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 هندسة الرموز التعريفية، الركيزة األساسية المتعلقة ب2020/07/08 بتاريخ  D-120-2020المداولة رقم  

 لكل سياسة رقمية.  

 

 اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،

 تحت رئاسة السيد عمر السغروشني، 

الكوهن،   سعاد  السيدة  الوطنية  اللجنة  أعضاء  مالحظات  االعتبار  بعين  األخذ  إدريس  السادة  ومع 

   عبد العزيز بنزكور، وإبراهيم بوعبيد،و  بلماحي،

 الخاصة"؛"لكل شخص الحق في حماية حياته  أن:من دستور المملكة التي تنص على  24مادة لل طبقا

اتجاه  لمجلس أوروبا    108االتفاقية رقم  وبناء على   بحماية األشخاص  لالمتعلقة  اآللية  لمعطيات  المعالجة 

 ؛ 2019/ 05/ 28التي انضمت إليها المملكة المغربية بتاريخ  ذات الطابع الشخصي 

الظهير    09.08القانون رقم  وبناء على   في  في    15-09-1الصادر    والمتعلق   2009فبراير    18المؤرخ 

األشخ الشخصيبحماية  الطابع  ذات  المعطيات  معالجة  تجاه  الذاتيين  عدد  )  اص  رسمية   5711جريدة 

 (؛2009فبراير  23بتاريخ  

على   رقموبناء  رقم    2009ماي    21  في الصادر  2.09.165  المرسوم  القانون  السالف   09.08لتطبيق 

 (؛ 2009يونيو   18بتاريخ   5744عدد  رسمية جريدةالذكر )

على   )  الداخليالنظام  وبناء  الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات  حماية  لمراقبة  الوطنية  (  CNDPللجنة 

مقرر  ) وفق  األول  الوزير  عليه  عدد  رسمية جريدة  /  2011مارس    28بتاريخ      3.33.11رقمصادق 

 ( ؛07/04/2011بتاريخ  5932

الحديثة    مع التكنولوجية  الوسائل  باعتماد  المتعلقة  والتحديات  االقتصادية  األهمية  االعتبار  بعين  األخذ 

 لضمان سياسات مدمجة في خدمة المواطنين؛  

    ؛ بهندسة الرموز التعريفية وبالتكنولوجيا البيومترية ذات الصلةالخبرة الدولية  طالع علىبعد اال

االعتبار   بعين  األخذ  بلماحي،    السادة ات مالحظمع  وإدريس  بوعبيد  الوطنية  مقرري  إبراهيم  اللجنة 

  من قبلها؛ المعينين

 الرأي التالي: تصدر اللجنة الوطنية

 استناداً إلى مبدأ أن التكنولوجيات في خدمة المواطن واالقتصاد؛ 

 : أن تعتبر اللجنة الوطنية

ساهمت األزمة الصحية   إذ عنها،    التراجعيمكن  خطوة ال  تشكل    ببلدنامجتمع  القتصاد واال• رقمنة  

التحول   هذا بأهمية  من كان يعتريه الشك  إقناع   ( في19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد المتعلقة ب

 ؛الرقمي

    التقني؛ ي التنفيذ في مجرد المشروع  الحكامة الجيدة تقتضي أال ينحصر تصور هذه الرقمنة• 
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  :بإمكانها أن  التي الرموز التعريفيةالرقمنة هي بنية  هذه العتماد األساسية بنات الل• إحدى 

الحياة  من دستور المملكة الحترام  24تقدم الضمانات الالزمة المنصوص عليها في المادة  -

   .لكل شخص  الخاصة

 .والمدمجة سياساتها العامة الشاملة نهجلمناسبة تزود الحكومة بالوسائل ال -

بين القطاعات   تضافر الجهود الشخصي،    معطيات ذات الطابعحماية ال فيما يخص تعزز،   -

 االقتصادية المختلفة. 

 تعزز الثقة الرقمية الالزمة لرقمنة تحترم حقوق اإلنسان والحريات األساسية.  -

الشخصي  حماية    تجعل - الطابع  ذات  والمعطيات  المواطن  خدمة  االبتكار  تنمية    في 

 . واالستثمار

تساهم بشكل    الدراسة،ومشاريع القوانين قيد    مؤخًرا،لقوانين التي تم اعتمادها  العديد من ا  كوناستنادًا إلى  

في مباشر  غير  أو  التعريفية  تحديد   مباشر  الرموز  االعتبارمناقشة  بدون    هندسة  بعين  هذه   توافق تأخذ 

 اللجنة الوطنية: فإن  ،االستراتيجية والمجتمعية واالقتصاديةالمقترحات مع الرهانات 

ببنية  ت - تعريفيةوصي  واالقتصادية   بعينتأخذ    رموز  الدستورية  المتطلبات  االعتبار 

 والمجتمعية والتقنية؛ 

بضرورة فصل المعطيات الخاصة بالمعرف عن المعطيات التي يتم توليدها من توصي   -

  ؛وتحت مسؤولية نفس الهيئة  البنيةبنفس  كليهما  بعدم تخزين  خالل االستعماالت المتعددة و

ب - خصوصيات  توصي  مع  تتالءم  أن  شأنها  من  والتي  قطاعية،  تعريفية  رموز  اعتماد 

حدة على  قطاع  كل  ال  وحاجيات  التوصية  تتع.  هذه  األشكالرض  من  شكل   على  بأي 

قوانين   تحددها  التي  االستهداف،  والمالي، ال)  مؤطرة سياسات  االجتماعي،  قطاع 

جراءات المتعلقة باألمن الداخلي أو إلتحددها اوالضرائب ، والصحة ، وما إلى ذلك( أو  

يتم   لدولة.ل  الخارجي التعريفي    اعتماد  وعليه  تقنية  ك موحد الالرمز  بسياسات   مؤمنةآلية 

بأن يكون  ،  tokenisation)1(الترميز   التعريفيهذا  تضمن  ليس   تقنيوال  الموحد   الرمز 

 السيادية. ولكن تحت الحماية الحتمية للسلطات متاحا للعموم 

استراتيجيتهم  ت - في  المغرب  في  المستثمرين  أو  المحليين  الفاعلين  ومرافقة  بمساعدة  لتزم 

باقتصاد   النهوض  إلى  تدبير  الالهادفة  "حكامة  من  المستخلصة  المضافة  والقيم  معطيات 

  المعطيات"؛

على   - بقوة  وكذا  إنشاء  تتحفظ  به،  الخاصة  البيوميترية  لقاعدته  خدمات  مقدم  قاعدة كل 

خارج  األحيان  بعض  في  توطينها   على  عالوة  باالستقراء،  المستهدفين  أو  و/  زبنائه 

  التراب الوطني؛

 

 
   

  1  تقنية  تسمح بتفادي مخاطر  استعمال  المعرف الموحد على  الحياة  الخاصة مع  توفير جميع  إمكانيات االستهداف  الضرورية لبرمجة السياسات  العمومية المدمجة.



 
 

3 
 

 ما سبق، فإن اللجنة الوطنية:  بناء على

باإلدالء برأيها - التزامها  القانون    27منصوص عليه في المادة  كما هو  للحكومة والبرلمان،    تجدد  من 

 ؛ 08-09

هندسة  يعمل على تنفيذ   ويوحد و   مالئم يوضحعمالها لبلورة العناصر المكونة إلطار قانوني  أ تواصل   -

المدمجة السياسات  بين  ويوفق  الدستورية،  لألحكام  وفقا  التعريفية،  الحياة  الرموز  واحترام  المعتمدة 

 مواطنين. لالخاصة ل

 

 

 2020 يوليوز 08في  ،الرباط                                                                                

 عمر السغروشني                                                                                 

 اللجنة الوطنية لمراقبة  رئيس                                                                           

 حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي                                                                         

 


