أسرهموأفراد 

" ال يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته 

الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو اتصاالته األخرى أو لالعتداءات غير 

اية بحمالقانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل فرد من أسرته التمتع 

 القانون ضد هذا التدخل أو هذه االعتداءات".

  من اتفاقية حقوق الطفل  16المادة 

ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو        

 .أسرته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته

 .ن مثل هذا التعرض أو المساسللطفل حق في أن يحميه القانون م 
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الحياة حماية الحق في  حولمواد من التشريع الوطني  .3

 الخاصة

 :مقتضيات دستورية ذات صلة بالحق في حماية الحياة الخاصة

  2011تصدير دستور  

" ... وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، 

النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ  العضو العامل

وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد 

 .عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السالم واألمن في العالم

رادتها القوية في ترسيخ روابط اإلخاء وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إ

والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة 

المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم 

 :بما يلي

ي اإلنساني والنهوض بهما، واإلسهام حماية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدول- 

 .في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء

حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء - 

 .ناالجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كا

جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين - 

المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل 

يُشكل هذا التصدير جزءا ال  على مالءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة. 

 ..".ذا الدستوريتجزأ من ه

  2011من الدستور المغربي لسنة  24الفصل 

" لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. ال تنتهك حرمة المنزل. وال يمكن القيام بأي 

تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات التي ينص عليها القانون. ال تنتهك سرية االتصاالت 

باالطالع على مضمونها أو نشرها، كال الشخصية، كيفما كان شكلها. وال يمكن الترخيص 
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أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إال بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص 

 .عليها القانون

حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع 

 وفق القانون".

  2011ربي لسنة من الدستور المغ 27الفصل  

" للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة اإلدارة 

 .العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام

ال يمكن تقييد الحق في المعلومة إال بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق 

الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفراد، وكذا بالدفاع الوطني، وحماية أمن 

الوقاية من المس بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، 

 وحماية مصادر المعلومات والمجاالت التي يحددها القانون بدقة".

  2011من الدستور المغربي  59الفصل 

أو وقع من األحداث ما يعرقل السير العادي " إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، 

للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة االستثناء بظهير، بعد استشارة كل 

من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس 

 .المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى األمة

إلجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويُخول الملك بذلك صالحية اتخاذ ا

 .ويقتضيها الرجوع، في أقرب اآلجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية

ال يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات االستثنائية. تبقى الحريات والحقوق األساسية 

بمجرد انتفاء األسباب المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة االستثناء 

 التي دعت إليها، وباتخاذ اإلجراءات الشكلية المقررة إلعالنها".
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  2011من الدستور المغربي لسنة  133الفصل  

"تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء 

لذي سيطبق في النزاع، يمس النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون، ا

بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق 

 هذا الفصل".

  2011من الدستور المغربي لسنة  175الفصل 

" ال يمكن أن تتناول المراجعة األحكام المتعلقة بالدين اإلسالمي، وبالنظام الملكي للدولة، 

قراطي لألمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق األساسية وباالختيار الديم

 المنصوص عليها في هذا الدستور".
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 مقتضيات في بعض القوانين الوطنية .4

  الخاص بالحق في الحصول على المعلومات  31.13من القانون  7المادة 

راد بالحياة الخاصة لألف " .. تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات ... وتلك المتعلقة

 أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية..".

  الخاص بالحق في الحصول على المعلومات 31.13من القانون  8المادة 

المنصوص  االستثناءات".. إذا تبين أن جزء من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق 

 من المعلومات إلى طالبها..". منها هذا الجزء ويسلم الباقي أعاله. يحذف 7عليها في المادة 

  الخاص بالصحافة والنشر  88.13من القانون  5المادة 

سرية مصادر الخبر مضمونة وال يمكن الكشف عنها إال بمقرر قضائي وفي الحاالت التالية:  "

الحياة الخاصة لألفراد  -القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛  -

 .كن لها عالقة مباشرة بالحياة العامة"ما لم ت

  الخاص بالصحافة والنشر  88.13من القانون  6المادة 

" يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر 

والحصول على المعلومات من مختلف المصادر. باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع 

قييد الحق في الحصول عليها طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل السرية وتلك التي تم ت

من الدستور. تلتزم اإلدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام  27

المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق اآلجال المقررة قانونا 

 .ها في التشريع الجاري به العمل"تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص علي

  الخاص بالصحافة والنشر  88.13من القانون  89المادة 

"يعد تدخال في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق 

 اختالق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية 
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تكن لها عالقة وثيقة بالحياة أو أفالم حميمية ألشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم 

العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام. يعاقب على هذا التدخل، إذا تم نشره دون موافقة 

الشخص المعني باألمر أو دون رضاه المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 

قة ورضى أعاله المتعلقة بالسب. وفي حالة تم النشر بدون مواف 85الثانية من المادة 

مسبقين وبغرض المس بالحياة الخاصة لألشخاص والتشهير بهم يعاقب بالعقوبة 

أعاله المتعلقة بالقذف. مع بقاء الحق  85المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 

 .أعاله" 87في التعوي  المنصوص عليه في المادة 

  الخاص بالصحافة والنشر  88.13من القانون  90المادة 

أعاله من طرف الشخص  89رض الرضى إذا تم اإلعالن عن المعلومات الواردة في المادة "يفت

 .نفسه أو تم إشهارها سابقا، أو أحيط العموم علما بها بصفة قانونية"

  القانون الجنائي  من 447-1الفصل 

درهم كل  20.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وغرامة من “

 عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك األنظمة  من قام

 

تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو  بالتقاط أوالمعلوماتية، 

 سري، دون موافقة أصحابها،

ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع 

 ”.في مكان خاص، دون موافقته أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده

  القانون الجنائي  من 447-2الفصل 

 20.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثالث سنوات وغرامة من ” 

درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك األنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة 

ببث أو توزيع ادعاءات أو  مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام

 ”.وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة لألشخاص أو التشهير بهم
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  القانون الجنائي  من 447-3الفصل 

ألف  50آالف إلى  5يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من “

العود  في حالة 2 – 447و  1-447درهم، إذا ارتكبت األفعال المنصوص عليها في الفصلين 

وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد 

األصول أو الكافل أو شخص له والية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد 

 ”.امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر

  المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات 09.08القانون 

 ذات الطابع الشخصي
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والمستفيدات من  نماذج من مساهمة المستفيدين .5

 في التعريف بمضامينها التكوينات
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