
تهديكم الجمعية األردنية للمصدر املفتوح أطيب التحيات وتقدر أهمية دوركم الترشيعي وجهودكم املوصولة 
فيه لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الحبيب. ونود إعالمكم أن الحق يف الخصوصية هو يف صلب اهتمامات 

جمعيتنا، وعليه تابعنا بشكل حثيث مراحل صياغة قانون حماية البيانات الشخصية على مدار السنوات 
السابقة، وقدمنا مقرتحاتنا لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة يف كل مرة طرح فيها لالستشارة العامة حسب 

املعايري العاملية للبيانات الشخصية.

وبعد دراسة مسودة القانون اليت أرسلتها الحكومة إىل مجلس النواب، واملحالة للجنتكم الكريمة، تبني لنا 
وجود ثغرات واضحة يف مرشوع القانون، 

ونلتمس من سعادتكم االطالع على مجموعة املالحظات املرفقة مع هذا الكتاب، ملا يشكله هذا القانون من 
أهمية لكونه يمس حقوق األفراد وخصوصياتهم. ونحن على أتم االستعداد لإلجابة عن أي استفسار يف 

هذا الخصوص، أو التعاون معكم بالشكل الذي ترونه مناسباً لتجويد مرشوع القانون قبل إقراره، وذلك 
عرب التواصل مع الزميل قيص صوان، مسؤول السياسات يف الجمعية األردنية للمصدر املفتوح على الرقم 

.q.suwan@josa.ngo 0796350520 أو عرب الربيد اإللكرتوين
 

سعادة الدكتور خري أبو صعيليك، رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية املحرتم

ية على مرشوع قانون حماية البيانات الشخصية األردين. املوضوع: تعديالت رضور

مع الشكر والتقدير،
الجمعية األردنية للمصدر املفتوح



االقرتاحات املتعلقة بمرشوع قانون حماية البيانات الشخصية:

يح اليت يمكن للمجلس إصدارها استناداً على هذا القانون إلغاء الرتاخيص والتصار

وضح مرشوع القانون رشوط املوافقة املسبقة ملعالجة البيانات وبني كذلك االستثناءات من املوافقة املسبقة. 
ويف هذا السياق، تعترب إضافة أي ترخيص أو ترصيح غري متناسقٍة مع الحقوق املعطاة يف القانون للمواطنني 

والضمانات اليت يقدمها لضمان عدم اساءة استخدام البيانات الشخصية، خصوصاً أن مرشوع القانون مل 
يحدد الحاالت والرشوط إلعطاء هذه الرتاخيص. وعليه، ولعدم الحاجة للرتاخيص والتصاريح، نقرتح ما يلي:

إلغاء كل ذكر للرتخيص أو الترصيح من مرشوع القانون واالكتفاء برشوط املعالجة املبينة يف مرشوع 	 
القانون.

توفري حماية إضافية للبيانات الشخصية الحساسة.

مل يفرق مرشوع القانون يف الحماية بني البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة من حيث املوافقة 
والعقوبات بوضوح، واقترص أثر البيانات الحساسة على كونه رشط كاٍف لتعيني مراقب، مما يجعل فصلها يف 
التعريف ونص القانون ال يؤدي إىل النتيجة املرجوة عند التطبيق. وغفل كذلك مرشوع القانون عن النص عن 

بعض أنواع البيانات، ال بل وتعامل معها بجمود ال يتناسب مع تبعات إساءة استخدامها.

لذا ال بد من إجراء التعديالت التالية على مرشوع قانون حماية البيانات الشخصية:

اشرتاط الحصول على املوافقة املسبقة الرصيحة الخطية قبل إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية 
الحساسة.

إعطاء الحق ملجلس حماية البيانات الشخصية بتحديد متطلبات إضافية ملعالجة أي نوع من البيانات 	 
الشخصية الحساسة.

تغليظ العقوبات يف حال مخالفة أحكام القانون فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية الحساسة.	 

كرب ملجلس حماية البيانات الشخصية منح استقاللية أ

مل يتضمن مرشوع القانون ضمانات حقيقية الستقاللية مجلس حماية البيانات الشخصية من الناحية املالية 
واإلدارية، مما قد يؤثر سلباً على مهامه وأدواره، ويقلل من حياديته وشفافيته، ويمنع من مراقبة الحكومة 
كرب معالج للبيانات الشخصية يف األردن، إذ أن غالبية أعضاء املجلس املقرتحني هم موظفون حكوميون.  كأ

لذا ال بد من إجراء التعديالت التالية على مرشوع قانون حماية البيانات الشخصية:

ياً، ويكون لها مزيانية مستقلة يتم اعدادها حسب 	  منح املجلس شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادار
األصول.

توسيع استقاللية املجلس لتكون دون أي تدخل من قبل أية جهة )سواء حكومية أو غري حكومية( يف 	 



أعماله، وأن يتم ترشيح بعض أفراده على األقل من مؤسسات مستقلة أو منتخبة.

باإلضافة إىل التعديالت العامة أعاله، نود اإلشارة إىل بعض اإلشكاالت يف بعض املواد بعد مقارنة مسودة 
القانون مع أفضل املمارسات العاملية:

التعليق املادة

يقترص تعريف “التشخيص“ على املعالجة اآللية، مما قد يقيص أي 
تشخيص يشتمل على تدخل برشي يف املعالجة من نطاق التعريف.

املادة 2
)التعريفات(

ال ينبغي أن تكون جميع أنواع التشخيص الطيب ذريعة ملعالجة البيانات 
الشخصية دون موافقة، إذ يجب حرص االستثناء بكونها رضورية لتقديم 

الرعاية الصحية ملن يحتاجه

املادة 6-أ-2

أسوة بالقوانني العاملية للبيانات الشخصية كالGDPR، ال بد من 
إضافة “حقوق الشخص املعين وسبل استخدامها“ إىل قائمة البنود 

اليت يجب إعالم الشخص املعين بها.

املادة 9

يعد استخدام مصطلح “اخفاؤها“ غري واضح ويتناقض مع الحقوق 
اليت يمنحها هذا القانون، إذ أن االخفاء ال يقتيض إزالة املعرفات من 

البيانات. لذلك نقرتح استبدال هذا املصطلح ب“تجهيلها“ مع إضافة 
تعريف له يضمن تحويلها لبيانات غري شخصية.

املادة 10-أ

حسب املعايري العاملية للبيانات، ال يجوز االعتماد على املصلحة املرشوعة 
كأساس لنقل البيانات خارج اململكة، لذا من الرضوري إلغاء البند 1، 

ومنح الشخص املعين حق االعرتاض على النقل وإيقافه، وهذا جوهر 
الضمانة اليت يجب أن تقدمها هذه املادة.

املادة 14-أ

يجب أن يفرض القانون نرش التقرير السنوي علنا، أسوة باملمارسات 
العاملية الفضلى.

املادة 17-ك

ال يوجد تعريف واضح ل“التعدي أو الخطأ الجسيم“، وهذا يرتك 
قضية أساسية يف هذا القانون دون أي تفاصيل.

املادة 19-ب


