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أوال .األسس والمرجعيات
بناء عىل دستور اململكة ،والسيام تصديره والفصول  1و 6و 19و 27و 31و 32و 34منه؛
بناء عىل الظهري الرشيف رقم  1.18.17الصادر يف  22فرباير  2018بتنفيذ القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة
تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وخاصة املادة الثانية التي تنص عىل أن املجلس يساهم يف «تعزيز
منظومة حقوق اإلنسان والعمل عىل حاميتها والنهوض بها مع مراعاة الطابع الكوين لتلك الحقوق وعدم قابليتها
للجزيء»  ،واملادة الثالثة التي تنص عىل عمله وفق مبادئ باريس ومبادئ بلغراد ،واملادة الرابعة والعرشون
التي تنص عىل أن املجلس يقرتح «كل توصية يراها مناسبة ،...ويوجهها رئيس املجلس إىل رئييس مجليس الربملان
والسلطات الحكومية املختصة»؛
وانطالقا من مبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها الصادرة مبوجب
قرار لجنة حقوق اإلنسان رقم  48/134املؤرخ يف  20دجنرب 1993؛
واعتامدا عىل مبادئ بلغراد بشأن العالقة بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والربملان واملؤرخة يف  23فرباير
2012؛
ونظرا ملذكرة التفاهم املربمة بتاريخ  10دجنرب  2014بني الربملان واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
واستحضارا للمرجعية الدولية لحقوق اإلنسان التي آلت بالدنا عىل نفسها أن تنخرط فيها بقوة ،ومنها عىل
الخصوص يف هذا السياق اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،وبوجه أخص ،أهداف التنمية املستدامة التي تعترب دعوة عاملية للعمل عىل إنهاء الفقر وضامن
االزدهار والعيش الكريم للجميع ،وال سيام منها الهدف األول املتعلق بالقضاء عىل الفقر وخاصة املستهدف 1.3
ذات الصلة بالحامية االجتامعية لألكرث فقرا والهدف السابع عرش وخاصة املستهدف  17.15املتعلق مبسؤولية
السلطات لوضع سياسة لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر والهدف العارش املتعلق بالحد من أوجه
عدم املساواة؛
واعتبارا لكون مرشوع إصالح منظومة الدعم االجتامعي يشكل بحق كام جاء يف الخطاب املليك السامي امللقى
بتاريخ  29يوليوز  2018مرشوعا اجتامعيا طموحا يهم فئات واسعة من املغاربة ،وال يعكس مجرد برنامج
حكومي لوالية واحدة ،أو رؤية قطاع وزاري ،أو فاعل حزيب أو سيايس؛
واعتبارا للمناقشات التي شهدها اللقاء الدرايس املنظم من لدن املجلس يوم الثالثاء  30يونيو  2020مبشاركة
ممثيل مجلس النواب وعدد من القطاعات الحكومية وملخرجاته؛
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ووعيا برضورة ربط مرشوع إصالح منظومة الدعم االجتامعي مبرشوع النموذج التنموي الذي تسري بالدنا حاليا يف
اتجاه بنائه من جهة ،وأخذ التجربة التي مرت بالدنا مؤخرا عىل غرار باقي دول العامل يف إطار مواجهة وباء كورونا
وما استلزمته هذه املواجهة من تعبئة شاملة للمؤسسات والقوانني واملواطنني واإلمكانيات املادية والبرشية بعني
االعتبار من جهة أخرى؛
وبعد االطالع عىل عدد من التجارب الدولية ذات الصلة سواء يف آسيا (التجربة الهندية) أو يف أمريكا الالتينية
(الربازيل) أو يف القارة اإلفريقية ،وعىل االنتقادات التي وجهت إليها واملؤاخذات التي سجلت يف حق البعض
منها؛
واستحضارا ملسوغات إعداد إطار قانوين لالستهداف منفصل عن مضمون برامج الدعم ،وللحاجة املاسة إىل إخراج
هذا اإلطار القانوين وفق مقاربة قامئة عىل العنارص التالية:

8

 .1إعداد منظومة استهداف منفتحة عىل التوجهات االسرتاتيجية للنموذج التنموي الجديد املرتقب ،وقادرة
عىل استيعاب التحوالت التي من املنتظر أن يلحقها بالسياسة الوطنية للدعم االجتامعي ،ليس فقط من حيث
تعزيز التقائية الربامج وطابعها املندمج ،بل أيضا من حيث إمكانية تحويل برامج الدعم إىل منظومة مندمجة
يف السياسات العمومية القطاعية؛
 .2الحرص عىل أن تتالءم منظومة االستهداف مع املعايري الدولية لحقوق االنسان ذات الصلة بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية وبالرعاية االجتامعية بشكل عام ،ومع مستلزمات ضامن الحق يف التنمية والحامية
االجتامعية بشكل خاص؛
 .3رضورة العمل عىل ربط منظومة االستهداف ،نصا وروحا ،برهان بناء نظام وطني للحامية االجتامعية يستوعب
الجميع ،ويحقق املساواة ،وينبذ التمييز ،ويحد من احتامالت إقصاء املستحقني ،أشخاصا كانوا أم فئات.
يقدم املجلس الوطني مالحظاته وتوصياته بشأن مرشوع القانون رقم  72.18املتعلق مبنظومة استهداف
املستفيدين من برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت ،والتي يتوخى منهم تحقيق
األهداف التالية:
 .1املساهمة يف تجويد نص املرشوع وتحقيق انسجامه مع روح الدستور ومع املرجعية الدولية لحقوق اإلنسان؛
 .2تقوية مقتضيات النص مبضامني من شأنها أن تشكل ضامنات للتطبيق السليم للقانون بعد صدوره؛
 .3تدقيق بعض الجوانب التقنية يف بعض املقتضيات.
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ثانيا .مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته
 .1يسجل املجلس بإيجابية إعداد مرشوع قانون يؤسس نظاما وطنيا لتسجيل األرس قصد االستفادة من برامج
الدعم االجتامعي من خالل إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتامعي موحد ،ووكالة وطنية للسجالت .وهي
مبادرة من شأنها أن تساهم يف عقلنة السياسات العمومية ذات الصلة باملجال االجتامعي وترشيدها والتقائية
عنارصها ،ويف متكني الساكنة من االستفادة عىل قدم املساواة ووفق قواعد اإلنصاف من الدعم االجتامعي كخدمة
تنمية اجتامعية تضمن املتابعة الكاملة لألرسة.
توصية :تصدير نص القانون بديباجة تربز أهميته وسياقه وأسباب نزوله والغايات الكربى املتوخاة منه واملرجعيات
املعتمدة خلفية لصياغته وبناء مقتضياته ،وتكشف عن روحه مبا يسمح عند االقتضاء بتفسري بعض مقتضياته
تفسريا مناسبا و/أو تطبيقها تطبيقا سليام.
 .2يتميز هذا النظام بأنه يوفر أسس استفادة املواطنات واملواطنني من الخدمات االجتامعية التي تقدمها
الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية ،يف أفق القطع التدريجي ألسباب التمييز والتهميش واإلقصاء
والهشاشة ،وتوحيد منظومة االستفادة من هذه الخدمات.
من ثم ،فإن بناء آلية ناجعة وموحدة لالستهداف ،وفقا ملا جاء يف املرشوع ،يتوخى بالرضورة تحقيق االنسجام
والتكامل بني مختلف الربامج وتفادي األخطاء املحتملة يف االستهداف قدر اإلمكان وسد جميع الفراغات التي قد
تنتج عن الضعف يف آليات الرصد والتتبع والتقييم.
توصية :رضورة استحضار التحديات التي سيكون عىل االستهداف رفعها اعتبارا ملرشوع النموذج التنموي
واستلهاما للتعبئة الشاملة التي عرفتها بالدنا مؤخرا يف سياق مواجهة وياء كورونا.
 .3خصصت املادة الثانية يف تحديدها ملدلول بعض املفاهيم الواردة يف مرشوع القانون .حيث عرفت هذه
املادة عىل هذا النحو ،كال من التحقق من صدقية املعطيات ،الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من
صدقية املعطيات ،تنقيط األرس ،برامج الدعم االجتامعي واملعطيات البيومرتية ،لكنها مل تعرف مفاهيم أساسية
أخرى يستعملها هذا النص مثل األرسة ،املعرف الرقمي ،أصناف الفئات املستهدفة بالدعم االجتامعي من قبيل
األشخاص يف وضعية إعاقة ،األشخاص بدون مأوى ،األطفال يف وضعية اجتامعية صعبة ،املسنني ،النساء املعيالت
لألرس ،الهشاشة...
توصية :العمل عىل إضافة تعريفات أخرى إىل التعريفات الواردة يف املادة الثانية تهم :األرسة ،املعرف الرقمي،
أصناف الفئات املستهدفة بالدعم االجتامعي من قبيل األشخاص يف وضعية إعاقة ،األشخاص بدون مأوى ،األطفال
يف وضعية اجتامعية صعبة ،املسنني ،النساء املعيالت لألرس ،الهشاشة.

9

مشروع القانون رقم 72.18
مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته

 .4تنص املواد  4و 5و 6و 7املندرجة يف إطار الباب الثاين من املرشوع املخصص للسجل الوطني للسكان ،عىل
إحداث سجل وطني للسكان يتم يف إطاره معالجة املعطيات ذات الطابع الشخيص من خالل تجميعها وتسجيلها
وحفظها وتحيينها وتغيريها ،وعىل مضامني هذا السجل وكيفيات التقييد به .لكن ال تتبني من خالل هذه املواد
أهمية هذا السجل وفائدته العملية بارتباط مع الهدف األسايس الذي يتوخاه املرشوع واملتمثل يف استهداف
الفئات الهشة املفرتض استفادتها من برامج الدعم االجتامعي .وعليه ،فقد كان حريا بالنص أن يصب اهتاممه
عىل السجل االجتامعي املوحد باعتباره آلية لالستهداف املبارش.
ومن جهة أخرى ،فإن املادة السادسة املخصصة للمعطيات ذات الطابع الشخيص التي يتضمنها السجل الوطني
للسكان تثري التساؤل حول الضامنات املتصلة بإدراج معطيات من قبيل الصورة البيومرتية وصورة قزحية العينني
بالنسبة لألشخاص البالغني خمس سنوات عىل األقل وتوظيفها.
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وعالوة عىل ذلك ،فإن املادة السابعة من املرشوع تتحدث عن تقييد األشخاص «ناقيص األهلية أو عدميي
األهلية» .وميكن أن نسجل بهذا الخصوص مالحظتني:
املالحظة األوىل هي أن العبارات املستعملة يف هذا السياق ال تتالءم مع لغة منظومة حقوق اإلنسان
ومصطلحاتها.
املالحظة الثانية هي أن هذا املقتىض ال يأخذ بعني االعتبار األشخاص يف وضعية إعاقة والذين تنص املادة 5
من االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،عىل أنهم جميعا «متساوون أمام القانون ومبقتضاه ولهم
الحق دون أي متييز وعىل قدم املساواة يف الحامية والفائدة اللتني يوفرهام القانون» ،وعىل رضورة حظر «أي
متييز عىل أساس اإلعاقة» وضامن « الحامية املتساوية والفعالة من التمييز عىل أي أساس» وواجب اتخاذ «جميع
الخطوات املناسبة لكفالة توافر الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة» ،كام تنص املادة الثانية
عرشة منها عىل «حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعرتاف بهم يف كل مكان كأشخاص أمام القانون» مع رضورة
اتخاذ «التدابري املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء مامرسة
أهليتهم القانونية.».
توصية :االكتفاء باإلحالة عىل مدونة األرسة ،وعند االقتضاء ،استعامل مفاهيم مجردة من قبيل (عدم اكتامل
األهلية أو الحرمان الكيل أو الجزيئ منها )...مع أخذ بعني االعتبار األشخاص يف وضعية إعاقة وحقهم يف املساواة
ومستلزمات حاميتهم من كل متييز.
 .5خصصت املواد من  10إىل  18للسجل االجتامعي املوحد .حيث نصت املادة  10عىل أنه يتم تسجيل األرس
بالسجل االجتامعي املوحد من أجل االستفادة من برامج الدعم االجتامعي ،بناء عىل طلب يقدمه الشخص
املرصح باسم األرسة .بيد أن اشرتاط الطلب قد ينعكس عىل عملية االستفادة نفسها وقد يشكل سببا لإلقصاء غري
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املبارش والالإرادي لفئات واسعة من املستحقني ،مام يرتتب عنه إخالل مببدأ املساواة.
توصية :إضافة فقرة إىل هذه املادة تسمح بإمكانية التسجيل التلقايئ بناء عىل مسطرة محددة ،تتم صياغتها عىل
النحو التايل« :كام ميكن االستفادة من االستهداف من خالل مسطرة خاصة تبارشها الوكالة بناء عىل املعطيات
املتوفرة لديها».
 .6تتناول املادة  11من مرشوع القانون عملية تنقيط األرس بناء عىل املعطيات املرتبطة بظروفها االقتصادية
واالجتامعية .وعالوة عىل ذلك ،فإن هذه املادة تنص عىل أن الصيغة الحسابية املتعلقة بتنقيط األرس بناء عىل
املعطيات املرتبطة بظروفها االجتامعية واالقتصادية سيحددها نص تنظيمي .بيد أن عملية التنقيط ينبغي أن
تتوخى أساسا ضامن الولوج املتساوي إىل الحقوق األساسية والتمتع بها .وبالتايل فإنها البد أن تبنى عىل معايري
دقيقة تضمن االستفادة من جميع الحقوق ،وليس عىل مجرد املعطيات االقتصادية واالجتامعية يف عموميتها.
توصية :التنصيص يف هذه املادة عىل قاعدة االحتساب ومرتكزاته وعىل املعايري األساسية التي سيتم اعتامدها يف
عملية التنقيط والتي ستكون ،عىل كل حال ،موجهة للنص التنظيمي عند صياغته ،اعتبارا للدور الجوهري الذي
تلعبه عملية التنقيط يف تحديد االستفادة من برامج الدعم االجتامعي من عدمها ،واستحضارا ملبدأي املساواة
وعدم التمييز ولرضورة التمتع بالحقوق األساسية والولوج إليها.
 .7يف نفس السياق ،تنص املادة  14عىل أن السجل االجتامعي يتضمن ،باإلضافة إىل العنارص الثالثة املحددة
للهوية (املعرف املدين واالجتامعي الرقمي ،االسم الكامل ،تاريخ ومكان االزدياد والعنوان) ،مجموعة من
املعطيات االجتامعية واالقتصادية لألرس .وبالرغم من األهمية البالغة لهذه املعطيات يف تحديد إمكانية استفادة
األرس من برامج الدعم االجتامعي من عدمها ،فإن املادة املذكورة مل تفصل يف طبيعة هذه املعطيات حيث اكتفت
باإلحالة إىل نص تنظيمي يحدد الئحتها.
توصية :إن الطابع املتغري للمعطيات االقتصادية واالجتامعية يعترب مربرا معقوال باإلحالة عىل نص تنظيمي ،لكن
من املحبذ يف هذا اإلطار أن يتم النص رصاحة يف هذه املادة عىل إمكانية استثامر جميع املصادر واملعلومات
املوثوقة التي تختزنها وتوفرها أو تتوصل بها بعض املؤسسات الوطنية من قبيل املندوبية السامية للتخطيط ،يف
حدود صالحيات الوكالة ونطاق مهامها ،بدال من االقتصار عىل «املعطيات االقتصادية واالجتامعية لألرس» ،مع
أخذ مبدأ تبادل املعطيات واملعلومات والوثائق بعني االعتبار.
 .8تنص املادة  ،15عىل أنه سيتم ،من أجل التأكد من معطيات األرس أثناء التقييد ،اللجوء إىل جميع املعطيات
التي ميكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفام كانت طبيعته .واعتبارا ملا ميكن أن يحيط بعملية تجميع
املعطيات ذات الطابع الشخيص واإلدالء بها من مشاكل وصعوبات مرتبطة بالحكامة اإلدارية أو بالحياة الخاصة،
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فإن من الرضوري توضيح نوعية هذه املصادر التي ميكن استقاء املعطيات منها بناء عىل خربتها وكفاءتها وعنارص
الثقة والنزاهة املتوفرة لديها
توصية :العمل عىل توضيح نوعية هذه املصادر التي ميكن استقاء املعطيات منها مع ربط هذه اإلمكانية بنطاق
مهام الوكالة وصالحياتها.
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 .9تنص املواد من  19إىل  22واملدرجة يف الباب الخامس عىل حقوق األشخاص املقيدين بالسجالت .ويف هذا
اإلطار تنص املادة  19عىل أنه مينع عىل الوكالة الوطنية للسجالت إرسال املعطيات البيومرتية إىل أي جهة أخرى،
اللهم إال إذا تعلق األمر بأغراض الدفاع الوطني واألمن الداخيل أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجرمية أو
زجرها .إن األمر يتعلق هنا بصيغة فضفاضة من حيث كونها ال تشري إىل سياق «اإلرسال» وسببه وموضوعه
ومسطرته ،وما إذا كان يتم بصفة تلقائية ويف أية لحظة أم بناء عىل طلب .وفضال عن ذلك ،يتبني من صياغة
هذه املادة أنها تخول للوكالة صالحية التقدير يف الحالة التي يتعلق فيها األمر بالدفاع الوطني واألمن الداخيل أو
الخارجي للدولة أو للوقاية من الجرمية أو زجرها ،وأنها تسمح لها مبامرسة صالحيات تخرج عن نطاق اختصاصها
وتدخل بالرضورة مبقتىض القانون ضمن اختصاص هيئات ومؤسسات أخرى.
ولنئ كان من حق كل شخص مقيد بهذه السجالت أن يطلب االطالع عىل الئحة اإلدارات العمومية والجامعات
الرتابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت عىل معطياته أو التي أرسلت إليها هذه املعطيات ،فإن هذه
اإلمكانية ال ترسي سوى عىل عمليات اإلرسال أو االطالع التي حصلت قبل ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب
من جهة ،كام أن السلطات املكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخيل والخارجي والوقاية من الجرمية أو
زجرها مستثناة بالقطع من هذا الحق.
توصية :تدقيق هذه املقتضيات نظرا ملا ميكن أن تشكله من مس بحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص
وبالشفافية التي ينبغي أن تطبع عمل اإلدارة ،وملا يقتضيه احرتام دور القضاء يف حامية الحقوق والحريات مع
إقرار آليات للمراقبة ،وإضفاء الصبغة القضائية عىل جميع اإلجراءات ،ومراعاة الضامنات التي ينبغي أن متنح
لألشخاص يف باب الحق يف االنتصاف وجرب الرضر يف حال املس بحقوقهم أو حرياتهم أو املعطيات ذات الطابع
الشخيص الخاصة بهم.
 .10تنص املادة  23عىل إحداث الوكالة الوطنية للسجالت باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية
االعتبارية وباالستقالل املايل لتكون إحدى الركائز األساسية لهذا القانون كام تنص املادة  24عىل أن هذه الوكالة
تخضع لوصاية الدولة .ويتضح من هاتني املادتني ومن املواد الالحقة ،خاصة املادتان  33و 34أنها مطبوعة بنوع
من االقتصاد يف تحديد طبيعة الوكالة وتشكيلتها وبنوع من عدم الدقة فيام يتعلق بالوصاية التي تخضع لها.
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وعىل هذا النحو فإن املادة  33تنص عىل أن مجلس إدارة الوكالة يتكون من عدة أعضاء من بينهم ممثلو اإلدارة
دون أن تحدد ماهي اإلدارات املعنية بهذه التمثيلية.
توصية :تحديد اإلدارة أو اإلدارات املعنية وعدد ممثليها ،وعند االقتضاء ،التنصيص عىل إسناد ذلك إىل نص
تنظيمي.
 .11ومام يالحظ كذلك عىل مقتضيات هذه املواد ،والسيام املادة  ،25أن هنالك تعددا يف اإلدارات و الهيئات
التي ميكن أن يقع تقاسم املعطيات املضمنة بالسجل الوطني للسكان ،من قبيل اإلدارات العمومية والجامعات
الرتابية والهيئات العمومية والهيئات املهنية املنظمة ،مام يطرح إشكاال يتعلق بتأمني سالمة هذه االستعامالت
من لدن مجمل هذه الجهات ،التي قد ال تتوفر ،فضال عن ذلك ،عىل البنيات الالزمة لضامن أمن املعطيات
الشخصية املتحصل عليها وحاميتها ،ناهيك عن عدم وضوح العالقات التي تقوم حتام يف هذا السياق بني مختلف
املكونات املذكورة يف مرشوع هذا القانون.
توصية :وضع ضوابط خاصة بتبادل املعطيات واملعلومات والوثائق بني مختلف الجهات املنصوص عليها يف املادة
 25ومبسؤولية هذه الجهات عن تأمني سالمة استعامل هذه املعلومات من لدنها.
 .12تنص املادة  45عىل أن مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نرش النصوص التنظيمية
الالزمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية ،وإن من شأن هذا املقتىض أن يؤخر دخول هذا القانون ،وخاصة مقتضياته
الجوهرية ،حيز التنفيذ علام بأن النصوص التنظيمية املتوقع صدورها يصل عددها إىل تسعة وتتعلق ب:
تتميم الئحة املعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان (املادة )6؛
كيفيات طلب التقييد يف السجل الوطني للسكان بالنسبة للمغاربة واألجانب املقيمني بالرتاب املغريب (املادة )7؛
خصائص املعرف الرقمي وكيفيات منحه (املادة )8؛
الصيغة الحسابية لتنقيط األرس بناء عىل املعطيات املرتبطة بظروفها االقتصادية واالجتامعية (املادة )11؛
كيفيات تقييد األرس يف السجل االجتامعي املوحد وتحيني املعطيات املتعلقة بها (املادة )12؛
تحديد الئحة املعطيات االجتامعية واالقتصادية لألرس (املادة )14؛
تحديد كيفيات املطالبة بتشطيب التقييد من السجل االجتامعي املوحد (املادة )17؛
كيفيات تحقق الوكالة من صدقية املعطيات املرصح بها لدى اإلدارات العمومية والجامعات الرتابية والهيئات
العمومية والخاصة (املادة )28؛
كيفيات الترصيح لدى الوكالة بكل تغيري يطرأ عىل املعطيات التي سبق الترصيح بها أثناء التقييد (املادة )30؛
توصية :تحديد األجل األقىص لصدور جميع النصوص التنظيمية املنصوص عليها يف هذا القانون يف سنة ابتداء
من تاريخ نرش نص القانون يف الجريدة الرسمية.
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توصيات المجلس بشأن مشروع القانون رقم 72.18
المقتضى

14

التوصية

نص املرشوع بكامله

تصدير نص القانون الذي سوف يصدر بديباجة تربز
أهميته وسياقه وأسباب نزوله والغايات الكربى املتوخاة
منه واملرجعيات املعتمدة خلفية لصياغته وبناء مقتضياته،
وتكشف عن روحه مبا يسمح عند االقتضاء بتفسري بعض
مقتضياته تفسريا مناسبا و/أو تطبيقها تطبيقا سليام.

املادة األوىل

رضورة استحضار التحديات التي سيكون عىل االستهداف
رفعها اعتبارا ملرشوع النموذج التنموي واستلهاما للتعبئة
الشاملة التي عرفتها بالدنا مؤخرا يف سياق مواجهة وباء
كورونا.

املادة الثانية

العمل عىل إضافة تعريفات أخرى إىل التعريفات الواردة يف
املادة الثانية تهم  :األرسة ،املعرف الرقمي ،أصناف الفئات
املستهدفة بالدعم االجتامعي من قبيل األشخاص يف وضعية
إعاقة ،األشخاص بدون مأوى ،األطفال يف وضعية اجتامعية
صعبة ،املسنني ،النساء املعيالت لألرس ،الهشاشة.

الباب الثاين املتعلق بالسجل الوطني للسكان
(املواد  4و 5و 6و)7

االكتفاء باإلحالة عىل مدونة األرسة ،وعند االقتضاء ،استعامل
مفاهيم مجردة من قبيل (عدم اكتامل األهلية أو الحرمان الكيل
أو الجزيئ منها )...مع أخذ األشخاص يف وضعية إعاقة وحقهم
يف املساواة ومستلزمات حاميتهم من كل متييز بعني االعتبار.

املادة :10
يحدث سجل رقمي يحمل اسم «السجل االجتامعي
املوحد» يتم يف إطاره تسجيل األرس قصد االستفادة
من برامج الدعم االجتامعي التي ترشف عليها
اإلدارات العمومية ،وذلك بناء عىل طلب يقدمه
الشخص املرصح باسم األرسة.

إضافة فقرة إىل هذه املادة تسمح بإمكانية التسجيل التلقايئ
بناء عىل مسطرة محددة ،تتم صياغتها عىل النحو التايل« :كام
ميكن االستفادة من االستهداف من خالل مسطرة خاصة
تبارشها الوكالة بناء عىل املعطيات املتوفرة لديها».

مشروع القانون رقم 72.18
مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته

المقتضى

التوصية

املادة :11
يهدف السجل االجتامعي املوحد إىل ما ييل:
 معالجة املعطيات االجتامعية واالقتصاديةاملتعلقة باألرس بطريقة إلكرتونية ،من خالل
تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغيريها
عند االقتضاء؛
 تنقيط األرس بناء عىل املعطيات املرتبطة بظروفهااالجتامعية واالقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد
بنص تنظيمي؛
 إعداد القوائم االسمية لألرس متضمنة نتائجالتنقيط الخاصة بكل أرسة واملعرف الرقمي الخاص
بكل فرد من أفرادها وكذا املعطيات املتعلقة بها
من أجل االستفادة من برامج الدعم االجتامعي،
عىل أساس العتبة املحددة لكل برنامج.

التنصيص يف هذه املادة عىل قاعدة االحتساب ومرتكزاته
وعىل املعايري األساسية التي سيتم اعتامدها يف عملية التنقيط
والتي ستكون ،عىل كل حال ،موجهة للنص التنظيمي عند
صياغته ،اعتبارا للدور الجوهري الذي تلعبه عملية التنقيط
يف تحديد االستفادة من برامج الدعم االجتامعي من عدمها،
واستحضارا ملبدأي املساواة وعدم التمييز ولرضورة التمتع
بالحقوق األساسية والولوج إليها.

املادة :14
عالوة عىل املعطيات االجتامعية واالقتصادية لألرس
املحددة الئحتها مبوجب نص تنظيمي ،يتضمن
السجل االجتامعي املوحد بالنسبة لكل فرد من
أفراد األرسة املعطيات التالية:
 املعرف املدين واالجتامعي الرقمي؛ االسم الشخيص والعائيل؛ تاريخ ومكان والدة املعني باألمر وعنوان سكنه.كام يتضمن السجل االجتامعي املوحد الئحة برامج
الدعم االجتامعي التي تستفيد منها الرسة.

إن الطابع املتغري للمعطيات االقتصادية واالجتامعية رضورة
النص رصاحة يف هذه املادة عىل إمكانية استثامر جميع
املصادر واملعلومات املوثوقة التي تختزنها وتوفرها أو تتوصل
بها بعض املؤسسات الوطنية من قبيل املندوبية السامية
للتخطيط ،يف حدود صالحيات الوكالة ونطاق مهامها ،بدال من
االقتصار عىل «املعطيات االقتصادية واالجتامعية لألرس» ،مع
أخذ مبدأ تبادل املعطيات واملعلومات والوثائق بعني االعتبار.
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المقتضى

16

املادة :15
ميكن للوكالة ،إضافة إىل املعطيات املرصح بها
من لدن األرس خالل عملية التقييد يف السجل
االجتامعي املوحد ،أن تستغل من أجل التأكد
من صحة هذه املعطيات والقيام بعملية تنقيط
األرس ،جميع املعطيات التي ميكن الحصول
عليها من أي مصدر آخر كيفام كانت طبيعته
لدى اإلدارات العمومية أو الجامعات الرتابية أو
الهيئات العمومية أو الخاصة .وذلك يف إطار التقيد
باملقتضيات الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بحامية
األشخاص الذاتيني تجاه معالجة املعطيات ذات
الطابع الشخيص.

التوصية

العمل عىل توضيح نوعية هذه املصادر التي ميكن استقاء
املعطيات منها مع ربط هذه اإلمكانية بنطاق مهام الوكالة
وصالحياتها.

الباب الخامس املتعلق بحقوق األشخاص املقيدين
بالسجالت
(املواد  19و 20و 21و)22

تدقيق هذه املقتضيات نظرا ملا ميكن أن تشكله من مس
بحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص وبالشفافية التي
ينبغي أن تطبع عمل اإلدارة ،وملا يقتضيه احرتام دور القضاء
يف حامية الحقوق والحريات مع إقرار آليات للمراقبة،
وإضفاء الصبغة القضائية عىل جميع اإلجراءات ،ومراعاة
الضامنات التي ينبغي أن متنح لألشخاص يف باب الحق يف
االنتصاف وجرب الرضر يف حال املس بحقوقهم أو حرياتهم أو
املعطيات ذات الطابع الشخيص الخاصة بهم.

الباب السادس املتعلق بالوكالة الوطني للسجالت
(املواد  23و 24و 33و)34

تحديد اإلدارة أو اإلدارات املعنية وعدد ممثليها ،وعند
االقتضاء ،النص عىل إسناد ذلك إىل نص تنظيمي.
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المقتضى

التوصية

املادة :25
تناط بالوكالة املهام التالية:
()...
 - 5وضع املعطيات الالزمة لتبسيط املساطر اإلدارية
وتبادل املعلومات بني اإلدارات وتحقيق التعاضد
يف الوسائل بينها ،وتيسري الولوج إىل الخدمات التي
تقدمها اإلدارات العمومية والجامعات الرتابية
والهيئات العمومية ،والهيئات املهنية املنظمة رهن
إشارة هذه األخرية .وال ميكن أن تهم هذه املعطيات
إال تلك املضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء
تلك املتعلقة باملعطيات البيومرتية؛
()...

وضع ضوابط خاصة بتبادل املعطيات واملعلومات والوثائق
بني مختلف الجهات املنصوص عليها يف املادة  25ومبسؤولية
هذه الجهات عن تأمني سالمة استعامل هذه املعلومات من
لدنها.

املادة :45
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من
تاريخ نرش النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه
بالجريدة الرسمية.

تحديد األجل األقىص لصدور جميع النصوص التنظيمية
املنصوص عليها يف هذا القانون يف سنة ابتداء من تاريخ نرش
نص القانون يف الجريدة الرسمية.
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