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 تقديم 

واللجنة  املهين الرتبية الوطنية والتكوين زارةوذا الدليل يف إطار التعاون بني ه جيندر 

 بثقافةلنهوض ايهدف هذا التعاون إىل وخصي. الوطنية ملراقبة محاية املعطيات ذات الطابع الش

الم بشكل يراعي لإلع احلديثةكنولوجيات محاية املعطيات الشخصية والسهر على استعمال الت

 رتبية الوطنية والتكوين املهين.احلقوق األساسية لإلنسان بقطاعي الاحلريات و

املعطيات ذات  اللجنة الوطنية ملراقبة محاية نيبتوقيع اتفاقية إطار  متويف هذا الصدد، 

بة اللجنة الوطنية تنص على مواك، لتكوين املهيناالطابع الشخصي ووزارة الرتبية الوطنية و

حكام القانون رقم خصي للوزارة فيما يتعلق بالتقيد بأت الطابع الشملراقبة محاية املعطيات ذا

ع مية محاية املعطيات ذات الطابحتسيس خمتلف الفاعلني بالوزارة بأه وكذا، 09.08

 ،لقطاعت الشخصية الضرورية لتدبري االشخصي وتبسيط كيفيات االخطار مبعاجلة املعلوما

الشخصية يف  ماية احلياة ااخاةة و املعطياتإطار لشراكة متعلقة حب-اتفاقية "حتت مسمى 

 ."قطاع الرتبية الوطنية و التكوين املهين 

طاع الرتبية ملراقبة باملؤسسات التابعة لقهدف هذا الدليل املتعلق باستعمال كامريات ايو

تعلقة سانة املاستعمال الرت إىل إعطاء جمموعة من التوضيحات بشأن كيفيات الوطنية

ألكادمييات اضعة لوةايتها، ويتعلق األمر بابكامريات املراقبة مبقرات الوزارة واملؤسسات ااخ

، مع االخذ بعني نوالتكويبية رتال، ومؤسسات اجلهوية للرتبية والتكوين، والنيابات اإلقليمية

 .القطاعاالعتبار خصوةيات 
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 قاموس املصطلحات:

 الطابع الشخصي:املعطيات ذات  .1

امتها، مبا يف ذلك الصوت كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دع

 ه.علي معرف أو قابل للتعرف والصورة، واملتعلقة بشخص ذاتي

لوطنية، لعائلي، رقم بطاقة التعريف اعلى سبيل املثال، ميكن ذكر االسم الشخصي وا

ميرتية من حلساب البنكي، ااخصائص البيوا الصورة، رقم اهلاتف، العنوان االلكرتوني، رقم

 لطيب،االشبكة الوريدية لليد، الفحص  قبيل البصمات، اجلينات الوراثية، شبكة العني،

متت زيارتها على  ة، السجل العدلي، املواقع اليتالبنكية، سجل املكاملات اهلاتفي التعامالت

 شبكة االنرتنت.

 معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي: .2

عاجلة عطيات. ميكن أن تكون هذه املعملية أو جمموع عمليات تتعلق بهذه املكل  

ليها، كما ومات ذات طابع شخصي، أو االطالع عمع معلعملية بسيطة تتعلق جبعبارة عن 

طيات، وأيضا واالحتفاظ بهذه املع التنظيمو كالتسجيلميكن أن تتضمن عدة عمليات 

 تغيري واستعمال وتداول هذه املعطيات.

 :ليي ماالشخصي، ميكن ذكر  عمليا وكمثال ملعاجلة املعطيات ذات الطابع

  لزبون؛اتدبري طلب 

 ،؛العطل( تدبري املوارد البشرية )التوظيف، األجر 

 معاجلة شكاية؛ 

 وضع كامريا للمراقبة؛ 

 ؛الشارةولوج مؤسسة ب 

 إرسال رسالة إشهارية؛ 

 .تطبيق على هاتف ذكي 
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 املسؤول عن املعاجلة: .3

ي من دف الذحتدد غاية املعاجلة، أي اهل ة، املصلحة أو أي هيئاملؤسسة، الشخصهو 

ملستعملة وكذا وسائل املعاجلة، أي الوسائل ا ،غالهلاأجله مت مجع املعطيات أو است

 والكيفيات اليت ستتم عربها معاجلة املعطيات.

 طرف:من  ياا ذاتيا، ميكن متثيله قانونيف حالة ما مل يكن املسؤول عن املعاجلة شخص

  رات الوزارة؛أو الكاتب العام بالنسبة ملقين والتكوين املهوزير الرتبية الوطنية 

 ة والتكوين؛ألكادمييات اجلهوية للرتبيل ةبالنسب مديرات ومديري األكادمييات 

 لنيابات الوزارة؛ سبة  بالننيالنواب اإلقليميالنائبات و 

  والتكوينالرتبية ات ملؤسس واملديرين بالنسبةاملديرات. 

 ذات الطابع الشخصي: ملراقبة محاية املعطياتاللجنة الوطنية  .4

لقانون رقم باملغرب، احملدثة مبوجب ا هي السلطة املكلفة حبماية املعطيات الشخصية

 صي.ة املعطيات ذات الطابع الشخبشأن محاية األشخاص الذاتيني اجتاه معاجل 09.08

حلياة الشخصية متس با ية قانونية والتعمل على التأكد من أن معاجلة املعطيات الشخص

لعمومية يف هذا اإلطار، تواكب املؤسسات او رياتهم، وحبقوقهم األساسية.لألفراد، وحب

 من أجل التقيد بأحكام القانون. صوةيةوااخ

 النصوص املرجعية:

 الدستور:  .1

يوليو  29) 1432من شعبان  27بتاريخ  1.11.91 مالصادر بتنفيذه الظهري الشريف رق

 كل فرد احلق يف سالمة شخصهل"  أن:منه الذي ينص على  21(، والسيما الفصل 2011

لرتاب مومية سالمة السكان، وسالمة اوأقربائه، ومحاية ممتلكاته. تضمن السلطات الع

 24كذا الفصل و يع".للجماسية املكفولة الوطين، يف إطار احرتام احلريات واحلقوق األس

 اخاةة. من الدستور الذي يضمن لكل شخص احلق يف حياته ا

 امليثاق الوطين للرتبية والتكوين: .2

 وواجبات على حقوق األساسية املتعلق باملبادئ حيث مت التنصيص ضمن قسمه األول

 املرأةاملصرح بها للطفل و واحلقوق املبادئ ماحرتاواجلماعات، والسيما وجوب  األفراد
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 املعاهدات ذلك تنص على والتكوين، كما الرتبية مجيع مرافق عام يف بوجه واإلنسان

 .املغربية اململكة لدن من عليها املصادق الدولية واملواثيق واالتفاقيات

الرتبية  سلطات على حتمل عشرة السابعة من الدعامة 162نصت املادة  كما

ألحوال  املكان عني يف الشاملة املراقبة مسؤولية واجلهوي، الوطين الصعيد على والتكوين

 سري يضر حبسن خلل أي لتصحيح الفوري وجوب التدخل وةيانتها، وعلى املدارس

 .احلافز الرتبوي ومناخها ومجاليتها بيئتها بسالمة ميس أو جتهيزاتها، أو املدرسة

 :الربنامج احلكومي  .3

الثقة بني اإلدارة  إعادة رورةضإلدارة على لقد مت التنصيص يف احملور املتعلق بإةالح ا

ت اإلدارية نها تيسري الولوج إىل ااخدماواملواطن من خالل جمموعة من االجراءات، من بي

لسهر على ت إدارية باإلدارات العمومية لالعمومية، باإلضافة إىل العمل على توفري وحدا

 م ومعاجلتها.هوإرشادهم وتلقي شكايات حسن استقبال املرتفقني والتواةل مع املواطنني

لتدبري رساء احلكامة اجليدة يف جمال اإاجلانب املتعلق بيف  مت التنصيصكما 

 بتسيري ملتعلقةادد جمموعة من القواعد العمومي على إةدار ميثاق للمرافق العمومية حي

ن ضمنها ة األخرى واألجهزة العمومية، ماالدارات العمومية واجلهات واجلماعات الرتابي

 القواعد املنظمة لعالقة اإلدارة باملرتفق.

 ت واألمن، على أن احلكومةكما نص كذلك، يف إطار ترسيخ احلقوق واحلريا

خاص شة اجلرمية وضمان سالمة األستعمل يف إطار احلق والقانون على تعزيز حمارب

 واملمتلكات.

 لطابع الشخصي:ماية املعطيات ذات االنصوص املتعلقة حب .4

  من ةفر  22بتاريخ  1.09.15 الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  09.08القانون رقم

طيات ذات ذاتيني اجتاه معاجلة املعاألشخاص ال ( املتعلق حبماية2009فرباير  18) 1430

 (؛2009 فرباير  23اريخ بت 5711)ج. ر عدد  الطابع الشخصي

  بتطبيق  (2009ماي  21) 1430من مجادى األوىل  25الصادر يف  2.09.165املرسوم رقم

ات ني اجتاه معاجلة املعطيات ذاألشخاص الذاتي املتعلق حبماية 09.08القانون رقم 

 (؛2009يونيو  18بتاريخ  5744)ج. ر عدد  الطابع الشخصي

  ي، كما متت اية املعطيات ذات الطابع الشخصللجنة الوطنية ملراقبة محالنظام الداخلي

)ج. ر عدد  2011مارس  28بتاريخ  3.33.11املصادقة عليه مبقرر لرئيس احلكومة رقم 

 (؛2011أبريل  07بتاريخ  5932
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 وضع نظام بشأن الشروط الضرورية ل 2013ماي  31بتاريخ  2013-350رقم  لةداوامل

 ن ااخاةة املشرتكة.بأماكن العمل واألماك كامريات املراقبة

 النصوص املتعلقة بقطاع الرتبية الوطنية: .5

 بتنفيذ ( 2000ماي  19) 1421من ةفر  15الصادر يف  1.00.203لظهري شريف رقم ا

عدد ج. ر ) جلهوية للرتبية والتكويناالقاضي بإحداث األكادمييات  07.00القانون رقم 

 ؛(2000ماي  25بتاريخ  4798

  نون ( بتطبيق القا2000نوفمرب  24) 1421شعبان  27الصادر يف  2.00.1016املرسوم رقم

 قع تغيريهو بية والتكوين، كماالقاضي بإحداث األكادمييات اجلهوية للرت 07.00رقم 

 (؛2001يوليو 19بتاريخ  4918 عدد)ج. ر 

 بشأن حتديد) 2002يوليوز  17(1423مجادى األوىل  6يف  الصادر 3822.02. املرسوم رقم 

 ؛(2002يوليو  25بتاريخ  5024عدد  )ج. ر وزارة الرتبية الوطنية اختصاةات وتنظيم

 ظام مبثابة الن (2002 يوليو 17)1423 مجادى األوىل 6يف  الصادر 2.02.376رقم  املرسوم

)ج . ر  وتتميمه كما وقع تغيريه، يم العموميالرتبية والتعل األساسي ااخاص مبؤسسات

 ؛(2002يوليو  25بتاريخ  5024

 ث ( يف شأن إحدا2011ديسمرب  23) 1433من حمرم  27 ةادر يف 2.11.672رقم رسوم امل

 ؛(2012فرباير  2بتاريخ  6018)ج. ر عدد  ينوتنظيم املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكو

 ( يف شأن 2008ديسمرب  18) 1429من ذي احلجة  19صادر يف ال 2.08.521رسوم رقم امل

 ؛(2009 يناير 15بتاريخ  5700ج. ر عدد ) إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم

 لتوجيه ( بإحداث مركز ا1987أبريل  6) 1407شعبان  7صادر يف ال 2.85.723رسوم رقم امل

 ؛(1987ماي  20بتاريخ  3890 ج. ر عدد) والتخطيط الرتبوي

  بشأن  (2002 أكتوبر 25)1423شعبان  18املؤرخة بتاريخ  133إىل  118القرارات من

 .التكوينواجلهوية للرتبية  اتيمصاحل األكادمي حتديد اختصاةات وتنظيم
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 جهاز كامريات املراقبة  املبادئ والقواعد العامة املؤطرة الستعمال

 عريف املعاجلة: ت .1

وعند  ،هاروإظمريات متكن من مجع يستعمل نظام كامريات املراقبة جمموعة من الكا

، تكون بالتالي، عرف على هوية األفراد. وهذه الصوريت متكن من الت، التسجيل الصوراالقتضاء 

 .09.08م معطيات شخصية، ختضع معاجلتها ألحكام القانون رق

لتجاوزات محاية األشخاص واملمتلكات وا ووعيا منها بأهمية أنظمة كامريات املراقبة يف

للجنة الوطنية احلياة الشخصية لألفراد، ارتأت باحلريات وباحلق يف ا تلحقهااليت ميكن أن 

 يري الدوليةد القواعد املتوافقة مع املعاملراقبة محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي حتدي

ة، املستعملني هلذا عد يتعني على املسؤولني عن املعاجلهذا اجملال. وهي قواالعمل يف اجلاري بها 

  .بها التقيدة، النوع من األنظم

 غاية املعاجلة: .2

ظام بوضع ن ات الطابع الشخصيتسمح اللجنة الوطنية ملراقبة محاية املعطيات ذ

  ملمتلكات.كامريات املراقبة من أجل ضمان سالمة األشخاص وا

املمتلكات. كامريات من أجل سالمة األشخاص وهذا الدليل ال خيص إال املراقبة بالير: ذحت

دم احلصول على ع. يف حالة لجنة الوطنيةتستلزم ترخيصا خاةا من الكل غاية عدا ذلك 

ها أو املرخص ويل ألغراض أخرى غري تلك املصرح بحتهذا الرتخيص، يعترب هذا العمل مبثابة 

 200.000إىل  20.000أشهر إىل سنة ولغرامة من  3 من حبسيةرض ةاحبه لعقوبة يع ،هلا

 (. 09.08رقم  من القانون 54ملادة ادرهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط )

 :الكامريات موقع .3

ملمتلكات، لكن ميكن من محاية األشخاص و/أو ا عموق أي يف املراقبة كامريات وضع يمكن

ويف  فراد.ها أن متس باحلياة الشخصية لألال ميكن وضعها حبال من األحوال يف أماكن من شأن

واملمرات داخل  ، يف الطرقالبناياتخمارج و ا الصدد، ميكن أن توضع الكامريات عند مداخلذه

ل ويف داخل مام ااخزانات احلديدية، يف مداخاملؤسسات، يف خمازن السلع، يف مآرب السيارات، أ

 القاعات التقنية، إخل.
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لبة داخل ن املوظفني أو التالميذ والطوال ميكن أن تستعمل ملراقبة موظف أو جمموعة م

لى سبيل املثال، يف د عس حبياتهم الشخصية. وحتدأجل امل نأو م الرتبية والتكوينمؤسسات 

 امريات املراقبة:ضع فيها أو الميكن أن توضع فيها كوأن ت اجلدول أسفله، األماكن اليت ميكن

 قبة:: األماكن اليت ميكن أن توضع فيها كامريات مرا1اجلدول 

 الوزارة 

 اتوالنياب

بية جلهوية للرتااألكادمييات 

 والتكوين

ة لرتبيامؤسسات 

 والتكوين

       رئيسيةاملداخل واملخارج ال

ت و مداخل القاعا و املمرات والطرق

 املكاتب

      

 × × × املكاتب

 ×    قاعات األساتذة

 × × × قاعات االجتماعات

 القاعات التقنية
      

 املخازن
      

 ×   قاعات الدروس

 × × × املطاعم 

 ×   ساحات االسرتاحة

 × × × التمريضقاعات 

       ئطملتعددة الوسااملكتبات والقاعات ا

 ×   غرف تغيري املالبس

 ×   املالعب الرياضية

        1السكن الوظيفي

       مآرب السيارات

 × × × قاعات الصالة

                                           
 حسب رغبة القاطن وبشرط أن تقتصر الكاميرات على حدود السكن والتمس بالحياة الشخصية للجوار. 1 
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 × × × فضاءات االنتظار

 × × × مراقد الداخليات

 × × × املرافق الصحية

 .أماكن ممكنة : 

 ممنوعة. أماكن :   ×

 ممكنة خارج أوقات العمل. : أماكن 

 

 مدة االحتفاظ باملعطيات: .4

 ة أشهر.ميكن أن تتعدى مدة االحتفاظ بالصور ثالث ال

 حالة وقوع يفومباشرة االجراءات الزمة تعترب هذه املدة كافية للقيام بالتحريات الو

الحتفاظ بها تستخرج الصور من النظام ويتم اف حالة حتريك مسطرة ما أما يف حادث ما.

 . خاص إىل غاية نهاية املسطرة املتبعة ملفيف 

 املعنيني:حقوق األشخاص  .5

( والتكوينالرتبية  تااألكادميية، النيابة، ومؤسس ،الوزارة)يتعني على مسؤول املعاجلة 

د نظام املراقبة بوجو (ة، موظفني، وزوارإخبار األشخاص املعنيني )أساتذة، تالميذ وطلب

 مراقبة.عند مدخل املؤسسة ااخاضعة لل ضعوت إشارة، بواسطة ملصق أو بالكامريات

 املعلومات التالية:  بشكل واضح ومرئي،وجوبا ويتضمن امللصق 

 املسؤول عن املعاجلة؛ سما 

 أن املؤسسة تشتغل بنظام كامريات املراقبة؛ 

 واملمتلكات؛ صغاية النظام واليت تتمثل يف محاية األشخا 

 ر من ممارسة حقهم يف الولوج لالتصال ليتمكن املعنيون باألم معلومات

 والتصحيح واالعرتاض؛

 اية املعطيات ملراقبة محللجنة الوطنية ا املمنوح من طرفبتصريح يصال رقم اإل

 ذات الطابع الشخصي.

 

 منوذج للمعلومات الواجب توفرها يف امللصق:
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لغاية سالمة  ،كامريات مراقبةام قامت املؤسسة .........بتجهيز مقراتها بنظ

اية املعطيات لدى اللجنة الوطنية ملراقبة مح تصريح مسبقبعد  األشخاص واملمتلكات،

 ذات الطابع الشخصي حتت رقم .....

رتاض طبقا م يف الولوج والتصحيح واالعميكن االتصال ب............ ملمارسة حقوقك

 ,09.08ألحكام القانون رقم 

 :سالمة املعطيات .6

عاجلة، ن أجل سالمة وسرية الصور امليتخذ مسؤول املعاجلة كل االحتياطات الالزمة م

ري مأذون هلم، غالفها، أو أن يطلع عليها أشخاص ، أو تغيريها أو إتضياعهاوالسيما ملنع 

 ه.إليه أعال ، املشار09.08من القانون رقم  23وذلك وفقا ألحكام املادة 

)على سبيل  كم وظيفتهم االطالع على الصورحب املؤهلنيط لألشخاص وعليه، يسمح فق

 ير املؤسسة التعليمية(. / أو مداملنشأة وسالمة املثال مسؤول 

هاز ى ااخصوص بالقواعد املؤطرة جلجيب أن يتلقى هؤالء األشخاص تكوينا يتعلق عل

 ده يف العقود ااخاةة بهمبنو معزز بالسرية حتدد زامتاللخيضعون  كامريات املراقبة، كما

 .عند االقتضاء

 ن املعاجلة أن يلزم،جيب على املسؤول ع، املناول() اللجوء اىل معاجل من الباطنيف حالة 

ألمنية التدابري ا تخذ مجيعي يتصرف فقط حتت تعليماته، أن أن هذا املعاجل من خالل عقد،

سرية ضمان  صرح بها، معال للغاية املإستخدم البيانات ت وأالاملناسبة  ةوالتنظيمي ةالتقني

 .مدة العقد ، كيفما كانت دعامتها، عند نهايةأو إرجاع مجيع البياناتإتالف و املعطيات

 امريات املراقبةاالجراءات الواجب اتباعها الستعمال جهاز ك

 وع:باملط .1

الة عطيات ذات الطابع الشخصي يف حجيب إخطار اللجنة الوطنية ملراقبة محاية امل

كة لعمومية واألماكن ااخاةة املشرتجهاز كامريات مراقبة يف أماكن العمل ا استعمال

املطبوع منوذج    ) 350/2013اللجنة الوطنية رقم  داولة، وذلك طبقا ملمسبق بواسطة تصريح
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F114-CNDP لشخصي: ة محاية املعطيات ذات الطابع االلجنة الوطنية ملراقبمتاح يف موقع

www.cndp.ma.) 

 مكان وكيفية إيداع املطبوع: .2

ألشخاص ق أو اإلشارة املستعملة إلخبار اللملصيرفق التصريح املذكور بنموذج 

لتصريح أن يكون ممثال وبكل وثيقة تؤهل املوقع على ا (1امللحق رقم )انظر  حبقوقهم

 قانونيا للمسؤول عن املعاجلة.  

ية ملراقبة بكتابة الضبط باللجنة الوطن ميكن أن يوضع الطلب والوثائق املرفقة مباشرة

وان التالي: رب االرسال بالربيد املسجل للعنعمحاية املعطيات ذات الطابع الشخصي أو 

  حي الرياض الرباط. 3شارع النخيل الطابق  les patios  عمارة

http://www.cndp.ma/
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 ملحقات
 

 : 1ملحق رقم 

 

 

 

بتجهيز هذا المقر بنظام كاميرات المراقبة، لغاية سالمة األشخاص مدرسة ......  قامت 

والممتلكات، بعد تصريح مسبق لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع 

 .................……بتاريخ   ..….…/..……-D-VS: تحت رقم  - CNDP -الشخصي 

-08  وفقا لمقتضيات القانون  يمكنكم ممارسة حقوقكم في الولوج والتصحيح والتعرض،

 051234567على الرقم المصلحة التقنية ب، وذلك عبر االتصال 09

 

 نموذج ملصق إلخبار األشخاص بوجود نظام مراقبة بالكاميرات
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استمارة التصريح الواجب ملؤها : 2نموذج   

  

 

أدخل رقم قرار اللجنة الوطنية الخاص بمداولة 

 ( 2013/350كاميرات المراقبة )رقم 

  350   2013 
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الخاصة بالمخاطب الرئيسي للجنة الوطنية لدى المعلومات أدخل 

  زارة أو المندوبية أو األكاديمية أو المؤسسة التعليمية...الو

 

أدخل المعلومات الخاصة بالمسؤول عن المعالجة: وزارة أو 

 مندوبية أو أكاديمية أو مؤسسة تعليمية ...

الخاصة بالممثل القانوني: الكاتب العام أو المعلومات أدخل 

 ...التعليميةالمندوب أو مدير األكاديمية أو مدير المؤسسة 



 

 

التابعة لقطاع التربية الوطنية والتكوين دليل استعمال جهاز كاميرات المراقبة بمؤسسات التربية   16 

  

  

 

                   2013   350  

 كاميرات المراقبة

 

 350  2013 

فئة نشاط المسؤول عن المعالجة الذي تم إدخال أدخل 

 المعلومات الخاصة به في الصفحة السابقة.

 

المصلحة التي يمكن للشخص المعني أدخل تسمية 

 عند االقتضاء أن يمارس لديها الحقوق المخولة له. 

 

الخاصة بالمخاطب المعلومات أدخل 

 الرئيسي بالمصلحة السالفة الذكر. 

 

الممثل القانوني مع المتعلقة بالتزام المعلومات أدخل 

 الختم واإلمضاء.

 

  معطيات نحو بلد أجنبي.أجب بال على نقل ال
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