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الباب األول

أحكام عامة

املادة األولى

هذا  يحدد  الدستور،  من  و171   164 الفصلين  ألحكام  تطبيقا 
التمييز،  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  هيئة  صالحيات  القانون 
املحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفها وكيفيات تنظيمها 

وقواعد سيرها.

تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية 
واالستقالل املالي.

يوجد املقر الرئي�سي للهيئة بالرباط.

ويشار إليها بعده باسم الهيئة.

الـبـاب الثـانـي

صـالحيـات الـهيـئـة 

املادة 2 

للسلطات  املوكولة  االختصاصات  مراعاة  مع  الهيئة،  تمارس 
العمومية والهيئات واملؤسسات األخرى بموجب النصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل، الصالحيات التالية :

1 - إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجل�سي 
البرملان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع 

النصوص التنظيمية.

2 - تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجل�سي 
البرملان، بهدف تعزيز قيم املساواة واملناصفة وعدم التمييز وتكريسها 

وإشاعتها؛ 	

3 - تلقي الشكايات بشأن حاالت التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل 
شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحاالت، والنظر فيها وإصدار 
توصيات بشأنها إلى الجهات املعنية، والعمل على تتبع مآلها بتنسيق مع 

الجهات املذكورة؛

4 - التشجيع على إعمال مبادئ املساواة واملناصفة و عدم التمييز في 
مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على رصد كل إخالل بها، واقتراح 

جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها؛

5 - التشجيع على إدماج ثقافة املساواة واملناصفة وعدم التمييز في 
برامج التربية والتعليم والبرامج اإلعالمية والثقافية، وذلك بتنسيق مع 

السلطات والهيئات املعنية؛

6 - تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة من أجل مالءمة 
املنظومة القانونية الوطنية مع أحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة 
بمجال اختصاص الهيئة، واملصادق عليها من لدن اململكة املغربية، 
والسيما اتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة ؛ 

7 - إصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل 
تصحيح األوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم 

بطابع تمييزي أو يتضمن إخالال بمبدإ املساواة بين الرجل واملرأة؛

8 - العمل على نشر وإشاعة املمارسات الفضلى في مجال مكافحة 
كل أشكال التمييز، والتشجيع على العمل بها في إطار احترام مكونات 

الهوية الوطنية؛ 

للسلطات  الالزمة  التقنية  املساعدة  أشكال  مختلف  تقديم   -  9
العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل 
السعي نحو التحقيق الفعلي ملبدأي املساواة واملناصفة ومكافحة كل 

أشكال التمييز؛   

القطاعين  في  الفاعلين  تنمية قدرات مختلف  في  املساهمة   -  10
العام والخاص من أجل  تشجيعهم على إعمال آليات تحقيق املساواة 

واملناصفة وعدم التمييز، وال سيما من خالل: 

تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛ 	•

إعداد دالئل استرشادية توضع رهن إشارة العموم؛ 	•

تنظيم أيام دراسية وندوات من أجل التعريف باآلليات املذكورة ؛ 	•

أجل  من  اإلعالم  وسائل  مختلف  عبر  العمومي  النقاش  إثراء  	•
التحسيس بمبادئ املساواة واملناصفة وعدم التمييز.

11 - إعداد الدراسات واألبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصها، 
في  التمييز  وعدم  واملناصفة  املساواة  بمبادئ  االلتزام  درجة  وقياس 

مختلف مجاالت الحياة العامة والعمل على نشر نتائجها؛

الهيئات  ومختلف  الدولة  تبذلها  التي  املجهودات  تقييم   -  12
واملؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ املساواة 

واملناصفة وعدم التمييز؛
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13 - إقامة عالقات التعاون والشراكة مع الهيئات واملنظمات ذات 
األهداف املماثلة.

املادة 3

لدن  من  عليها  املحالة  واملقترحات  املشاريع  في  رأيها  الهيئة  تبدي 
الحكومة أو أحد مجل�سي البرملان، خالل مدة ال تتجاوز شهرين، تسري 

ابتداء من تاريخ توصلها بها.

يمكن للهيئة طلب تمديد األجل املذكور، عند االقتضاء، ملدة ال 
تتجاوز شهرا.

تعتبر  أعاله،  إليها  املشار  اآلجال  في  برأيها  اإلدالء  حالة عدم  وفي 
املشاريع واملقترحات املحالة عليها غير مثيرة ألي مالحظات لديها.

وفي حالة إبداء الهيئة لرأيها بمبادرة منها في املشاريع املشار إليها في 
املادة 2 أعاله، يتعين عليها إبداءه قبل اعتماد هذه املشاريع من قبل 

الحكومة.

الباب الثالث

تأليف الهيئة

املادة 4

تتألف الهيئة، عالوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 
ستة عشر )16( عضوا يراعى في تعيينهم املروءة والتجربة والكفاءة، 

ويتوزعون كما يلي :

فئة ممثلي الدولة: وتتكون هذه الفئة من : 	-

مجلس  رئيس  أحدهما  يعين  البرملان  أعضاء  من  عضوين  	•
استشارة  بعد  املستشارين،  مجلس  رئيس  واآلخر  النواب 

الفرق واملجموعات البرملانية ؛

عضو قاض يعينه املجلس األعلى للسلطة القضائية ؛  	•

عضو من أعضاء املجلس العلمي األعلى يعين بظهير شريف  	•
باقتراح من األمين العام لهذا املجلس ؛

فئة ممثلي جمعيات املجتمع املدني:  وتتكون هذه الفئة من ثالثة  	-
أعضاء )3( يمثلون جمعيات املجتمع املدني العاملة في املجاالت 
ذات الصلة باختصاصات الهيئة، يعين كل واحد منهم من قبل 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين ؛ 

فئة ممثلي القطاع الخاص: وتتكون هذه الفئة من : 	-

للمقاوالت،  تمثيال  األكثر  املهنية  املنظمات  يمثالن  عضوين  	•
يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من هذه املنظمات ؛

املركزيتين  من  باقتراح  الحكومة  رئيس  يعينهما  عضوين  	•
النقابيتين األكثر تمثيال ؛

الفئة من ثالثة خبراء يعينهم رئيس  : وتتكون هذه  فئة الخبراء  	-
الحكومة من بين األشخاص املشهود لهم بالخبرة.  

الحكومة  رئيس  يعين   أعاله،  إليهم  املشار  األعضاء  على  عالوة 
عضوين يمثالن اإلدارات العمومية، يشاركان في أشغال الهيئة وأجهزتها 

بصفة استشارية.

يعين أعضاء الهيئة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

املادة 5

املدنية  بالحقوق  متمتعين  يكونوا  أن  الهيئة  أعضاء  في  يشترط 
والسياسية.

تتنافى العضوية بالهيئة مع العضوية بإحدى الهيئات واملؤسسات 
الباب  من   170 إلى   161 الفصول  في  عليها  املنصوص  الدستورية 

الثاني عشر من الدستور. 

املادة 6

يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو االستقالة 
أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، وفي هذه الحالة يحيط 
الرئيس مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خالل أجل 
أقصاه ستون )60( يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك 

للفترة املتبقية من مدة عضوية هذا األخير.

الباب الرابع

أجهزة الهيئة واختصاصاتها

املادة 7

تتكون الهيئة من األجهزة التالية : 

مجلس الهيئة ؛ 	-

رئيس الهيئة ؛ 	-

اللجان الدائمة للهيئة.  	-

الفرع األول

اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

املادة 8

 4 املادة  في  إليهم  املشار  الهيئة  الهيئة من أعضاء  يتألف مجلس 
أعاله، ويمارس االختصاصات التالية :

القانونية  النصوص  ومشاريع  القضايا  جميع  في  الرأي  إبداء  	-
املعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرملان ؛

التداول في شأن االقتراحات والتوصيات التي ترفعها الهيئة إلى  	-
الحكومة أو أحد مجل�سي البرملان ؛

السنوي  التقرير  ومشروع  الدراسات  مشاريع  شأن  في  التداول  	-
ومشاريع التقارير املوضوعاتية التي تعدها أجهزة الهيئة ؛
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واللجان  الدائمة  اللجان  نتائج وخالصات أشغال  مآل  في  البت  	-

املؤقتة املشار إليها بعده ؛

املصادقة على النظام الداخلي للهيئة ؛     	-

املصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة ؛  	-

املصادقة على امليزانية السنوية للهيئة ؛ 	-

حصيلة  حول  الهيئة  رئيس  يعده  الذي  التقرير  على  املصادقة  	-

أشغالها السنوية.

يمكن ملجلس الهيئة، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة، 

يكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صالحيات الهيئة. 

املادة 9

تنعقد دورات مجلس الهيئة العادية مرتين في السنة على األقل وفق 

الكيفيات املحددة في النظام الداخلي للهيئة.

كما يمكن ملجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة 

إلى ذلك، بمبادرة من رئيس الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها.

املادة 10

على  أعضائه  ثلثي  بحضور  قانونية  بصفة  الهيئة  مجلس  ينعقد 

األقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس الهيئة 

األقل.  على  يوما  بعد خمسة عشر  موال  اجتماع  لعقد  ثانية  دعوة 

ويصبح هذا االجتماع قانونيا مهما كان عدد األعضاء الحاضرين.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بإجماع أعضائه، وفي حالة تعذر ذلك 

بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

الهيئة، بصفة  الهيئة أن يدعو الجتماعات مجلس  لرئيس  يجوز 

استشارية، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.

الفرع الثاني

اختصاصات رئيس الهيئة

املادة 11

يتمتع رئيس الهيئة عالوة على املهام املسندة إليه بموجب مواد أخرى 

من هذا القانون، بجميع السلط والصالحيات الضرورية لتسيير شؤون 

االختصاصات  يمارس  الغرض  ولهذا  سيرها.  حسن  وضمان  الهيئة 

التالية :

- يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على 

تنفيذ قراراته ؛

الهيئة  مجلس  على  ويعرضه  السنوي  الهيئة  عمل  برنامج  يعد   -

للمصادقة عليه ؛

- يقترح مشروع امليزانية السنوية للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة 

للمصادقة عليه ؛ 

- يوظف ويعين املوارد البشرية الالزمة لقيام الهيئة بمهامها طبقا 

ألحكام املادة 19 من هذا القانون ؛

- يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة املشار إليها في املادة 2 أعاله، 

ويسهر على تنفيذها بعد املصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة ؛ 

- يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة واملؤقتة املحدثة لدى 

مجلس الهيئة ؛ 

- يعد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها 

أمام  لتقديمه  تمهيدا  للمصادقة  الهيئة  مجلس  على  ويعرضه 

البرملان طبقا ألحكام املادة 12 من هذا القانون ؛

- يقوم باسم الهيئة بجميع األعمال التحفظية املتعلقة بممتلكات 

الهيئة. 

إلى  مهامه  بعض  االقتضاء  يفوض عند  أن  الهيئة  لرئيس  يمكن 

األمين العام أو إلى أحد املسؤولين العاملين تحت إمرته. 

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء 

الدولة  وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير.

املادة 12

طبقا ألحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس الهيئة تقريرا 

عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على األقل، ويكون هذا التقرير 

موضوع مناقشة من قبل البرملان.

ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

الفرع الثالث

اختصاصات اللجان الدائمة

املادة 13

تحدث لدى الهيئة ثالث لجان دائمة، وهي : 

1 - لجنة الدراسات والتقييم ؛

2 - لجنة الرصد والشكايات ؛

3 - لجنة التواصل والتحسيس.
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تتولى اللجان الدائمة االختصاصات اآلتية :

من  بطلب  املوضوعاتية  والتقارير  واألبحاث  الدراسات  إعداد  	-

التمييز،  وعدم  واملناصفة  املساواة  واقع  حول  الهيئة  مجلس 

والسبل الكفيلة بالنهوض به ؛ 

رصد جميع حاالت التمييز في مناحي الحياة العامة والتدابير املتخذة  	-

من قبل السلطات والهيئات املعنية من أجل مكافحتها ؛

إعداد قواعد معطيات وطنية حول املجهودات املبذولة في مجال  	-

تحقيق املناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز، والعمل على 

تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة ؛

تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة كل أشكال التمييز  	-

وإعداد تقارير بشأنها.

يحدد النظام الداخلي تأليف هذه اللجان وقواعد سير عملها. 

البـاب الخامس

التنظيم اإلداري واملالي للهيئة

املادة 14

يساعد الرئيس في مهامه أمين عام يعين بظهير شريف. 

يتولى األمين العام، تحت سلطة الرئيس، اإلشراف على التسيير 

اإلداري واملالي لشؤون الهيئة، والسهر على ضمان حسن سير مصالحها.

املتعلقة  واملستندات  الوثائق  بإعداد  يقوم  ذلك،  على  وعالوة 

عنه،  املتفرعة  واملؤقتة  الدائمة  واللجان  الهيئة  مجلس  باجتماعات 

وملفات  وتقارير  بيانات  يتولى مسك وحفظ  كما  ومسك محاضرها، 

ومحفوظات الهيئة.

يقوم األمين العام بمهام كتابة مجلس الهيئة.

املادة 15

للهيئة  والتقنية  اإلدارية  املصالح  واختصاصات  تنظيم  يحدد 

بموجب النظام الداخلي للهيئة.

املادة 16

 تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات 

عن املهام املوكولة لألعضاء من طرف الهيئة، تحدد مقاديرها وشروط 

منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.

املادة 17

ترصد الدولة لفائدة الهيئة االعتمادات املالية الالزمة لتمكينها من 

القيام بمهامها، وتسجل هذه االعتمادات في امليزانية العامة للدولة.

املادة  18

للسلطة  قرار  بموجب  للهيئة  واملحاسبي  املالي  التنظيم  يحدد 

الحكومية املكلفة باملالية. 

القواعد  الهيئة وفق  ميزانية  الهيئة هو اآلمر بصرف  يعتبر رئيس 

واإلجراءات املنصوص عليها في التنظيم املالي واملحاسبي املذكور، وله أن 

يعين األمين العام  للهيئة آمرا مساعدا بالصرف.

ويتولى محاسب عمومي ملحق بالهيئة بقرار من السلطة الحكومية 

إلى  املسندة  الصالحيات  بجميع  الهيئة  لدى  القيام  باملالية،  املكلفة 

املحاسبين العموميين، بمقت�سى القوانين واألنظمة املعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة ملراقبة املجلس األعلى للحسابات.

املادة 19 

لها،  املخولة  الصالحيات  ممارسة  أجل  من  الهيئة،  تستعين 

بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط 

املطبقة على املوظفين العاملين بإدارات الدولة.

وخبراء  بمستشارين  االقتضاء،  عند  االستعانة،  للهيئة  ويمكن 

خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس 

دفاتر تحمالت تحدد  شروط التعاقد معهم. 

الباب السادس

أحكام ختامية وانتقالية

املادة 20

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس الهيئة 

وتنصيب أعضائها.

غير أنه، في انتظار تنصيب املجلس األعلى للسلطة القضائية يعين 

العضو القا�سي املشار إليه في املادة 4 أعاله من قبل املجلس األعلى 

للقضاء القائم حاليا.


