
 

 

 

 

 

 

 

 وتوصياته   مالحظات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان 

 

 72.18بشأ ن مرشوع القانون رمق  

 املتعلق مبنظومة اس هتداف املس تفيدين من 

حداث الواكةل الوطنية للسجالت   برامج ادلمع الاجامتعي وبإ
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 ال سس واملرجعيات أ ول.  

 منه؛ 34و 32و 31و 27و 19و 6و 1صول بناء عىل دس تور اململكة، ولس امي تصديره والف

املتعلق  76.15بتنفيذ القانون رمق  2018فرباير  22الصادر يف  1.18.17بناء عىل الظهري الرشيف رمق 

عادة تنظمي  ادة الثانية اليت تنص عىل أ ن اجمللس يسامه يف اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، وخاصة املبإ

عىل حاميهتا والهنوض هبا مع مراعاة الطابع الكوين لتكل احلقوق "تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل 

املادة الثالثة اليت تنص عىل معهل وفق مبادئ بريس ومبادئ بلغراد، واملادة و " ، للجزيءوعدم قابليهتا 

رئيس  الرابعة والعرشون اليت تنص عىل أ ن اجمللس يقرتح "لك توصية يراها مناس بة...، ويوهجها 

 ؛ييس جمليس الربملان والسلطات احلكومية اخملتصة"اإىل رئ  اجمللس

وانطالقا من مبادئ بريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحاميهتا الصادرة 

 ؛1993دجنرب  20املؤرخ يف  48/134مبوجب قرار جلنة حقوق الإنسان رمق 

والربملان واملؤرخة يف الوطنية حلقوق الإنسان  العالقة بني املؤسسات بشأ نبلغراد مبادئ واعامتدا عىل 

 ؛2012فرباير  23

 بني الربملان واجمللس الوطين حلقوق الإنسان؛ 2014دجنرب  10ونظرا ملذكرة التفامه املربمة بتارخي 

واس تحضارا للمرجعية ادلولية حلقوق الإنسان اليت أ لت بالدان عىل نفسها أ ن تنخرط فهيا بقوة، ومهنا 

ص يف هذا الس ياق الإعالن العاملي حلقوق الإنسان والعهد ادلويل اخلاص بحلقوق عىل اخلصو 

الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، وبوجه أ خص، أ هداف التمنية املس تدامة اليت تعترب دعوة عاملية 



 

 

 

هناء الفقر وضامن الازدهار والعيش الكرمي للجميع  لق املتعال ول ، ول س امي مهنا الهدف للعمل عىل اإ

والهدف السابع بمحلاية الاجامتعية لل كرث فقرا  ذات الصةل 1.3وخاصة املس هتدف بلقضاء عىل الفقر 

 لتمنية املس تدامةلتحقيق ااملتعلق مبسؤولية السلطات لوضع س ياسة  17.15وخاصة املس هتدف عرش 

 ؛املتعلق بحلد من أ وجه عدم املساواةوالهدف العارش لقضاء عىل الفقر وا

را لكون مرشوع اإصالح منظومة ادلمع الاجامتعي يشلك حبق كام جاء يف اخلطاب املليك واعتبا

مرشوعا اجامتعيا طموحا هيم فئات واسعة من املغاربة، ول  2018يوليوز  29السايم امللقى بتارخي 

 يعكس جمرد برانمج حكويم لولية واحدة، أ و رؤية قطاع وزاري، أ و فاعل حزيب أ و س يايس؛

  2020يونيو  30للمناقشات اليت شهدها اللقاء ادلرايس املنظم من دلن اجمللس يوم الثالاثء واعتبارا 

 وعدد من القطاعات احلكومية وخملرجاته؛ جملس النوابمبشاركة ممثيل 

ووعيا برضورة ربط مرشوع اإصالح منظومة ادلمع الاجامتعي مبرشوع المنوذج التمنوي اذلي تسري 

ائه من هجة، وأ خذ التجربة اليت مرت بالدان مؤخرا عىل غرار بيق دول العامل يف بالدان حاليا يف اجتاه بن

اإطار مواهجة وبء كوروان وما اس تلزمته هذه املواهجة من تعبئة شامةل للمؤسسات والقوانني واملواطنني 

 والإماكنيات املادية والبرشية بعني الاعتبار من هجة أ خرى؛

ب ادلولية ذات الصةل سواء يف أ س يا )التجربة الهندية( أ و يف وبعد الاطالع عىل عدد من التجار 

لهيا واملؤاخذات اليت  أ مرياك الالتينية )الربازيل( أ و يف القارة الإفريقية، وعىل الانتقادات اليت وهجت اإ

 جسلت يف حق البعض مهنا؛

عداد اإطار قانوين لمل  واس تحضارا لحاجة ، ولس هتداف منفصل عن مضمون برامج ادلمعالسوغات اإ

خراج املاسة اإىل   قامئة عىل العنارص التالية: مقاربةقانوين وفق ال طارهذا الإ اإ



 

 

 

عداد منظومة اس هتداف منفتحة عىل التوهجات الاسرتاتيجية للمنوذج التمنوي اجلديد   .1 اإ

استيعاب التحولت اليت من املنتظر أ ن يلحقها بلس ياسة الوطنية لدلمع  املرتقب، وقادرة عىل

ليس فقط من حيث تعزيز التقائية الربامج وطابعها املندمج، بل أ يضا من حيث الاجامتعي، 

ماكنية حتويل برامج ادلمع اإىل   ؛مندجمة يف الس ياسات العمومية القطاعية منظومةاإ

ذات الصةل ملعايري ادلولية حلقوق الانسان مع امنظومة الاس هتداف  تتالءماحلرص عىل أ ن   .2

ضامن احلق  ومع مس تلزماتبشلك عام، ة وبلرعاية الاجامتعية بحلقوق الاقتصادية والاجامتعي

 ؛بشلك خاص وامحلاية الاجامتعية يف التمنية

ورة العمل عىل ربط منظومة الاس هتداف، نصا وروحا، برهان بناء نظام وطين للحامية ض  .3

قصاء الاجامتعية يس توعب امجليع  ، وحيقق املساواة، وينبذ المتيزي، وحيد من احامتلت اإ

 ملس تحقني، أ شخاصا اكنوا أ م فئات.ا

املتعلق مبنظومة   72.18بشأ ن مرشوع القانون رمق وتوصياته  مالحظاته يقدم اجمللس الوطين 

حداث الواكةل الوطنية للسجالت، واليت يتوىخ  اس هتداف املس تفيدين من برامج ادلمع الاجامتعي و  بإ

 : حتقيق ال هداف التالية مهنم  

وع وحتقيق انسجامه مع روح ادلس تور ومع املرجعية ادلولية املسامهة يف جتويد نص املرش  .1

 حلقوق الإنسان؛

تقوية مقتضيات النص مبضامني من شأ هنا أ ن تشلك ضامانت للتطبيق السلمي للقانون بعد  .2

 صدوره؛

 . بعض املقتضياتتدقيق بعض اجلوانب التقنية يف  .3

 مالحظات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان وتوصياته   اثنيا. 



 

 

 

جيابية اجمللس  يسجل .1 اإعداد مرشوع قانون يؤسس نظاما وطنيا لتسجيل ال رس قصد بإ

الاس تفادة من برامج ادلمع الاجامتعي من خالل اإحداث جسل وطين للساكن وجسل اجامتعي 

تسامه يف عقلنة الس ياسات   من شأ هنا أ نموحد، وواكةل وطنية للسجالت. ويه مبادرة 

عي وترش يدها والتقائية عنارصها، ويف متكني الساكنة من العمومية ذات الصةل بجملال الاجامت

كخدمة تمنية اجامتعية  من ادلمع الاجامتعيعىل قدم املساواة ووفق قواعد الإنصاف الاس تفادة 

  .تضمن املتابعة الاكمةل لل رسة

ة منه  تصدير نص القانون بديباجة تربز أ مهيته وس ياقه وأ س باب نزوهل والغاايت الكربى املتوخا  توصية: 

واملرجعيات املعمتدة خلفية لصياغته وبناء مقتضياته، وتكشف عن روحه مبا يسمح عند الاقتضاء  

 بتفسري بعض مقتضياته تفسريا مناس با و/أ و تطبيقها تطبيقا سلامي.   

يمتزي هذا النظام بأ نه يوفر أ سس اس تفادة املواطنات واملواطنني من اخلدمات الاجامتعية اليت  .2

س باب المتيزي التدرجيي ل   قطع ال أ فق يفت العمومية وامجلاعات الرتابية، واملؤسساتقدهما ادلوةل 

 والهتميش والإقصاء والهشاشة، وتوحيد منظومة الاس تفادة من هذه اخلدمات. 

من مث، فاإن بناء أ لية انجعة وموحدة لالس هتداف، وفقا ملا جاء يف املرشوع، يتوىخ بلرضورة 

 خمتلف الربامج وتفادي ال خطاء احملمتةل يف الاس هتداف قدر حتقيق الانسجام والتاكمل بني

 الإماكن وسد مجيع الفراغات اليت قد تنتج عن الضعف يف أ ليات الرصد والتتبع والتقيمي. 

اعتبارا ملرشوع المنوذج   اس تحضار التحدايت اليت س يكون عىل الاس هتداف رفعها ضورة  توصية: 

 كوروان. اليت عرفهتا بالدان مؤخرا يف س ياق مواهجة وايء  التمنوي واس تلهاما للتعبئة الشامةل 

فاهمي الواردة يف مرشوع القانون. حيث دلول بعض اململ يف حتديدهاخصصت املادة الثانية  .3

عرفت هذه املادة عىل هذا النحو، الك من التحقق من صدقية املعطيات، الهيئة الوس يطة  

يط ال رس، برامج ادلمع الاجامتعي واملعطيات لتقدمي خدمات التحقق من صدقية املعطيات، تنق 

البيومرتية، لكهنا مل تعرف مفاهمي أ ساس ية أ خرى يس تعملها هذا النص مثل ال رسة، املعرف 



 

 

 

عاقة،  الرمقي، أ صناف الفئات املس هتدفة بدلمع الاجامتعي من قبيل ال شخاص يف وضعية اإ

ملس نني، النساء املعيالت ال شخاص بدون مأ وى، ال طفال يف وضعية اجامتعية صعبة، ا

 لل رس، الهشاشة... 

ىل التعريفات الواردة يف املادة الثانية هتم  العمل عىل توصية:  ضافة تعريفات أ خرى اإ ال رسة، املعرف   : اإ

عاقة، ال شخاص   الرمقي، أ صناف الفئات املس هتدفة بدلمع الاجامتعي من قبيل ال شخاص يف وضعية اإ

 . امتعية صعبة، املس نني، النساء املعيالت لل رس، الهشاشة بدون مأ وى، ال طفال يف وضعية اج 

املندرجة يف اإطار الباب الثاين من املرشوع اخملصص للسجل الوطين  7و 6و 5و 4تنص املواد  .4

طاره معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص  للساكن، عىل اإحداث جسل وطين للساكن يمت يف اإ

ا وتغيريها، وعىل مضامني هذا السجل وكيفيات من خالل جتميعها وتسجيلها وحفظها وحتييهن

التقييد به. لكن ل تتبني من خالل هذه املواد أ مهية هذا السجل وفائدته العملية برتباط مع  

الهدف ال سايس اذلي يتوخاه املرشوع واملمتثل يف اس هتداف الفئات الهشة املفرتض اس تفادهتا 

حراي بلنص أ ن يصب اهامتمه عىل السجل من برامج ادلمع الاجامتعي. وعليه، فقد اكن 

 الاجامتعي املوحد بعتباره أ لية لالس هتداف املبارش.

ومن هجة أ خرى، فاإن املادة السادسة اخملصصة للمعطيات ذات الطابع الشخيص اليت يتضمهنا 

دراج معطيات من قبيل   السجل الوطين للساكن تثري التساؤل حول الضامانت املتصةل بإ

رتية وصورة قزحية العينني بلنس بة لل شخاص البالغني مخس س نوات عىل الصورة البيوم

 ال قل وتوظيفها. 

وعالوة عىل ذكل، فاإن املادة السابعة من املرشوع تتحدث عن تقييد ال شخاص "انقيص 

 مالحظتني: ال هلية أ و عدميي ال هلية". وميكن أ ن نسجل هبذا اخلصوص 

منظومة  ل تتالءم مع لغةتعمةل يف هذا الس ياق املالحظة ال وىل يه أ ن العبارات املس   -

 .  مصطلحاهتاحقوق الإنسان و 



 

 

 

عاقة   - املالحظة الثانية يه أ ن هذا املقتىض ل يأ خذ بعني الاعتبار ال شخاص يف وضعية اإ

عىل أ هنم مجيعا ادلولية حلقوق ال شخاص ذوي الإعاقة، من التفاقية  5تنص املادة واذلين 

ومبقتضاه وهلم احلق دون أ ي متيزي وعىل قدم املساواة يف امحلاية   القانون ام "متساوون أ م

والفائدة اللتني يوفرهام القانون"، وعىل ضورة حظر "أ ي متيزي عىل أ ساس الإعاقة" وضامن " 

امحلاية املتساوية والفعاةل من المتيزي عىل أ ي أ ساس" وواجب اختاذ "مجيع اخلطوات املناس بة  

، كام تنص املادة الثانية التيسريية املعقوةل لل شخاص ذوي الإعاقة"لكفاةل توافر الرتتيبات 

عرشة مهنا عىل "حق ال شخاص ذوي الإعاقة يف الاعرتاف هبم يف لك ماكن ك شخاص أ مام 

ماكنية حصول ال شخاص ذوي الإعاقة  القانون" مع ضورة اختاذ "التدابري املناس بة لتوفري اإ

 ممارسة أ هليهتم القانونية.".  عىل ادلمع اذلي قد يتطلبونه أ ثناء

قبيل )عدم   اس تعامل مفاهمي جمردة من ، وعند الاقتضاء، الاكتفاء بلإحاةل عىل مدونة ال رسة  توصية: 

عاقة  بعني الاعتبار رمان اللكي أ و اجلزيئ مهنا...( مع أ خذ اكامتل ال هلية أ و احل  ال شخاص يف وضعية اإ

  متيزي. وحقهم يف املساواة ومس تلزمات حاميهتم من لك 

عىل أ نه يمت  10نصت املادة  حيث للسجل الاجامتعي املوحد.  18اإىل  10خصصت املواد من  .5

تسجيل ال رس بلسجل الاجامتعي املوحد من أ جل الاس تفادة من برامج ادلمع الاجامتعي، بناء 

. بيد أ ن اشرتاط الطلب قد ينعكس عىل معلية يقدمه الشخص املرصح بمس ال رسة عىل طلب 

رادي لفئات واسعة من الاس ت قصاء غري املبارش والالاإ فادة نفسها وقد يشلك سببا لالإ

 .يرتتب عنه اإخالل مببدأ  املساواة ممااملس تحقني، 

ماكنية  توصية:  ضافة فقرة اإىل هذه املادة تسمح بإ ، تمت  التسجيل التلقايئ بناء عىل مسطرة حمددة اإ

تبارشها  الاس هتداف من خالل مسطرة خاصة  كن الاس تفادة من ميكام " صياغهتا عىل النحو التايل: 

    "             الواكةل بناء عىل املعطيات املتوفرة دلهيا. 



 

 

 

من مرشوع القانون معلية تنقيط ال رس بناء عىل املعطيات املرتبطة بظروفها   11تتناول املادة  .6

حلسابية  الاقتصادية والاجامتعية. وعالوة عىل ذكل، فاإن هذه املادة تنص عىل أ ن الصيغة ا

املتعلقة بتنقيط ال رس بناء عىل املعطيات املرتبطة بظروفها الاجامتعية والاقتصادية س يحددها 

بيد أ ن معلية التنقيط ينبغي أ ن تتوىخ أ ساسا ضامن الولوج املتساوي اإىل احلقوق نص تنظميي. 

س تفادة من مجيع ال ساس ية والمتتع هبا. وبلتايل فاإهنا لبد أ ن تبىن عىل معايري دقيقة تضمن الا

 احلقوق، وليس عىل جمرد املعطيات الاقتصادية والاجامتعية يف معوميهتا.  

املعايري ال ساس ية اليت سيمت  قاعدة الاحتساب ومرتكزاته وعىل التنصيص يف هذه املادة عىل  توصية: 

اعتبارا   اعامتدها يف معلية التنقيط واليت س تكون، عىل لك حال، موهجة للنص التنظميي عند صياغته، 

،  لدلور اجلوهري اذلي تلعبه معلية التنقيط يف حتديد الاس تفادة من برامج ادلمع الاجامتعي من عدهما 

لهيا   . واس تحضارا ملبدأ ي املساواة وعدم المتيزي ولرضورة المتتع بحلقوق ال ساس ية والولوج اإ

اإىل العنارص ضافة أ ن السجل الاجامتعي يتضمن، بلإ عىل  14يف نفس الس ياق، تنص املادة  .7

الثالثة احملددة للهوية )املعرف املدين والاجامتعي الرمقي، الامس الاكمل، اترخي وماكن الازدايد 

والعنوان(، مجموعة من املعطيات الاجامتعية والاقتصادية لل رس. وبلرمغ من ال مهية البالغة لهذه 

ماكنية اس تفادة ال رس من برامج ادلمع الاجامت عي من عدهما، فاإن املادة املعطيات يف حتديد اإ

 اكتفت بلإحاةل اإىل نص تنظميي حيدد لحئهتا.حيث املذكورة مل تفصل يف طبيعة هذه املعطيات 

ن الطابع املتغري للمعطيات الاقتصادية والاجامتعية يعترب مربرا معقول بلإحاةل عىل نص   توصية:  اإ

ماكنية ة يف هذه املادة عىل من احملبذ يف هذا الإطار أ ن يمت النص رصاح تنظميي، لكن  استامثر مجيع   اإ

املصادر واملعلومات املوثوقة اليت ختزتهنا وتوفرها أ و تتوصل هبا بعض املؤسسات الوطنية من قبيل  

بدل من الاقتصار عىل  يف حدود صالحيات الواكةل ونطاق هماهما، املندوبية السامية للتخطيط، 

بعني  واملعلومات والواثئق مع أ خذ مبدأ  تبادل املعطيات  ، "املعطيات الاقتصادية والاجامتعية لل رس" 

 الاعتبار. 



 

 

 

، عىل أ نه سيمت، من أ جل التأ كد من معطيات ال رس أ ثناء التقييد، اللجوء اإىل 15تنص املادة  .8

واعتبارا ملا ميكن  أ خر كيفام اكنت طبيعته.  مجيع املعطيات اليت ميكن احلصول علهيا من أ ي مصدر

أ ن حييط بعملية جتميع املعطيات ذات الطابع الشخيص والإدلء هبا من مشألك وصعوبت 

توضيح نوعية هذه املصادر اليت  الرضوريمرتبطة بحلاكمة الإدارية أ و بحلياة اخلاصة، فاإن من 

 ا وعنارص الثقة والزناهة املتوفرة دلهياميكن اس تقاء املعطيات مهنا بناء عىل خربهتا وكفاءهت

مع ربط هذه الإماكنية  توضيح نوعية هذه املصادر اليت ميكن اس تقاء املعطيات مهنا العمل عىل  توصية: 

 بنطاق همام الواكةل وصالحياهتا. 

واملدرجة يف الباب اخلامس عىل حقوق ال شخاص املقيدين  22اإىل  19تنص املواد من  .9

عىل أ نه مينع عىل الواكةل الوطنية للسجالت اإرسال  19الإطار تنص املادة  بلسجالت. ويف هذا

ذا تعلق ال مر بأ غراض ادلفاع الوطين وال من  ل اإ املعطيات البيومرتية اإىل أ ي هجة أ خرى، اللهم اإ

ن ال مر يتعلق هنا بصيغة فضفاضة   ادلاخيل أ و اخلاريج لدلوةل أ و للوقاية من اجلرمية أ و زجرها. اإ

ذا اكن يمت من حيث  كوهنا ل تشري اإىل س ياق "الإرسال" وسببه وموضوعه ومسطرته، وما اإ

بصفة تلقائية ويف أ ية حلظة أ م بناء عىل طلب. وفضال عن ذكل، يتبني من صياغة هذه املادة 

أ هنا ختول للواكةل صالحية التقدير يف احلاةل اليت يتعلق فهيا ال مر بدلفاع الوطين وال من ادلاخيل 

اريج لدلوةل أ و للوقاية من اجلرمية أ و زجرها، وأ هنا تسمح لها مبامرسة صالحيات خترج عن أ و اخل

 نطاق اختصاصها وتدخل بلرضورة مبقتىض القانون مضن اختصاص هيئات ومؤسسات أ خرى.

ولنئ اكن من حق لك خشص مقيد هبذه السجالت أ ن يطلب الاطالع عىل لحئة الإدارات 

ابية والهيئات العمومية واخلاصة اليت اطلعت عىل معطياته أ و اليت العمومية وامجلاعات الرت 

لهيا هذه املعطيات، فاإن هذه الإماكنية ل ترسي سوى عىل معليات الإرسال أ و  أ رسلت اإ

الاطالع اليت حصلت قبل س تة أ شهر من اترخي تقدمي الطلب من هجة، كام أ ن السلطات 



 

 

 

يل واخلاريج والوقاية من اجلرمية أ و زجرها مس تثناة  امللكفة بدلفاع الوطين وبأ من ادلوةل ادلاخ

 بلقطع من هذا احلق.

حبامية املعطيات ذات الطابع  مس تشلكه من  هذه املقتضيات نظرا ملا ميكن أ ن تدقيق  توصية: 

القضاء يف حامية   دوراحرتام ملا يقتضيه لشفافية اليت ينبغي أ ن تطبع معل الإدارة، و ب الشخيص و 

قرار أ ليات للمراقبة، و مع  احلقوق واحلرايت  ضفاء الصبغة القضائية عىل مجيع الإجراءات، اإ ومراعاة  اإ

يف حال املس   لضامانت اليت ينبغي أ ن متنح لل شخاص يف بب احلق يف الانتصاف وجرب الرضر ا

 . حبقوقهم أ و حرايهتم أ و املعطيات ذات الطابع الشخيص اخلاصة هبم 

طنية للسجالت بعتبارها مؤسسة معومية تمتتع  عىل اإحداث الواكةل الو  23تنص املادة  .10

بلشخصية الاعتبارية وبلس تقالل املايل لتكون اإحدى الراكئز ال ساس ية لهذا القانون كام تنص 

عىل أ ن هذه الواكةل ختضع لوصاية ادلوةل. ويتضح من هاتني املادتني ومن املواد  24املادة 

بنوع من الاقتصاد يف حتديد طبيعة الواكةل أ هنا مطبوعة  34و 33الالحقة، خاصة املاداتن 

وتشكيلهتا وبنوع من عدم ادلقة فامي يتعلق بلوصاية اليت ختضع لها. وعىل هذا النحو فاإن املادة 

دارة الواكةل يتكون من عدة أ عضاء من بيهنم ممثلو الإدارة دون أ ن  33 تنص عىل أ ن جملس اإ

 حتدد مايه الإدارات املعنية هبذه المتثيلية.  

س ناد ذكل    ص صي ن ت حتديد الإدارة أ و الإدارات املعنية وعدد ممثلهيا، وعند الاقتضاء، ال  توصية:  عىل اإ

ىل نص تنظميي.   اإ

يف  ا، أ ن هناكل تعدد25ومما يالحظ كذكل عىل مقتضيات هذه املواد، ولس امي املادة  .11

من   ،ين للساكناملضمنة بلسجل الوطالإدارات و الهيئات اليت ميكن أ ن يقع تقامس املعطيات 

العمومية والهيئات املهنية املنظمة، مما يطرح  الهيئاتقبيل الإدارات العمومية وامجلاعات الرتابية و 

اإشاكل يتعلق بتأ مني سالمة هذه الاس تعاملت من دلن مجمل هذه اجلهات، اليت قد ل تتوفر،  

تحصل علهيا وحاميهتا، فضال عن ذكل، عىل البنيات الالزمة لضامن أ من املعطيات الشخصية امل 



 

 

 

انهيك عن عدم وضوح العالقات اليت تقوم حامت يف هذا الس ياق بني خمتلف املكوانت املذكورة 

 يف مرشوع هذا القانون. 

وضع ضوابط خاصة بتبادل املعطيات واملعلومات والواثئق بني خمتلف اجلهات املنصوص علهيا   توصية: 

 مني سالمة اس تعامل هذه املعلومات من دلهنا. ومبسؤولية هذه اجلهات عن تأ   25يف املادة  

عىل أ ن مقتضيات هذا القانون تدخل حزي التنفيذ ابتداء من اترخي نرش  45تنص املادة   .12

ن من شأ ن  أ ن يؤخر  هذا املقتىضالنصوص التنظميية الالزمة لتطبيقه بجلريدة الرمسية، واإ

ذ علام بأ ن النصوص التنظميية املتوقع دخول هذا القانون، وخاصة مقتضياته اجلوهرية، حزي التنفي

 ب: صدورها يصل عددها اإىل تسعة وتتعلق 

 (؛6تمتمي لحئة املعطيات اليت يتضمهنا السجل الوطين للساكن )املادة  -

كيفيات طلب التقييد يف السجل الوطين للساكن بلنس بة للمغاربة وال جانب املقميني بلرتاب  -

 (؛7املغريب )املادة 

 (؛8الرمقي وكيفيات منحه )املادة خصائص املعرف  -

الصيغة احلسابية لتنقيط ال رس بناء عىل املعطيات املرتبطة بظروفها الاقتصادية والاجامتعية  -

 (؛11)املادة 

 (؛12كيفيات تقييد ال رس يف السجل الاجامتعي املوحد وحتيني املعطيات املتعلقة هبا )املادة  -

 (؛14تصادية لل رس )املادة حتديد لحئة املعطيات الاجامتعية والاق  -

 (؛ 17حتديد كيفيات املطالبة بتشطيب التقييد من السجل الاجامتعي املوحد )املادة  -

كيفيات حتقق الواكةل من صدقية املعطيات املرصح هبا دلى الإدارات العمومية وامجلاعات  -

 (؛28الرتابية والهيئات العمومية واخلاصة )املادة 



 

 

 

ةل بلك تغيري يطرأ  عىل املعطيات اليت س بق الترصحي هبا أ ثناء كيفيات الترصحي دلى الواك  -

 (؛30التقييد )املادة 

ال جل ال قىص لصدور مجيع النصوص التنظميية املنصوص علهيا يف هذا القانون يف س نة   حتديد  توصية: 

 من اترخي نرش نص القانون يف اجلريدة الرمسية. ابتداء 



 

 

 

 72.18  توصيات اجمللس بشأ ن مرشوع القانون رمق

 املقتىض  التوصية 

تصدير نص القانون اذلي سوف يصدر بديباجة تربز أ مهيته وس ياقه وأ س باب  

نزوهل والغاايت الكربى املتوخاة منه واملرجعيات املعمتدة خلفية لصياغته وبناء  

مقتضياته، وتكشف عن روحه مبا يسمح عند الاقتضاء بتفسري بعض مقتضياته 

 ا تطبيقا سلامي.  تفسريا مناس با و/أ و تطبيقه

 1 نص املرشوع باكمهل

 

ضورة اس تحضار التحدايت اليت س يكون عىل الاس هتداف رفعها اعتبارا  

ا بالدان مؤخرا يف  ملرشوع المنوذج التمنوي واس تلهاما للتعبئة الشامةل اليت عرفهت

 ء كوروان.بس ياق مواهجة و

 2 املادة ال وىل



 

 

 

 املقتىض  التوصية 

عريفات الواردة يف املادة الثانية هتم :  اإضافة تعريفات أ خرى اإىل الت العمل عىل

ال رسة، املعرف الرمقي، أ صناف الفئات املس هتدفة بدلمع الاجامتعي من قبيل  

عاقة، ال شخاص بدون مأ وى، ال طفال يف وضعية   ال شخاص يف وضعية اإ

 .النساء املعيالت لل رس، الهشاشة اجامتعية صعبة، املس نني،

 3 املادة الثانية 

حاةل عىل مدونة ال رسة، وعند الاقتضاء، اس تعامل مفاهمي جمردة الاكتفاء بلإ 

من قبيل )عدم اكامتل ال هلية أ و احلرمان اللكي أ و اجلزيئ مهنا...( مع أ خذ  

عاقة وحقهم يف املساواة ومس تلزمات حاميهتم من لك   ال شخاص يف وضعية اإ

 متيزي بعني الاعتبار.

 ن الباب الثاين املتعلق بلسجل الوطين للساك

  ( 7و 6و 5و 4)املواد 
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 املقتىض  التوصية 

ماكنية التسجيل التلقايئ بناء عىل مسطرة   ضافة فقرة اإىل هذه املادة تسمح بإ اإ

حمددة، تمت صياغهتا عىل النحو التايل: "كام ميكن الاس تفادة من الاس هتداف  

 من خالل مسطرة خاصة تبارشها الواكةل بناء عىل املعطيات املتوفرة دلهيا."               

   :10ادة امل

طاره تسجيل   حيدث جسل رمقي حيمل امس "السجل الاجامتعي املوحد" يمت يف اإ

ال رس قصد الاس تفادة من برامج ادلمع الاجامتعي اليت ترشف علهيا الإدارات  

 ، وذكل بناء عىل طلب يقدمه الشخص املرصح بمس ال رسة. ةالعمومي

5 

زاته وعىل املعايري  التنصيص يف هذه املادة عىل قاعدة الاحتساب ومرتك

ال ساس ية اليت سيمت اعامتدها يف معلية التنقيط واليت س تكون، عىل لك حال،  

موهجة للنص التنظميي عند صياغته، اعتبارا لدلور اجلوهري اذلي تلعبه معلية  

التنقيط يف حتديد الاس تفادة من برامج ادلمع الاجامتعي من عدهما،  

يزي ولرضورة المتتع بحلقوق ال ساس ية واس تحضارا ملبدأ ي املساواة وعدم المت 

لهيا.   والولوج اإ

 :11املادة 

 ييل: هيدف السجل الاجامتعي املوحد اإىل ما 

معاجلة املعطيات الاجامتعية والاقتصادية املتعلقة بل رس بطريقة   -

لكرتونية، من خالل جتميعها وتسجيلها وحفظها وحتييهنا وتغيريها عند   اإ

 الاقتضاء؛ 

عىل املعطيات املرتبطة بظروفها الاجامتعية   تنقيط ال رس بناء -

 والاقتصادية وفق صيغة حسابية حتدد بنص تنظميي؛ 
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 املقتىض  التوصية 

عداد القوامئ الامسية لل رس متضمنة نتاجئ التنقيط اخلاصة بلك أ رسة   - اإ

واملعرف الرمقي اخلاص بلك فرد من أ فرادها وكذا املعطيات املتعلقة هبا  

عي، عىل أ ساس العتبة  من أ جل الاس تفادة من برامج ادلمع الاجامت

 احملددة للك برانمج.  



 

 

 

 املقتىض  التوصية 

ن الطابع املتغري للمعطيات الاقتصادية والاجامتعية ضورة النص رصاحة يف   اإ

ماكنية استامثر مجيع املصادر واملعلومات املوثوقة اليت ختزتهنا   هذه املادة عىل اإ

امية  وتوفرها أ و تتوصل هبا بعض املؤسسات الوطنية من قبيل املندوبية الس

للتخطيط، يف حدود صالحيات الواكةل ونطاق هماهما، بدل من الاقتصار عىل  

"املعطيات الاقتصادية والاجامتعية لل رس"، مع أ خذ مبدأ  تبادل املعطيات  

 واملعلومات والواثئق بعني الاعتبار.

 :14املادة 

نص   عالوة عىل املعطيات الاجامتعية والاقتصادية لل رس احملددة لحئهتا مبوجب
تنظميي، يتضمن السجل الاجامتعي املوحد بلنس بة للك فرد من أ فراد ال رسة  

   التالية:املعطيات 

 املعرف املدين والاجامتعي الرمقي؛  -

 الامس الشخيص والعائيل؛  -

 اترخي وماكن ولدة املعين بل مر وعنوان سكنه. -

يت تس تفيد  السجل الاجامتعي املوحد لحئة برامج ادلمع الاجامتعي الكام يتضمن 
 مهنا الرسة. 

7 

توضيح نوعية هذه املصادر اليت ميكن اس تقاء املعطيات مهنا مع   العمل عىل 

 ربط هذه الإماكنية بنطاق همام الواكةل وصالحياهتا. 

   :15املادة 

ضافة اإىل املعطيات املرصح هبا من دلن ال رس خالل معلية التقييد   ميكن للواكةل، اإ

أ ن تس تغل من أ جل التأ كد من حصة هذه   يف السجل الاجامتعي املوحد،
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 املقتىض  التوصية 

املعطيات والقيام بعملية تنقيط ال رس، مجيع املعطيات اليت ميكن احلصول علهيا  

من أ ي مصدر أ خر كيفام اكنت طبيعته دلى الإدارات العمومية أ و امجلاعات  

الرتابية أ و الهيئات العمومية أ و اخلاصة. وذكل يف اإطار التقيد بملقتضيات  

والتنظميية املتعلقة حبامية ال شخاص اذلاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات   الترشيعية

 الطابع الشخيص. 

تدقيق هذه املقتضيات نظرا ملا ميكن أ ن تشلكه من مس حبامية املعطيات ذات  

الطابع الشخيص وبلشفافية اليت ينبغي أ ن تطبع معل الإدارة، وملا يقتضيه  

ضفاء  احرتام دور القضاء يف حامية احل قرار أ ليات للمراقبة، واإ قوق واحلرايت مع اإ

الصبغة القضائية عىل مجيع الإجراءات، ومراعاة الضامانت اليت ينبغي أ ن متنح  

لل شخاص يف بب احلق يف الانتصاف وجرب الرضر يف حال املس حبقوقهم أ و  

 حرايهتم أ و املعطيات ذات الطابع الشخيص اخلاصة هبم. 

 قوق ال شخاص املقيدين بلسجالتالباب اخلامس املتعلق حب

 (22و 21و 20و 19)املواد 
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 املقتىض  التوصية 

حتديد الإدارة أ و الإدارات املعنية وعدد ممثلهيا، وعند الاقتضاء، النص   عىل  

س ناد ذكل اإىل نص تنظميي.   اإ

 الباب السادس املتعلق بلواكةل الوطين للسجالت 

 (34و 33و 24و 23)املواد 

10 

يات واملعلومات والواثئق بني خمتلف اجلهات  وضع ضوابط خاصة بتبادل املعط 

ومبسؤولية هذه اجلهات عن تأ مني سالمة اس تعامل   25املنصوص علهيا يف املادة 

 هذه املعلومات من دلهنا. 

 :25املادة 

   التالية:تناط بلواكةل املهام 

  )...( 

املعطيات الالزمة لتبس يط املساطر الإدارية وتبادل املعلومات بني   وضع -5

دارات وحتقيق التعاضد يف الوسائل بيهنا، وتيسري الولوج اإىل اخلدمات اليت  الإ 

تقدهما الإدارات العمومية وامجلاعات الرتابية والهيئات العمومية، والهيئات املهنية  

ل تكل   شارة هذه ال خرية. ول ميكن أ ن هتم هذه املعطيات اإ املنظمة رهن اإ

 تكل املتعلقة بملعطيات البيومرتية؛ لسجل الوطين للساكن بس تثناء املضمنة ب

 )...( 
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 املقتىض  التوصية 

حتديد ال جل ال قىص لصدور مجيع النصوص التنظميية املنصوص علهيا يف هذا  

 القانون يف س نة ابتداء من اترخي نرش نص القانون يف اجلريدة الرمسية. 

 :45املادة 

ظميية  تدخل أ حاكم هذا القانون حزي التنفيذ ابتداء من اترخي نرش النصوص التن 

 الالزمة لتطبيقه بجلريدة الرمسية.
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