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الوطني  للمجل�س  اال�شت�شاري  الراأي  ومرجعيات  حيثيات  ـ   1
حلقوق االإن�شان

اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، 

بناء على طلب اإبداء الراأي املوجه من طرف ال�سيد رئي�س جمل�س النواب بتاريخ 23 نونرب 2015   والوارد 
على املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتاريخ 24 نونرب 2015 ؛ 

بناء على النظام الداخلي ملجل�س النواب ول �سيما املادة 234 منه ؛  

بناء على الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 �سادر يف 25 من ريع الأول 1432 )فاحت مار�س 2011( باإحداث 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، ول�سيما املادة 16 منه ؛ 

بناء على مبادئ بلغراد الناظمة للعالقات بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان والربملان، ول�سيما املبادئ 
22، 24، 25 و28 منها ؛

حلقوق  الوطني  واملجل�س  النواب  جمل�س  بني   2014 دي�سمرب   10 بتاريخ  املربمة  التفاهم  مذكرة  على  بناء 
الإن�سان، ول�سيما املادة 2 منها ؛     

بناء على الد�ستور ول�سيما الت�سدير والف�سول 19، 32، 159، 160، 164 و169 منه ؛  

التعليق  مت  كما  منه،  و26   3 املادتني  ول�سيما  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  على  بناء 
عليهما من طرف اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم 28 1 ؛ 

بناء على العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، ول�سيما املواد 2 )الفقرة2(، 3 
و10 منه كما مت التعليق عليها من طرف اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية يف التعليق 
 16 رقم  العام  والتعليق  والثقافية2   والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  يف  التمييز  عدم  ب�ساأن   20 رقم  العام 

امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف حق التمتع بجميع احلقوق القت�سادية والجتماعية  والثقافية3 ؛ 

بناء على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة و ل�سيما منها املواد 1،2 و4 منها كما  مت التعليق 
العام من طرف اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة يف تو�سياتها العامة رقم 25 املتعلقة بالتدابري 
اخلا�سة املوؤقتة4  ورقم 28 ب�ساأن اللتزامات الأ�سا�سية للدول الأطراف مبوجب املادة 2 من اتفاقية الق�ساء 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة5 ؛  

بناء على املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، املعروفة مببادئ باري�س6 ؛ 
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بناء على املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد التابعة للجنة التن�سيق الدولية للموؤ�س�سات الوطنية 
الإن�سان، واملالحظة  ب�ساأن ولية حقوق   1.2 العامة  املالحظة  الإن�سان، ول�سيما  لتعزيز و حماية حقوق 
العامة 1.5 ب�ساأن التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان،   واملالحظة العامة 1.8 ب�ساأن اختيار وتعيني 
ب�ساأن ممثلي احلكومة   1.9 العامة  الإن�سان واملالحظة  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سات  القرارات يف  اتخاذ  هيئة 
يف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان،  واملالحظة العامة رقم 2.2 ب�ساأن الأع�ساء املتفرغني يف املوؤ�س�سة 
الوطنية حلقوق الإن�سان وكذا املالحظة العامة رقم 2.10 ب�ساأن ولية املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان فيما 

يخ�س تناول ال�سكاوى وما يت�سل بذلك من مهام و�سلطات.

بناء على قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم  29/4 ب�ساأن الق�ساء على التمييز �سد املراأة، املعتمد من طرف 
جمل�س حقوق الإن�سان7 بتاريخ 2 يوليوز 2015  و ل�سيما الفقرة 6 )النقطة اأ( ؛  

بناء على القرار رقم 23/7 ب�ساأن الق�ساء على التمييز �سد املراأة املعتمد من طرف جمل�س حقوق الإن�سان8 
بتاريخ 13 يونيو 2013 ل�سيما الفقرة 8 منه ؛  

بناء على املذكرتني الرئي�سية والتكميلية للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�ساأن هياأة املنا�سفة ومكافحة كل 
اأ�سكال التمييز ؛   

بناء على راأي اللجنة الأوربية للدميقراطية عرب القانون )جلنة البندقية( ب�ساأن "هياأة املنا�سفة  ومكافحة كل 
اأ�سكال التمييز للمملكة املغربية"9 املقدم بتاريخ 6 اأكتوبر 2013 بطلب من احلكومة.  

يقدم املجل�س راأيه بخ�سو�س م�رشوع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة التمييز : 

تذكري بالنقط التي يو�شى باعتبارها يف اإعداد القانون 
الذي �شيحدد تاأليف و�شالحيات وتنظيم وقواعد �شري هيئة 

املنا�شفة ومكافحة كل اأ�شكال التمييز 

1. اإذ يعود اإىل امل�رشع، طبقا للف�سل 171 من الد�ستور اأن يحدد بقانون تاأليف و�سالحيات       وتنظيم 
وقواعد �سري هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز  فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، يذكر ببع�س 

النقط التي يو�سي باعتبارها يف م�سعى اإعداد ومناق�سة م�رشوع القانون 79.14. 
ولهذه الغاية، يذكر املجل�س اأن امل�رشع الد�ستوري ميز �سمن املوؤ�س�سات املن�سو�س عليها يف الف�سول 161 
اإىل 170 من الد�ستور بني ثالث فئات: هيئات حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها، هيئات احلكامة اجليدة 
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والتقنني، وهيئات النهو�س بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�ساركية. اإن هذا التمييز ذي الطبيعة 
الد�ستورية، يندرج �سمن مبادئ تنا�سق وتكامل مهام هذه املوؤ�س�سات )حماية حقوق الإن�سان والنهو�س 
املوؤ�س�سات و  ا�ستقالل هذه  اإذا كان  العمومية(. و  ال�سيا�سات  تتبع و تقييم  الت�ساور  ال�سبط والتقنني،  بها، 
الهيئات م�سمونا مبقت�سى البند الأول من الف�سل 159 من الد�ستور، فاإنه يعود، للم�رشع باملقابل حتديد مدى 

و �رشوط هذه ال�ستقاللية.     

2. و ي�ستند املجل�س يف تذكريه ذلك على حيثيات ثالث قرارات للمجل�س الد�ستوري : 
اأ�سار يف اإحدى حيثيات قراره رقم 817 بتاريخ 13 اأكتوبر 2011 اإىل اأن "  ذلك اأن املجل�س الد�ستوري 
الد�ستور متكامل يف مبادئه واأهدافه"10، وتوؤيد هذه احليثية قراءة ن�سقية ملقت�سيات الد�ستور التي متت الإ�سارة 

اإليها يف اأ�س�س هذا الراأي.   
11 املتعلق بفح�س   2014 30 يناير  932/14 بتاريخ  اأي�سا، يف قراره رقم  ولقد كر�س املجل�س الد�ستوري 
د�ستورية القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي، مبادئ ان�سجام ومتايز وتكامل 

مهام املوؤ�س�سات الد�ستورية املحدثة مبوجب الف�سول 161 اإىل 170 من الد�ستور. 
للمجال�س  اعتباره  عن  ف�سال  الد�ستور،  اإن  "حيث  املذكور:  القرار  من  التالية  باحليثيات  التذكري  ويجدر 
والهيئات الثالث امل�سار اإليها موؤ�س�سات م�ستقلة بحكم اندراجها �سمن الهيئات املكلفة باحلكامة اجليدة 
والتقنني طبقا لأحكام الف�سل159  منه، فاإنه اأ�سند لها النهو�س مبهام مقررة د�ستوريا تنطوي على �سالحيات 
165 و166 و167، وهو ما مييزها عن  اأو تتبع التنفيذ وفقا لأحكام ف�سوله  اأو الرقابة   اأو التقنني  ال�سبط 
املجل�س  اعترب  الد�ستور"  كما  الواردة بدورها يف  ال�ست�سارية  ال�سالحيات  الهيئات واملجال�س ذات  باقي 
املذكورة وطبيعة �سالحياتها ل يحولن،  للموؤ�س�سات  املخول  ال�ستقالل  "لئن كان  اأنه   اأي�سا  الد�ستوري 
وفق القوانني املنظمة لها، دون اإقامة عالقات تعاون موؤ�س�سي، بكل �سوره واأ�ساليبه، فيما بينها وكذا بينها 
وبني املجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي بالطريقة التي تعني هذا الأخري على النهو�س باملهام املوكولة 
القانون لكل منها ب�ساأن كيفية اتخاذها  التي يحددها  اأن يتم وفق الإجراءات  التعاون يتعني  اإليه، فاإن هذا 
لقراراتها اأو اإ�سدار اآرائها، دون قيام تداخل ع�سوي فيما بينها؛" وقد خل�س املجل�س الد�ستوري بالتايل اإىل 
اأن " القانون التنظيمي للمجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي، مبنحه الع�سوية داخل هذا املجل�س لروؤ�ساء 
والهيئة  املناف�سة    جمل�س  الب�رشي،  ال�سمعي  لالت�سال  العليا  ]هيئة  املذكورة  الثالث  الد�ستورية  املوؤ�س�سات 
الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها[، مل يراع طبيعة هذه املوؤ�س�سات ونوعية وظائفها والغاية من 

اإحداثها".  

ا�ستقالل  وغاية  مدى   2013 غ�ست   22 بتاريخ   924 رقم  قراره  يف  الد�ستوري  املجل�س  اأكد  وقد   .3
املوؤ�س�سات والهيئات املحدثة مبقت�سى الف�سول 161 اإىل 170 من الد�ستور ومنها هيئة املنا�سفة       ومكافحة 
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كل اأ�سكال التمييز فقد اعترب املجل�س الد�ستوري اأنه " حيث اإن توطيد وتقوية موؤ�س�سات دولة حديثة يعد 
غاية د�ستورية، كما ي�سري اإىل ذلك الد�ستور يف ت�سديره، الأمر الذي ي�ستدعي اأن تتمتع املوؤ�س�سات والهيئات 
الواردة يف الد�ستور با�ستقالل ي�سمح لها بالنهو�س، على اأف�سل وجه، باملهام وال�سالحيات التي حددها لها 

الد�ستور نف�سه، وهو ا�ستقالل يعود للم�رشع حتديد مداه و�رشوطه، مع مراعاة اأحكام الد�ستور"12.  
يعك�س  باأن  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�سي  اإليه،  امل�سار  الد�ستوري  الق�سائي  الجتهاد  على  بناء 
م�رشوع القانون 79.14 الطبيعة القانونية لهيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز بو�سفها هيئة متخ�س�سة 
حلماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها، اإن الطابع اخلا�س لهذه املوؤ�س�سة يو�سى باأخذه بعني العتبار خا�سة 

اأثناء حتديد مهامها، و�سالحياتها وتاأليفها . 

املنا�سفة  هيئة  اخت�سا�سات  جمالت  حتديد  يتم  باأن  اأي�سا،  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  ويو�سي   .4
املعاهدات     لهيئات  العامة  التعليقات  تقدمها  التي  التدقيقات  �سوء  على  التمييز  اأ�سكال  كل  ومكافحة 
العامة  املالحظات  وكذا  الإن�سان  الأممي حلقوق  املجل�س  وقرارات  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  وقرارات 
حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  للموؤ�س�سات  الدولية  التن�سيق  للجنة  التابعة  بالعتماد  املعنية  الفرعية  للجنة 

الإن�سان.    

5. ويف هذا الإطار يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن ت�سور اخت�سا�سات هيئة املنا�سفة     ومكافحة 
كل اأ�سكال التمييز بو�سفها هيئة حلماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها متخ�س�سة يف مكافحة التمييز على 
اأ�سا�س اجلن�س، ينبغي اأن يتمحور حول ال�سهر على اإعمال ثالث اأمناط من التزامات للدولة تتعلق مبكافحة 
هذا ال�سكل من التمييز، ولقد مت حتديد من طرف اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة يف تو�سيتها 
العامة رقم 25 13  على اأ�سا�س " قراءة جتمع بني املواد من 1 اإىل 5 و24"  من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال 
التمييز �سد املراأة وتتمثل اأوىل هذه اللتزامات " �سمان األ يكون هناك متييز مبا�رش اأو غري مبا�رش �سد املراأة 
يف قوانينها"  وثانيًا، "التزام الدول الأطراف بتح�سني و�سـع املراأة الفعلي من خالل �سيا�سات عامة وبرامج 
حمددة وفعالة. وثالثًا، التزام الدول الأطراف مبعاجلة العالقات اجلن�سانية ال�سائدة ومعاجلة ا�ستمرار القوالب 
النمطية القائمة على نوع اجلن�س والتي توؤثر على املراأة ل من خالل الت�رشفات الفردية فح�سب بل اأي�سًا يف 

القانون اأو الهياكل واملوؤ�س�سات" . 

6. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باأن تن�سب املهمة احلمائية لهيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال 
التمييز على مكافحة التمييز �سواء كان فعالو/ اأو تق�سريا. اإن هذه الروؤية تندرج يف اإطار التاأويل ايل تقدمه 
" يقع على  اأنه     14  28 العامة رقم  اأ�سارت يف تو�سيتها  التي  املراأة  التمييز �سد  بالق�ساء على  املعنية  اللجنة 
عاتق الدول الأطراف التزام بعدم الت�سبب يف حدوث متييز �سد املراأة من خالل اأي فعل اأو تق�سري؛ و هي 
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ملزمة كذلك باأن تت�سدى على نحو فاعل لأي متييز �سد املراأة ب�رشف النظر عن كون ذلك الفعل اأو التق�سري 
ارتكبته الدولة اأو جهات فاعلة خا�سة"   

7. وفيما يتعلق مبختلف اأبعاد مفهوم التمييز، فقد اأ�سارت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم 
28 اإىل اأنه " كثرياً ما يكون التمييز �سد املراأة متداخاًل مع التمييز لأ�سباب اأخرى مثل العرق واللون واللغة 
الن�سب وغري ذلك  اأو  الرثوة  اأو  اأو الجتماعي  القومي  ال�سيا�سية والأ�سل  اأو غري  ال�سيا�سية  والدين والآراء 
من الأ�سباب"15. و�سمن نف�س املنطق، اعتربت اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية يف 
اأفراد اأو جمموعات من الأفراد التمييز لأكرث من �سبب حمظور،  اأنه  "يواجه بع�س  تعليقها العام رقم 20 16 
الأفراد وهو  فريد وحمدد على  اأثر  الرتاكمي  التمييز  ولذلك  دينية.  اأو  اأقليات عرقية  اإىل  املنتميات  كالن�ساء 
ي�ستدعي بحثًا وعالجًا حمّددين".  اإن هذا املعطى يتعني، من وجهة نظر املجل�س، اعتباره يف حتديد كيفيات 
حتمل ومعاجلة حالت التمييز املتعدد من طرف هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز، بو�سفها هياأة 
متخ�س�سة يف مكافحة التمييز �سد الن�ساء بتن�سيق مع باقي املوؤ�س�سات ذات الولية العامة كاملجل�س الوطني 

حلقوق الإن�سان والو�سيط.   

هيئة  بو�سفها  التمييز  اأ�سكال  كل  ومكافحة  املنا�سفة  هيئة  �سالحيات  تن�سب  باأن   املجل�س  ويو�سي   .8
متخ�س�سة يف مكافحة التمييز على اأ�سا�س اجلن�س، على مكافحة التمييز املبا�رش وغري املبا�رش. وميكن يف هذا 
ال�سدد التذكري باأن اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية قد اأكدت يف تعليقها العام رقم 
17 اأنه " قد تبلغ اأ�سكال املعاملة التفا�سلية املبا�رشة وغري املبا�رشة حد التمييز ح�سب ما تن�س عليه الفقرة   20
2 من املادة 2 من العهد" الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية ، واأن "التمييز املبا�رش 
يحدث عندما يلقى �سخ�س من الأ�سخا�س معاملة اأقل حظوة من غريه يف ظروف مماثلة لداٍع يتعلق باأحد 
الأ�سباب املحظورة". واعتربت اللجنة اأي�سا اأن "التمييز غري املبا�رش يحيل اإىل قوانني اأو �سيا�سات اأو ممار�سات 
اأثراً غري متنا�سب على ممار�سة احلقوق املن�سو�س عليها يف العهد  تبدو حمايدة يف ظاهرها، ولكنها ُتخلِّف 

لأ�سباب متييز حمظورة".      

9. و�سمن نف�س املنحى، اأكدت اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة يف تو�سيتها العامة رقم 28 18  
اأنه" ي�سكل التمييز املبا�رش �سد املراأة املعاملة املختلفة القائمة �رشاحة على اأ�سا�س الفروق اجلن�سية و اجلن�سانية. 
اأما التمييز غري املبا�رش �سد املراأة فيقع عندما يبدو قانون اأو �سا�سة اأو برنامج اأو ممار�سة حمايدا  يف اإطار عالقته 
بالرجل و املراأة بينما يكون له تاأثري متييزي يف الواقع على املراأة لأن ذلك التدبري املحايد يف الظاهر ل يعالج 
اأوجه الالم�ساواة القائمة اأ�سال. و ف�سال عن ذلك ميكن للتمييز غري املبا�رش اأن يوؤدي اإىل تفاقم اأوجه الالم�ساواة 
القائمة ب�سبب عدم اإدراك اأمناط التمييز الهيكلية والتاريخية وعالقات ال�سلطة غري املتكافئة بني الرجل و املراأة" .     
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 de facto الفعلي  بعديه  امل�ساواة يف  مفهوم  موؤ�س�سة على  التمييز  اأ�سكال  من  القانونية  احلماية  اإن   .  10
اإذ ذكرت اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية يف تعليقها العام   .de jure والقانوين 
رقم 16 19 اأن " امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف التمتع بحقوق الإن�سان يجب اأن تفهم من جميع جوانبها. 
وال�سمانات املتعلقة بعدم التمييز وامل�ساواة يف املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان تن�س على امل�ساواة قانونًا 
وفعاًل على ال�سواء. وامل�ساواة بحكم القانون )اأو الر�سمية( وامل�ساواة بحكم الأمر الواقع )اأو اجلوهرية( هما 
مفهومان خمتلفان ومرتابطان مع ذلك. وامل�ساواة الر�سمية تفرت�س اأن امل�ساواة تتحقق اإذا تعامل القانون اأو 
ال�سيا�سة مع الرجل واملراأة بطريقة حمايدة. اأما امل�ساواة اجلوهرية فتهتم، عالوة على ذلك، بتاأثريات القانون، 
من  معينة  فئات  اأ�ساًل  منها  تعاين  التي  للم�ساوئ  اإدامتها  عدم  العملية، و�سمان  واملمار�سات  وال�سيا�سات 

الأ�سخا�س، بل تخفيفها بالأحرى." 
ويرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن من املنا�سب التذكري باأن دللة التمييز على اأ�سا�س اجلن�س لها مدى عام 
باملعنى الذي اأكدته اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية و الجتماعية و الثقافية يف تعليقها العام رقم 20 20. ذلك 
اأن اللجنة لحظت اأن "العهد ]الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية  والجتماعية والثقافية[ يكفل ... م�ساواة 
املراأة والرجل يف حق التمتع باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. ومنذ اعتماد العهد، تطور مفهوم 
"اجلن�س" ك�سبب حمظور ب�سكل كبري، فاأ�سبح ل ي�سمل اخل�سائ�س الفيزيولوجية فح�سب، بل ي�سمل كذلك 
الرتكيبة الجتماعية لالأمناط والتحيزات والأدوار املتوقعة من اجلن�سني، وهو ما عرقل امل�ساواة يف اإعمال احلقوق 

القت�سادية والجتماعية والثقافية".  

املتعلقة  املحددات  من  عدد  حتديد  من  ميكن  للمعاهدات  الأممية  للهيئات  العامة  التعليقات  حتليل  اإن   .11
الإطار  هذا  ويف  النوع.  على  التمييز  مكافحة  جمال  يف  باإحداثها  يو�سى  التي  النت�ساف  �سبل  بخ�سائ�س 
اأكدت اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية و الثقافية يف تعليقها العام رقم 20 21 على تنوع و 
لكن اأي�سا تكامل اآليات النت�ساف من اأ�سكال التمييز. فقد اأ�سارت اللجنة اأنه " ينبغي اأن تن�س الت�رشيعات 
الفردية  للطبيعة  بفعالية  تت�سدى  وموؤ�س�سات  اآليات  على  الوطنية  واخلطط  وال�سيا�سات  وال�سرتاتيجيات 
والبنيوية لل�رشر الذي يخلِّفه التمييز فيما يتعلق باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. ومن املوؤ�س�سات 
التي تعالج عادًة ادعاءات التمييز املحاكم والهيئات الق�سائية وال�سلطات الإدارية واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق 
الإن�سان و/اأو اأمناء املظامل، وينبغي اأن يكون الو�سول اإىل تلك املوؤ�س�سات متاحًا للجميع دون متييز. وينبغي 
التي  احلالة  فاعلة خا�سة. ويف  اأطراف  تق�سري  اأو  فعل  فيها  مبا  ال�سكاوى...  املوؤ�س�سات يف  تلك  تبت  اأن 
يقت�رش فيها عر�س الوقائع والأحداث مو�سوع النزاع، كليًا اأو جزئيًا، على ال�سلطات اأو غريها من الأطراف 
املّدعى عليها، ينبغي اعتبار اأن عبء الإثبات يقع على عاتق ال�سلطات اأو املّدعى عليه الآخر، على التوايل. 
ل لهذه املوؤ�س�سات كذلك �سلطة توفري و�سائل انت�ساف فعالة،...وينبغي للدول الأطراف اأن  وينبغي اأن ُتخوَّ
تكفل تنفيذ هذه التدابري تنفيذاً فعاًل. وينبغي اأن تف�رشِّ هذه املوؤ�س�سات �سمانات امل�ساواة وعدم التمييز التي 
ع حماية احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية حماية تامة".       مينحها قانون البلد ب�سكل يي�رشِّ وي�سجِّ
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تعليقها  والثقافية يف  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  املعنية  اللجنة  اأو�ست  املنحى،  نف�س  و�سمن   .12
وموؤ�س�سات  اآليات  اإن�ساء  على  الوطنية  وال�سرتاتيجيات  العامة  ال�سيا�سات  "تن�س  باأن   22  16 رقم  العام 
اإليها، مبا يف ذلك ال�سلطات الإدارية، واأمناء املظامل، وغري ذلك من املوؤ�س�سات الوطنية  فعالة حيث ُيفتقر 
حلقوق الإن�سان، واملحاكم، والدوائر الق�سائية. ويتعني على هذه املوؤ�س�سات اإجراء التحقيقات والت�سدي 
و  الجتماعية  و  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  ]الدويل  العهد  من   3 باملادة  املت�سلة  املزعومة  لالنتهاكات 
الثقافية[وتوفري �سبل النت�ساف لهذه النتهاكات. اأما الدول الأطراف، فينبغي اأن تكفل من جانبها فعالية 

تنفيذ �سبل النت�ساف." 
 

يو�سى  القت�سادية والجتماعية،  باحلقوق  املعنية  اللجنة  التي حددتها  النت�ساف  �سبل  اإن خ�سائ�س   .13
املجل�س بقراءتها على �سوء اخل�سائ�س املكملة التي حددتها اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة. 
ففي تو�سيتها العامة رقم 25 23، اأ�سارت اللجنة اإىل التزام الدول الأطراف ب" �سمان األ يكون هناك متييز 
مبا�رش اأو غري مبا�رش �سد املراأة يف قوانينها واأن حتمي املراأة من التمييز الذي متار�سه ال�سلطات العامة اأو ال�سلطة 
العامة والأن�سطة اخلا�سة  العاديون يف ميداين الأن�سطة  اأو الأ�سخا�س  ال�رشكات   اأو  اأو املنظمات  الق�سائية 
من جانب املحاكم اخلا�سة وكذلك عن طريق اجلزاءات وغريها من و�سائل النت�ساف." اإن نف�س التو�سية 
العامة حددت عددا من املتطلبات التكميلية التي يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتبارها يف اإعداد 
م�ساطر النت�ساف من التمييز املبني على النوع. ويف هذا الإطار اأ�سارت اللجنة اإىل اأن على الدول الأطراف 
اأن تتمكن الن�ساء من الحتجاج مببداأ امل�ساواة لتاأييد �سكاية ب�ساأن عمل متييزي مت ارتكابه من  ال�سهر على 
طرف اأحد اأعوان الدولة اأو فاعل خا�س ي�سكل انتهاكا لالتفاقية، وينبغي على الدول اأن توؤمن ولوجا ل�سبل 

انت�ساف فعال يف الوقت املنا�سب وبتكلفة معقولة 24.   

بع�س  مراعاة  ي�ستلزم  اأنه  ال�سابقة  الفقرات  يف  اإليها  امل�سار  التوجهات  حتليل  خالل  من  اإذن  ي�ستنتج   .14
املتطلبات كيفما كان منط و نوع اآلية النت�ساف التي �سيتم و�سعها ملكافحة التمييز على اأ�سا�س اجلن�س، و من 

املمكن تركيب هذه املتطلبات كما يلي : 
 الولوج ال�سهل اإىل النت�ساف ؛

 يتعني اأن تكون اآلية النت�ساف خمولة للقيام بتحريات و اأبحاث م�ستقلة ؛
 يتعني و�سع ترتيبات م�سطرية مالئمة للنظر يف حالت التمييز )مثال : اختبارات التمييز، اإمكانية قلب 

عبء الإثبات...( ؛
املتعلقة مبكافحة  الت�رشيعية  الد�ستورية و  تاأويل وا�سع و موجه نحو حماية احلقوق للمقت�سيات  تكري�س   

خمتلف اأ�سكال التمييز. 
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احلقوق،  بهذه  النهو�س  جمال  يف  الإن�سان  حلقوق  وطنية  ملوؤ�س�سة  املعتادة  الخت�سا�سات  اإىل  اإ�سافة   .15
فاإن املجل�س يو�سي بتخويل هياأة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز، بالنظر لطبيعة مهامها اخت�سا�س 
ا�ستعرا�س الت�رشيعات و ال�سيا�سات من اأجل اقرتاح مل التدابري ال�رشورية للق�ساء على التمييز الن�ساء يف جميع 
كالتزام  �سياغتها  مماثلة متت  تو�سية  اخل�سو�س،  بهذا  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  ويذكر  املجالت. 
للدولة من طرف اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم 28 25. ويف نف�س الإطار يربز حتليل 
الفقرات 21 اإىل 41 من التعليق العام رقم 16 من اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية26  
الربامج  و  القوانني  اأثر  درا�سة  التمييز  اأ�سكال  كل  ومكافحة  باملنا�سفة  املكلفة  الهياأة  تخويل  املربر  من  اأن 

وال�سيا�سات من منظور امل�ساواة بني اجلن�سني ومكافحة التمييز املبني على النوع.   
      

الهياأة  تاأليف  اأي م�سعى ي�ستهدف حتديد  باأن يعترب  اأي�سا  ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان    .16 
و�سري اأ�سغالها، املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد التابعة للجنة التن�سيق الدولية للموؤ�س�سات 
اأنه يعترب  الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان. ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا اخل�سو�س 
الهياأة املكلفة باملنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز هيئة جلماية حقوق الإن�سان   والنهو�س بها، ذات ولية 
خا�سة تتمثل يف مكافحة التمييز املبني على النوع. ولهذا ال�سبب، فاإن البنية املوؤ�س�ساتية للهياأة ل ينبغي اأن 
متاثل يف نظر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان،  بنية " هياأة للنهو�س بالتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية 

الت�ساركية".  

هياأة  بو�سفة  التمييز،  اأ�سكال  كل  ومكافحة  باملنا�سفة  املكلفة  الهياأة  ولية  فاإن  املنطق  نف�س  و�سمن   .17
متخ�س�سة يف حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها مكلفة مبكافحة التمييز املبني على النوع، تنبغي، من 
وجهة نظر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن " ت�سمل ممار�سات القطاعني العام واخلا�س وحالت التق�سري" 
يف هذا املجال. و ت�ستهدف التو�سية اإعمال املالحظة العامة 1.2 للجنة الفرعية املعنية بالعتماد  واملعنونة 

"ب�ساأن ولية حقوق الإن�سان"27.     

18. وبالنظر لكونها جزءا ل يتجزاأ من املنظومة الوطنية حلماية حقوق الإن�سان، فاإن الهيئة املكلفة باملنا�سفة 
حقوق  حلماية  العامة  الولية  ذات  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  بتن�سيق  �ستعمل  التمييز،  اأ�سكال  كل  ومكافحة 
الإن�سان والنهو�س بها كاملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، خا�سة مبنا�سبة معاجلة حالت " التمييز املتعدد". 
ولهذا الغر�س يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باملالحظة العامة 1.5 للجنة الفرعية املعنية بالعتماد 
واملعنونة " التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان". ذلك اأن اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد تو�سي 
وتعطيها  الإن�سان عالقات عمل  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سات  تقيم  باأن  الإن�سان  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سات 
طابعا ر�سميا وحتافظ عليها ح�سبما يكون منا�سبا مع املوؤ�س�سات املحلية الأخرى املن�ساأة من اأجل تعزيز حقوق 
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الإن�سان وحمايتها ،  مبا فيها  ... املوؤ�س�سات املوا�سيعية28، كما اأ�سارت اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد اإىل 
اأهمية "خربة الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان" بف�سل " ولياتها املتخ�س�سة" .  

حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  ال�ست�سارية"،  "للمجال�س  املوؤ�س�ساتية  اخلطاطة  عن  لختالفها  وبالنظر   .19
اأ�سا�سا من خرباء.  موؤلفة  التمييز  اأ�سكال  باملنا�سفة ومكافحة كل  الكلفة  الهياأة  باأن تكون  يو�سي  الإن�سان 
ولهذه الغاية، فاإن املالحظة العامة 1.8 للجنة الفرعية لالعتماد واملعنونة" اختيار وتعيني هيئة اتخاذ القرارات 
يف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان" تو�سي بالتن�سي�س على م�سار " الختيار القائم على اجلدارة وتكفل 

التعددية ل�سمان ا�ستقالل كبار روؤ�ساء املوؤ�س�سة  الوطنية وثقة النا�س فيهم". 
اإن اعتبار هذه التو�سية للجنة الفرعية لالعتماد، تعني البتعاد بالهياأة املكلفة باملنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال 
التمييز عن "املنطق التمثيلي". اإن هذا البتعاد ل يتعار�س البتة مع املتطلبات الأخرى ملبادئ باري�س يف جمال 
تاأليف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، خا�سة معيار التعددية. ذلك اأن اللجنة الفرعية لالعتماد تو�سي 
يف نف�س املالحظة العامة 1.8 ب" اختيار الأع�ساء للعمل ب�سفتهم الفردية ولي�س بالنيابة عن املنظمة التي 
ميثلونها"29 واإن تبني هذا الختيار "ميكن اأن يوؤدي اإىل تكوين اأع�ساء م�ستقلني ومهنيني" و اإىل "  ت�سجيع 

تعيني مرت�سحني اأكفاء".      

�رشيح  ب�سكل  تن�س  باري�س  مبادئ  من   1 ب.  الفقرة  اأن  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  ويذكر   .20
اإل ب�سفة  املداولت  ان�سمامها ل ي�سرتك ممثلوها يف  الإدارات احلكومية يف حالة  الوزارات و  على ممثلي 
ا�ست�سارية" داخل موؤ�س�سة وطنية حلماية حقوق الإن�سان والنهو�س كيفما كانت ولية هذه املوؤ�س�سة : عامة 

اأو متخ�س�سة.
ويف تعليقها على هذه الفقرة، اأكدت اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد يف مالحظتها العامة رقم 1.9 املعنونة " 
ممثلو احلكومة يف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان"  اأن مبادئ باري�س تتطلب اأن تكون املوؤ�س�سة الوطنية 
بتكوين  يتعلق  "فيما  واأنه  عملها".    واأ�سلوب  وهيكلها  ...)ها(  تكوين  يف  "م�ستقلة   الإن�سان   حلقوق 
املوؤ�س�سة الوطنية، يتطلب هذا ال�رشط األ يكون ...، ممثلو الوكالت احلكومية ب�سفة عامة، ممثلني يف الهياأة 
الإدارية للموؤ�س�سة الوطنية". ويف حالة ما اإذا �سكل ممثلوا احلكومة جزءا من تكوين املوؤ�س�سة، فاإن اللجنة 
اأولئك الأ�سخا�س  اأن ي�سارك  " الت�رشيع اخلا�س باملوؤ�س�سة الوطنية على  الفرعية لالعتمدا تو�سي باأن ين�س 
ا�سرتطته  مما  الغاية  اأن  ذلك  اإىل  اإ�سافة  بالعتماد  املعنية  الفرعية  اللجنة  توؤكد  و  فح�سب"  ا�ست�سارية  ب�سفة 
هو " موا�سلة تعزيز ال�ستقالل يف اتخاذ القرارات، وتفادي ت�سارب امل�سالح، " حيث " ينبغي اأن يحدد 
نظام املوؤ�س�سة الوطنية الداخلي ممار�سات تكفل عدم قدرة اأولئك الأ�سخا�س على التاأثري ب�سكل غري مالئم 
جترى  حيث  الجتماعات  اأجزاء  ح�سور  من  ا�ستبعادهم  مثال  ت�سمل  بو�سائل  القرارات  اتخاذ  عملية  يف 

املداولت النهائية و تعتمد القرارات ال�سرتاتيجية"30.    
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وهكذا تربز اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد تف�سيال وا�سحا، بالنظر للفقرات ال�سابقة، لرتكيبة        ل يكون 
ممثلو احلكومة اأع�ساء فيها. ويتقا�سم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان هذا الراأي، بالنظر اإىل اأن الهياأة املكلفة 
الإدارة  اأعوان  ارتكبها  يكون  قد  التي  التمييز  حالت  يف  �ستبت  التمييز  اأ�سكال  كل  ومكافحة  باملنا�سفة 
العمومية، علما اأن الإدارة مو�سوعة حتت ت�رشف احلكومة، اأو من طرف اأعوان املوؤ�س�سات العمومية ، علما 

اأن احلكومة متار�س الإ�رشاف و الو�ساية عليها طبقا للف�سل 89 من الد�ستور.     

21. اإن البتعاد بهية املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز عن اخلطاطة املوؤ�س�ساتية "للمجال�س ال�ست�سارية"، 
يفرت�س اأن يكون عدد اأع�ساء الهيئة حمدودا. ذلك اأن هوؤلء الأع�ساء الذين �سيختارون خلربتهم، �سيقومون 
مبهام احلماية املتخ�س�سة من التمييز املبني على النوع. و اإن هذا يربر، من وجهة نظر املجل�س، اأن يو�سع 
اأع�ساء الهيئة، بالقانون، يف حالة تفرغ تام خالل مدة انتدابهم.اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يذكر يف 
هذا ال�سدد باملالحظة العامة للجنة الفرعية لالعتماد      رقم 2.2 املعنونة "الأع�ساء املتفرغون يف املوؤ�س�سة 
الوطنية حلقوق الإن�سان". ذلك اأن اللجنة الفرعية، تعترب اأن ممار�سة اأع�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان 

ملهامهم بتفرغ تام" اأن �سياعد على �سمان ما يلي : 
اأ( ا�ستقالل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان عن كل ت�سارب م�سالح فعلي اأو مت�سور ؛ 

ب( ثبات وظيفة الأع�ساء ؛ 
ج( توفري التوجيه املتظم واملنا�سب للموظفني"31.    

الهياأة  تخويل  عدم  اأو  تخويل  امل�رشع  اإىل  يعود  باأنه  يقر  الذي  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  اإن   .22
م�رشوع  يف  "تدمج"  باأن  احلماية،  جمال  يف  الهياأة  اخت�سا�سات  بتقوية  يو�سيه  ق�سائية،  �سبه  اخت�سا�سات 
 2.10 رقم  العامة  لالعتماد يف مالحظاتها  الفرعية  اللجنة  عليها  تن�س  التي  الخت�سا�سات  بع�س  القانون 

املعنونة "الخت�سا�سات �سبه الق�سائية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان )تناول ال�سكاوى("32.  
ويذكر املجل�س بهذا اخل�سو�س، اأن بع�س الخت�سا�سات املن�سو�س عليها يف املالحظة العامة للجنة الفرعية 
اإدماجها ب�سهولة يف اإطار مهمة احلماية العامة يف جمال مكافحة التمييز  لالعتماد، التي �سرتد بعده، ميكن 

املبني على النوع، حتى يف حالة ما اإذا مل يتم تخويل هياأة املنا�سفة اخت�سا�سات �سبه ق�سائية.   

23. وح�سب اللجنة الفرعية لالعتماد، فاإنه عندما تكون ملوؤ�س�سة وطنية  حلقوق الإن�سان ذات ولية عامة اأو 
متخ�س�سة، مهمة "  تلقي اأو بحث اأو حل �سكاوى تزعم وقوع انتهاكات حقوق الإن�سان، ينبغي اأن تكون 
لها املهام وال�سلطات الالزمة لال�سطالع بهذه الولية ب�سكل منا�سب"   واأنه " بح�سب " ولية املوؤ�س�سة، قد 

ت�سمل هذه ال�سلطات واملهام ما يلي :
 القدرة على تلقي ال�سكاوي �سد الهيئات العامة واخلا�سة املوجودة يف اإطار وليتها ؛ 
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 القدرة على تلقي ال�سكاوى التي يرفعها اأ�سخا�س نيابة عن ال�سحايا املزعومني، عند اإعطاء املوافقة ؛ 
 القدرة على البدء يف اإجراءات ال�سكوى مببادرة منها ؛ 

 القدرة على التحقيق يف ال�سكاوى، مبا يف ذلك �سلطة الإلزام بتقدمي الأدلة و ال�سهود... ؛
 القدرة على حماية ال�سهود من اأي انتقام لتقدميهم اأدلة فيما يتعلق بال�سكوى ؛

 القدرة على ال�سعي اإىل ت�سوية ودية لل�سكوى من خالل عملية بديلة لت�سوية املنازعات ؛
 القدرة على ت�سوية ال�سكاوى باتخاذ قرار ملزم ؛

 القدرة على اإحالة نتائجها اإىل املحاكم اأو الهيئات الق�سائية املخت�سة للبت فيها ؛
 القدرة على اإحالة ال�سكاوى التي تقع خارج حدود اخت�سا�سها اإىل الهياأة املنا�سبة لتخاذ  القرار ؛

 القدرة على ال�سعي من خالل نظام املحاكم اإىل اإنفاذ قراراتها املتعلقة بت�سوية ال�سكاوى ؛
 القدرة على متابعة ومراقبة تنفيذ قراراتها املتعلقة بت�سوية ال�سكاوى ؛

 القدرة على اإحالة نتائجها اإىل احلكومة يف احلالت التي تقدم فيهل ال�سكوى دليال على وجود انتهاك 
وا�سع النطاق اأو منهجي حلقوق الإن�سان". 

تو�شيات تتعلق ببع�س مقت�شيات م�شروع القانون 79.14 
يتعلق بهيئة املنا�شفة ومكافحة كل اأ�شكال التمييز

24. ت�ستهدف التعديالت املقرتحة بعده الإجابة عن التحديات التالية : 
بها  والبتعاد  الإن�سان والنهو�س  بو�سفها من هيئات حماية حقوق  للهيئة  الد�ستورية  الطبيعة  تكري�س   
والدميقراطية  وامل�ستدامة  والت�ساركية  الب�رشية  بالتنمية  النهو�س  لهيئات  املوؤ�س�ساتية  اخلطاطة  عن  بالهيئة 

الت�ساركية ؛
لتعزيز وحماية  الوطنية  املوؤ�س�سات  املتعلقة مبركز  املبادئ  الهياأة مع  تكري�س تالوؤم اخت�سا�سات وتاأليف   
التمييز موؤ�س�سة وطنية  اأ�سكال  حقوق الإن�سان امل�سماة مبادئ باري�س باعتبار هياأة املنا�سفة ومكافحة كل 

حلقوق الإن�سان ذات ولية متخ�س�سة يف جمال مكافحة التمييز املبني على اأ�سا�س اجلن�س ؛  
 تكري�س التكامل بني عنا�رش املنظومة الوطنية حلماية حقوق الإن�سان، خا�سة فيما يتعلق مبكافحة  التمييز ؛
 تقوية املقت�سيات القانونية املتعلقة ب�سمان ا�ستقالل الهياأة خا�سة عرب اقرتاح مراجعة تاأليفها   ومنط تعيني 

اأع�سائها .
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 التو�صيات املتعلقة بالأحكام العامة 

م�رشوع  من  الأوىل  املادة  �سمن  تدرج  اأن  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  الغاية،  ولهذه   .25
التمييز،  اأ�سكال  كل  واملكافحة  املنا�سفة  لهياأة  املركزية  الد�ستورية  املهمة  على  حرفيا  تن�س  فقرة  القانون، 
واملتمثلة يف ال�سهر "على احرتام احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف الف�سل 19 من الد�ستور، مع مراعاة 
من  اإعمالها  حال  التو�سية يف  هذه  و�ستمكن  الإن�سان"  الوطني حلقوق  للمجل�س  امل�سندة  الخت�سا�سات 

�سمان تنا�سق منطقي اأف�سل بني املهمة الد�ستورية للهيئة من جهة      و�سالحياتها من جهة ثانية.  

26. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا، باأن تدرج مادة جديدة بني املادة الأوىل والثانية من 
م�رشوع القانون، تن�س على تعريف التمييز �سد املراأة بو�سف التعريف املذكور اأ�سا�س مهمة الهيئة. ويف هذا 
الإطار يقرتح املجل�س، الإدراج احلريف  لتعريف التمييز �سد املراأة، كما مت التن�سي�س عليه يف املادة الأوىل 
من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، حيث تعرف املادة الأوىل من التفاقية التمييز �سد 
املراأة بو�سفه كل " تفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييد يتم على اأ�سا�س اجلن�س ويكون من اآثاره اأو اأغرا�سه، توهني اأو 
اإحباط العرتاف للمراأة بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
اأو ممار�ستها لها، ب�رشف  اأو اإحباط متتعها بهذه احلقوق  اأو توهني  والثقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر، 

النظر عن حالتها الزوجية وعلى اأ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل." 
  ويعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن هذا التعريف له مدى عام، و�سيمكن الهيئة من النظر يف جميع 
حالت التمييز املبا�رش وغري  املبا�رش �سد الن�ساء. و�سيمكن الهياأة اأي�سا من معاجلة حالت التمييز املتعدد الذي 

تقع اإحدى اأ�سبابه �سمن نطاق التعريف املذكور..         
ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا، باأن يدرج يف املادة اجلديدة املقرتحة تعريفان  اإ�سافيان : 

يحتمالن  و�سع  اأو  �سلوك  قيام  اإثبات  ق�سد  الهياأة  ت�ستعملها  طريقة  كل  بو�سفها   التمييز"  "اختبارات   

التمييز ؛
 التدابري اخلا�سة املوؤقتة" بو�سفها كل تدبري ذي طبيعة ت�رشيعية اأو تنظيمية اأو �سيا�سات عمومية ت�ستهدف 

التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني الرجل واملراأة طبقا للف�سلني 19 و 30 من الد�ستور.

تو�صيات متعلقة ب�صالحيات الهياأة 

القانون،  م�رشوع  من   2 املادة  ملقت�سيات  معمق  بتحليل  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  قام  لقد   .  27
وخل�س بعد التحليل اإىل اأن املادة 2 املذكورة :  
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 تخلط بني �سالحيات الهيئة يف جمايل احلماية والنهو�س وال�سالحيات ذات الطابع ال�ست�ساري ؛ 
 تقل�س ب�سكل جوهري اخت�سا�سات الهيئة املتعلقة باحلماية. ذلك اأن م�رشوع القانون يختزل اخت�سا�سات 
الهيئة يف هذا املجال اإىل جمرد تلقي ال�سكايات ب�ساأن حالت التمييز  والنظر فيها واإ�سدار التو�سيات ب�ساأنها 
اإىل اجلهات املعنية وتتبع ماآلها )الفقرة 3 من املادة 2 من م�رشوع القانون(. وهذا اخليار من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 
اختزال �سالحيات الهيئة املتعلقة باحلماية يف جمال الر�سد والتتبع ، يف حني اأن م�سطلح "هيئة" الذي ن�س 
عليه امل�رشع الد�ستوري يحيل موؤ�س�سة متخ�س�سة حلماية حقوق الإن�سان ومكافحة التمييز املبني على النوع 

، ذلك اأن مهمة الهيئة تتجاوز جمرد معاجلة و اإحالة وتتبع ال�سكايات ؛   
 ل تت�سمن مقت�سيات متكن الهيئة من التدخل لدى ال�سلطات وغريها من الهياآت املعنية بال�سكايات من 

اأجل اإيجاد حل لها، عن طريق ال�سلح/الو�ساطة، اأو عرب قرار ملزم ؛ 
 ل متكن الهياأة من  �سالحية البحث والتحري لدى املوؤ�س�سات املعنية يف حالت التمييز ؛  

 ل تتيح للهياأة �سالحية النظر مببادرة منها يف حالت التمييز ؛ 

 تت�سم على العموم، باختالل مقلق يف التوازن بني اخت�سا�سات الهياأة يف جمال النهو�س،      واخت�سا�ساتها 
يف جمال احلماية. ذلك اأن املادة 2 من م�رشوع القانون مينح الهياأة اإحدى ع�رش اخت�سا�سا يتعلق بالنهو�س33  
واخت�سا�سني اثنني يف جمال احلماية. ومن ثم فباعتماد هذا اخليار، فاإن م�رشوع القانون ل يكر�س، من وجهة 
نظر املجل�س، الطبيعة و الغاية الد�ستورية من اإحداث الهياأة بو�سفها هياأة حلماية حقوق الإن�سان والنهو�س 
بها، وينزع على خالف ذلك اإىل منح الهياأة طبيعة ا�ست�سارية حم�سة وموجهة ب�سكل وا�سح نحو النهو�س 

فقط، ويبدو اأن هذا اخليار يحتمل خماطر عدم تالوؤمه مع مقت�سيات الف�سلني 164 و19 من الد�ستور.   

28. بناء على اخلال�سات اأعاله يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اإدراج مادة جديدة، قبل املادة 2 من 
م�رشوع القانون يو�سي بتكري�سها كلية اإىل اخت�سا�سات الهياأة يف جمال احلماية ومكافحة التمييز. وميكن من 

وجهة نظر املجل�س اأن ت�ساغ هذه املادة باإجراء العمليات التالية : 
 نقل الفقرة الثالثة من املادة 2 اإىل املادة اجلديدة املقرتحة، بعد اإدراج مقت�سى يف هذه الفقرة يخول للهياأة 

تلقي ال�سكايات من طرف الأ�سخا�س الذاتيني و العتباريني.    
اإ�سافة اإىل ذلك يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، باأن تخول املادة اجلديدة املقرتحة، للهياأة ممار�سة 

ال�سالحيات التالية :  
 اإخبار امل�ستكني بحقوقهم وب�سبل الإنت�ساف املتاحة ؛

 درا�سة ال�سكايات وفق املعايري وامل�ساطر املعتمدة وتوجيهها نحو ال�سلطات املخت�سة والفاعلني الآخرين 

املعنيني ؛
 التدخل لدى ال�سلطات وغريها من الهيئات املعنية بال�سكايات من اأجل اإيجاد حل لها، عن طريق ال�سلح/

الو�ساطة، مع ا�ستبعاد اأي اإمكانية للو�ساطة يف حالت العنف �سد الن�ساء والفتيات  ؛
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 القيام بالتحري لدى املوؤ�س�سات العمومية، اخلا�سة والهيئات الأخرى ، واإجراء اختبارات التمييز ؛ 
 الت�سدي التلقائي حلالت التمييز ؛

 اإذا تبني للهيئة اأن ال�سكاية املعرو�سة عليه ل تدخل يف اخت�سا�سها تقوم باإحالة ال�سكاية على اجلهة املخت�سة 
وتخرب امل�ستكني املعنيني بذلك وب�سبل النت�ساف املتاحة قانونا ؛

 معاجلة حالت التمييز املتعدد بتن�سيق مع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ؛  

 تبليغ لل�سلطات الق�سائية اأو املهنية  املخت�سة  معلومات حول ال�سكايات التي تتوىل النظر فيها ق�سد اإجراء 
املتعني ب�سدد حالت التمييز التي متت معاينتها ؛

 اإمكانية تن�سب الهياأة طرفا مدنيا وذلك يف حالة اإقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة اأو الطرف 
املدين ب�ساأن حالت التمييز املندرجة يف جمال اخت�سا�سها ؛

القوانني  اإ�سالح  اقرتاح  خالل  من  املعنيني  الفاعلني  من  وغريها  العمومية  لل�سلطات  تو�سيات  اإعداد   

واملمار�سات الإدارية وغريها على اأ�سا�س حتليل ال�سكايات وتقييم م�سل�سل الت�سويات ؛ 
 ال�سهر على تتبع حالت التمييز/ العنف وما مت اتخاذه من قرارات ب�ساأن التو�سيات.  

ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، بالراأي ال�سادر عن مفو�س حقوق الإن�سان يف جمل�س اأوروبا ب�ساأن 
الهياكل الوطنية لتعزيز امل�ساواة يف 21 مار�س 2011 والذي يو�سي فيه على اخل�سو�س بتخويل املوؤ�س�سات 
الوطنية املكلفة مبكافحة التمييز اخت�سا�سات ت�سمل "تقدمي امل�ساعدة امل�ستقلة ل�سحايا التمييز الذين يرغبون 

يف اللجوء اإىل العدالة" واإجراء "حتقيقات م�ستقلة ب�ساأن اأعمال التمييز"34. 

29. ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا بتخ�سي�س مادة لخت�سا�سات الهيئة يف جمال النهو�س 
بحقوق الإن�سان يف نطاق مهامها، ولهذه الغاية يو�سي املجل�س مبا يلي : 

اإليها  اإ�سافة مقت�سى  بعد  املقرتحة  املادة اجلديدة  اإىل  القانون  2 من م�رشوع  املادة  الفقرة الأوىل من  نقل   
يخول الهيئة يف نطاق اخت�سا�سها باإبداء راأيها يف كل ق�سية يعر�سها عليها امللك ؛

 نقل الفقرات 2، 4، 5، 7، 8، 9، 11، 12، و 13 من املادة 2 من م�رشوع القانون اإىل املادة اجلديدة 
املقرتحة ؛   

اإعادة �سيغتها مبا ي�سمح  2 من م�رشوع القانون اإىل املادة اجلديدة املقرتحة، بعد   نقل الفقرة 6 من املادة 
بتدقيق اخت�سا�س الهيئة يف جمال مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع اأحكام التفاقيات الدولية التي �سادق 
عليها املغرب اأو ان�سم اإليها يف نطاق جمال اخت�سا�س الهيئة، بو�سفها موؤ�س�سة متخ�س�سة يف جمال حماية 

حقوق الإن�سان ومكافحة التمييز املبني على اأ�سا�س اجلن�س ؛
 نقل الفقرة 10 من املادة 2 من م�رشوع القانون اإىل املادة اجلديدة املقرتحة، بعد اإعادة �سياغتها ب�سكل اأقل 

تف�سيال بالكتفاء بالتن�سي�س على الخت�سا�س العام للهيئة يف جمال دعم قدرات الفاعلني.   
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30. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا، بحذف الفقرة الأخرية من املادة 3 من م�رشوع القانون، 
والتي تلزم الهياأة يف حال اإبدائها لراأيها مببادرة منها يف م�ساريع القوانني، باأن تبديه قبل اعتماد هذه امل�ساريع 
من قبل احلكومة. ذلك اأن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يرى هذه الفقرة غري متالئمة مع النقطة 3 من 
مبادئ باري�س، وخا�سة نقطتها الفرعية )اأ1-( اإذ تن�س هذه النقطة الفرعية على اأن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 
اأو  اإىل احلكومة  ا�ست�ساري،  اأ�سا�س  الإن�سان خمولة ب" تقدمي فتاوى وتو�سيات ومقرتحات وتقارير، على 
الربملان اأو اأي جهاز اآخر خمت�س، �سواء بناء على طلب ال�سلطات املعنية اأو با�ستخدام حقها يف ال�ستماع اإىل 

اأية م�ساألة دون اإحالة من جهة اأعلى، ب�ساأن جميع امل�سائل املتعلقة بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها." 
الت�رشيعي  امل�سل�سل  من  معينة  مبرحلة  املجل�س،  نظر  من وجهة  تقييده،  ل ميكن  ال�سالحية  هذه  ممار�سة  اإن 
باعتبار اأن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ميكن اأن تو�سي عند القت�ساء " باعتماد ت�سـريع جديد اأو بتعديل 
الت�سـريع ال�ساري. وباعتماد التدابري الإدارية اأو بتعديلها" اإن تقدير" القت�ساء" املن�سو�س عليه يف "النقطة 

الفرعية )اأ1-( من النقطة 3 من مبادئ باري�س" ، يعود اإىل املوؤ�س�سة الوطنية وحدها.   

تو�صيات متعلقة بتاأليف الهياأة    

31. اإن تو�سيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة باملادة 4 من م�رشوع القانون مرتكزة على روؤية 
تعترب هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز موؤ�س�سة وطنية متخ�س�سة حلماية حقوق الإن�سان و النهو�س 
بها، موؤلفة من عدد حمدود من الأع�ساء يختارون خلربتهم يف جمال مكافحة التمييز، خا�سة التمييز املبني على 
اأ�سا�س النوع. اإن هذه الروؤية تفرت�س اأي�سا امل�ساهمة املتوازنة يف ملختلف ال�سلط الد�ستورية يف م�سار اقرتاح و 
تعيني الأع�ساء. و يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأي�سا اأن تعيني الرئي�س )ة( و الأمني)ة( العام)ة( و 
عدد من اأع�ساء الهيئة من طرف امللك، ي�سكل �سمانة اأ�سا�سية لي�س فقط ل�ستقالل هياأة املنا�سفة و مكافحة 

كل اأ�سكال التمييز واإمنا لكل املوؤ�س�سات املن�سو�س عليها يف الف�سول 161 اإىل 170 من الد�ستور.   

32. غري اأن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، لحظ باملقابل، اأن املادة 4 من م�رشوع القانون، تبتعد ب�سكل 
وا�سح عن هذه الروؤية، و تربهن املالحظات الآتية بعده، عن �سالحية هذه اخلال�سة. 

ذلك اأنه مت ا�ستعمال م�سطلح ممثلني" لثالث من اأربع  فئات من فئات اأع�ساء الهياأة35.  علما اأن هذا امل�سطلح ل 
يرتجم فقط �سيادة "املنطق التمثيلي" الذي مييز تاأليف املجال�س ال�ست�سارية، بل  ويتعار�س اأي�سا مع املالحظة 
العامة رقم 1.8 للجنة الفرعية املعنية بالعتماد التابعة للجنة التن�سيق الدولية  للموؤ�س�سات الوطنية للنهو�س 
بحقوق الإن�سان وحمايتها36 املعنونة " اختيار وتعيني هيئة اتخاذ القرارات يف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق 
املنظمة  عن  بالنيابة  ولي�س  الفردية  ب�سفتهم  للعمل  الأع�ساء  " اختيار  على  )ه(  نقطتها  الإن�سان" تن�س يف 
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التي ميثلونها". و هكذا فاإن م�سطلح " املمثلني" متعار�س مع املبداأ الذي مبقت�ساه اأن اأع�ساء الهياأة يكونون 
17 من  بالفقرة  بهذا اخل�سو�س  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  ال�سخ�سية". ويذكر  كذلك ب"�سفتهم 
مذكرته الرئي�سية حول هياأة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز التي ورد فيها اأنه "كيفما كانت املقاربة 
املعتمدة، من اجلدير احلر�س على تفادي عوامل �سلل �سري عمل الهيئة التي يحتمل اأن ترتتب عن التداخل 
بني احل�سا�سيات ال�سيا�سية والإيديولوجية. وبالنظر اإىل خ�سو�سية ولية الهيئة، فاإن ال�رشعيات الناجمة عن 
اأمناط تعيني الأع�ساء على اأ�سا�س التمثيلية ال�سيا�سية اأواحرتام تعدد التيارات الإيديولوجية، من �ساأنها اأن ترهن 

ب�سكل جدي جناعة موؤ�س�سة من هذا النوع" .

33 . كما اأن املادة 4 من م�رشوع القانون مل تكر�س املبداأ "العر�ساين" للمنا�سفة يف تاأليف هياأة املنا�سفة و 
مكافحة كل اأ�سكال التمييز. وهو  خيار يتعار�س مع الفقرة  الثانية من املالحظة العامة 1.8 امل�سار اإليها والتي 
تن�س على "�سمان التعددية على م�ستوى اجلن�سني"37. كما اأن اللجنة اأكدت اأي�سا اأن "�سمان امل�ساركة الدالة 
للن�ساء على كل امل�ستويات هو اأمر هام ل�سمان فهم املوؤ�س�سة الوطنية جلزء هام من ال�ساكنة و�سمان ولوج 

ال�ساكنة للموؤ�س�سة الوطنية"38.  

العام موزعة مبقت�سى  الأمني  الهيئة و  اأع�ساء  تعيني  �سلطة  اأن  الإن�سان،  الوطني حلقوق  املجل�س  عاين   .34
املادتني  4 و 14 من م�رشوع القانون كما يلي : 

 يعني امللك ع�سوين اثنني و الأمني العام  : الرئي�س والأمني العام و)ع�سو من اأع�ساء املجل�س العلمي الأعلى 
باقرتاح من الأمني العام لهذا املجل�س( ؛

 يعني رئي�س جمل�س النواب، بعد ا�ست�سارة الفرق واملجموعات الربملانية، ع�سوين اثنني : ع�سو من اأع�ساء 
الربملان وع�سو ميثل جمعيات املجتمع املدين ؛ 

اثنني : ع�سو من  ا�ست�سارة الفرق و املجموعات الربملانية، ع�سوين  يعني رئي�س جمل�س امل�ست�سارين، بعد   
اأع�ساء الربملان وع�سو ميثل جمعيات املجتمع املدين ؛ 

 يعني رئي�س احلكومة ع�رش اأع�ساء : ع�سو ميثل جمعيات املجتمع املدين، ع�سوان ميثالن املنظمات املهنيةا 
لأكرث متثيال، باقرتاح من هذه املنظمات؛ ع�سوان باقرتاح من املركزيتني النقابيتني الأكرث متثيال؛ ثالثة اأع�ساء 

خرباء، وع�سوين ميثالن الإدارات العمومية، ي�ساركان يف اأ�سغال الهيئة واأجهزتها ب�سفة ا�ست�سارية ؛
 ع�سو واحد قا�س يعينه املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية.  

املن�سو�س عليه يف  الهياأة  تاأليف  ب�ساأن  التالية  يقدم املالحظات  الإن�سان  الوطني حلقوق  اإن املجل�س   .  35
املادتني اأعاله من م�رشوع القانون :  

 تت�سم املادة 4 من م�رشوع القانون باختالل التوازن يف �سلط التعيني ؛   
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 يتوفر رئي�س احلكومة على �سلطة وا�سعة للتعني على ح�ساب ال�سلط الد�ستورية الأخرى )امللك و الربملان(. 
ومن وجهة نظر املجل�س فاإن هذه اخلطاطة تبتعد عن منطق توازن ال�سلط )بو�سفه مبداأ مكر�سا يف الف�سل 
للجنة   1.7 رقم  العامة  املالحظة  اأن  اأي�سا  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  ويذكر  الد�ستور(.  من  الأول 
الفرعية لالعتماد املعنونة : "كفالة تعددية املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان" تن�س على اأنه " ينبغي تفادي 
اأع�ساء املوؤ�س�سة الوطنية" كما  اأو حتد دون مربر، نطاق التنوع والتعددية يف تكوين  املعايري التي قد ت�سيق 
الوطنية، حيث  املوؤ�س�سة  اإدارة  تعيني هيئة  اإجراءات  العامة ب" التعددية من خالل  املالحظة  نف�س  تو�سي 

تقرتح مثال، فرق جمتمعية متنوعة املر�سحني اأو تو�سي بهم"39 ؛      
 اإن عدد الأع�ساء املنحدرين من املجتمع املدين، ل ي�ستجيب، من منظور املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، 
الوطنية  املوؤ�س�سة  تكوين  يكون  اأن  "ينبغي  اأنه  تن�س على  التي  باري�س  مبادئ  الفقرة )ب.1( من  ملتطلبات 
اأو بغري انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر ال�سمانات الالزمة لكفالة  وتعيني اأع�سائها، �سواء بالنتخاب 

التمثيل التعددي للقوي الجتماعية )يف املجتمع املدين( املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان" ؛  
 اإن اأولوية رئي�س احلكومة يف خطاطة التعيني )55 باملائة من التعيينات( من �ساأنه، من وجهة نظر املجل�س، 
تت�سمن خماطر التاأثري ال�سلبي على ا�ستقاللية الهياأة بو�سفها موؤ�س�سة د�ستورية، بالنظر لكون احلكومة تتوفر 
املوؤ�س�سات و املقاولت  الو�ساية على على  "حتت ت�رشفها كما متار�س الإ�رشاف و  على الإدارة املو�سوعة 
العمومية". وجتدر الإ�سارة يف نف�س الإطار اإىل اأن الهياأة �ستنظر يف حالت متييز قد تهم ب�سكل مبا�رش اأو غري 
مبا�رش الإدارات العمومية، وهو ما قد يطرح  ب�سكل متكرر، حالت تنازع م�سالح يف حالة احلفاظ على 

خطاطة التعيني املن�سو�س عليها يف م�رشوع القانون ؛      
 يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأنه ل ميكن ت�سنيف النقابات حتت فئة "ممثلي القطاع اخلا�س" بالنظر 

لكون املركزيات النقابية متثل اأي�سا موظفي و اأعوان القطاع العمومي ؛  
 عاين املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن املادة 4  من م�رشوع القانون ل يحدد الإدارات العمومية التي 

�سيمثلها الع�سوان املعينان من طرف رئي�س احلكومة والذين �سي�ساركان يف اأ�سغال الهياأة ب�سفة ا�ست�سارية ؛ 
 اإن املادة 4 من م�رشوع القانون تن�س على ع�سوين من اأع�ساء الربملان يف تاأليف الهيئة، يف حني اأن الجتهاد 
امل�ستجد للجنة الفرعية لالعتماد ينحو اإىل حتبيذ عدم ع�سوية الربملانيني بهذه ال�سفة يف تاأليف املوؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان40.   

36. بناء عل املالحظات ال�سابقة، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان على �سبيل ال�ستئنا�س تاأليفا بديال 
للهيئة من �ساأنه اأن يكون اأكرث ارتباطا بو�سعها كهيئة متخ�س�سة يف حماية حقوق الإن�سان ومكافحة التمييز.    
ولهذه الغاية يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأن تتلف الهيئة عالوة على رئي�سها-رئي�ستها و اأمينها 
لها  امل�سهود  ال�سخ�سيات  بني  من  يختارون  )7( خرباء  �سبعة  من  بظهري  يعينان  اللذان  )ة(  العام  –اأمينتها  
باخلربة العالية والعطاء املتميز وطنيا ودوليا، يف جمالت امل�ساواة واملنا�سفة ومكافحة التمييز خا�سة التمييز 
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املبني على اأ�سا�س اجلن�س. ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا اأن يدرج يف املادة 4 مقت�سى مبوجبه 
ي�سرتط عدد معني من �سنوات اخلربة )15 �سنة مثال(. 

ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف اإطار نف�س اخلطاطة البديلة، اأن تتم اإعادة �سياغة املادة 4 من 
اأجل التن�سي�س على تعيني خبريين من طرف امللك، وخبريين من طرف رئي�س احلكومة       وخبري من طرف 
رئي�س جمل�س النواب، وخبري من طرف رئي�س جمل�س امل�ست�سارين وخبري من طرف املجل�س الوطني لل�سلطة 

الق�سائية.  

37. اإن اإعمال التو�سيات املقرتحة يف الفقرة ال�سابقة يفرت�س ا�ستبدال بع�س امل�سطلحات املن�سو�س عليها يف 
املادة 4 من م�رشوع القانون. و لهذه الغاية فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�سي با�ستبدال م�سطلحي 
"ممثل اأو ممثلون" بالعبارة التالية "يختارون من بني". اإن ال�ستبدال املقرتح يندرج يف اإطار اإبعاد الهيئة عن 
منطق املجال�س ال�ست�سارية. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا با�ستبدال �رشط "املروءة" مب�سطلح 
"النزاهة". ويجد هذا املقرتح تربيره يف كون اأن اللجنة الفرعية لالعتماد اعتربت يف مالحظتها العامة رقم 
1.7  املعنونة " كفالة تعددية املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان" اأن "كفالة نزاهة الأع�ساء وكفاءتهم عامل 

رئي�سي يف فعالية املوؤ�س�سة حقوق الإن�سان"41. 

املجل�س  يو�سي  التمييز،  اأ�سكال  كل  ومكافحة  املنا�سفة  هيئة  واخت�سا�سات  ومهام  لطبيعة  بالنظر   .38  
الوطني حلقوق الإن�سان بتقوية و�سع الأع�ساء، والتو�سيات التالية تندرج يف هذا الإطار: 

م�رشوع  من   5 املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  التنايف،  حالت  نظام  يقوى  اأن  يقرتح  وهكذا 
القانون من اأجل ع�سوية الهياأة متنافية مع : 

 الع�سوية يف احلكومة اأو جمل�س النواب اأو جمل�س امل�ست�سارين اأو املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية اأو املجل�س 
القت�سادي والجتماعي والبيئي اأو املجل�س الوطني للغات و الثقافة املغربية اأو موؤ�س�سات وهيئات حماية 

احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة والتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�ساركية ؛
 مزاولة مهام غري متثيلية توؤدي الأجرة عنها دولة اأجنبية اأو منظمة دولية اأو منظمة دولية غري حكومية ؛

 مزاولة مهنة املحاماة.

ويف حالة اإعادة �سياغة الفقرة الثانية من املادة 5 تبعا لهذه التو�سية فاإنه ميكن اأي�سا اإدراج مقت�سى مبوجبه 
واجب  مع  الهياأة،  تقدير  ح�سب  يتنافى،  ل  ب�سكل  والبحث  التدري�س  مهام  مزاولة  الهياأة  لأع�ساء  ميكن 

التحفظ.  
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 39. ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا، اأن يدرج يف املادة 5 من م�رشوع القانون فقرة جديدة 
اأو  اإدارتهم  داخل  ويحتفظون  انتدابهم،  مدة  خالل  تام  تفرغ  و�سعية  يف  الهيئة  اأع�ساء  يو�سع  مبقت�ساها 
اإليها بجميع حقوقهم يف الأجرة والرتقي    والتقاعد.  جماعتهم الرتابية اأو موؤ�س�ستهم العامة التي ينتمون 
وتتم اإعادة اإدماج الأع�ساء املعنيني يف الإطار الذي ينتمون اإليه يف اإدارتهم الأ�سلية تلقائيا عند انتهاء مدة 
انتدابهم. ويتوخى هذا املقرتح اإعمال املالحظة العامة رقم 2.2 للجنة الفرعية لالعتماد واملعنونة "الأع�ساء 
املتفرغون يف املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان"  التي تن�س على اأنه " ينبغي اأن ين�س قانون املوؤ�س�سة الوطنية 
حلقوق الإن�سان على اأن ي�سم اأع�ساء هيئتها املعنية باتخاذ القرارات اأع�ساء متفرغني مدفوعي الأجر. ومن 
�ساأن ذلك اأن ي�ساعد على �سمان "ا�ستقالل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان عن كل ت�سارب م�سالح فعلي 

اأو مت�سّور"42.  

 40. و�سمن نف�س املنطق  الهادف اإىل تقوية و�سع الأع�ساء، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�سي 
باأن تدرج املقت�سيات التالية يف املادة 5 من م�رشوع القانون : 

اأن  التي ميكن  الو�سعيات  بت�رشيح حول  )ة(   للرئي�س  يدلوا  اأن  الهياأة  اأع�ساء  على  يتعني  مبقت�ساها  فقرة   

يكونوا فيها عر�سة لتنازع امل�سالح بخ�سو�س قرار من قرارات الهياأة اأو املهام التي قد يكلفون بها مبقت�سى 
قانونها، ويف هذه احلالة يتعني على رئي�س )ة( الهياأة يف هذه احلالة، منع الع�سو املعني من امل�ساركة يف اتخاذ 

القرار اأو القيام باملهام مو�سوع تنازع امل�سالح ؛ 
 فقرة مبقت�ساها يلزم اأع�ساء الهياأة بالمتناع عن اتخاذ اأي موقف اأو القيام باأي ت�رشف اأو عمل من �ساأنه 
فحوى  بخ�سو�س  التحفظ  بواجب  الهيئة  اأع�ساء  تلزم  اأن  الفقرة  لنف�س  وميكن  ا�ستقالليتهم.  من  ينال  اأن 

مداولت الهياأة و�سائر اأجهزتها  ووثائقها  الداخلية ؛
 فقرة مبقت�ساها يتم التن�سي�س على متتع رئي�س)ة( الهيئة و اأع�سائها بكافة ال�سمانات ال�رشورية التي تكفل 
بهذه  له �سلة  ن�ساط  باأي  قيامهم  مبنا�سبة  اأو  ملهامهم،  مزاولتهم  اأثناء  �سواء  ا�ستقالليتهم،  حمايتهم وت�سمن 

املهام.

41. ويف حالة اعتبار التو�سيات ال�سابقة، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�سي بحذف املقطع التايل 
من املادة 6 من م�رشوع القانون " "فقدان ال�سفة التي عني على اأ�سا�سها بالهيئة"، ذلك اأن هذا املقطع �سيكون 
غري ذي جدوى من وجهة نظر املجل�س، لكونه يندرج �سمن "الت�سور التمثيلي" للهياأة الذي ل يتقا�سمه 

املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.    
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التو�صيات املتعلقة باأجهزة الهيئة واخت�صا�صاتها 

42.  فيما يتعلق باللجان الثالث الدائمة التي مت التن�سي�س على اإحداثها لدى الهيئة مبقت�سى املادة 13 من 
م�رشوع القانون ، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يرى اأن اعتبار تو�سياته املتعلقة بتو�سيع اخت�سا�سات 
الهياأة من جهة، �سيرتتب عليها منطقيا تغيري ت�سميات اللجان الدائمة. ولغاية املرونة، يبدو اأن من الأن�سب، 
اللجان  اإحداث  مبداأ  على   13 املادة  من  الأوىل  فقرة  يف  بالتن�سي�س  الكتفاء  املجل�س،  نظر  وجهة  من 
الدائمة بالهيئة مع الإحالة على النظام الداخلني فيما يتعلق بت�سميتها ونطاق تدخلها تبعا للهند�سة اجلديدة 

لخت�سا�سات الهيئة.    

التو�صيات املتعلقة بالتنظيم الإداري واملايل للهياأة 

اأع�ساء الهيئة  القانون لو�سع  5 من م�رشوع  لقد اقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تعديل املادة   .43
تلقائيا يف تفرغ تام طيلة مدة انتدابهم. ويف حالة ما اإذا مت اأخذ هذه التو�سية بالعتبار �سيرتتب عن ذلك 
مزاولة اأع�ساء الهياأة مهامهم بدوام تام. انطالقا من هذه اخلطاطة يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
بتعديل املادة 16 من م�رشوع القانون من اأجل التن�سي�س على تقا�سي اأع�ساء الهيئة تعوي�سا ي�ساوي التعوي�س 

املمنوح لأع�ساء الربملان ويخ�سع لنف�س النظام ال�رشيبي.    

44. يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن الوقاية واحلماية ومكافحة التمييز تتطلب كفاءات دقيقة يف 
جمال الدعم التقني للهياأة )معاينة وتكييف حالت التمييز، اإجراء اختبارات التمييز(. ولهذه الغاية يقرتح 
لأعوان  اإداري  جهاز  الهيئة  لدى  مبوجبه  مقت�سى  القانون  م�رشوع  من   19 املادة  يف  يدرج  اأن  املجل�س، 

مكافحة التمييز.   
ويقرتح اأن ميار�س اأعوان مكافحة التمييز مهامهم حتت اإ�رشاف رئي�س )ة( الهيئة و م�سوؤوليته )ها( ،  ويوؤدون 
اليمني املن�سو�س عليه يف الظهري ال�رشيف املتعلق باليمني الواجب اأداوؤها على املوظفني لتحرير حما�رش ال�سبط 

)ظهري فاحت ماي 1914( و  ميكنهم اأن يزاولوا املهام التالية : 
 مبا�رشة البحث والتحري لدى الهيئات العمومية واخلا�سة واإجراء اختبارات التمييز عند القت�ساء ؛

 تقدمي معلومات و ن�سائح تقنية يف جمال مكافحة التمييز ؛ 
 اإجراء حماولت الو�ساطة و ال�سلح حتت م�سوؤولية ع�سو اأو اأكرث من اأع�ساء الهيئة ؛

 معاينة خمالفة املقت�سيات القانونية و التنظيمية املتعلقة مبكافحة التمييز و تثبيتها يف حما�رش يوثق مب�سمونها 

اإىل اأن يثبت عك�س ما فيها. و يوجه رئي�س )ة( الهيئة هذه املحا�رش اإىل ال�سلطات الق�سائية املخت�سة. 
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45.  واأخريا يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأن يدرج يف املادة 19 من م�رشوع القانون مقت�سى 
اإحدى  اأن  كما  الهيئة.  اأعوان  مهام  بعرقلة  قام  العود، كل  مبلغها يف حالة  ي�ساعف  معينة،  بغرامة  يعاقب 
التدابري التي يقرتحها املجل�س ملرافقة التو�سية تتمثل يف تعديل قانون امل�سطرة اجلنائية لالعرتاف باختبارات 
التمييز كو�سيلة اإثبات. خا�سة يف الدعاوى املتعلقة بالتمييز. ويندرج هذا املقرتح يف اإطار منطق  تو�سيات 
ال�سبكة الأوروبية لهيئات تعزيز امل�ساواة )EQUINET( ال�سادرة يف راأيها حول "هيئات مكافحة التمييز: 
ال�سعوبات والفر�س احلالية"، )اأكتوبر 2012(. واأكدت ال�سبكة على "�رشورة تعزيز حماية �سحايا التمييز" 

من خالل "اإدراج مقت�سيات قانونية ت�سمح مبكافحة التمييز ب�سكل وقائي" .



هيئة املنا�صفة ومكافحة التمييز
رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
بخصوص  مرشوع قانون رقم 79.14 

- مجلس املستشارين -
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اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

 2016 يونيو   29 بتاريخ  امل�ست�سارين  رئي�س جمل�س  ال�سيد  املوجه من طرف  الراأي  اإبداء  بناء على طلب   
والوارد على املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتاريخ 30 يونيو   2016

 بناء على مقت�سيات النظام الداخلي ملجل�س امل�ست�سارين ل �سيما املادة 282 ّ؛
1432 )فاحت مار�س2011(  25 من ربيع الأول  1.11.19  �سادر  يف   ال�رشيف رقم   بناء على الظهري   

باإحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان  ول �سيما املادة  16   منه؛
 بناء على مبادئ بلغراد الناظمة للعالقة بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان والربملان ،ول�سيما املبادئ 

28  25، 24، 22  منها ؛
النواب واملجل�س الوطني حلقوق  2014 بني جمل�س  10 دي�سمرب  التفاهم املربمة بتاريخ  بناء على مذكرة   

الإن�سان، ول�سيما املادة 2 منها؛
 بناء على التوجيهات الواردة يف الر�سالة امللكية ال�سامية التي وجهها �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 
اإىل امل�ساركني)ات( يف اأ�سغال الدورة الثانية للمنتدى العاملي حلقوق الإن�سان مبراك�س بتاريخ 27نونرب 2014  
والتي على "اعتماد مقاربة �سمولية وغري انتقائية حلقوق الإن�سان" جاعلة من م�ساألة املنا�سفة وامل�ساواة رهانا 
الرئي�سية  املحاور  من  الد�ستورية وحمورا  املراجعة  منذ  د�ستورية  طبيعة  ذات  "اأهدافا  باعتبارهما  ا�سرتاتيجيا 
ل�سيا�سته العمومية".كما اأكدت على اأن تن�سيب هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز ،باعتبارها هيئة 

د�ستورية �سي�سكل اإ�سهاما نوعيا وهاما يف م�سار البناء الدميقراطي للمغرب ؛
اأ�سغال  بناء على التوجيهات الواردة يف الر�سالة امللكية التي ووجهها جاللة امللك اإىل امل�ساركني)ات( يف 
اآليات حقوق  اأن  اأكدت على  2016  والتي  19 فرباير  بتاريخ  املنتدى الربملاين الدويل للعدالة الجتماعية 
اإىل مبداأ  اإ�سارة خا�سة  اإلزامية ل�سمان فعلية احلقوق يف  الد�ستور ذات طبيعة  املن�سو�س عليها يف  الإن�سان 

امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف خمتلف احلقوق الإن�سانية واإىل حظر كافة اأ�سكال التمييز .
 بناء على الد�ستور ول�سيما الت�سدير والف�سول 169 ،164 ،160، 159، 32، 19 منه؛

التعليق  مت  كما  3و26منه؛  املادتني  ول�سيما  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  على  بناء   

عليهما من طرف اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم28  
 بناء على العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية؛ ول�سيما املواد 2)الفقرة 2(، 3 
و10 كما مت التعليق عليها من طرف اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية يف التعليق العام 
رقم 20  ب�ساأن عدم التمييز  يف احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. والتعليق العام رقم 16 املتعلق 

بامل�ساواة بني الرجل واملراأة يف حق التمتع بجميع احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية ؛
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 بناء على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ول �سيما منها  املواد1 و2 و4 ،والتعليق العام 
من طرف اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة يف تو�سياتها العامة رقم 25 املتعلقة بالتدابري اخلا�سة 
املوؤقتة  ورقم 28  ب�سان اللتزامات الأ�سا�سية للدول الأطراف مبوجب املادة 2 من اتفاقية الق�ساء على كافة 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة؛
 بناء على املبادئ املتعلقة باملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان املعروفة مببادئ باري�ّس؛ 

للموؤ�س�سات  الدولية  التن�سيق  للجنة  التابعة  بالعتماد  املعنية  الفرعية  للجنة  العامة  املالحظات  على  بناء   

 ، الإن�سان  حقوق  ولية  ب�سان  العامة1.2   املالحظة  ول�سيما  الإن�سان  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية 
واملالحظة العامة .1.5ب�ساأن التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان ، واملالحظة العامة1.8  ب�ساأن 
اختيار وتعيني هيئة اتخاذ القرارات يف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان واملالحظة العامة1.9 ب�ساأن ممثلي 
احلكومة يف املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، واملالحظة العامة رقم 2.2  ب�سان الأع�ساء املتفرعني يف 

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان فيما يخ�س تناول ال�سكاوى وما يت�سل بذلك من مهام و�سلطات ؛
 بناء على قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم 29/4 ب�سان الق�ساء على التمييز �سد املراأة املعتمد من طرف 

جمل�س حقوق الإن�سان بتاريخ 2 يوليوز 2015 ول�سيما الفقرة 6 النقطة )اأ(  
الإن�سان  حقوق  جمل�س  طرف  من  املعتمد  املراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء  ب�سان   23/7 القرار  على  بناء   

بتاريخ13  يوليوز 2015  ول�سيما الفقرة 8  منه ؛
 بناء على املذكرتني الرئي�سية والتكميلية للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�ساأن هيئة املنا�سفة ومكافحة 

كل اأ�سكال التمييز؛
 بناء على راأي اللجنة الأوربية للدميقراطية عرب القانون )جلنة البندقية( ب�ساأن هيئة املنا�سفة ومكافحة كل 

اأ�سكال التمييز للمملكة املغربية املقدم بتاريخ6 اأكتوبر 2013بطلب من احلكومة؛
 بناء على راأي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بخ�سو�س م�رشوع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املنا�سفة 

ومكافحة التمييز املوجه اإىل ال�سيد رئي�س جمل�س النواب بناء على طلب اإبداء الراأي بخ�سو�سه؛
يقدم املجل�س راأيه بخ�سو�س م�رشوع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة التمييز كما وافق 

عليه جمل�س النواب بتاريخ 10ماي 2016.

79.14 يتعلق  رقم  قانون  م�شروع  اإعداد  مب�شار  تذكري   .I
بهيئة املنا�شفة ومكافحة التمييز

 بهدف دعم ومرافقة احلكومة والربملان يف م�سل�سل اإحداث الهيئات اجلديدة للنهو�س بحقوق الإن�سان 
اأطلق املجل�س الوطني  التمييز،  اأ�سكال  الد�ستور، مبا فيها هيئة املنا�سفة ومكافحة كل  املن�سو�س عليها يف 
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املادتني  مبقت�سى  متخ�س�سة  كبنية  املذكورة،  الهيئة  اإن�ساء  مو�سوع  يف  التفكري  م�سل�سل  الإن�سان  حلقوق 
الإن�سان  اإليها خ�سو�سا �سالحية احلر�س على احرتام حقوق  الد�ستور  اجلديد واملوكول  19 و164 من 
املن�سو�س عليها يف الف�سل 19 مع الأخذ بعني العتبار اخت�سا�سات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا 
اخل�سو�س. وعليه فاإن الد�ستور يفتح اأمام هذه الهيئة ف�ساء وا�سعا لالخت�سا�س، مع ترك ال�سالحية للقانون 

لتحديد جمال تدخلها ومهامها، وكذا عالقاتها بغريها من الآليات احلقوقية املوؤ�س�ساتية املوجودة.
 يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن م�سار اإعداد م�رشوع القانون رقم 79.14 ات�سم بدينامية قوية 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الوطنية  للموؤ�س�سات  وازنا  انخراطا  .وعرف  والقرتاح  التفكري   م�ستوى  على 

الوطنية العاملة يف املجال وكذا الهيئات الدولية. 
 ومببادرة من ال�سيدة ب�سيمة احلقاوي وزيرة الت�سامن واملراأة والأ�رشة والتنمية الجتماعية، مت اإحداث اللجنة 

العلمية اخلا�سة مبدار�سة اإحداث هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز والتي اأوكلت لها مهمة تقدمي 
مقرتحات حول م�رشوع القانون املتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة التمييز .كما تلقت هذه اللجنة م�ساهمات 
ال�سيا�سية  الأحزاب  من  لكل  م�ساهمة  الأمر ب82  يتعلق  املعنيني:  الفاعلني  من  من طرف جمموعة  كتابية 
والهيئات النقابية والباحثني)ات( واجلمعيات.كما ا�ستمعت اللجنة يف نف�س ال�سياق للعديد من الأ�سخا�س 

املوارد.  

وقد قدمت اللجنة مقرتحها حول م�رشوع القانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة التمييز بتاريخ 
28 يونيو 2013 

الأوروبية  املفو�سية  عرب  اأوربا  جمل�س  من  تقنيا  دعما  الت�سامن  وزيرة  ال�سيدة  طلبت  ال�سياق  نف�س  ويف   

للدميقراطية من خالل القانون املعروفة بلجنة البندقية ملواكبة اإعداد م�رشوع القانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة 
املنا�سفة ومكافحة التمييز 

 ومن جهته،اأجنز املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان درا�سة حول التجارب الدولية ملاأ�س�سة مكافحة التمييز 

وفقا للمعايري الدولية يف املجال وتقدمي ال�سبل الكفيلة لإعداد م�رشوع قانون لإحداث الهيئة وذلك يف �سهر 
نونرب 2011. كما �سكلت تو�سياتها اللبنة الأ�سا�سية لإعداد مذكرته الأوىل يف 6 اأكتوبر 2012 ثم املذكرة 
التكميلية بخ�سو�س م�رشوع قانون الهيئة يف يونيو 2013 .وقد مت ن�رش هاتني املذكرتني تباعا يف �سهر يناير 

2013 وماي 2014 .
 وبتاريخ 24 نونرب 2015 تو�سل املجل�س بطلب لإبداء الراأي من طرف ال�سيد رئي�س جمل�س النواب،كما 

هو ال�ساأن بالن�سبة للمجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي   الذي اأكد يف راأيه على �رشورة الأخد بعني 
العتبار خمتلف النقط اللتقائية املقرتحة من املوؤ�س�سات الأخرى.

فرق  قدمت  القانون،  م�رشوع  على  النواب  مبجل�س  الجتماعية  القطاعات  جلنة  ا�ستغال  هام�س  وعلى   

الأغلبية واملعار�سة بالربملان جمموعة من مقرتحات التعديالت )اأبريل 2016(   والتي �سبت اأ�سا�سا يف دعم 
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مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان واملجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي.

من خالل تتبع م�سار اإعداد م�رشوع القانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز 
والذي ات�سم مب�سل�سل غني من امل�ساورات وتبادل الراأي،ميكن القول اأن م�رشوع القانون كما �سادق عليه 
جمل�س النواب يف دورته املنعقدة بتاريخ 10 ماي 2016 مل ياأخذ بعني العتبار خمتلف املقرتحات الواردة يف 

اآراء خمتلف الفاعلني املعنيني خا�سة فيما يتعلق ب:
1. املهمة الد�ستورية لهيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز واملتمثلة يف ال�سهر "على احرتام احلقوق 
واحلريات املن�سو�س عليها يف الف�سل 164 من الد�ستور والذي �سنفها �سمن باب "هيئات حماية حقوق 

الإن�سان والنهو�س بها".
2. طبيعة مهامها ،

3. طبيعة واخت�سا�ساتها كمكون حمائي ملكافحة التمييز واأخريا 
4. ت�سكيلتها. 

االإن�شان  حلقوق  الوطني  املجل�س  راأي  مرتكزات   .II
بخ�شو�س رقم 79.14 يتعلق بهيئة املنا�شفة ومكافحة 

التمييز

 79.14  يهدف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان من خالل مقرتحاته التكميلية  املتعلقة مب�رشوع القانون 
يف �سوء التعديالت التي اأدخلت عليه من طرف جمل�س النواب  التاأكيد على اأهمية مالئمته مع مقت�سيات 
حماية  هيئات  من  بو�سفها  للهيئة  الد�ستورية  الطبيعة  تكري�س  ومنها  لبالدنا  التفاقية  واملمار�سة  الد�ستور 
الوطنية  للموؤ�س�سات  الناظمة  املبادئ  مع  وتركيبتها  اخت�سا�ساتها  وتالوؤم  بها  والنهو�س  الإن�سان  حقوق 
اأ�سكال التمييز  لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان امل�سماة مبادئ باري�س باعتبار هيئة املنا�سفة ومكافحة كل 

موؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان ذات ولية متخ�س�سة يف جمال مكافحة التمييز املبني على اأ�سا�س اجلن�س. 

راأيه  الواردة يف  التو�سيات  الإن�سان على �رشورة الأخذ بعني العتبار  الوطني حلقوق  يوؤكد املجل�س  كما 
بخ�سو�س م�رشوع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة التمييز  يف تعديل امل�رشوع يف �سيغته 
اجلديدة والتي مل ي�سملها التعديل  وذلك لتوفري �رشوط تدقيقه وحتقيق ان�سجامه مع املقت�سيات الد�ستورية ومع 
الآراء واملقرتحات املعرب عنها من طرف خمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني واملدنيني واملوؤ�س�ساتيني، وهكذا،يرى 
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املجل�س اأن عدم التن�سي�س على املهمة الد�ستورية املركزية لهياأة املنا�سفة واملكافحة كل اأ�سكال التمييز �سمن 
املادة الأوىل من م�رشوع القانون ، واملتمثلة يف ال�سهر "على احرتام احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف 
الف�سل 19 من الد�ستور مع مراعاة الخت�سا�سات امل�سندة للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان" من �ساأنه اأن 

ينعك�س على روؤيتها و ا�سرتاتيجية عملها وان يبعدها عن طبيعتها الد�ستورية،
 اأن عدم تن�سي�س م�رشوع القانون على التعريفات املقرتحة يف راأي املجل�س بخ�سو�س م�رشوع قانون رقم 
79.14 يتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة التمييز خا�سة تلك املتعلقة "التمييز "و"التمييز املبا�رش"و"التمييز الغري 
املبا�رش"و"امل�ساواة"و"املنا�سفة" و"اختبارات التمييز " و"التدابري اخلا�سة املوؤقتة �سمن مادة م�ستقلة من �ساأنه  

يخلق �سبابية مرجعية ميكن اأن توؤثر �سلبا على مالئمة امل�رشوع مع التفاقيات الدولية ذات ال�سلة،
الناظمة  املبادئ  التمييز ومالئمتهامع  الهيئة يف جمال احلماية ومكافحة  اخت�سا�سات  بخ�سو�س مالئمة   

للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان املعروفة مببادئ باري�س ،
  يوؤكد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان  على املقرتح الوارد يف راأيه بخ�سو�س م�رشوع قانون رقم 79.14 
يتعلق بهيئة املنا�سفة ومكافحة التمييز  املتعلق باإدراج مادة جديدة، قبل املادة 2 من م�رشوع القانون تكر�س 
الوطني  املجل�س  يو�سي  اإىل ذلك  واإ�سافة  التمييز  احلماية ومكافحة  الهيئة يف جمال  اخت�سا�سات  اإىل  كلية 
حلقوق الإن�سان، باأن تخول املادة اجلديدة املقرتحة، للهياأة ممار�سة ال�سالحيات  املتعلقة بالت�سدي التلقائي 
من  وغريها  ال�سلطات  لدى  والتظلمات،التدخل  ال�سكايات  ،معاجلة  تتبهعا  على  وال�سهر  التمييز  حلالت 
الهيئات املعنية بال�سكايات من اأجل اإيجاد حل لها،معاجلة حالت التمييز املتعدد بتن�سيق مع املجل�س الوطني 

حلقوق الإن�سان.
تو�سيته  على  املجل�س  باري�س،يوؤكد  مبادئ  مع  بالنهو�س  املتعلقة  الهيئة  �سالحيات  مالئمة  بخ�سو�س   

واملتعلقة  التمييز   ومكافحة  املنا�سفة  بهيئة  يتعلق   79.14 رقم  قانون  م�رشوع  بخ�سو�س  راأيه  يف  الواردة 
بحدف الفقرة الأخرية من املادة 3 من م�رشوع القانون، والتي تلزم الهيئة يف حال اإبدائها لراأيها مببادرة منها 
يف م�ساريع القوانني، باأن تبديه قبل اعتماد هذه امل�ساريع من قبل احلكومة. ذلك اأن املجل�س الوطني حلقوق 

الإن�سان يرى هذه الفقرة غري متالئمة مع النقطة 3 من مبادئ باري�س. 
 وبخ�سو�س املهام وال�سالحيات التي ي�سندها م�رشوع القانون للهيئة الواردة يف املادة 2 منه،يرى املجل�س 

اأن اقت�سار �سالحيات الهيئة على ال�ست�سارة والتح�سي�س واإعداد الدرا�سات من �ساأنه اأن يحد من �سالحيتها 
احلمائية وفقا ملبادئ باري�س وتتوفر على اآليات متكنها من التاأثري على التوجه العام لل�سيا�سات العمومية يف 

ق�سايا املنا�سفة ومكافحة كافة اأ�سكال التمييز .
 يوؤكد على �رشورة الأخذ بعني العتبار  اأن الف�سل 164 من الد�ستور يدخل يف باب"هيئات حماية حقوق 
الإن�سان والنهو�س بها"مما ي�ستوجب معه اإ�سناد �سالحية ال�سهر  على احرتام احلقوق واحلريات املن�سو�س 
الوطني حلقوق الإن�سان،  الد�ستور مع مراعاة الخت�سا�سات املوكولة للمجل�س  19 من  الف�سل  عليها يف 
اأ�سكال  كافة  ومكافحة  و  املنا�سفة  يق�سايا  ولية خا�سة  ذات  الهيئة  كون  على  ب�سكل �رشيح  والتن�سي�س 
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التمييز املبنية على اأ�سا�س اجلن�س تفاديا لتداخل ال�سالحيات .
 بخ�سو�س تاأليف الهيئة الوارد يف املادة 4 من م�رشوع القانون ، تركيبة تخ�سع ملنطق التمثيلية القطاعية 
منه  ا�ست�ساري  ملجل�س  اأقرب  هيئة  منها  يجعل  مما  والخت�سا�س  اخلربة  ملنطق  تخ�سع  مما  اأكرث  واملوؤ�س�ساتية 

ملوؤ�س�سة د�ستورية متار�س مهامها با�ستقاللية  وان�سجام مع مهام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان،
 ويف هذا ال�سياق يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الأخذ بعني العتبار  املقرتحات الواردة يف راأيه 

بخ�سو�س تاأليف الهيئة  نظرا لكون هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز موؤ�س�سة وطنية متخ�س�سة 
جمال  يف  خلربتهم  يختارون  الأع�ساء  من  حمدود  عدد  من  موؤلفة  بها،  النهو�س  و  الإن�سان  حقوق  حلماية 
اأ�سا�س النوع ان�سجاما واملالحظة 1.8 للجنة الفرعية لالإعتماد  مكافحة التمييز، خا�سة التمييز املبني على 
التي تن�س على اأن "يجب اأن تكون الهيئة مكونة من خرباء،وفق معيار اجلدارة والكفاءة والتعددية ل�سمان 

ال�ستقاللية وثقة النا�س يف عملها". 
 كما يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، اأي�سا اأن تعيني الرئي�س )ة( و الأمني)ة( العام)ة( و عدد من 

و مكافحة كل  املنا�سفة  هيئة  فقط ل�ستقالل  لي�س  اأ�سا�سية  ي�سكل �سمانة  امللك،  الهيئة من طرف  اأع�ساء 
اأ�سكال التمييز واإمنا لكل املوؤ�س�سات املن�سو�س عليها يف الف�سول 161 اإىل 170 من الد�ستور.   

 و يف حالة اعتماد هذه التو�سية فاإن املجل�س يذكر باملقرتح الوارد يف راأيه بخ�سو�س م�رشوع قانون رقم 

فقرة جديدة  القانون  م�رشوع  من   5 املادة  تدرج يف  باأن  التمييز   املنا�سفة ومكافحة  بهيئة  يتعلق   79.14
مبقت�ساها يو�سع اأع�ساء الهيئة يف و�سعية تفرغ تام خالل مدة انتدابهم، 

 كما يذكر املجل�س اأي�سا اأن الوقاية واحلماية ومكافحة التمييز تتطلب كفاءات دقيقة يف جمال الدعم التقني 

للهيئة )معاينة وتكييف حالت التمييز، اإجراء اختبارات التمييز(. ولهذه الغاية يقرتح املجل�س، اأن يدرج 
يف املادة 19 من م�رشوع القانون مقت�سى مبوجبه يحدث لدى الهيئة جهاز اإداري لأعوان مكافحة التمييز.   
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