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يتعلق مبنظومة استهداف  72.18مذكرة خبصوص مشروع قانون رقم 
 املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت

 
مبجلس املستشارين بتاريخ  72.18أودع السيد رئيس احلكومة مشروع قانون رقم  
 ة والبنيات األساسية بتاريخ ، وأحيل على جلنة الداخلية واجلماعات الرتابي2020فرباير 13
 .2020 فرباير 19

يسجل مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية اهلدف النبيل والبالغ األمهية  إذو 
السجل االجتماعي الوارد يف اخلطاب امللكي، اهلادف إىل إحداث  يمن املشروع األصل

االجرائي  يف جانبهال االنشغاأن بعض بنود مشروع القانون تثري بعض بواعث  إال ،املوحد
حبماية احلياة اخلاصة لألفراد املتعلقة من زاوية حقوق اإلنسان، خاصة تلك  نااليت تساءلو 

، وهو املوضوع الذي سبق للمركز أن أواله واملعطيات ذات الطابع الشخصي املرتبطة هبا
أن يساهم اهتماما خاصا ضمن أنشطته وبراجمه. لذلك يتقدم املركز هبذه املذكرة على أمل 
 املشرع يف تصحيح مكونات مشروع القانون ذات الصلة اليت تثريها هذه املذكرة.

 مرجعية االستفادة من برامج الدعم االجتماعي –أوال 
يوليوز  29تعود هذه املرجعية اىل اخلطاب امللكي مبناسبة عيد العرش بتاريخ 

 حداث "السج " ... املبادرة اجلديدة إلاعترب جاللة امللك أن  ، حيث2018
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االجتماعي املوحد" بداية واعدة، لتحسني مردودية الربامج االجتماعية، تدرجييا وعلى 
 املدى القريب واملتوسط.

وهو نظام وطين لتسجي  األسر، قصد االستفادة من برامج الدعم االجتماعي، 
ة على أن يتم حتديد تلك اليت تستحق ذلك فعال، عرب اعتماد معايري دقيقة وموضوعي

 وباستعمال التكنولوجيات احلديثة.
إن األمر يتعلق مبشروع اجتماعي اسرتاتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من 

يعكس جمرد برنامج حكومي لوالية واحدة، او رؤية قطاع أكرب من أن  املغاربة. فهو
 وزاري، او فاع  حزيب او سياسي".

اد "السجل االجتماعي أن اهلدف املتوخى هو اعتماخلطاب امللكي يتبني إذن من 
املوحد" كمنظومة حديثة ومعقلنة، تعتمد التكنولوجية احلديثة، قصد التمكن من معايري 
دقيقة وموضوعية تسهل حتديد الفئات املستفيدة من برامج الدعم االجتماعي بناء على 

 االستحقاق.
، 72.18على حتليل مكونات مشروع القانون رقم هنا ، سنعمل ذلكانطالقا من  

إحداث "السجل الوطين  عالوة علىالسجل االجتماعي املوحد، الذي يتضمن إحداث 
يعدان اسرتاتيجيني يف بناء الدولة،  لذين، وال"الوكالة الوطنية للسجالت "و"للسكان 

)هبدف حتديد مكوناته  ويفرض املنطق ان يكونا موضوع نقاش جمتمعي ومؤسسايت موسع
 .يتعدى جمرد مشروع قانون عادي طة هبما...(ومن يسهر على ذلك واملساطر املرتب

وهو باملناسبة ممول هذا  -ة اليت نشرها البنك الدويلياللوحة التعريف إىلوبالعودة 
حتت عنوان: املغرب: مشروع تطوير أنظمة حتديد اهلوية واالستهداف هبدف - املشروع

 Maroc: Projet de développement des systèmes d’identificationاحلماية االجتماعية/
                                                        et de ciblage pour la protection sociale.، 
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 على متويل: 2017فان جملس إدارة البنك الدويل صادق يف مارس 
  سجل وطين للحالة املدنية مع معرف وحيد، ويغطي جمموع ساكنة املغرب

 واملواليد اجلدد، وأيضا األجانب يف وضعية قانونية، فيهم القاصرين نمب

 اقتصادية لألفراد واألسر -سجل اجتماعي، يضمن فيه املعطيات السوسيو
هبدف حتديد الفئات األكثر احتياجا واليت تتوفر فيها شروط االستفادة من 

 اخلدمات االجتماعية،

 إطار مؤسسايت، وقانوين وعمليايت-opérationnel-ستعمال ضامن حلسن ا
ودميومة السجلني، والذي سيساهم يف إحداث الوكالة الوطنية للسجالت،  
كمؤسسة مركزية مكلفة بتسيري وضمان االستغالل األمثل للمعلومات 
املضمنة يف السجلني، وأيضا مستوى عال فيما خيص محاية املعطيات 

 وسريتها.

طة سجل يتضح مما سلف، ان اهلدف ينحصر يف االستهداف االجتماعي بواس
تطوير احلالة املدنية حىت تشمل كافة الساكنة واملقيمني بصفة شرعية اجتماعي واالخنراط يف 

وهو ما ميكن أن يشكل مستقبال موضوع وكالة وطنية للسجالت، مع ضرورة  ،يف املغرب
 توفري الشروط املوضوعية ملؤسسة اسرتاتيجية من هذا النوع.

  18.72مكونات مشروع قانون رقم   -ثانيا
 املشروع بنية   .1

زيادة على السجل الوطين للسكان والوكالة الوطنية للسجالت، ينص املشروع على 
 8، حيث تؤكد املادة إحداث معرف رقمي وحيد لكل مغريب او مقيم فيه بصورة شرعية

منه على انه "ال مينح لكل شخص اال معرف رقمي واحد، وال ميكن إعادة منحه ألي 
 .شخص آخر "
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يف النقاش النظري لقضايا املعرف الرقمي املوحد، ألنه يتحدد يف كل حالة  وضلن خن
نه يطرح يف البيئة املغربية أ إال بالبنية املؤسساتية والقانونية ومتانة الشبكة احلاضنة له.

 نطرح من أمهها ما يلي: متعددةوإشكاليات حتديات 
  منوذج إنAadhar  وليد بنية البنك الدويل، هو  الذي يوصي بهاهلندي

علما أن هذا ، مؤسساتية وقانونية ال عالقة هلا بالواقع املغريب سكانية/إثنية،
ردهات احملكمة العليا  إىلوصلت  النموذج لقي ومازال معارضة قوية يف بيئته،

 اهلندية اليت أبطلت عدة استعماالت له،

  واليت االجتماعي ،تعدد األهداف اليت يبتغيها املشروع بعيدا عن االستهداف
 ستكون موضوع معاجلة مستقلة،

  يتم تقاسم املعطيات اجملمعة معها، من  أنواهليئات اليت ميكن  اإلداراتتعدد
قبيل اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية واهليئات العمومية، واهليئات 

ربط التعدد قد مت و  ،من املشروع( 25اخلاصة، واهليئات املهنية املنظمة )املادة 
السيما ذات احلساسية منها )البيو مرتية(،  املعطيات اجملمعة ر حبجماملذكو 

 يطرح تساؤال عريضا حول تأمني وسالمة هذه االستعماالت.وهو ما 

 أننان هذا املقرتح يثري قضايا تكتسي طابعا يبعث على القلق، خاصة فإذلك ل
يها الدستور احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية اليت حيممقتضيات هتم سنصبح أمام 

والقوانني الوطنية والدولية، واليت ستصبح يف متناول جهات متعددة ال تتوفر على البنيات 
األمر الذي قد يضر  ،املعطيات مؤسساتيا وتأهيال وخربة وثقافة هذه الالزمة لضمان أمن

 باألهداف النبيلة املتوخاة من املشروع.

يف نقاش بناء لتمكني بالدنا راطية دراسات حقوق اإلنسان والدميقكز مر ومسامهة من 
على  والقانوين، وتساعدهصدقيتها، ومالئمة لبنائنا املؤسسايت هلا من وسيلة تعريف وآلية 

، يقدم مشاريع السياسات العمومية حتقيق أهداف رقمنة االقتصاد واملعامالت كما حددهتا
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ا القانون ذات املركز بعض مالحظاته وحتفظاته وانشغاالته خبصوص بعض مقتضيات هذ
 الصلة باملعطيات الشخصية.

 ،الدول الدميقراطية اليت أخذت باملعرفات القطاعيةعدد من جتارب  التعرف على إن
بطاقة  رقم جيعل من، فإننا جنده النموذج اإلسباينكبيئتنا  منوذج قريب من من خالل 

 وثائق اإلداريةال، ميكن استعماله يف مجيع اعام اقطاعي امعرف (DNI) التعريف الوطنية

التسجيل يف  اجلبائية،)جواز السفر، رخصة السياقة، رخص القنص والصيد، املعامالت 
، دفاتر التوفري، فتح احلسابات البنكية) املاليةاملعامالت ويف  املباريات، طلب منح....(

ل ومقاب كاالخنراط يف نقابة أو هيئة مهنية(.املهنية )عمليات البورصة...( ويف اجملاالت 
 (.DNI) الوطنية التعريف بطاقة رقم ذلك هناك رقم للضمان االجتماعي خمتلف عن

ولضمان ولوج املواطن جلميع اخلدمات العمومية، مت إصدار بطاقة وطنية اليكرتونية 
يونيو  22بتاريخ  11/2007متضمنة ملنظومة تعريف مدجمة وتوقيع اليكرتوين )قانون 

 31، دخل حيز النفاذ يف للخدمات العمومية للمواطنني االلكرتويناملتعلق بالولوج  2007
 (.2009دجنرب 

 ملاذا قدمنا هذا النموذج؟
ألننا وجدنا فيه املواصفات اليت ستوفرها البطاقة الوطنية للتعريف اإللكرتونية 

صدور امللتقيات، ستدخل حيز النفاذ مبجرد اجلديدة، واليت حسب تقدميها يف العديد من 
للتعريف على  الوطنية هلا. ومن الزاوية الفنية تتوفر هذه الصيغة من البطاقة وص املنظمةالنص

وصورة ثالثية حلملها املقومات التقنية احلاملة اليكرتونيا)رقاقة متضمنة للمعطيات الشخصية 
-وقن سري يتحكم فيه شخصيا حامله، ميكن التحقق من صدقية هوية األبعاد(،

authentification-دمة ما، اما بواسطة القن السري الذي يتوفر عليه مقدمها لطلب خ
 .NFZتقنية  عرب أوأو قراءة بصمته البيوميرتية 
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توفري البنية املؤسساتية والقانونية املصاحبة هلذا اإلصالح من شأنه ، فإن كما أسلفناو 
وفق بيئة مغربية توفر لنا صدقية  72.18حتقيق األهداف اليت يتوخاها مشروع القانون رقم 

 إطاراملعامالت وسالمة تداول املعطيات بني خمتلف املؤسسات العمومية واخلاصة ويف 
 اظ على سلطة سيادية للدولة.احلف

فإهنا ختضع  جتدر اإلشارة إىل أنه حىت يف الدول اليت أخذت باملعرف الرقمي املوحد،
 املركزي، إدارةمنحه واستعماله، مبا يف ذلك من طرف مؤسسات اسرتاتيجية للدولة )البنك 

الوضع والبنيات اليت  بلجيكا. وهوالضرائب...( لقوانني وتراخيص خاصة، كما هو حال 
 عليها راهنا يف بالدنا.  ال نتوفر
 اهلدف من املعاجلة  .2

 استهداف اجتماعي من خالل وضع يف وقت حدد فيه جاللة امللك اهلدف يف
رقم  ونمنظومة وطنية لعقلنة االستفادة من برامج الدعم االجتماعي، يضيف إليها القان

 غايات واهداف أخرى: 72.18

 الرتاب فوق املقيمنياملغاربة و  جلميع الشخصية املعطيات ومعاجلة جتميع 

 (؛5و4)املادتان  اوحدم رقميا معرفا ومنح كل واحد الوطين
 العامة واهليئات اإلدارات بني املعلومات وتبادل اإلدارية املساطر بسيطت 

 (؛25و 5املنظمة )املادتان  اهليئات وكذا واخلاصة
 الرتابية واجلماعات العمومية اإلدارات تقدمها اليت اخلدمات إىل الولوج تيسري 

 (؛5واخلاصة)املادة  العمومية واهليئات
 الرتابية واجلماعات العمومية اإلدارات فائدةل التكميلية املعطيات بعض توفري 

 .(5املادة واخلاصة ) العمومية واهليئات
وباقي البينية بني خمتلف املكونات املنصوص يف مشروع القانون  وتبقى العالقة

املعرفات القطاعية املعمول هبا حاليا، غري واضحة.كما أن اعتماد الربط البيين على معرف 
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خماطر التعرف على خصوصيات الفرد او ميوالته أو خياراته  رقمي موحد ال خيلو من
 انطالقا من املعاجلة اآللية للمعطيات الشخصية احملصل عليها.

 حجم املعطيات اجملمعة: .3
 التقليدية، كاالسم العائلي  عالوة على املعطيات :املعطيات اجملمعة الثابتة

كنه، جتمع معطيات وعنوان س باألمروالشخصي ومكان الوالدة وجنسية املعين 
 قد تكتسي طابع احلساسية، من قبيل:

 املعرف املدين واالجتماعي الرقمي، •

 اقتصادية لألسرة.-املعطيات السوسيو •
 خبصوص املعطيات إما ؛سبق وان تعرضنا إلشكالية املعرف الرقمي الوحيد

ادي لألسر، ويف انتظار التعرف على شكليات تنقيط األسر يتوجب تف اقتصادية -السوسيو
 آلية للمعطيات.تقييم سلوك األشخاص انطالقا فقط من معاجلات 

 وذلك من خالل: :الثابتة اجملمعة غري املعطيات 

  ؛املعطيات صحةإمكانية اللجوء اىل أي مصدر هبدف التأكد من 

  بنص تنظيمي.إمكانية تتميم الئحة املعطيات اجملمعة 

 يثري جتميع املعطيات غري الثابتة إشكاليتني:
 الشخص املعين هبا،  واحلق يف إخبارة شفافية تداول املعطيات الشخصية قضي

 وما يرتبط به من حقوق أخرى،

 األخذ بنهج الئحة مفتوحة لتجميع املعطيات، ال يساعد على التوقعية      
-Prévisibilité- ألمن لأساس كعلى تعزيز الثقة   القانون، وأيضاجمال  يف

 القانوين.

  ات األصابع بصمو لوجه، يف صورة بيوميرتية ل حددت :ةالبيوميرتياملعطيات
من املشروع(، وهي املعطيات الثابتة اللصيقة  6وصورة لقزحية العينني )املادة 
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املالحظات إثارة الذي يقتضي  األمربشخص اإلنسان وتكتسي حساسية بالغة، 
 التالية:

  دة، مما يتطلب تناسبية املعطيات اجملمعة واملعاجلة مع الغايات احملدإشكالية
، خصوصا إذا كان بإمكان استعمال صنف ختيارهذا اال دواعيتوضيح 

واحد من هذه املعطيات أن يؤدي نفس النتيجة، سواء من زاوية حتديد اهلوية 
منها، علما بأن جواز السفر كوثيقة اسرتاتيجية وخاضعة لقواعد أو التحقق 

ه حجم املعطيات وطنية ودولية، وإجراءات سالمة مرتفعة ال يطلب في
 من املشروع، 6البيوميرتيةالواردة يف املادة 

  تطرح الصورة البيوميرتية للوجه حتديا مضاعفا، اذ مع انتشار التكنولوجيا
 دون علم الشخص املعين هبا،عليها احلصول ميكن 

  خماطر ختزين املعطيات البيوميرتية، حيث تقتضي املمارسة السليمة أن ختزن
 حوامل شخصية يف ملكية الشخص املعين.هذه املعطيات يف 

 النص إعمالعدم قدرة التنبؤ بكيفيات   -ثالثا
من زاوية اهلندسة القانونية، أحال املشروع العديد من القضايا الفنية، ذات الصلة  
ال سيما ما يتعلق حبماية احلياة اخلاصة، على نصوص تنظيمية، ولن  ،جبوهر املوضوعالوثيقة 

التنفيذ اال بعد نشر نصوصه التنظيمية باجلريدة الرمسية، وفق ما تنص  يدخل القانون حيز
 من املشروع. 45عليه املادة 

 :مبا يلي يتعلق األمرو 
 للسكان )املادة الوطين السجل يف للتسجيل املطلوبة املعطيات الئحة تتميم 

 ؛( 6
 ( ؛7 للسكان )املادة الوطين السجل يف التسجيل كيفيات 
 ( ؛8 الرقمي )املادة املعرف حمن وكيفيات خصائص 
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 اقتصادية  السوسيو بظروفها املرتبطة املعطيات أساس على األسر تنقيط
 ؛(10 )املادة

 واملدين  االجتماعي بالسجل معطياهتا وحتيني األسر تسجيل وشروط كيفيات
 ؛(12 )املادة

 ؛( 14لألسر )املادة  اقتصادية السوسيو املعطيات الئحة 
 ( ؛17 املوحد )املادة االجتماعي سجلال يف التسجيل تشطيب 
 ( ؛علما انه مل حتدد 28املعطيات )املادة صدقية من التحقق توفريخدمات 

 الوسيطة اليت ستقدم هذه اخلدمات؛ اهليئات اعتماد كيفية
 التقييد أثناء هبا املصرح املعطيات على يطرأ تغيري بكل الوكالة لدى التصريح 

 (.30للسكان )املادة  الوطين بالسجل

الوكالة الوطنية للسجالت  ستعتمدهميكن أن نضيف إىل ذلك، دفرت املساطر الذي 
والذي ، والذي هو معرف رقمي وحيد، الرقمية لتدبري معاجلة املعطيات املدنية واالجتماعية

الصياغة القانونية املعتمدة يف املشروع تفتقر ف املشروع.أحد أخطر مكونات هذا يشكل 
 ،-prévisibilité-والتوقعية ،-clarté-الوضوحلألمن القانوين:  للمقومات الثالثة

 .-lisibilité -واملقروئية

  للمشروع احملتملةالتداعيات بعض   -رابعا
 أحاهلا النهائية للمشروع واإلفصاح عن جمموع املكونات الفنية اليت انتظار الصيغةيف  

 على نصوص تنظيمية، نلخص االنعكاسات احملتملة يف:
 ماد على جتربة واحدة وحماولة استنساخها يف بيئة مؤسساتية وقانونية االعت

 جدريا عن تلك اليت احدث فيها؛وسكانية خمتلفة 

 التسجيل يف السجل الوطين للسكان لالستفادة من اخلدمات  شرطية
 واهليئات ةاالجتماعية اليت تقدمها اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابي
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ملن ال يرغب يف التقيد يف السجل  امتييزي اإجراء ستشكلواليت العمومية، 
 عيد مبناسبة املذكور. كما اهنا ال تتماشى مع نص وروح اخلطاب امللكي

 إىل إحداث سجلتطرق فقط  ، الذي2018 يوليوز 29بتاريخ  العرش

 ؛هبدف عقلنة االستهداف االجتماعي موحد اجتماعي

 من خالل غياب سياسة  عدم توفري ظروف جناح مشروع جمتمعي اسرتاتيجي
 ؛لفاعلني املعنينيتواصلية واستشارات مع خمتلف ا

  غياب دراسة لتحديد املخاطر احملتملة على احلياة اخلاصة، واالنعكاسات
ضمن عليها املشروع  نصعلى املؤسسات العمومية اليت تسهر على مهمات 

 ؛اختصاصاته

  ا مع شركائنا التزامات اململكة دوليا، السيمانعكاسات املشروع على
 االقتصاديني ويف مقدمتهم االحتاد األورويب، وكذا جملس أوروبا.

لقد اعتمدت بالدنا خالل السنوات املاضية جمموعة من اخلطوات لتعزيز محاية 
املواطنني من استغالل التحليل اآليل للمعطيات ذات الطابع الشخصي، نذكر منها إحداث 

يات ذات الطابع الشخصي، واملديرية العامة ألمن نظم اللجنة الوطنية ملراقبة محاية املعط
وبروتوكوهلا اإلضايف. لذلك ال بد  أوروباجمللس  108املعلومات، واملصادقة على االتفاقية 

من أخذ رأي هذه املؤسسات وغريها من ذوي االختصاص باالعتبار، واحرتام مقتضيات 
من املطلوب جعل هذه اآلراء  بالدنا يف هذا اجملال. وسيكونبلااللتزامات الدولية 

احلياة اخلاصة وفقا  ةواملقتضيات يف متناول املشرع قصد احلرص على ضمان احلق يف محاي
 ملا يضمنه دستور اململكة. 

 2020مارس  10الرباط 
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