
جامعة عبد الحميد ان باديس - مستغانم
كلية الحقوق و العلوم السياسية

مخبر حقوق  اإلنسان و الحريات العامة

 بالتنسيق مع مشروع بحث حماية قواعد البيانات الشخصية
في المؤسسات المصرفية

الهيئة المشرفة
 الرئيس الشرفي للملتقى :  ا د يعقوبي بلعباس مدير جامعة مستغانم

  املشرف العام للملتقى : ا د فنينخ عبد القادر عميد كلية الحقوق

        والعلوم السياسية
 منسق امللتقى الوطني :  ا د حيتالة معمر

 رئيس امللتقى : الدكتور حميدة فتح الدين محمد

 بتقنية التحاضر عن بعد
GooGle Meet

بتاريخ 13 أكتوبر 2022

ينظم ملتقى وطني افتراضي الموسوم
األمن المعلوماتي في المجال المهني بين التشريع و التطبيق

إشكالية الملتقى :
تعتبر س��ري��ة املعلومة ف��ي وقتنا الحاضر م��ن أه��م الخصوصيات املهمة املتعلقة 

بحياة األف��راد واملؤسسات وحتى كيان ال��دول واألنظمة ملا لديها من وق��ع وتأثير 

بالغ األهمية في الحفاظ على مراكز وحقوق األشخاص وحتى حريات األفراد،وقد 

يطال هدا التأثير كدلك املؤسسات الفاعلة في الدورة االقتصادية مما ينجر عنه 

املنافسة الغير امل��ش��روع��ة بسبب ت��س��رب معلومات ج��د مهمة تستغلها أط��راف 

أخ���رى بصفة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة م��م��ا ق��د ي���ؤدي إل���ى ح��د األض����رار ب��ه��ات��ه ال��ف��ئ��ات وض��رب 

مصداقية وكيان املتعامل االقتصادي، أوحتى بعض املرافق العمومية التابعة 

ل��ل��دول��ة بمناسبة التحقيق ف��ي ب��ع��ض امل��س��ائ��ل ال��ت��ي تقت�ضي فيها ح��ف��ظ السرية 

التامة وعدم الكشف و البوح عن أي معلومة إال بوجود نص قانوني يجيز دلك 

أو بترخيص من طرف السلطات املختصة الرتباطها بالنظام العام أو بعد مرور 

فترة من الزمن حين تصبح تلك املعلومة دون جدوى .

وعلى ه��دا األس��اس فقد ق��رر املشرع الجزائري تكريس مبدأ السرية املهنية من 

خ��ال حماية املعلومة ال��س��ري��ة ال��ت��ي تعتبر رك��ي��زة  و مضمون ال��س��ر امل��ن��ي ف��ي عدة 

م��ج��االت م��ت��ع��ددة ب��م��وج��ب ق��وان��ي��ن خ��اص��ة ت��ن��ص ع��ل��ى ه���دا امل��ف��ه��وم وتحميه،بل 

وجعل خرق السر املني والكشف عن املعلومة  خطاء مني يؤدي ملسألة تأديبية 

ب��ل و ف��ي ب��ع��ض األح��ي��ان ج��رم��ا ي���ؤدي إل���ى م��ت��اب��ع��ات قضائية إال ف��ي ح���االت معينة 

يسمح بها القانون.

 فااللتزام بالسر املني يقت�ضي معرفة قيمة وأهمية بل و نوعية املعلومة محل 

موضوع االلتزام،كما يقت�ضي أيضا معرفة املجاالت واألشخاص أصحاب املهن 

ال��دي��ن ي��ف��ت��رض فيهم ك��ت��م��ان ال��س��ر امل��ن��ي أو ض����رورة اإلدالء ب��ه وف��ق��ا مل��ع��ط��ي��ات و 

اعتبارات موضوعية وزمنية في إطار القانون كلما دعت الضرورة إلى دلك .

ومما ال شك فيه أن دراس��ة ه��دا املوضوع ال ينحصر في قانون واح��د بل ج��اء في 

عدة نصوص قانونية متفرقة حسب مجال التخصص كالسرية في املجال البنكي 

وفقا لألمر رقم 11-03 املعدل واملتمم املتضمن قانون النقد و القرض ال سيما 

فيما يخص تسيير الحسابات البنكية والحجز عليها قضاء من طرف الغير،وفي 

املجال الضريبي كما ورد في اتفاق البرتوكول الجزائري األمريكي الساري املفعول 

وامل��ع��روف ب��ن��ظ��امFATCA،وف��ي املجال الطبي بمناسبة عملية التطبيب واملجال 

التجاري و املدني للمهنيين بمناسبة تطبيق نظام اإلفاس التجاري الدي يقت�ضي 

فيه معرفة خصوم أو أصول الشركة من طرف الدائنين بصفهم الغير ،أو حتى 

فيما يتعلق إبرام عقود دات طابع مني كما هو الحال ملهنة هيئة الدفاع بموجب 

القانون07-13وفي املجال الجنائي بمناسبة التحقيق في الجرائم أو الكشف عنها 

وغيرها من املجاالت.

ومن هذا املنطلق يمكننا طرح اإلشكالية التالية:

ما مدى حرص املشرع الجزائري لتكريس مبدأ السرية املهنية حماية ألمن 

املعلومات؟وما هي الضمانات القانونية لحماية السرية املهنية ؟

محاور الملتقى:
امل���ح���ور األول : ض��ب��ط امل��ف��اه��ي��م امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��م��ب��دأ ك��ت��م��ان ال��س��ر امل��ن��ي و ع��اق��ت��ه 

بحقوق ومراكز األشخاص

املحور الثاني : الحماية القانونية للسرية املهنية 

املحور الثالث : السرية املهنية في مجال معامات عالم املال واألعمال

امل��ح��ور ال��راب��ع : تطبيقات ال��س��ري��ة امل��ه��ن��ي��ة ف��ي م��ج��ال ال��ع��ق��ود امل��رت��ب��ط��ة ب��ح��االت 

األشخاص



من خارج الجامعة :

االس���ت���اد ال��دك��ت��ور  ب��وس��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ج��ام��ع��ة اب���ن خ��ل��دون ت���ي���ارت، ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور الشيخ زك��ري��ا امل��رك��ز الجامعي  الشيخ زك��ري��ا امل��رك��ز الجامعي مغنية، 

مغنية،  الدكتو الدكتورة بلخضرة ن��ورة جامعة جيجل، ر بن فريحة رشيد 

جامعة الشلف، الدكتور قلوش الطيب جامعة الشلف، 

الدكتور بقادة محمود امين جامعة وهران 2

أعضاء اللجنة التنظمية :

الدكتور بن بدرة عفيف رئيس اللجنة التنظمية 

ال��دك��ت��ور بوسحبة ج��ي��ال��ي، ال��دك��ت��ور  زوات��ي��ن خ��ال��د  ال��دك��ت��ور ب��ن ع��وال��ي علي 

الدكتور عوايل عبد الصمد الدكتور عبا�ضي محمد الدكتور درع��ي العربي  

ال���دك���ت���ورة ب��وع��ي��زم ع��ائ��ش��ة ال���دك���ت���ورة ام ال��خ��ي��ر ب���ح���ري  االس���ت���اد ن����وار محمد 

االستادة بوخدمي فادية  ط د عباسة الشارف ط د ايدبي عي�ضى ط دمزناد 

بوبكر 

شروط المداخلة :
-ان تكون الورقة البحثية ضمن احد املحاور امللتقى 

TrAdiTionel ArAbiCوبمقاص  wordب��خ��ط عربي  -يستعمل برنامج 

16في املتن و 12في التهميش بالنسبة للمقاالت بالعربية 

 و Time new RomAin بمقاص 14في املتن و 10في التهميش بالنسبة 

للمقاالت بالفرنسية مع تباعد بين األسطر 1.15سم

-التهميش يكون ف��ي أسفل ك��ل صفحة م��ع إدراج قائمة امل��راج��ع في 

أخر البحث

-ال يتجاوز عدد الصفحات الورقة البحثية 20صفحة و ال يقل عن 

10صفحات

-ترسل األوراق البحثية إلى االيميل التالي:

fethihamida8@gmail.com

تواريخ هامة :
أخر اجل إلرسال امللخصات : 15 08 2022

أخر اجل للرد على امللخصات : 30 08 2022

أخر اجل إلرسال املداخات كاملة : 15 09 2022

تاريخ انعقاد امللتقى: 13 10 2022

 

أهداف الملتقى :
يهدف امللتقى لتسليط الضوء على أهم النقاط التالية:

-م���دى تكريس م��ب��دأ  كتمان ال��س��ر امل��ن��ي وت��ب��ي��ان ح���دوده ف��ي م��ج��ال املعامات 

املتعلقة بحاالت األشخاص وحقوقهم 

-إبراز أهمية السر املني وعاقته بالنشاط البنكي واالقتصادي

 -ال��ت��ط��رق إل���ى ال��ح��م��اي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��س��ر امل��ن��ي س����واء ك��ان��ت ال��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 

اوالجزائية 

-تبيان عاقة امن املعلومات بالنظام العام

 

أعضاء اللجنة العلمية :

من داخل الجامعة

الدكتور حميدة فتح الدين محمد رئيس امللتقى الوطني  

الدكتور بن عديدة نبيل رئيس اللجنة العلمية 

االستاد الدكتور فنينخ عبد القادر عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية   

االس��ت��اد ال��دك��ت��ور عباسة ط��اه��ر، االس��ت��اد ال��دك��ت��ور حيتالة معمر، االس��ت��اد 

الدكتور مزيان محمد األمين،  االستاد الدكتور عبد الاوي جواد، االستادة 

الدكتورة حميدة نادية، االستادة الدكتورة زهدور كوثر، الدكتورة حميدي 

فاطمة، الدكتور حساين محمد، الدكتور بن بدرة عفيف، الدكتور  زواتين 

خالد، الدكتور بوسحبة جيالي، الدكتورة عيساني رفيقة، الدكتورة عاق 

نوال، الدكتورة بحري أم الخير،الدكتور حميدة فتح الدين محمد


