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يهــدف رأي املجلــس االقتصــادي 
حــول  والبيئــي  واالجتماعــي 
72.18 رقــم  القانــون  مشــروع 

اســتهداف  ب«منظومــة  املتعلــق 
الدعــم  برامــج  مــن  املســتفيدين 
الوكالــة  وبإحــداث  االجتماعــي 
مت  الــذي  للســجالت»،  الوطنيــة 
إعــداده يف إطــار إحالــة ذاتيــة، إلى 
والوقــوف  املشــروع  هــذا  دراســة 
علــى مــدى مســاهمته يف منظومــة 
تعزيــز  ويف  االجتماعــي  الدعــم 
حمايــة األشــخاص الذاتيــني جتــاه 
الطابــع  ذات  املعطيــات  معاجلــة 

لشــخصي. ا

االســتثنائية،  دورتهــا  وخــالل 
املنعقــدة بتاريــخ 16 يونيــو 2020، 

صادقــت اجلمعيــة العامة للمجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 

باإلجمــاع علــى هــذا الــرأي. 

ويشــير رأي املجلــس إلــى أنــه مــن 
الناحيــة املعياريــة، يحتــرم مشــروع 
القانــون 72.18 احلقــوق املضمونــة 
دســتوريا، ولكنــه قــد ينطــوي علــى 
بعــض املخاطــر يف مــا يتعلــق بحــق 
التصــرف واحلــق يف حماية احلياة 
اخلاصــة. غيــر أنــه أغفــل بعــض 
ــن  ــن الســكان كالقاصري ــات م الفئ
دون ســكن قــار، ولــم يســن تدابيــر 
ال  التــي  األســر  وضعيــة  تراعــي 
محــل  يثبــت  مبــا  اإلدالء  ميكنهــا 
ســكناها وكــذا األســر التــي قــد ال 
تصــل أو ال تســتطيع الوصــول إلــى 

املعلومــة املتعلقــة بوجــود برنامــج 
للدعــم االجتماعــي.

اجتماعــي  ســجل  إحــداث  إن 
موحــد ووكالــة وطنيــة للســجالت، 
يبــدو مبــادرة وجيهــة ومبــررة، علــى 
اعتبــار أنــه يشــكل وســيلة ملعاجلــة 
الذكــر.  الســالفة  االختــالالت 
كمــا أن إحــداث الســجل الوطنــي 
مســبقاً  شــرطاً  ليــس  للســكان 
االجتماعــي  الســجل  إلحــداث 
املوحــد، لكــن مــن شــأنه أن يســاهم 
عمليــة  وتبســيط  تيســير  يف 
االجتماعــي  الســجل  يف  التقييــد 

املوحــد.

يرى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أنه يتعني:

í:تعزيز مضامين مشروع القانون، من خالل
إدراجــه يف صلــب رؤيــة اســتراتيجية للحكومــة يف مجــال احلمايــة االجتماعيــة، والتــي ينبغــي أن متكــن مــن حتديــد: 
عــدد البرامــج االجتماعيــة التــي يتعــني تنفيذهــا، واألهــداف، واخليــارات املعتمــدة يف كيفيــات االســتهداف، 
واملعاييــر والعتبــات املتعلقــة بأهليــة االســتفادة مــن البرامــج االجتماعيــة، واملعطيــات االجتماعيــة «غيــر احلساســة» 

التــي ســيتم جتميعهــا، ونظــام أو أنظمــة تنقيــط األســر التــي ينبغــي اعتمادهــا؛
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توسيع نطاق التشاور والتنسيق مع مجموع الفاعلني املعنيني.

í:تجويد مشروع القانون، من حيث
تغييــر عنــوان مشــروع القانــون ليحمــل العنــوان التالــي «القانــون رقــم 72.18 املتعلــق بإحــداث الســجل -

االجتماعــي املوحــد والســجل الوطنــي للســكان والوكالــة الوطنيــة للســجالت».

م الرؤيــة االســتراتيجية لبالدنــا يف مجــال احلمايــة االجتماعيــة، وتُــدرج مشــروع - تضمينــه ديباجــة تُقــدِّ
القانــون ضمــن منظومــة احلمايــة االجتماعيــة، وحتــدد بشــكل أوضــح الغــرض مــن مشــروع القانــون وحتيــل 

ــات األساســية املنصــوص عليهــا يف الدســتور.  ــى احلقــوق واحلري إل

í .«ح تقديم تعاريف دقيقة لمفاهيم «األسرة» و«الُمقيم» و«المصرِّ
حتســني حكامــة منظومــة الســجالت والتقييــد مــع العمــل، يف إطــار إجــراءات املواكبــة، علــى إرســاء تدبيــر -

حتليلــي وتنظيمــي لــكل ســجل داخــل الوكالــة علــى حــدة، مــا يفتــح املجــال أمــام إمكانيــة الفصــل بــني الســجل 
الوطنــي للســكان والســجل االجتماعــي املوحــد إذا تبينــت ضــرورة ذلــك مســتقبًال. 

í:تعزيز السجل االجتماعي الموحد. في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي
التقليــص مــن مخاطــر اإلقصــاء مــن خــالل دراســة إمكانيــة إحــداث مصلحــة للوصايــة االجتماعيــة، ميكــن -

أن تكــون تابعــة للجماعــات الترابيــة، تعمــل علــى إدمــاج األشــخاص يف «وضعيــة الشــارع». 

تعزيز حماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي.-

تفادي احلرمان احملتمل ألحد أو كل أفراد األسرة من الدعم االجتماعي املمنوح. -

í ــى ــي واالجتماعــي الرقمــي اســتناداً إل ــح المعــرف المدن ــم من ــى أن يت ــي للســكان، عل إحــداث الســجل الوطن
البيانــات التــي يتطلبهــا تكويــن ملــف الحصــول علــى البطاقــة الوطنيــة للتعريــف اإللكترونيــة. فــي هــذا الصــدد، 
ــة إلــى النــص التنظيمــي مــن أجــل تتميــم الئحــة المعطيــات التــي يتضمنهــا  يوصــي المجلــس بحــذف اإلحال
الســجل الوطنــي للســكان المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6، والتنصيــص علــى أن أي تغييــر يجــب أن يتــم مــن 

خــالل تعديــل هــذه المــادة بموجــب القانــون.  

í فتــح نقــاش وطنــي تعــددي حــول التوجــه الــذي يتعيــن علــى الســلطات العموميــة اعتمــاده فــي مجــال تدبيــر
ــف  ــة فــي مختل ــات البيومتري ــذي ستكتســيه المعطي ــع الخــاص ال ــى الطاب ــك بالنظــر إل ــة، وذل ــة الرقمي الهوي
النصــوص القانونيــة التــي ســيتم اعتمادهــا مســتقبال وكــذا اعتبــاراً ألهميــة بلــورة اختيــار واضــح بشــأن هندســة 

فــات.  المعرِّ


