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ق ــرارع ــدد  5بتاريخ  5سبتمبر2018
يتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيزوسائل املراقبة البصرية

إن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية،
بعد اإلطالع على الدستور وخاصة الفصل  24منه،
وعلى القانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املؤرخ في  27جويلية  2004املتعلق بحماية املعطيات
الشخصية وخاصة الفصول من  69إلى  74والفقرة  6من الفصل  76منه،
وعلى األمر عدد  3004لسنة  2007املؤرخ في  27نوفمبر  2007املتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح
والترخيص ملعالجة املعطيات الشخصية،

وبعد املداولة قررت ما يلي
توطئة
أمام اإلنتشار الواسع لوسائل املراقبة البصرية بواسطة كاميرات املراقبة الذي أصبح يمثل
خطرا حقيقيا على حماية الحياة الخاصة لألشخاص الطبيعيين التي يكفلها الفصل  24من
الدستور والقانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املشار إليه أعاله.
وبالنظر إلى أن استعمال هذه الوسائل أصبح ضروريا لضمان سالمة األشخاص والوقاية من
الحوادث وحماية املمتلكات وتنظيم حركة الدخول إلى الفضاءات العامة والخروج منها.
وبالنظر إلى العدد املتزايد ملطالب الترخيص التي تلقتها الهيئة في تركيز هذه الوسائل ،وإلى تسجيل
بعض املمارسات املخالفة للقانون في هذا املجال.
فإن الهيئة استنادا إلى الصالحيات املخولة لها قانونا وخاصة فيما يتعلق بإعداد القواعد
السلوكية في املجاالت التي لها عالقة بحماية املعطيات الشخصية ،تحدد صلب هذا القرار
القواعد واإلجراءات الواجب احترامها عند تركيز وسائل املراقبة البصرية ومعالجة التسجيالت
الواقع جمعها بواسطة تلك الوسائل.
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وعليه ،فإن هذا القرار يهدف إلى :
ـ ـ إيجاد توازن بين تأمين تلك الفضاءات وحمايتها من جهة ،واحترام حقوق األشخاص من
جهة أخرى.
ـ ـ توضيح كيفية تطبيق أحكام القانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املذكور أعاله على
عمليات تركيز وسائل املراقبة البصرية بواسطة كاميرات املراقبة بالفضاءات املفتوحة
للعموم ،وذلك بضبط الشروط واإلجراءات الواجب احترامها عند تركيز تلك الوسائل
ّ
املضمنة بالتسجيالت.
وعند معالجة املعطيات الشخصية
ـ ـ تحديد األشخاص الطبيعين والذوات املعنوية سواء كانت عمومية أو خاصة الذين
تنسحب عليهم أحكام هذا القرار وبيان الواجبات وااللتزامات املحمولة عليهم ،وكذلك
حقوق الشخص املعني باملعالجة.
القسم األول .مبادئ املراقبة البصرية
الفصل األول .التسجيالت .تعتبر معطيات شخصية صور األشخاص الطبعيين التي يتم
التقاطها وتسجيلها بواسطة وسائل املراقبة البصرية وعلى هذا األساس فإن معالجتها تخضع
ألحكام القانون األساس ي عدد  63لسنة  2004املشار إليه أعاله.
ّ
املضمنة بالتسجيالت ،في
الفصل  .2الغاية من املعالجة .تتم معالجة املعطيات الشخصية
حدود األغراض الواضحة التي ينص عليها الفصل  71من القانون األساس ي عدد  63لسنة 2004
املشار إليه أعاله ،والتي يكون املسؤول عن املعالجة ملزما ببيانها صلب مطلب الترخيص الذي
ّ
يقدمه إلى الهيئة.
الفصل  .3تحجير تسجيل الصوتّ .
يحجر في كل الحاالت أن يكون تسجيل ّ
الصورة مصحوبا
بتسجيل الصوت ،وذلك حفاظا على حرمة الحياة الخاصة لألشخاص املتواجدين بالفضاء
املفتوح للعموم.
القسم الثاني .فضاءات تركيز وسائل املراقبة البصرية
الفصل  .4فضاءات التركيز .ال يجوز تركيز وسائل املراقبة البصرية إال في األماكن التي حددها
املشرع بصفة حصرية وهي :
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ـ ـ الفضاءات املفتوحة للعموم مثل اإلدارات واملحالت التجارية ،بجميع أصنافها.
ـ ـ الفضاءات املخصصة للنقل البري والبحري والجوي للمسافرين وللبضائع.
ـ ـ املآوي بجميع أنواعها العمومية منها والخاصة.
ـ ـ وسائل النقل الجماعية العمومية منها والخاصة.
ـ ـ فضاءات العمل الجماعي ،ويعتبر فضاء عمل جماعي كل فضاء يضم شخصين فأكثر.
ـ ـ الفضاءات املشتركة في االقامات الجماعية.
وفي كل الحاالت فإنه ال يمكن تركيز وسائل مراقبة بصرية بطريقة من شأنها أن ّ
تمس بحرمة
الحياة الخاصة لألشخاص.
الفصل  .5تركيز الوسائل بمحالت السكنى .يجوز لألشخاص الطبيعيين تركيز وسائل مراقبة
بصرية بمحالت سكناهم دون الحصول على ترخيص في ذلك من الهيئة ،شريطة أن ال تغطي
تلك الوسائل اال الفضاءات الداخلية ملحل السكنى بما في ذلك الحديقة ،وأن ال تشمل
الفضاءات الخارجية مثل مساكن األجوار والطريق العمومي بما في ذلك الرصيف.
في صورة انتداب شخص للعمل بمحل السكنى ،فإنه يتوجب على مستغل املحل إعالمه بوجود
وسيلة املراقبة البصرية.
الفصل  .6تركيز الوسائل بإقامات جماعية .في صورة تواجد محل السكنى صلب إقامة
جماعية مثل العمارات ،فإن تركيز وسائل املراقبة البصرية ال يتم إال بالفضاءات املشتركة لتلك
اإلقامات مثل املداخل واملمرات املشتركة واملدارج واملصاعد الكهربائية واملآوي.
ويخضع تركيز تلك الوسائل ملوافقة نقابة املتساكنين التي تتقدم بمطلب ترخيص في الغرض
إلى الهيئة.
وفي صورة قيام مقاول البناء بتركيز تلك الوسائل مسبقا ،فإنه يتوجب عليه الحصول على
ترخيص في الغرض من الهيئة ،ويرجع لنقابة املتساكنين فيما بعد حق القبول بذلك التركيز أو
رفضه وفي صورة القبول يتوجب عليها إعالم الهيئة بذلك لتحيين الرخصة.
وفي كل الحاالت فإن منظومة املراقبة البصرية ال يمكن بحال أن تغطي األبواب الرئيسية
للشقق ونوافذها وشرفاتها وكل فضاء خاص تابع للشقة.
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وال يمكن مشاهدة التسجيالت إال من قبل نقابة املتساكنين عند حصول حادث وال ّ
يخول
لحارس اإلقامة إال املشاهدة الحينية للصور امللتقطة دون اإلطالع على التسجيالت.
الفصل  .7تركيز الوسائل بمؤسسات التعليم أو التكون أو الحاضنة لألطفال .يقتصر تركيز
وسائل املراقبة البصرية باملحاضن أو رياض األطفال أو مؤسسات التعليم والتكوين على
الفضاءات املشتركة مثل الساحات واملمرات واألروقة الداخلية والرصيف والطريق املحاذيين
للمدخل الرئيس ي للمؤسسة.
ويحجر تركيز تلك الوسائل بقاعات التدريس وقاعات األكل أو النوم أو تغيير املالبس وبيوت
اإلستحمام والراحة ،وكذلك بالفضاءات التي تنعقد بها اإلجتماعات العامة للتالميذ والطلبة.
غير أنه يجوز تركيزها بقاعات املخابر التابعة لتلك املؤسسات شريطة توجيهها حصريا للمعدات
دون األشخاص.
ّ
الفصل  .8تركيز الوسائل بفضاءات العمل .تركز وسائل املراقبة البصرية في أماكن العمل
بالنقاط التالية :
ـ ـ بوابات الدخول والخروج بالنسبة إلى البناءات واملآوي التابعة لها.
ـ ـ منافذ النجدة.
ـ ـ املمرات الداخلية املشتركة.
ـ ـ أماكن االنتاج.
ـ ـ املستودعات وأماكن تخزين البضائع.
ـ ـ األماكن التي يتم فيها تخزين أو تصنيع بضائع ذات قيمة عالية مثل األوراق النقدية
واملعادن النفيسة.
ويتوجب على املؤجر إعالم منظوريه بوجود تلك الوسائل ونقاط تركيزها وبحقهم في النفاذ إلى
التسجيالت التي تشملهم.
ويحجر تركيز وسائل املراقبة البصرية بالفضاءات املخصصة لألكل أو االستراحة أو تغيير
املالبس وبيوت اإلستحمام والراحة وباملكاتب الفردية وكذلك بالفضاءات التي تنعقد بها
اإلجتماعات النقابية.
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الفصل  .9تركيزالوسائل بالطريق العام .يحجر تركيز وسائل املراقبة البصرية بالطريق العام،
غير أنه يجوز ذلك بصفة استثنائية وبمقتض ى ترخيص من الهيئة بالنسبة إلى الفضاءات التي
تضم مؤسسات أمنية أو عسكرية أو قضائية أو استراتيجية مثل البنوك وحقول النفط ومقرات
الوزارات ...
ّ
الفصل  .10تركيز الوسائل باملؤسسات الصحية .تركز وسائل املراقبة البصرية باملؤسسات
الصحية بالفضاءات املشتركة التابعة لها مثل قاعات اإلستقبال واملمرات املشتركة وشبابيك
التسجيل ،وال يمكن بحال تركيزها بغرف املرض ى وقاعات الفحص والعالج وقاعات العمليات.
ويمكن بصفة استثنائية تركيز تلك الوسائل بقاعات العناية املركزة أو بغرف العزل ملرض ى
األعصاب واألمراض املعدية ،شريطة أن يتم اإلقتصار على املشاهدة الحينية دون القيام
بتسجيالت.
ّ
الفصل  .11تركيزالوسائل بالسجون ومراكزاإليقاف .تركز وسائل املراقبة البصرية بالسجون
ومراكز اإليقاف عندما يكون ذلك ضروريا لتأمين تلك املؤسسات من ناحية ،وحماية األعوان
والسجناء من ناحية أخرى.
ويتم التركيز باألماكن التالية :
ـ ـ مآوي وسائل النقل.
ـ ـ املمرات املخصصة للزائرين.
ـ ـ املمرات املؤدية لكافة مداخل املباني السجنية ومراكز اإليقاف.
ـ ـ قاعات اإلستقبال واإلنتظار.
ـ ـ الساحات املخصصة لتجوال السجناء.
ـ ـ الفضاءات املخصصة لألشغال الحرفية أو للترفيه عن السجناء.
ـ ـ واجهات املباني السجنية ومراكز اإليقاف والفضاءات املحيطة بها مباشرة.
ويمكن بصفة استثنائية تركيز وسائل املراقبة البصرية مع اإلقتصار على املشاهدة الحينية دون
القيام بتسجيالت ،بالنسبة إلى غرف عزل املوقوفين أو املساجين الذين يبدون أعراض أمراض
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عصبية أو نفسية ،وفضاءات النوم واألماكن املخصصة ملقابلة املوقوفين أو السجناء
ملحامييهم.
ّ
الفصل  .12تركيزالوسائل بفضاءات النقل .تركز وسائل املراقبة البصرية باملباني والفضاءات
املخصصة للمسافرين مثل محطات النقل البري والحديدي والجوي واملواني وبوسائل النقل
الجماعي العمومية والخاصة.
ّ
الفصل  .13تركيز الوسائل باملحالت الحرفية والتجارية .تركز وسائل املراقبة البصرية
باملحالت الحرفية والتجارية وتكون الغاية األساسية من تركيزها هي حماية األشخاص
واملمتلكات داخل تلك املحالت ،ويمكن على هذا األساس تركيز شاشة بث تغطي الفضاء
الداخلي للمحل.
كما يمكن تركيز وسائل مراقبة بصرية باملآوي التابعة لتلك املحالت وبالفضاءات امللتصقة بها
مع أخذ اإلحتياطات الالزمة عند توجيه تلك الوسائل لكي ال تغطي الطريق العام.
ويحجر داخل تلك املحالت توجيه وسيلة املراقبة البصرية إلى الشخص املكلف بقبض األموال
وإنما يكون توجيهها مقتصرا على عمليات القبض والصرف ،كما يحجر تركيز أي وسيلة مراقبة
بصرية داخل غرف قياس املالبس.
القسم الثالث .واجبات املسؤول عن املعالجة
الفصل  .14وجوب الحصول على ترخيص مسبق .يخضع تركيز كل وسيلة للمراقبة البصرية
إلى الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية.
وتضع الهيئة على ذمة طالبي الترخيص مطبوعة تسحب من مقرها أو يتم تحميلها من املوقع
اإللكتروني للهيئة وتتضمن وجوبا البيانات التالية :
ـ ـ عدد الوسائل املركزة.
ـ ـ الغاية من املعالجة ،أي الغرض من تركيز وسائل املراقبة.
ـ ـ التدابير الفنية والتقنية املتخذة لضمان سالمة وسرية التسجيالت ،واألطراف ّ
املخول
لهم اإلطالع عليها.
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ـ ـ اإللتزام بإعالم العموم بواسطة الفتات واضحة بأن الفضاء ّ
مجهز بوسائل مراقبة
بصرية.
ـ ـ اإللتزام بضمان ممارسة الشخص املعني بالتسجيالت لحقه في النفاذ إليها.
ـ ـ اإللتزام باحترام مدة اإلحتفاظ بالتسجيالت.
وتكون املطبوعة وجوبا مرفوقة بمثال هندس ي يحمل ختم وإمضاء املسؤول عن املعالجةّ ،
ويبين
بكل دقة نقاط تركيز وسائل املراقبة ومجال التغطية وعدد املعدات ومواصفاتها.
الفصل  .15مسؤولية املناول واملجهز .يقدم مطلب الترخيص من قبل املسؤول عن املعالجة
مباشرة أو بواسطة املناول في صورة تكليفه بذلك.
يعتبر مناوالّ ،
املجهز الذي يكلفه املسؤول عن املعالجة بإنجاز األعمال املتعلقة بتركيز وسائل
املراقبة البصرية ،والذي يكون مطالبا باختيار املنظومة التقنية املناسبة لتحقيق الغاية املرجوة
من املعالجة كما حددها املسؤول عن املعالجة ،مع ضمان حماية املعطيات الشخصية
وسالمتها.
ّ
للمجهز الذي تم تكليفه بتركيز وسائل مراقبة بصرية أن يشرع في عملية التركيز إال بعد
ال يمكن
الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة في الغرض ،ويتحمل ّ
املجهز التبعات القانونية املترتبة
عن عدم ّ
تحققه من وجود ذلك الترخيص.
ويكون ّ
كل من املسؤول عن املعالجة واملناول ،مسؤولين بالتضامن مدنيا عن املخالفات التي قد
تترتب عن استعمال وسائل املراقبة البصرية.
الفصل  .16االقتصارعلى املشاهدة دون تسجيل .على املسؤول عن املعالجة ،بحسب الحالة
وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة ،أن يقتصر على شاشة عرض ّ
تخول له املشاهدة دون
التسجيل بالنظر إلى خصوصية الفضاء أين يتم التسجيل كأن يكون فضاء جماعيا للنوم أو
غرف اإليواء بالسجون ومراكز اإليقاف أو فضاءات العناية املركزة باملؤسسات الصحية.
الفصل  .17اعالم للعموم .يتوجب على املسؤول عن املعالجة إعالم العموم بوجود وسيلة
ّ
ّ
بصرية وذلك بواسطة الفتة تركز بمدخل املبنى أو الفضاء وتكون واضحة وظاهرة
مراقبة
للعيان وتتضمن البيانات التالية :
ـ ـ أن املكان مجهز بوسائل مراقبة بصرية.
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ـ ـ عدد ترخيص الهيئة وتاريخه.
ـ ـ هوية أو صفة الشخص املسؤول عن املعالجة.
ـ ـ بيانات االتصال ملمارسة حق النفاذ إلى التسجيالت (عنوان أو رقم هاتف).
الفصل  .18مدة االحتفاظ بالتسجيالت .تنتهي مدة اإلحتفاظ بالتسجيالت بانتهاء الغاية التي
تم من أجلها تركيز وسائل املراقبة البصرية ،وال يمكن أن تتجاوز تلك املدة في كل الحاالت ثالثين
يوما اال بترخيص استثنائي من الهيئة.
ويتعين برمجة نظام التسجيالت بطريقة تجعل تلك التسجيالت تحذف آليا بانقضاء مدة
ّ
للمعدات املستعملة.
اإلحتفاظ وذلك في حدود ما تسمح به الخاصيات الفنية
الفصل  .19واجب تأمين التسجيالتّ .
يتعين على املسؤول عن املعالجة أو املناول اتخاذ كل
التدابير الالزمة للمحافظة على أمن وسرية املعطيات املضمنة بالتسجيالت وسالمتها ومنع الغير
من االطالع عليها أو إدخال تغييرات عليها أو اإلضرار بها.
ويتعين تخزين التسجيالت التي تم تجميعها في موزعات آمنة يتم تركيزها بفضاءات مغلقة
ومحمية ال يمكن الولوج إليها إال من قبل األشخاص ّ
املخول لهم ذلك.
ويتعين على املسؤول عن املعالجة أو املناول مسك سجل خاص ّ
يضمن به هوية الشخص الذي
نفذ للتسجيالت وتاريخ وتوقيت كل عملية نفاذ قصد الرجوع إليه عند اإلقتضاء.
الفصل  .20إحالة التسجيالت للغير .يحجر إحالة التسجيالت البصرية الواقع جمعها لغرض
املراقبة إلى الغير ،إال في الحاالت التالية :
ـ ـ إذا أعطى الشخص املعني باملعالجة موافقته على ذلك أو بطلب منه.
ـ ـ إذا كانت اإلحالة ضرورية لتنفيذ مهام موكولة إلى السلطات العمومية وتتعلق باألمن
العام أو الدفاع الوطني.
ـ ـ إذا كانت اإلحالة ضرورية لغاية معاينة الجرائم أو الكشف عنها أو تتبع مرتكبيها.
الفصل  .21واجب مسك سجل لعمليات إلحالة .في صورة تسليم نسخة من التسجيل إلى
املصالح األمنية أو القضائية أو في نطاق إجراءات تأديبية داخلية ،فإنه يتعين تضمين هذه
العملية بسجل خاص يمسكه املسؤول عن املعالجة يخضع لرقابة الهيئة.
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الفصل  .22مشاهدة التسجيالت عن بعد .في صورة اعتماد مشاهدة التسجيالت عن بعد
يتعين استعمال منظومة تسمح باإلطالع على تلك التسجيالت ّ
حينيا دون إمكانية تسجيلها
وضمان تشفير بثها ملنع الغير من الولوج اليها.
القسم الرابع .حقوق الشخص املعني بالتسجيالت
الفصل  .23الحق في النفاذ للتسجيالت .لكل شخص شملته تسجيالت وسائل مراقبة بصرية
الحق في طلب االطالع على املقاطع التي تخصه.
كما يحق للشخص املعني طلب استخراج نسخة من املقطع الذي يخصه لوضعها على ذمة
السلط األمنية أو القضائية ملنع فسخه آليا بانقضاء أجل االحتفاظ .ويتم التنصيص على ذلك
بالسجل املتضمن لعمليات النفاذ واالحالة.
وال تسلم في كل الحاالت تلك النسخة مباشرة الى الشخص املعني باألمر وانما يتم تسليمها بطلب
منه الى السلطات األمنية أو القضائية في إطار تتبعات جزائية.
الفصل  .24الحق في التظلم لدى الهيئة .لكل شخص الحق في التظلم لدي الهيئة كلما لحقه
ضرر نتيجة ملخالفة مقتضيات هذا القرار من طرف مسؤول على املعالجة.
وصدر هذا القرار عن الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية املجتمعة يوم  5سبتمبر
 2018برئاسة السيد شوقي ّ
ڤداس وعضوية السيدة ملياء الزرڤوني والسادة محمد الهادي
الوسالتي وخالد السالمي ومراد أحمد السالمي ومقررة الجلسة السيدة نسيمة عبد العالي.

قرارمتعلق بضبط شروط وإجراءات تركيزوسائل املراقبة البصرية

 5سبتمبر2018

9

