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 مرتكزات املقرتح

بناء دولة دميقراطية حديثة، دولة احلق  املغرب  اختيار  يوليوز2011  الد�ستوري يف  التعديل  لقد كر�س   .1
والقانون كاختيار ال رجعة فيه، وكذا انخراط املغرب يف املبادئ وااللتزامات املن�سو�س عليها يف املواثيق 

واالتفاقيات الدولية ذات ال�سلة بحقوق االإن�سان املتعارف عليها عامليا.  

ال�سلطات  التزام  تنفيذ  �سمان  ت�ستهدف  التي  االآليات  من  عدد  اإن�ساء  على  الد�ستور  ن�س  عليه،  وبناء   .2
العمومية بالعمل على خلق �رشوط تعميم ممار�سة املواطنني واملواطنات الفعلية للحرية وامل�ساواة وم�ساركتهم 

يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية واالجتماعية.

3. وقد قام املجل�س الوطني حلقوق االإن�سان، يف ان�سجام مع اخت�سا�ساته يف جمال النهو�س بحقوق االإن�سان 
الوطنية،  االأولويات  مع  بان�سجام  لعمله  االأ�سا�سية  التوجهات  بتحديد  تاأ�سي�سه،  عليها يف ظهري  املن�سو�س 
ومن �سمنها ور�س تفعيل املقت�سيات الد�ستورية ذات ال�سلة بحقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية من جهة، 

وور�س دعم ان�سجام ال�سيا�سات العمومية يف جمال حقوق االإن�سان من جهة اأخرى.

اجلديدة  الهياآت  اإحداث  م�سل�سل  يف  والربملان  احلكومة  ومرافقة  دعم  وبهدف  ذلك،  على  وتاأ�سي�سا   .4
اأ�سكال  كافة  ومكافحة  املنا�سفة  هيئة  فيها  مبا  الد�ستور،  يف  عليها  املن�سو�س  االإن�سان  بحقوق  للنهو�س 
اإن�ساء الهيئة املذكورة، كبنية  التمييز، اأطلق املجل�س الوطني حلقوق االإن�سان م�سل�سل التفكري يف مو�سوع 
متخ�س�سة مبقت�سى املادتني 19 و164 من الد�ستور واملوكول اإليها خ�سو�سا �سالحية احلر�س على احرتام 
الوطني  املجل�س  اخت�سا�سات  االعتبار  بعني  االأخذ  مع   19 الف�سل  يف  عليها  املن�سو�س  االإن�سان  حقوق 
حلقوق االإن�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 االآليات احلقوقية املوؤ�س�ساتية 

املوجودة.

5. ويعد الراأي املعرو�س طيه نتاجا لدرا�سة اأعدت حول التجارب الدولية يف املجال، ومل�سل�سل طويل وغني 
من النقا�س والت�ساور مع خمتلف االأطراف املهتمة باملو�سوع، مبا فيها املنظمات واالأ�سخا�س املعتمدة معرفيا 
الوطني  املجل�س  ت�سور  عر�س  اإىل  املذكرة  هذه  وتهدف  الوطنية.  املوؤ�س�سات  من  وعدد  املدين  واملجتمع 
حلقوق االإن�سان بخ�سو�س النظام االأ�سا�سي وال�سالحيات واملهام والتوطني الرتابي وتركيبة الهياأة من اأجل 
الد�ستورية  املقت�سيات  احل�سبان  يف  ياأخذ  الذي  املقرتح  بهذا  والت�رشيعي  ال�سيا�سي  القرار  اأ�سحاب  تنوير 

واالآليات الدولية حلقوق االإن�سان وكذا ال�سياق املغربي اخلا�س. 
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النظ�م الأ�س��سي للهي�أة  

اال�ستقاللية:
التمييز  ومناه�سة  عموما،  االإن�سان  حقوق  مثل  احل�سا�سة  املجاالت  يف  العاملة  الهياآت  ا�ستقاللية  تعد   .6
ب�سفة خا�سة، م�ساألة حيوية. وت�سكل هذه اال�ستقاللية �سمانة ملمار�سة هذه الهيئات ل�سالحياتها ووظائفها 

املن�سو�س عليها يف القانون ب�سكل جدي واإدراج عملها يف اأفق ا�سرتاتيجي وم�ستدام. 

املالية  ا�ستقالليتها  دليل  اأنها  على  التمييز  اأ�سكال  كافة  ومكافحة  املنا�سفة  هيئة  د�سرتة  تاأويل  يتم  قد   .7
والتدبريية. اإن ا�ستقاللية هذه الهيئة يقت�سي رفع اأية و�ساية اأو�سلطة هرمية اجتاهها من طرف ال�سلطة التنفيذية 

واملفرت�س ترجمتها يف مهمتها و�سالحياتها وتركيبتها ونظام حكامتها واملوارد املخ�س�سة لها. 

االأ�سا�س املعياري
8. يعد هذا االأ�سا�س �رشوريا لتقعيد اأ�س�س وا�سحة وفعالة الإن�ساء الهيئة يف ان�سجام مع املقت�سيات الد�ستورية 

واالتفاقيات الدولية ذات ال�سلة. ويتعلق االأمر يف هذا ال�سدد بـ:
اأ. التعريف الدقيق والوا�سح للتمييز )املبا�رش وغري املبا�رش( اجتاه �سخ�س اأوجمموعة اأ�سخا�س من طرف �سخ�س 

مادي اأومعنوي اأوجمموعة معينة اأوموؤ�س�سة عامة اأوخا�سة.
ب. اإ�سفاء الطابع االإلزامي على االإجراءات االيجابية الواردة يف املادة 6 واملادة 19 واملادة 30 من الد�ستور 
)امل�ساواة يف ولوج الن�ساء والرجال للوظائف االنتخابية( ومقت�سيات االتفاقيات الدولية وخا�سة )املادة 4 

من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة(.
ج. حتديد عقوبات زجرية بحكم القانون متنا�سبة ورادعة يف حالة خرق الت�رشيع املتعلق باملنا�سفة ومكافحة 

اأ�سكال التمييز .

النتداب 

اأن  يجدر  الوطني،  وال�سياق  الدولية  التجارب  من  امل�ستخل�سة  والدرو�س  الد�ستور  ملقت�سيات  اعتبارا   .9
اأ�سا�س اجلن�س )انتداب  التمييز على  التمييز يف معاجلة  اأ�سكال  املنا�سفة ومكافحة كافة  تنح�رش مهمة هيئة 

متجه اإىل �سبب وحيد/ خا�س للتمييز(:
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1.9. ين�س الد�ستور يف مادته التا�سعة ع�رش على اإن�ساء هيئة املنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز، ويخ�س�سها 
ح�رشيا لق�سية امل�ساواة واملنا�سفة بني الرجال والن�ساء يف كافة املجاالت، من جهة اأخرى تن�س املادة 164 
وب�سكل وا�سح على اأن انتداب هذه الهياأة يهم ال�سهر على احرتام احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف 

املادة 19.
2.9. من منظور �سو�سيولوجي، يكت�سي اعتبار الوقائع التاريخية والبنيوية للتمييز �سد الن�ساء، اأهمية ق�سوى 
اأ�سكال  كافة  ومكافحة  املنا�سفة  هيئة  اإر�ساء  يف  العمومية  ال�سلطات  عمل  توجه  التي  الطريقة  حتدد  الأنها 
التمييز. بيد اأن التمييز املوجه �سد الن�ساء، يعرف قبوال اجتماعيا وا�سعا، وهوغالبا ما يربر معنويا واأخالقيا، 

مقارنة بالتمييز الذي يطال فئات اجتماعية اأخرى. 
الن�ساء،  فاإن  االإن�سانية(،  لل�سخ�سية  املالزم  العن�رش  اجلن�س  )ي�سكل  اجتماعية  فئة  ت�سكل  3.9. ولكونها ال 
ن�سف املجتمع، يتعر�سن الأنواع عدة من التمييز ب�سبب اجلن�س، والذي تزداد خطورته عندما يكون مقرونا 
باأ�سباب اأخرى للتمييز واملحظورة د�ستوريا وخا�سة ب�سبب االإعاقة و/ اأوالظروف ال�سخ�سية. ومبعنى اآخر، 
فاإن التمتع باحلقوق غالبا ما يوؤثر  فيه كون الن�ساء ي�سكلن عنا�رش من جمموعات مطبوعة باأ�سباب متعددة 

للتمييز.
الدميقراطي هذه،  االنتقال  مرحلة  املغرب خالل  النوع يف  م�ساواة  الإ�سكالية  املركزية  الرهانات  اإن   .4.9
تربر اختيار منوذج موؤ�س�ساتي ذوانتداب ح�رشي )مناه�سة التمييز ب�سبب اجلن�س(. و�سي�ساهم اإر�ساء موؤ�س�سة 
م�ستقلة تعنى بالنهو�س باملنا�سفة وحماربة كافة اأ�سكال التمييز �سد الن�ساء، ب�سكل جلي يف تدعيم وتو�سيع 

املكت�سبات الدميقراطية واحلداثية لل�سنوات االأخرية. 
5.9. يد�سن املغرب جتربته االأوىل يف جمال ماأ�س�سة مناه�سة التمييز. وعليه يبدواأنه من الوجيه اأن يتم تكري�س 
هيئة املنا�سفة ومناه�سة اأ�سكال التمييز النتداب واحد يوؤهلها ل�سمان كافة ال�رشوط الالزمة لنجاحها يف اأداء 

مهامها.

10. اإن ح�رش انتداب الهياأة املذكورة يف مو�سوع خا�س متعلق بالتمييز على اأ�سا�س اجلن�س ال مينع بتاتا من: 

التمييز  اأنواع  كافة  ملناه�سة  الطعن  وطرق  امل�ساطر  خمتلف  باإعداد  املوؤ�س�سة  هذه  تكليف  يتم  اأن   .1.10
املمنوعة د�ستوريا، و�سيكون هذا االإطار املعياري واالإجرائي مفيدا ملجموع هياآت مناه�سة التمييز  التي قد 

يتم اإن�ساوؤها بتزامن اأوبعد اإن�ساء الهياأة.
2.10. اإن�ساء هياآت اأخرى يكون انتدابها قطاعيا اأومتعدد االأ�سباب وخا�سة تلك املمنوعة مبقت�سى ديباجة 

الد�ستور، �رشيطة حتديد اخت�سا�سات كل منها وعالقاتها ببع�سها بدقة.
3.10. التطور، اإن دعت ال�رشورة، نحومنوذج مندمج موجه نحوانتداب متعدد الأ�سباب التمييز املذكورة 

يف الد�ستور.
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امله�م

11. يعرف الد�ستور ب�سكل وا�سح مهمة الهياأة يف الت�سمية:

1.11. املنا�سفة بني الرجال والن�ساء مبعنى النهو�س بامل�ساواة؛ 
2.11.  مناه�سة كافة اأ�سكال التمييز مبعنى الوقاية واحلماية �سد كافة اأ�سكال التمييز.

ال�سكايات،  درا�سة  اأهمية  بنف�س  بامل�ساواة  النهو�س  يحظى  التمييز،  مناه�سة  ا�سرتاتيجيات  جمال  يف   .12
كما ي�سكل النهو�س يف حد ذاته مدخال ي�سمح بالوقاية من االنتهاكات التي يتعر�س لها احلق يف امل�ساواة.  
وهكذا، من املفيد للهياأة اأن تدمج �سمن مهامها احلماية �سد التمييز والنهو�س بامل�ساواة، ذلك اأن ازدواجية 
مهمتها والتمف�سالت الناجتة عنها �ستوؤهلها ل�سمان تكامل تدخالتها وتقوية االأثر العام الناجت عن اأعمالها، 
انتدابها  باري�س مبا يف ذلك على م�ستوى  ا�ستلهام مبادئ  الهياأة  فاإن على  اأخرى،  دون احللول حمل هياآت 

ال�سبه ق�سائي.

الوظ�ئف 

ال�سنوية وتقدميها  التقارير  بن�رش  يتعلق  با�ستثناء ما  الهياأة،  فيما يخ�س وظائف هذه  الد�ستور  13. مل يف�سل 
للربملان )الف�سل 160 من الد�ستور( وميكن بهذا ال�سدد اال�ستنارة واال�ستئنا�س مبعايري وتوجيهات االآليات 
الدولية الوجيهة، وكذا من درو�س التجارب الدولية املفيدة فيما يخ�س طبيعة الوظائف التي ميكن اأن توكل 

ملوؤ�س�سة مثيلة لهيئة املنا�سفة ومناه�سة كافة اأ�سكال التمييز.
انتداب  باعتماد  االإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  يو�سي  املتعلق ب"احلماية"  املكون  يخ�س  فيما   .1.13
"هيئة" يحيل  اأن م�سطلح  الد�ستور. ذلك  ليتم عك�س روح ون�س مقت�سيات  ق�سائية وذلك  �سبه  ذوطبيعة 
على موؤ�س�سة باخت�سا�سات �سبه-ق�سائية تتجاوز جمرد درا�سة ال�سكايات واإحالتها. كما اأن اإن�ساء جهاز �سبه 
االأكرث  والفتيات  الن�ساء  املتقا�سون -خا�سة  يواجهها  التي  ال�سعوبات  ي�ستقي وجاهته وتربيره من  ق�سائي 
قابلية للتعر�س للتمييز/ العنف- للولوج اإىل الق�ساء وامتالك حقوقهن. ويف هذا ال�سدد، يجدر متكني الهيئة 

من الوظائف التالية: 

من  وغريها  ال�سو�سيومهنية  واملنظمات  احلكومية،  غري  واملنظمات  وممثليهم  اخلوا�س،  �سكايات  تلقي   

املنظمات التمثيلية؛ 
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 اإخبار امل�ستكني بحقوقهم وبطرق الطعن املتاحة؛
 درا�سة ال�سكايات وفق املعايري وامل�ساطر املعتمدة وتوجيهها نحوال�سلطات املخت�سة والفاعلني االآخرين 

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

الو�ساطة، وذلك  من خالل قرار ملزم )يحدده القانون(؛
 متتيع الهياأة باخت�سا�س التحقيق لدى املوؤ�س�سات العمومية، اخلا�سة والهياآت االأخرى املن�ساأة، من خالل 

ت�سمني اأطرها وكالء خمت�سني ومعتمدين لهذه املهمة؛ 
 متتيع الهيئة ب�سالحية الت�سدي التلقائي حلاالت التمييز وعر�س الق�سايا اأمام املحاكم؛ 

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

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

"النهو�س بامل�ساواة/املنا�سفة"، يتعلق االأمر هنا بتخويل هياأة املنا�سفة الوظائف  2.13. فيما يتعلق مبكون 
التالية:

 اإبداء االآراء القبلية بخ�سو�س القوانني وال�سيا�سات العمومية يف املجاالت ذات ال�سلة بانتدابها، مع احلر�س 
على ان�سجامها مع الد�ستور، االتفاقيات الدولية والقوانني ذات ال�سلة؛ 

 اإجراء حتقيقات، وا�ستطالعات الراأي واأبحاث من اأجل فهم التمييز ب�سكل اأدق ومناه�سته؛
 تنظيم ا�ست�سارات مع الفاعلني واجلمهور املعني وت�سجيع احلوار االجتماعي حول االإ�سكاالت املرتبطة 

بالتمييز؛
يكر�سها  التي  باحلقوق  والتح�سي�س  والتكوين  التعريف  بغر�س  املعنيني  االآخرين  الفاعلني  قدرات  دعم   

الت�رشيع وطرق اإبرازها؛ 
واخلا�سة  العمومية  واملوؤ�س�سات  الهياآت  لدى  ون�رشها  ال�سلة  ذات  واالآليات  ال�سلوك،  مدونات  اإعداد   

املعنية؛
املجاالت  كافة  يف  باملنا�سفة  والنهو�س  التمييز،  مناه�سة  جمال  يف  الف�سلى  املمار�سات  ون�رش  دعم   

والقطاعات؛
 ن�رش التقارير ال�سنوية التي تناق�س بالربملان وتوزيعها على نطاق وا�سع؛
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التوطني الرتابي 

14. ال �سك اأن م�رشوع اجلهوية املتقدمة ي�سكل فر�سة للقطع مع املقاربات املتمركزة واملوجهة التي اأبانت 
للتمييز، وخرق حقوقهم، خا�سة  تعر�سا  االأكرث  ال�سكان  وا�ستهداف  بالقرب  يتعلق  ما  عن حمدوديتها يف 

الن�ساء والفتيات االأكرث فقرا. 
15. يف هذا ال�سياق يو�سي املجل�س باأن يتم التوطني الرتابي للهياأة ب�سكل تدريجي يف ان�سجام مع اأهداف 

وموؤ�س�سات واآليات اجلهوية املتقدمة كما هي من�سو�س عليها يف الد�ستور، ويف امليثاق اجلماعي من قبيل:
اأ�سا�س �سموالقانون واالإن�ساف  اأف�سل للموارد ب�سكل ميكن من حل امل�ساكل اجلماعية على  توزيع وتدبري 

والفعالية وامل�ساركة املواطنة وال�سفافية وامل�سوؤولية.
العمومية  واملوؤ�س�سات  عموما  الدولة  تلزم  والتي  الد�ستور  من  و31   6 املواد  يف  الواردة  احلقوق  تفعيل 
واجلماعات املحلية بالعمل على تعبئة كافة املوارد التي توجد يف حوزتها لت�سهيل الولوج املتكافئ لكافة 

املواطنات واملواطنني لل�رشوط التي متكنهم من التمتع بحقوقهم.
تعزيز الرت�سانات واالآليات املذكورة يف امليثاق اجلماعي ذات ال�سلة باإدماج مقاربة النوع يف اإعداد املخطط 

اجلماعي للتنمية )املادة 36 ( وخلق "جلنة االإن�ساف وتكافوؤ الفر�س" لدى املجال�س اجلماعية )املادة 14(.

الت�سكيلة والهيكل التنظيمي 

16. اإن احلر�س على احرتام معايري اال�ستقاللية وامل�سداقية وكذا طبيعة مهام هيئة املنا�سفة ومكافحة كافة 
اأ�سكال التمييز التي تربط بني احلماية والنهو�س، تربر، يف ما يتعلق بالت�سكيلة، االجتاه نحو تف�سيل اختيار 
جهاز تداويل من منط هيئة حمدودة العدد اأكرث منها هيئة مو�سعة وم�سخمة. يجدر اأن يتم تعيني اأع�ساء الهيئة 
ب�سفتهم ال�سخ�سية على اأ�سا�س معايري تهم من جهة التزاما م�سهودا به بامل�ساواة بني الن�ساء والرجال وخربة 

مهنية يف جمال حماربة التمييز وكفاءة م�سهود بها يف جمال احلماية والنهو�س من جهة ثانية.

 17. كيفما كانت املقاربة املعتمدة، من الالئق احلر�س على تفادي عوامل �سلل �سري عمل الهيئة التي يحتمل 
الهيئة،  والية  خ�سو�سية  اإىل  وبالنظر  واالإيديولوجية.  ال�سيا�سية  احل�سا�سيات  بني  التداخل  عن  ترتتب  اأن 
التيارات  تعدد  اأواحرتام  ال�سيا�سية  التمثيلية  اأ�سا�س  على  االأع�ساء  تعيني  اأمناط  عن  الناجمة  ال�رشعيات  فاإن 

االإيديولوجية، من �ساأنها اأن ترهن ب�سكل جدي  جناعة موؤ�س�سة من هذا النوع. 

التي تتوفر على هياآت مماثلة ت�سري يف اجتاه قيادة جماعية  الدول  الدرو�س امل�ستخل�سة من جتارب  اإن   .18
حمدودة اأوفردية على غرار منوذج الو�سيط اأواملدافع عن احلقوق.
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19. االإدارة/ القيادة التقنية لهذه الهياأة مطلوب منها التوفر على جمموعة من ال�رشوط، من �سمنها اخلربة 
�سفافة،  اأ�سا�س م�ساطر توظيف  التقنيني واالإداريني على  العاملني  يتم توظيف  اأن  ينبغي  واال�ستقاللية. كما 

متكن الهياأة من القدرات املطلوبة مع احلر�س على احرتامها لقيم احلكامة اجليدة.

املوارد الب�سرية، امل�لية واحلك�مة اجليدة

20. ينبغي اأن يتم اإعداد مقرتح دقيق ومو�سوعي خا�س باملوارد الب�رشية، املالية واملعلوماتية من طرف هياأة 
م�ستقلة، ميكن من:

 �سمان موارد مالية منتظمة ودائمة وكافية الأداء الهياأة لوظائفها واأن�سطتها؛

 وجوب متتيع الهياأة بدعم اأجهزة الدولة، خا�سة وجوب اإطالعها على املعلومات واالإح�ساءات ال�رشورية 

الأداء مهامها ووظائفها )املادة 159 من الد�ستور(؛
 اإلزام الهيئة بالوفاء مب�سوؤولياتها اجتاه املواطنات واملواطنني عرب ن�رش تقارير اأن�سطتها مرة يف ال�سنة على االأقل 
التي تعر�س على الربملان وتخ�سع للنقا�س )املادة 160(، واحلر�س على ن�رشها على نطاق وا�سع ليطلع عليها 

الراأي العام واملوؤ�س�سات العمومية واخلا�سة؛
 برجمة افتحا�سات خارجية منتظمة �سواء فيما يتعلق باالأن�سطة اأوبال�سري الداخلي للهياأة؛

 العر�س املنتظم مل�ساريف وتدبري املوارد على رقابة ال�سلطات املالية املخت�سة.

ال�سراك�ت 

21. هناك ارتباط وثيق بني ا�ستقاللية وجناعة الهياأة وال�رشاكات التي تطورها والديناميات التي تخلقها مع:

)املجل�س  اجليدة  واحلكامة  االإن�سان  حقوق  جمال  يف  العاملة  امل�ستقلة  واملوؤ�س�سات  العمومية  ال�سلطات   
الوطني حلقوق االإن�سان، الو�سيط، الهياأة العليا لالت�سال ال�سمعي الب�رشي،...( يف اإطار احرتام اخت�سا�سات 

كل منها وذلك لتاليف تكرار اجلهود ومن اأجل حت�سني اخلدمات مبا فيها توجيه املت�ستكني ؛
 املنظمات ال�سو�سيو- مهنية )اأرباب العمل والنقابات( ومع املنظمات غري احلكومية لتحديد وتطوير اإطار 

عمل لفائدة املنا�سفة وعدم التمييز؛
 املنظمات واملوؤ�س�سات املماثلة يف دول وجهات اأخرى.



8

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بتاأ�شي�س هياأة املنا�شفة ومكافحة كل اأ�شكال التمييز

خت�م� 

التمييز  مناه�سة  ماأ�س�سة  جمال  يف  الدولية  التجارب  من  ا�ستخال�سه  ينبغي  الذي  الرئي�سي  الدر�س  اإن   .22
املغربي  االجتماعي  وال�سياق  املعياري  االإطار  واعتبار  الدولية  التجارب  هذه  واأن  مثايل،  منوذج  هوغياب 

يدعوان اإىل تف�سيل منوذج هياأة تكون:

 متوفرة على و�سع يتميز باال�ستقاللية والت�سيري الذاتي ومدعم باأر�سية معيارية/ قانونية؛

 مركزة على التمييز املبا�رش وغري املبا�رش املبني على اأ�سا�س اجلن�س/النوع؛ 

اإىل جانب وظيفتها  التمييز  اأ�سكال  بامل�ساواة/املنا�سفة واحلماية �سد كافة  النهو�س  االآن  نف�س  تتوىل يف   
�سبه-الق�سائية؛

 موؤ�س�سة على مبادئ قيادة حمدودة وملتزمة وعلى اأ�س�س احلكامة اجليدة والعمل عن قرب من املواطنات 

واملواطنني؛
 متوفرة على موارد ب�رشية وخربة عالية امل�ستوى وميزانية تراعي وت�ستجيب لطبيعة مهامها؛ 

 منفتحة على �رشاكات اإ�سرتاتيجية فعالة ومثمرة.
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مـــالحـــق 

بط�قة حول التمييز واملن��سفة
اأوال: حول التمييز

1. ميكن تعريف التمييز على اأنه معاملة غري مت�ساوية وغري مواتية اإزاء �سخ�س اأوجمموعة من االأ�سخا�س على اأ�سا�س 
معايري غري م�رشوعة. وميكن اأن ترتبط هذه املعايري بخ�سائ�س متاأ�سلة يف ال�سخ�س )اجلن�س، العرق، اللون، ال�سن 
وغريها( اأوخ�سائ�س مكت�سبة )اللغة، الدين، الو�سع االأ�رشي، االنتماء النقابي وغريها(. وميكن اأن ميار�س التمييز من 

قبل اأ�سخا�س طبيعيني اأومعنويني، اأومن طرف اأعوان الدولة اأوموؤ�س�سات القطاع العام اأواخلا�س.

2. وتن�س املادة االأوىل من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )1979(1 على اأنه "الأغرا�س هذه 
اآثاره  من  ويكون  اجلن�س  اأ�سا�س  على  يتم  اأوتقييد  اأوا�ستبعاد  تفرقة  اأي  املراأة  �سد  التمييز  م�سطلح  يعني  االتفاقية، 
اأواأغرا�سه توهني اأواإحباط االعرتاف للمراأة بحقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية واملدنية اأويف اأي ميدان اآخر. "

3. ومن خالل االإ�سارة اإىل االأثر والغر�س، يتفرع عن هذه االتفاقية �سكالن من التمييز، وهما التمييز املبا�رش والتمييز 
غري املبا�رش:

 يتمثل غر�س التمييز املبا�رش يف تف�سيل جمموعة معينة على جمموعة اأخرى مبوجب القوانني؛
يغطي  املبا�رش  غري  فالتمييز  اأخرى.  جمموعة  على  معينة  جمموعة  تف�سيل  يف  فيتمثل  املبا�رش،  غري  التمييز  اأثر  اأما   
جميع املمار�سات املحايدة على امل�ستوى الر�سمي، والتي لها اأثر �سلبي غري متنا�سب على االأفراد املنتمني اإىل بع�س 

املجموعات املهم�سة )وخا�سة الن�ساء واالأقليات العرقية واالإثنية، وذلك بغ�س النظر عن دوافع املروجني لها"2 .

4. وتعرف العديد من معاهدات القانون الدويل حلقوق االإن�سان3 التمييز ب�سكل �رشيح باعتباره مفهوما يرتكز على 
االآثار. فبموجب هذه االتفاقيات ي�سمل حظر التمييز التدابري غري التمييزية يف الظاهر )حمايدة( لكنها متييزية على 

م�ستوى املمار�سة واالأثر الذي حتدثه، وبالتايل فاإنها ت�سكل متييزا غري مبا�رش.

5. تفيد جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة، باأن التمييز غري املبا�رش قد يحدث "عندما تبنى القوانني وال�سيا�سات 
والربامج على معايري حمايدة يف ظاهرها، يف حني يكون لها اأثر �سيء على املراأة عند تطبيقها فعليا. وقد تدمي، عن غري 
ق�سد، نتائج التمييز الذي حدث يف املا�سي."4 وميكن تف�سري هذا التمييز غري املبا�رش باأ�سباب غالبا ما تكون بنيوية 
الفروق  واملبنية على  املوجهة نحواملراأة،  املقولبة  النمطية  ال�سلوك  واأنواع  "التوقعات واملواقف  تنتج عن  اأن  ميكن 
البيولوجية بني اجلن�سني. وقد توجد اأي�سا ب�سبب ما هوقائم ب�سفة عامة من اإخ�ساع الرجل للمراأة"5. "والقوانني 
وال�سيا�سات والربامج املحايدة بالن�سبة لنوع اجلن�س، قد تدمي عن غري ق�سد نتائج التمييز الذي حدث يف املا�سي. 
وقد تكون م�ساغة، ب�سبب عدم االنتباه، على منوذج االأ�ساليب احلياتية للذكر، وبالتايل ال تاأخذ بعني االعتبار نواحي 

اخلربات احلياتية للمراأة، والتي قد تختلف عن تلك اخلا�سة بالرجل".6

3 دجنرب  بتاريخ  التنفيذ  1979( ودخلت حيز  18 دجنرب  بتاريخ  ال�سادر   180.34 )القرار  املتحدة  لالأمم  العامة  اعتمدتها اجلمعية   – 1
1981، طبقا ملقت�سيات مادتها 27. 2 – املادة 11، الفقرة الثانية

 1971 �سنة  باور  املتعلق بق�سية كريك�س �سد �رشكة ديوك  االأمريكية يف احلكم  املتحدة  بالواليات  العليا  اعتمدته املحكمة  تعريف   – 2
واأدرج يف ال�سياق االأوروبي من خالل القانون الربيطاين املتعلق بالعالقات بني املجموعات العرقية ال�سادر �سنة 1976

3 –   يتعلق االأمر هنا اأ�سا�سا باتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة واالتفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�رشي واتفاقية 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.  

4 –  التو�سية العامة رقم 25 ب�ساأن الفقرة 1 من املادة 4 املتعلقة بالتدابري اخلا�سة املوؤقتة، ال�سفحة 9 احلا�سية 1
5 –  اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة، التو�سية العامة رقم 25 ب�ساأن الفقرة 1 من املادة 4 من االتفاقية املتعلقة بالتدابري اخلا�سة 

املوؤقتة، 2004
6 – نف�س املرجع
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اإىل  الرامية  ال�سيا�سات  اأ�سا�س  اجتماعيا"،  املبنية  بالالم�ساواة  "االعرتاف  اأنها  على  تقدم  التي  املنا�سفة  ت�سكل   .6
والرجال  للن�ساء  املت�ساوي  التمثيل  اأنها  على  املنا�سفة  تعريف  وميكن  واملراأة.  الرجل  بني  التمييز  اأ�سكال  مكافحة 
واملهني  العمومي  القطاع  القرار يف  �سنع  هيئات  اإىل  الولوج  املجاالت ويف  الكمي- يف جميع  امل�ستوى  –على 
ملواجهة  ملزمة  وموؤ�س�ساتية  وتنظيمية  قانونية  تدابري  اإىل  اللجوء  �رشورة  يف  وجودها  �سبب  ويتجلى  وال�سيا�سي. 
هذا التمييز. وبالفعل، فاإن التدابري التف�سيلية/ االيجابية واالإرادية التي تنحونحوت�سحيح اآثار التمييز الذي حدث 
اآلية  مبثابة  املنا�سفة هي  باأن  القول  اآخر ميكن  املفرت�سة. ومبعنى  املراأة �سحيته  اأواحلا�رش والذي تكون  باملا�سي و/ 

لالإعمال الفعلي للم�ساواة الر�سمية التي بدونها �ستبقى جمردة.

الق�ساء على جميع  اتفاقية  الد�ستور يف تطابق مع  فاإن  للحقوق واملنا�سفة،  الفعلي  االإعمال  وبالتن�سي�س على   .7
التعجيل  ت�ستهدف  وموؤقتة  خا�سة  تدابري  باتخاذ  القا�سية  منها  الرابعة  املادة  وخا�سة  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال 

بامل�ساواة الفعلية بني الرجال والن�ساء، ال تعترب متييزا باملعنى الذي تاأخذ به املادة االأوىل من هذه االتفاقية.

8. وت�سكل هذه املادة حكما من اأحكام القانون الدويل، ذا قيمة وداللة قانونية حقيقية، حيث اأن قيمتها التف�سريية 
اأ�سكال  تكت�سي طابعا عر�سانيا بالن�سبة جلميع املعايري وااللتزامات املن�سو�س عليها يف اتفاقية الق�ساء على جميع 
التمييز �سد املراأة. وبحكم هذه املادة، فاإن هذا املقت�سى يهدف اإىل �سمان التزام يتعلق اأ�سا�سا بالنتائج اأوبامل�ساواة 
اجلوهرية "التي ال تخلق االعرتاف بحق حمدد، وال تفر�س التزاما جديدا على الدول االأطراف، بل تهدف اإىل اإ�سفاء 
�رشعية عامة، ال جدال فيها، على االإجراءات االيجابية، وفقا ملقت�سيات املادة 4 وذلك بهدف جتنب اأي تردد اأواأي 
جدال يف امل�ستقبل حول توافق التدابري التف�سيلية للن�ساء فقط، يف حني حتظر االتفاقية التمييز بني اجلن�سني. وميكن 

انطالقا من ذلك، ويف غياب املادة 4، اأن تثار �سكوك حول �رشعية مثل هذه التدابري"7.

اأن املقت�سى املتعلق باملنا�سفة يف الد�ستور، ي�سكل �رشطا م�سبقا و�رشوريا الأي  9. وكخال�سة، ميكن التاأكيد على 
اإجراء ت�رشيعي يروم تفعيل حظر التمييز القائم خا�سة على اأ�سا�س اجلن�س من جهة، ومن جهة اأخرى تفعيل اأحكام 
19 املتعلقة بامل�ساواة بني الرجل واملراأة يف جميع املجاالت. ال�سيء الذي �سي�سمح باملرور من االعرتاف  الف�سل 

الد�ستوري باحلقوق اإىل تعزيز اإعمالها فعليا. 

7 – اإليان فوجيل بول�سكي، تعليق على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة: املادة 4 املتعلقة بالتدابري االيجابية، ال�سفحتان 
1 و2
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بط�قة حول التوطني الرتابي لهيئة املن��سفة
ومك�فحة ك�فة اأ�سك�ل التمييز

عن  اأبانت  التي  واملوجهة  املتمركزة  املقاربات  مع  للقطع  فر�سة  ي�سكل  املتقدمة  اجلهوية  م�رشوع  اأن  �سك  ال   .1
حمدوديتها يف ما يتعلق بالقرب وا�ستهداف ال�سكان االأكرث تعر�سا للتمييز وخرق حقوقهم، خا�سة الن�ساء والفتيات 

االأكرث فقرا. 

2. يف هذا ال�سياق ميكن للتوطني الرتابي للهياأة اأن ي�ساهم يف: 

 حتقيق االأهداف امل�سطرة للجهوية املتقدمة كما هي معلن عنها يف الد�ستور من قبيل: توزيع وتدبري اأف�سل للموارد 
ب�سكل ميكن من حل امل�ساكل اجلماعية على اأ�سا�س �سموالقانون واالإن�ساف والفعالية وامل�ساركة املواطنة وال�سفافية 

وامل�سوؤولية؛
 تفعيل احلقوق الواردة يف املواد 6 و31 من الد�ستور والتي تلزم الدولة عموما واملوؤ�س�سات العمومية واجلماعات 
املحلية بالعمل على تعبئة كافة املوارد التي توجد يف حوزتها لت�سهيل الولوج املتكافئ لكافة املواطنات واملواطنني 

لل�رشوط التي متكنهم من التمتع الفعلي بحقوقهم؛
املخطط  اإعداد  يف  النوع  مقاربة  باإدماج  ال�سلة  ذات  اجلماعي  امليثاق  يف  املذكورة  واالآليات  الرت�سانات  تعزيز   

اجلماعي للتنمية )املادة 36(، وخلق "جلنة االإن�ساف وتكافئ الفر�س" لدى املجال�س اجلماعية املادة 14.

�ساملة  ترابية  �سيا�سات  تبني  يف  حموريا  دورا  التمييز  اأ�سكال  كافة  وحماربة  املنا�سفة  هيئة  تلعب  اأن  يتوجب    .3
ومن�سجمة ومندجمة على اأ�سا�س احلقوق وبناء على التعاقدات واملحا�سبة. ومن اأجل ذلك، ينبغي على اإعداد التوطني 

الرتابي للهياأة االأخذ بعني االعتبار املهام التالية: 
1.3.  النهو�س باملنا�سفة على امل�ستوى اجلهوي/املحلي وبالدميقراطية الت�ساركية:

اأ. تعد م�ساركة الن�ساء-على قدم امل�ساواة مع الرجال- رافعة �سيا�سية ت�سهم يف امل�ساركة املواطنة والدميقراطية من 
جهة، ورافعة اإجرائية توفر وجاهة ودميومة اأكرب ل�سيا�سات التنمية على ال�سعيد اجلهوي  واملحلي من جهة اأخرى.

ب. ميكن للهياأة اأن تقدم م�ساهمة كربى فيما يخ�س تقوية احلكامة املحلية واملحا�سبة من خالل تقوية الديناميكيات 
املحلية الهادفة ملناه�سة التمييز والفوارق على اأ�سا�س النوع وذلك وفقا ملقت�سيات الد�ستور الذي يخ�س�س اأهمية 
كربى للم�ساركة املواطنة يف اإعداد وتتبع برامج التنمية التي خ�س�س لها عدة مواد )12.13.14.15.136.139(.  

ج. يف هذا ال�سدد، يلزم اأن ت�سطلع الهياأة، جهويا وحمليا، بالوظائف التالية: 
االإقليمية،  املنتخبة واجلماعات  الهيئات  والرجال يف خمتلف  الن�ساء  بتمثيلية  يتعلق  فيما  املنا�سفة  الت�سجيع على   

ومكاتب الهيئات وكافة هيئات احلكامة والت�ساور على امل�ستويني اجلهوي واملحلي؛ 
 تتبع اأهم املعنيني والفاعلني يف جمال مناه�سة التمييز والنهو�س بامل�ساواة واملنا�سفة؛

 تقوية قدرات الفاعلني املحليني وانفتاحهم على التجديد وامل�ساركة املواطنة وخلق مناهج جديدة لتنظيم اأ�سكال 
التعاون ما بني الفاعلني املحليني واملوظفني واملالك واجلمعيات واملجتمع املدين ب�سكل عام.
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2.3.  احلماية والوقاية من التمييز والعنف اجتاه الن�ساء والفتيات

 ال�سهر على ر�سد حاالت التمييز والعنف اجتاه الن�ساء والفتيات وتتبع هذه احلاالت؛
 تلقي ودرا�سة ال�سكايات، وم�ساعدة امل�ستكيات و�سحايا التمييز على التو�سل باملعلومات حول حقوقهن وطرق 

التقا�سي املتاحة وكيفية الولوج اإليها؛
 التدخل املبا�رش لدى اجلهات املعنية بال�سكايات بحثا عن حلول لها من خالل ال�سلح والو�ساطة. 

3.3. النهو�س بامل�ساواة الفعلية بني الن�ساء والرجال يف كافة املجاالت:

 احلث على تبني مقاربة مبنية على احلقوق االإن�سانية وعند النوع لدى اإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم �سيا�سات التنمية 
اجلهوية؛

 احلث على ودعم تر�سيخ نظم معلوماتية جهوية مبنية على معطيات اإح�سائية واقعية تاأخذ بعني االعتبار بعد النوع 
ومتكن من الت�سخي�س الدقيق للجهة/ اجلماعة وتوجيه اختياراتها واأولوياتها ال�سيا�سية وامليزانياتية ومتكن من اإدماج 
احتياجات ال�سكان يف و�سعية ه�سة خا�سة الن�ساء/الفتيات، وكذا من قيا�س اأثر ال�سيا�سات اجلهوية واملحلية عليهن؛

 دعم تطوير اإعداد ميزانيات تدمج بعد النوع موجهة نحوالنتائج، وذلك على غرار ما مت اختباره على امل�ستوى 
الوطني من طرف وزارة االقت�ساد واملالية منذ �سنة 2002؛

 دعم تعميم اإن�ساء اآليات القيادة، التدبري، التحليل والتتبع على م�ستوى بنيات احلكامة اجلهوية واملحلية، مبا فيها 
اللجان املنبثقة عن املجال�س املحلية واجلهوية؛ 

 الرتافع ودعم اإن�ساء"جلان امل�ساواة واملنا�سفة" داخل املجال�س واجلماعات املحلية مع احلر�س على: )اأ( تو�سيح 
انتدابها واخت�سا�ساتها ل�سمان متتعها بال�سلطات ال�رشورية، )ب( حتديد معايري انتقاء اأع�سائها " املنا�سفة، الكفاءة، 
اأعوان  تكوين  )د(  واأخريا  املطلوبة،  واملالية  الب�رشية  االإمكانات  اللجان من حيث  دعم  ت�سجيع  االلتزام..."،)ج( 

خمت�سني يف ق�سايا امل�ساواة واملنا�سفة على م�ستوى الوظيفة العمومية الرتابية.
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