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 السيد األمين العام للحكومة، 

اقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي   ،السيد رئيس اللجنة الوطنية ملر

 السيدات والسادة رؤساء الهيئات الدستورية،

 مديرة مركز اإلعالم للقيادة في مجال السياسة،  ة السيد

 السيدة ممثلة مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 

 تبارية.ضيوفنا الكرام  كل باسمه، وحسب مرتبته االع

 

ىل جانب إلس يد إلأمني إلعام للحكومة، وإلس يد رئيس إللجنة إلوطنية ملرإقبة  نه ملن دوإعي إلفخر والاعزتإز أأن أأشارك   إ  إ 

حقيقية  رإهنية ذإذإت إلطابع إلشخيص، يف إفتتاح أأشغال هذه إلندوة إلوطنية إلهامة إليت تعاجل موضوعا حامية إملعطيات 

 ، وحامية إملعطيات إلشخصية.ةأأال وهو قانون وإقتصاد إملنافس

تريزإ موريرإ ممثةل مؤمتر إلأمم  وإلس يدةه إلفرصة لأرحب ابلس يد إلأمني إلعام للحكومة، إلأس تاذ محمد جحوي، ذوأأغتمن ه

ال إلس ياسة، وأأشكر هلم مشاركهتم ايل النرييت مديرة مركز الاعالم للقيادة يف جمتإملتحدة للتجارة وإلتمنية، وإلس يدة ن 

 ومسامههتم يف هذه إلندوة إلوطنية.

، ومرإكز إلبحث، توإال دإرإكام أأتوجه ابلشكر إجلزيل إملمزوج ابالمتنان إخلالص للك إلشخصيات وإلهيئات وإملؤسسات 

 ذإت إلطابع إلشخيص حبضورمه.، وإللجنة إلوطنية ملرإقبة حامية إملعطيات ةوإخلربإء، وإلباحثني إذلين رشفوإ جملس إملنافس

ن أأملنا لكبري يف أأن يشلك إملوضوع إذلي أُختري لهذه إلندوة فرصة لنا مجيعا ال غناء إلنقاش، وتبادل إلأفاكر ووهجات  وإ 

إلنظر يف أأفق بلورة ما جيب أأن تكون عليه مس تقبال  إملكوانت إلرئيس ية للرؤية إلوطنية يف جمال حامية إملعطيات إلشخصية 

انجعة  كفيةل بتوفري إلوسائل إلقانونية وإلتقنية إلرضورية  قامسةة مبنية عىل مقاربة متيقاهتا بقانون وإقتصاد إملنافسة، رؤيف عال

يوجد يف قلب إلأمن إملعلومايت إلوطين يف بعده الاسرتإتيجي، يف إمتدإدإته  اس حس   لتقوية مناعة بالدان يف جمال جد  

إلوإقعية و الاقتصادية والاجامتعية، إملؤسس ية وإلقانونية، إملدنية وإلعسكرية، إملركزية وإلرتإبية،  ،إلفردية وإمجلاعية

 والافرتإضية.
 

  حرضإت إلس يدإت وإلسادة،

عادة تفعيلمنذ حرصنا، لقد  يالء أأمهية ابلغة  إملنافسةجملس  إ  عىل أأوضاع إملنافسة يف  الاقتصاد إلرمقي دلرإسة تأأثريعىل إ 

، ورشة معل حول موضوع "إملنافسة يف قطاع إلتجارة إال لكرتونية" 2019. ويف هذإ إال طار، نظم إجمللس، يف أأبريل إلأسوإق

قطاع إلتجارة إال لكرتونية. كام بوضعية إملنافسة يف مبارشة  ةإلقطاعني إلعام وإخلاص إملعنيمتثل وطنية شاركت فهيا فعاليات 

حاةل حو 2019س نة توصل إجمللس، برمس  لكرتونية،، اب  مؤمترإ  2019يف نونرب نظم  ول سري إملنافسة يف قطاع إلتجارة إال 

ىل  خاللها إلتطرق مت "،دوليةرشأاكت دوليا حول موضوع "قانون وس ياسات إملنافسة: جتارب وطنية و وإقع إجليل إجلديد إ 

  .إحلالية إلثورة إلرمقية بفعلإخملةل برشوط إملنافسة  من إملامرسات

ملام هيئاته  هامة،مسأأةل  هذإ إملوضوعجعل إجمللس من ومنذ ذكل إحلني،  حيثياهتا وتأأثريإهتا  وأأطره جبميعحرص والزإل عىل إ 

 .عىل إملنافسة دإخل الاقتصاد إلوطين

حدى قضااي إلساعة إليت تس تأأثر درإسة شلك ت  ،ومضن هذإ إلأفق قانون وإقتصاد إملنافسة وحامية إملعطيات إلشخصية إ 

يشهد حركية ومنوإ مضطردإ عىل مس توى  وطين ودويل  مضن س ياق تندرجإملنافسة عىل حنو مزتإيد،  هيئات ابهامتم

عىل هيئات إحلاكمة يتوجب ومتسم برتإمك هائل وخضم للبياانت هل وقع  ،ملس مترمطبوع ابالبتاكر إس ياق الاقتصاد إلرمقي، 

ىل كون هذه إلبياانت إملعطى هذإ   ومرد . إملس هتلكني وإملقاوالتوإلضبط، حتديد وإحتوإء تأأثريإهتا وإنعاكساهتا عىل رإجع إ 
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فرإد، وحامية إملس هتكل، وتطبيق قانون مصدر  أأصبحتإلضخمة  قلق يف إجملاالت ذإت إلصةل بصيانة إحلياة إخلاصة للأ

ذ يرحج أأن تس تغلها إملقاوالت وإل  قوة سوقية  ول لها ا خيمماجلهتا، يف حاةل مجعها ومع رشأاكت وإملنصات إلرمقية إملنافسة، إ 

 ذإت أ اثر جانبية. 

 تأأخذ شلك إتفاقياتبدأأت تتناىف ومبدأأ إملنافسة إحلرة،  ممارساتيف إلأسوإق إليوم  وعليه، فليس من إملس تغرب أأن تظهر 

 إ  وتلحق أأرضإر تتعارض مع مبدأأ إملنافسة إحلرة، إقتصادي أأو حاالت إس تغالل لوضع هممني أأو معيات تركزي  ،غري مرشوعة

 إلشخصية.         معطياهتم م و حياهتامية حب الس امي فامي يتعلقمبصاحل إملس هتلكني، 

جملس إملنافسة وإللجنة إلوطنية ملرإقبة لك من ، إرتأأى عىل هذإ إلصعيد ذلكل، ووعيا مهنام ابالنشغاالت إملتعلقة ابملنافسة

قصد بلورة رؤية أأكرث  وإملعقدةمعاجلة أ اثرها إملتشعبة هبدف ذه إلظاهرة إال حاطة هبع إلشخيص، بحامية إملعطيات ذإت إلطا

ا ملعاجلة معمقة مالمئأأحضى إلوقت ك  من أأن وما من ش  وتغيريإهتا إحملمتةل. هبذه إلظاهرةوضوحا حول بنية إلأسوإق إملرتبطة 

 ل لهذه إال شاكلية.س تقبومنفتحة عىل  إمل 
  

  ،حرضإت إلس يدإت وإلسادة

ىل إلشخصية ذإت إلصةل حبامية إملعطيات اتإلترشيعو هتدف إلس ياسات   إحرتإم إحلقوق إلأساس ية للأشخاص، والس امي إ 

، وإلعمل عىل جتس يد هذه إحلقوق عىل إملتعلقة هبم وحامية إملعطيات ذإت إلطابع إلشخيصإحلق يف صيانة حياهتم إخلاصة، 

 إملعطيات.  امية هذهحب كفيةلأأرض إلوإقع عرب إختاذ تدإبري 

حلاق  عالوةو  ذ من شأأن إال خالل وإنهتاك هذه إلقوإعد إ  عىل ذكل، مثة قامس مشرتك بني هذه إملقتضيات وقانون إملنافسة، إ 

عاقة بناء أأسس  حر ومنفتح، يرتكز عىل دوةل إحلق  إقتصادأأرضإر مبصاحل إملس هتلكني إملعنيني، وابملصلحة إلعامة، وابلتايل إ 

إلتفاعالت إليت تظهر أأثناء إحتاكك قانون إملنافسة بقانون حامية إملعطيات  رصد بعضوإلقانون. ويف هذإ إلس ياق، ميكن 

وعىل هذإ  . ةالاقتصادي إتإلرتكزي  إجليل إجلديد منضبط ب ، و لها إلشخصية من منظور حماربة إملامرسات إملنافية للمنافسة

ن هذإلنح   جوهرية:طرح عىل إلهيئات إلوطنية للمنافسة عدة تساؤالت ي إ إلوإقعو فا 

هل ميكن إعتبار عدم إحرتإم إلقوإعد إملتعلقة حبامية إملعطيات إلشخصية عنرصإ اكفيا ال ثبات إال خالل مبقتضيات  -1

 قانون إملنافسة يف حال إعتبار هذه إمحلاية مبثابة رهان تنافيس؟ 
   

ىل أأي حد ترإعي  -2  حتليل وتقيميإلهيئات إمللكفة ابملنافسة الانشغاالت إملتعلقة حبامية إملعطيات إلشخصية يف جمال إ 

 ؟ وضعية إملنافسة يف إلأسوإق

ذإ اكن ترإمك  -3 خضاع مقاوةل تمتتع يف ال يشلك  إلبياانت إلضخمةإ  زإء قانون إملنافسة، هل ميكن إ  شاكال إ  حد ذإته إ 

قتحام هبدف إ عطياتيف حاةل إس تغاللها لهذه إمل  هيئات إملنافسةملرإقبة  إملعطياتع عدد من عرب مجبوضع هممين، 

 أأسوإق أأخرى؟  

ىل أأي حد ميكن لهذه إمل  -4 شلك عائقا حيول دون دخول منافسني ت ، إليت جتمعها إملقاوالت، أأن وإلبياانت عطياتإ 

ذإ اكنت هذه إمل  ىل إلسوق، وخاصة إ  ونوعية د بديل من حيث جحم لتحقق من عدم وجو ل رضورية  عطياتجدد إ 

 ؟إملعلومات إملتوفرة

ىل ما يه إملامرسات إليت تروم -5 قصاء طرف  إ  ىل إمل  منافسإ  ما من خالل  عطياتمن إلولوج إ   وأأ ، صولرفض إحلإ 

 مرتبطة ابال عالانت عىل ش بكة إلأنرتنيت(؟  معطيات إس تغالل  وأأ فرض رشوط ولوج متيزيية، 

ىل أأي حد تفيض معلية حيازة  -6 ىل إإملعطيات عىل نطاق و إ  هل يشلك قانون و  قوإعد إملنافسة إحلرة خرقسع إ 

 ؟إلشخصيةإملنافسة أأدإة فعاةل لضامن حامية إملعطيات 
  



4 
 

ب  -7 تكييف إملقتضيات إملنصوص علهيا يف قانون إملنافسة قصد فهم وإستيعاب خمتلف إال شاكليات  كيف يتوج 

عىل أأسوإق  ،إليت تمتتع هبا إملقاوالت ،إستيعاب تأأثري قوة إلسوق كيف ميكنو إملتعلقة حبامية إملعطيات إلشخصية؟ 

 حامية إملعطيات إلشخصية؟ 

ىل أأي حد مي -8 صوصيات إملعطيات إلشخصية عىل مس توى خبمعلية وضع تعريف لسوق ذي صةل  كن ربطإ 

ابلش باكت الاجامتعية، وإلش باكت إملهنية، وحمراكت إلبحث، وإال عالانت عىل ش بكة  إليت لها عالقاتإلأسوإق 

 الانرتنيت؟ 

هل ميكن إعتبار قانون إملنافسة إلأدإة إلوحيدة لضامن حسن سري إملنافسة عىل مس توى سوق إملعطيات  -9

 إلشخصية؟ 

محلاية إملعطيات إلشخصية، هل ميكن  كفاية إملقتضيات إملنصوص علهيا يف قانون إملنافسة يف حال عدممث أأخريإ   -10

وكذإ إملعطيات إلشخصية عنارص بديةل لتحقيق هذإ  ،إعتبار إلنصوص إلترشيعية إملتعلقة حبامية إملس هتلكني

 إلغرض؟ 

إملطروحة إليوم عىل هيئاتنا، وإليت تشلك أأكرب إلتحدايت إليت توإهجها  وهريةإجل تلمك حرضإت إلس يدإت وإلسادة إلأس ئةل

دإخل إلنظام الاقتصادي  ةإلرمقي  إلهائل وإملهول إذلي تعرفه إملقاوالت  ظل إلتطور إلأسوإق يف  أأوضاع إملنافسة يف حاليا

 .، وخباصة كربايت إملنصات إلرمقية إلعابرة للقارإتإجلديد إلعاملي

 ،حرضإت إلس يدإت وإلسادة

ن رإهنية عامل قانون وإقتصاد إملنافسة يف تدخالته إملتعددة وإخملتلفة  إ  وأأمهية وتشعب وتعقد إال شاكليات إليت يطرهحا إ 

ملرإقبة حامية  إلوطنيةإلأبعاد يف جمال إس تعامل إملعطيات إلشخصية لأغرإض جتارية يطرح عىل جملس إملنافسة ، وإلهيئة  

ورية إلوطنية إليت تُعىن  بقضااي إلضبط وإحلاكمة الاقتصادية، حتد كبري إملعطيات ذإت إلطابع إلشخيص ، وإلهيئات إدلس ت

لصيق مبدى إستامثر إذلاكء إمجلاعي خلربإء وكفاءإت  وأأطر هذه إملؤسسات قصد إقرتإح إلأجوبة إملالمئة لتحيني إلقوإنني ، 

 وبلورة إلس ياسات خدمة لصون مصاحل إملقاوالت وإملوإطنني دإخل إلرتإب إلوطين.

 هذإ إلباب، البد من الاس تفادة من جتارب إلهيئات إلوطنية للمنافسة عرب إلعامل، وإملنظامت إدلولية إملعنية حباكمة ويف

وإليت بدأأت  تتوفر عىل خربة البد لنا من الاس تفادة ابلقمية  إملضافة إليت أأتت هبا عىل هذإ  ،إلتجارة إلعاملية يف هذإ إمليدإن

 إلنحو.

ىل إدلرإسات  إليت ة يف هذه إجملاالت اكليات إملطروحوحىت نتعامل مع إال ش مبهنجية سلمية وترإمكية، البد من إال شارة إ 

وإلتمنية الاقتصادية، وإدلرإسة إليت أأعدهتا يف  أأجنزهتا مؤخرإ منظمة  مؤمتر إلأمم إملتحدة للتجارة وإلتمنية، ومنظمة إلتعاون

طار تعاوهنا إلثنايئ هيئت انيا حول إلرهاانت إلتنافس ية يف جمال مجع ومعاجلته وإس تغالل إملعطيات إملنافسة لفرنسا وأأمل اإ 

يف إلتقرير إملنجز من طرف نفس إملؤسس تني حول موضوع إخلوإرزميات ورهاانهتا  كذإإلشخصية من طرف إملقاوالت ، و 

 إلتفعيل إلأمثل  لقانون إملنافسة. أأفق

إلتحدايت إجلديدة وإملتنامية هذه لمنافسة عرب إلعامل إختاذ تدإبري ملوإهجة ، بدأأت إلعديد من إلهيئات إلوطنية ل إال طارويف هذإ 

 إليت بدأأ يطرهحا الاقتصاد إلرمقي عىل معل وهمام هذه إلهيئات.

 ومن مضن هذه إلتدإبري:

حدإث وحدة متخصصة ابلتحقيق يف إملامرسات إملنافية للمنافسة  2020فربإير  10قرإر هيئة إملنافسة بفرنسا بتارخي  - إ 

  ؛يف جمال الاقتصاد إلرمقي 
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شاكليات إملنافسة ذإت إلصةل ابملعطيات من طرف جلنة إلتجارة إحلرة ابلياابن بتارخي مث  - يونيو  6نرش تقرير حول إ 

 ؛2017

ماكنية رصو  - رساء منظومة معلوماتية حول إلبياانت إلضخمة تتيح إ  د بشلك أأرسع إالتفاقيات غري إملرشوعة من طرف إ 

 ؛هيئة إملنافسة برومانيا

يطاليا،  ورقة طريق نرشو  - حول إملنافسة وحامية إملس هتكل وإلقضااي إملتعلقة برسية إملعطيات من طرف هيئة إملنافسة اب 

 ؛ 2019يف يوليوز  وهيئة صناعة إالتصاالت، وهيئة حامية إملعطيات إلشخصية

دماج بعض إخلصوصيات إملتعلقة ابالقتصاد إلرمقي، من بيهنا إملنصات بعمليةهيئة إملنافسة بأأملانيا  قيامو  -  إلرمقية إ 

بغرض مالءمة إلترشيعات إملتعلقة ابملنافسة  مضن قانون إملنافسة إذلي خضع للمرإجعة ،إليت توفرها وإخلدمات إجملانية

عتبات جديدة دلإرسة مشاريع هذه إلهيئة . كام أأقرت ت إلشخصيةمع خصوصيات إملنصات إلرمقية، مبا فهيا إملعطيا

 .  إلرتكزي الاقتصادي بني إملقاوالت إلرمقية
 

، عقوابت يف حق موقع إلتوإصل الاجامتعي 2019فربإير  7، أأن هيئة إملنافسة بأأملانيا أأصدرت، بتارخي هنا  ابذلكر وجدير 

إلهيئة يف إلمتوقع هذه فيس بوك الس تغالهل إملكثف لبياانت إملس تخدمني دون موإفقهتم إلرصحية. ويعكس هذإ إلقرإر رغبة 

ورصد حاالت الاس تغالل  ،ةإملتعلق حبامية إملعطيات إلشخصي امةللمرة إلأوىل مضن قامئة إلهيئات إليت متتثل للقوإنني إلع

 .   يف إلسوق إلتعسفي لوضع هممين

كر إلتأأثري إملتنايم  إذلي بدأأت تلعبه إلبياانت إلضخمة  عىل سري إملناخ إلتنافيس دإخل ذللن تفوتين إلفرصة يف إلأخري، و 

تكنولوجية جديدة من بيهنا تقنية ما يعرف بسلسةل إلكتل  وسائل إليوم تس تخدم إملصارفحيث بدأأت  إإلقطاع إملرصيف.

(blockchainوإذلاكء الاصطناعي ) ، إقرتإهحا خلدمات جديدة لفائدة بغرض إس تغالل قاعدة كبرية من إملعطيات عىل تقوم

ىل م يف هذإ إجملالهئا. وميكن للفاعلني إجلدد زبنا ىلا يعرف ابلتكنولوجيا إملاليةإللجوء إ  إقرتإح خدمات مرصفية  ، إلرإمية إ 

يمتحور حول  هبذإ إلشأأن إلأدإء بوإسطة إلبطاقة إال لكرتونية. وعليه، فا ن إلنقاش إحلايلبوإسطة عرب إلش بكة إلعنكبوتية 

أأحدثت تغيريإت عىل مس توى ختزين إليت تكييف قانوين إملنافسة وإملصارف ملوإهجة ظاهرة الاس تخدإم إملكثف للمعطيات 

لهيا.  وإملالية إملعطيات إلبنكية  وإلولوج إ 

 

معنا يف هذه إلندوة، يف خشص إلس يدة  ارضإحلبنك إملغرب، إلرشيك إملؤسيس جمللس إملنافسة،  ما من شك يف أأنو 

هبذإ إجلانب إملهم من إال شاكليات إليت س تعاجلها  وطنيا  إال حاطة من س ميكننالكفة ابلشؤون إلقانونية، إملديرة ملعزيزة رميان، إ

 . تهندوتنا ها
 

شاكرإ  لمك جمددإ ترشيفنا  موضوع ندوتناضيوفنا إلكرإم أأمه إال شاكليات إليت يطرهحا ، تلمك حرضإت إلس يدإت وإلسادة 

، ومش يدإ ابلتعاون إملمثر بني جملس نا إملوقر وإللجنة إلوطنية ملرإقبة حامية إملعطيات ذإت إلطابع إلشخيص،  إلوإزن  حبضورمك

   .خدمة لصون مصاحل موإطنينا ومقاوالتنا وجامعاتنا إلرتإبية ، ولك هذإ لناممتنيا اكمل إلتوفيق لأشغا

 

 .   لسالم عليمك ومحة هللا تعاىل وبراكتهفقنا هللا ملا فيه خري بالدان وإو 

 


