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 تقديم
شبكة جمعوية فاعلة في مجال الحقوق  بصفتهإن منتدى الزهراء للمرأة املغربية 

مختلف بوده وتراكم خبراته في مجال قضايا املرأة واألسرة النسائية، وبحكم تركيز جه

قراطي اسية في مسار تعزيز البناء الديمأبعادها، وباعتبار انخراطه في مختلف املحطات األس

وذلك   على بنية املجتمع املغربيللسعي إلى تحقيق املناصفة ووعيا منه باألثر الكبير ، لبالدنا

 ةتقديم مذكر ل كان سباقا للمبادرة إلىفإنه  عادلة واملنصفة، ال في أفق الوصول إلى املساواة

سرة والتنمية من لدن وزارة التضامن واملرأة واأل  ةاملنتدب ةالعلمي ةإلى اللجن اقتراحية

املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة مشروع القانون مسودة إلعداد  ،2013سنه  االجتماعية

 هذه املؤسسات الدستوريةتصوراته حول  حرص فيها على توضيح ،كل أشكال التمييز

 واختصاصاتها وتركيبتها. 

يواصل  فإن املنتدى على البرملان، 79.14رقم  شروعاملوبمناسبة إحالة  ،واليوم

متابعة النقاش  هذه املؤسسة الدستورية، عبرإخراج التسريع بمواكبة نضاله من أجل 

إذ يثمن  املنتدى وإن .ه للمشروعتقديم قراءت ومن خاللالعمومي الدائر حول املوضوع 

من  باملقابل العديد فإنه  يسجل الواردة في هذا النص،مجموعة من املقتضيات اإليجابية 

 تطلعات مستوى  إلى هوالرقي ب ، وتجويده  هالتي يراها أساسية من أجل تطوير املالحظات 

 .لفاعلينوعموم ااملرأة املغربية  وانتظارات

رملانيين ونحن نضع بين أيدي السيدات والسادة البرملانيات والب ،منتدى الزهراءإننا في 

ليحذونا األمل أن تستطيع بالدنا إرساء هذه الهيئة الدستورية  هذه املذكرة االقتراحية

النوعية والتي ستشكل بالتأكيد منعطفا تاريخيا في دعم املسار الحقوقي لبالدنا وتعزيز بنائها 

 الديموقراطي.

 محاور رئيسية: 3ذكرة على وتنبني هذه امل

إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل لتنظيم طلقات أساسية في مقاربة املنتدى من .1

 التمييز أشكال

املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال  79.14قراءة في مشروع القانون رقم  .2

 التمييز

 املشروع مواد لتعديل تفصيلية ات مقترح .3
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إحداث هيئة لدنظيم  ندد منطلقات أساسية في مقاربة امل .1

 الدمييز أشكالاملناصفة ومكافحة كل 
 79.14رقم لتعديل مشروع القانون منتدى الزهراء للمرأة املغربية في مقترحاته  نطلقي

 :مما يلي املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 

 :ضرورة احترام املرتكزات الدسدورية إلحداث الهيئة -أ

يرتكز أساسا على  أنينبغي  ئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز هيإن إحداث 

كل الفصول الدستورية ذات للدستور انطالقا من الديباجة ووصوال إلى قراءة نسقية 

 159وكذا على املقتضيات الواردة في كل من الفصول  164و  19الصلة وباألساس الفصول 

 171و 160و 

 املتعلق بالحقوق والحريات من الدستور  اب الثانيالب يرد فيإنشاء الهيئة حيث أن 

من  19الفصل (، ف164)ف  ( وكذا في الباب الثاني عشر املتعلق بالحكامة الجيدة19)ف 

يدمدع الرجل و املرأة على قدم املساواة بالحقوق " الدستور ينص بوضوح على أن

والبيئية، الواردة في  والحريات املدنية والسياسية واالقدصادية واالجدماعية والثقافية

هذا الدسدور، وفي مقدضياته األخر ، وكذا في االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق 

 كما  أن، "عليها املغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدسدور وثوابت اململكة و قوانينها

ات احترام الحقوق والحري"تسهر بصفة خاصة على بين طبيعة عملها بكونها  164الفصل 

املنصوص عليها في نفس الفصل املذكور/مع مراعاة االخدصاصات املسندة للمجلس 

 اإلنسان"الوطني لحقوق 

على " الذي يبين أن 160لفصل كما نرى أن هذه الهيئة تنطبق عليها مقتضيات ا

من هذا الدسدور تقديم تقرير  170إلى  161الهيئات و املؤسسات املشار إليها في الفصل 

، مرة واحدة في السنة على األقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل عن أعمالها

 "البرملان.

يحدد بقوانين تأليف »  حين ينص على أن 171الفصل ويشير إلى هذه الهيئة كذلك 

صول من فوصالحيات و تنظيم وقواعد تسيير املؤسسات والهيئات املنصوص عليها في ال

 159الفصل وكذا  «ت الدنافي عند االقدضا من هذا الدسدور، وكذا حاال  170 إلى 160

تكون الهيئات املكلفة بالحكامة الجيدة مسدقلة، وتسدفيد من دعم " الذي يقض ي بأن

 "أجهزة الدولة
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 :أهمية اسدحضار املرجعيات الدولية للمؤسسات الوطنية -ب

التي  مبادئ باريسنخص هنا بالذكر، وبالنظر لطبيعة الهيئة، املرجعيات املتمثلة في 

، 1993جنبر د 20بتاريخ  48/134ضمنتها الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها عدد 

، وحمايتها اإلنسانلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق وتوصيات 

تبعا ملدى احترامها  اإلنسانوهي الهيئة التي تعتمد وتصنف املؤسسات الوطنية لحقوق 

مبادئ بلغراد حول العالقات بين البرملانات واملؤسسات إلضافة إلى با، ملبادئ باريس

 .الوطنية

املدعلق بهيئة املناصفة  79.14قرا ة في مشروع القانون رقم  .2

 ومكافحة كل أشكال الدمييز
املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل  79.14رقم بالرجوع ملقتضيات مشروع القانون 

 منتدى الزهراء للمرأة املغربية ملنطلقات املذكورة أعاله، فإن، وارتكازا على اأشكال التمييز

 يلي: يجمل مالحظاته على املشروع في ما
 

 في اإلطار املعياري ووالية الهيئة: 

من الضروري حيث  ،يفتقد املشروع إلى اإلطار املعياري الكفيل بتأطير عمل الهيئة -

نسجم مع مرجعية الدستور ي اعتماد تعريف ملفهوم املناصفة وكذا ملفهوم التمييز 

املرتكزة على أحكام الدين اإلسالمي واملواثيق الدولية كما صادقت عليها اململكة 

جعل اختصاصها حصريا في التمييز بين بالحسم في والية الهيئة  كما نقترح، املغربية

 منه. 164و  19  ينالنساء والرجال طبقا ملقتضيات الدستور السيما الفصل
 

 لصالحيات:في املهام وا 

ضرورة إعادة النظر في العديد من مهام وصالحيات الهيئة الواردة في ؤكد على ن -

 من املشروع نفسه، املادة األولىكما نصت على ذلك  املشروع بما يتناسب مع كونها

  «مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املادي»هي 

مجال عن تصاصات بما يميز مجال الحماية الحاجة إلى توضيح االخنشدد على  -

بوضوح على مهمة رصد ومراقبة  النهوض بحقوق النساء، باإلضافة إلى التنصيص

 .لها النساءتتبع أشكال التمييز التي تتعرض و 
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 ضرورة تدقيق املقتضيات املتعلقة بتلقي الهيئة للشكايات في مجال اختصاصها. نرى  -

الهيئة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة التنصيص على مساهمة نقترح إدراج  -

ألجهزة املعاهدات واملؤسسات الدولية واإلقليمية األخرى املختصة في نطاق 

 اختصاصاتها

تقديم املساعدة واملشورة ملجلس ي  اختصاصات نؤكد على ضرورة تمكين الهيئة من -

 .دئ بلغرادوفقا ملبا النواب في تقييم السياسات العمومية في مجال اختصاصها

 هاعلى اختصاص الهيئة في إعداد تقرير سنوي عن أعمال املشروعنصيص تنطالب ب -

أمام أن يقدمه رئيس الهيئة مع التنصيص على  ،من الدستور  160للفصل  فقاو 

 .البرملان

 . هافي مجال اختصاصلشكايات الهيئة ل تلقياملتعلقة ب تتدقيق املقتضيانقترح  -
 

 ا وهيكلتهافي تأليف الهيئة وتركيبته 

مع توسيع تمثيلية  ،مراجعة تركيبة الهيئة من حيث العدد واملكوناتنؤكد على  -

 .تهاتمثيليواضحة لعايير ماملدني ذات الصلة، وتحديد جمعيات املجتمع 

  ،تمتيع األعضاء بضمانات الحماية واالستقالليةنؤكد ضرورة التنصيص على  -

مقتضيات   إدراجادئ باريس، مع بمناسبة قيامهم بمهامهم كما تنص على ذلك مب

 لتدبير حالة ووضعيات تنازع املصالح.

عتماد البعد الجهوي في عمل الهيئة  بالنظر لطبيعتها واختصاصاتها، بما ندعو ال  -

 يتيح تحقيق األبعاد الحقوقية املنشودة من إحداثها..

 

 املشروع موادلدعديل تفصيلية مقترحات  .3
 .12-11-8-4-3-2-1الت املقترحة والتي تهم املواد :يتضمن الجدول املوالي اهم التعدي
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 الدعليل الدعديل كما وردت في نص مشروع القانون  ادةامل وادامل

  1املادة

من الدستور، يحدد  171و 164تطبيقا ألحكام الفصلين 

هذا القانون صالحيات هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال 

دستور، وتأليفها من ال 19التمييز، املحدثة بموجب الفصل 

 وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها.

تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية 

 االعتبارية واالستقالل املالي.

 يوجد املقر الرئيس ي للهيئة بالرباط.

 ويشار إليها بعده باسم الهيئة.

تعديل الفقرة الثانية كما يلي: تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية 

لقضايا املدعلقة  افي جميع  تدولى النظر ة  ومستقل تعددية

ومكافحة   بين النسا  والرجال، باملساواة وتكافؤ الفرص

ذلك في نطاق أحكام الدمييز املمارس ضد النسا  و 

 .الدسدور وثوابت اململكة وقوانينها

 إضافة الفقرة 

يمكن للهيئة في إطار ممارسة اخدصاصاتها  وعند 

هوية للمناصفة ومكافحة االقدضا ، أن تحدث آليات ج

طاق نالدمييز  في شكل لجان تابعة لها،  ويناط بها في 

أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة حماية 

حقوق النسا  والنهوض بها في حدود اخدصاصها محليا 

 وجهويا

 الباقي دون تعديل

لتعريف الهيئة طبقا ملبادئ  الدعدديةإضافة اقترحنا 

والية الهيئة في والية خاصة بالتمييز  باريس وكذا تحديد

من  169و 19ضد النساء وفقا ملقتضيات الفصلين 

 الدستور 

 باإلضافة إلى التنصيص على االمتداد الجهوي للهيئة

  1املادة 

 مكرر 

 :يلي يقصد بما تطبيق أحكام هذا القانون  من أجل 

املناصفة :  آلية كمية يدحقق بها إنصاف املرأة لبلوغ 

ة ومكافحة الدمييز ضدها ، ويطبق مفهوم املساوا

 املناصفة على مسدو  إتاحة الفرص املدكافئة.

كل أشكال الدمييز : جميع املعامالت القانونية والسلوكات 

املخدلفة لألفراد والهيئات واملؤسسات التي تهدف إلى 

إلغا  أو اسدثنا  أو تقييد أو تفضيل يعوق االعتراف أو 

عليها في القوانين الوطنية  ممارسة الحقوق املنصوص

واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب وفي نطاق 

تحديد اإلطار املعياري للهيئة  بتعريف املناصفة 

 والتمييز
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 أحكام الدسدور وقوانين اململكة وهويتها الراسخة. 

 2املادة 

تمارس الهيئة، مع مراعاة االختصاصات املوكولة للسلطات 

لهيئات واملؤسسات األخرى بموجب النصوص العمومية وا

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصالحيات 

 التالية:

إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد   -1

مجلس ي البرملان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات 

 القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية.

إلى الحكومة أو أحد مجلس ي  تقديم كل اقتراح  أو توصية -2

البرملان، بهدف تعزيز قيم املساواة واملناصفة وعدم 

 التمييز وتكريسها وإشاعتها؛

تلقي الشكايات بشأن حاالت التمييز التي يرفعها إلى الهيئة  -3

كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحاالت، 

والنظر فيها وإصدار  توصيات بشأنها إلى الجهات املعنية، 

 والعمل عل تتبع مآلها بتنسيق مع الجهات املذكورة؛

التشجيع على إعمال مبادئ املساواة واملناصفة وعدم   -4

التمييز  في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على 

رصد كل إخالل بها، واقتراح جميع التدابير التي تراها 

 مناسبة للسهر على احترامها؛

اة واملناصفة وعدم التشجيع على إدماج ثقافة املساو   -5

التمييز في برامج التربية والتعليم والبرامج اإلعالمية 

 والثقافية، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات املعنية؛

تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة من أجل   -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كما يلي 6تعديل الفقرة 

تقديم كل توصية...................ذات الصلة بمجال اختصاص 

نطاق أحكام الدسدور وقوانين  اململكة في وذلك  الهيئة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الدستور  19املالئمة مع صياغة الفصل 
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مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع أحكام االتفاقيات 

الهيئة، واملصادق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاص 

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؛

إصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع   -7

صحيح األوضاع الناتجة عن كل سلوك أو من أجل ت

ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخالال 

 بمبدأ املساواة بين الرجل واملرأة؛

العمل على نشر وإشاعة املمارسات الفضلى في مجال   -8

مكافحة كل أشكال التمييز، والتشجيع على العمل بها في 

 إطار احترام مكونات الهوية الوطنية؛

مختلف أشكال املساعدة التقنية الالزمة  تقديم  -9

للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين 

العام والخاص، من أجل السعي نحو التحقيق الفعلي 

 ملبدأي املساواة واملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

املساهمة في تنمية قدرات مختلف الفاعلين في  -10

القطاعين العام والخاص من أجل تشجيعهم على إعمال 

آليات تحقيق املساواة واملناصفة وعدم التمييز، والسيما 

 من خالل:

 تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛ 

 إعداد دالئل استرشادية توضع رهن إشارة العموم؛ 

 . حذف الباقي وهويتها الراسخة.

 

 

 

 كما يلي: 7تعديل الفقرة 

 رصد ومراقبة و تتبع أشكال الدمييز التي تعترض -7

 الباقي دون تغيير، وإصدار كل توصية .......... النسا

 

 

 

 

 

 

 إضافة الصالحيات التالية:

ساهمة في إعداد الدقارير التي تقدمها الحكومة امل -

لألجهزة املعاهدات واملؤسسات الدولية واإلقليمية األخر  

 املخدصة في نطاق اخدصاصاتها

تقييم تقديم املساعدة واملشورة ملجلس ي النواب في  -

 هاالسياسات العمومية في مجال اخدصاص

 

 

 

 

 

التنصيص على مهمة الرصد واملراقبة ألشكال التمييز 

 ضد النساء

 

 

 

 

 

 

 تقوية صالحيات الهيئة
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 وات من اجل التعريف تنظيم أيام دراسية وند

 باآلليات املذكورة؛

  إثراء النقاش العمومي عبر مختلف وسائل اإلعالم من

أجل التحسيس بمبادئ  املساواة واملناصفة وعدم 

 التمييز.

الصلة بمجال  إعداد الدراسات واألبحاث ذات  -11

اختصاصها، وقياس درجة االلتزام بمبادئ املساواة 

لف مجاالت الحياة واملناصفة وعدم التمييز  في مخت

 العامة والعمل على نشر نتائجها؛

تقييم املجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات   -12

واملؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق 

 مبادئ  املساواة واملناصفة وعدم التمييز؛

إقامة عالقات التعاون والشراكة مع الهيئات واملنظمات  -13

 ة.ذات األهداف املماثل

  3 املادة

ة عليها من تبدي الهيئة رأيها في املشاريع واملقترحات املحال

لدن الحكومة أو أحد مجلس ي البرملان، خالل مدة ال تتجاوز 

 شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصلها بها.

يكمن للهيئة طلب تمديد األجل املذكور، عند االقتضاء، 

 ملدة ال تتجاوز شهرا.

وفي حالة عدم اإلدالء برأيها في اآلجال املشار إليها أعاله، 

رحات املحالة عليها غير مثيرة ألي تعتبر املشاريع واملقت

 مالحظات لديها.

وفي حالة إبداء الهيئة لرأيها بمبادرة منها في املشاريع املشار 

 

 

 

 

 

 

 3 حذف الفقرة األخيرة من املادة

 

 

 

 

 

 رأي بمبادرة منها ملجلس ي البرملان تخويل الهيئة إبداء ال
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أعاله، يتعين عليها إبداءه قبل اعتماد هذه  2إليها في املادة 

 املشاريع من قبل الحكومة.

 2املادة 

 مكرر 
 

 إضافة مادة جديدة:

يجوز للهيئة في إطار ممارسة صالحياتها املنصوص عليها 

أن تدعو ،كلما اقدض ى األمر  2من املادة  3في الفقرة 

ذلك، األطراف املعنية أو كل شخص من شأن شهادته أن 

، قصد تقدم معطيات تفيد الهيئة من أجل االسدماع

اسدكمال املعلومات واملعطيات حول الشكايات املقدمة 

 لها،

يجوز للهيئة أن تطلب من اإلدارات واملؤسسات 

املعنية،أن تقدم لها تقارير أو بيانات أو معلومات حول 

الشكايات التي تدولى النظر فيها أو قضايا الدمييز التي 

 ترصدها.

 إدراج تدقيقات بخصوص آلية الشكايات

على إمكانية استدعاء املشتكين وعقد جلسة  التنصيص

 استماع

 

 2املادة 

مكرر 

 مرتين

 

تقوم الهيئة في إطار مدابعة مآل الشكايات املعروضة 

وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كل عليها، بإخبار املشدكين 

الددابير الالزمة من أجل مساعدتهم في حدود 

 اخدصاصاتها,

قبولها ومسطرة  ايات وشروطتحدد إجرا ات تلقي الشك

م كاع إلى األشخاص واألطراف املعنية، وفق أحاالسدما

 النظام الداخلي للهيئة.

شكاياتهم مع  إخبار املشتكين بمآلالتنصيص على 

  تحديد مسطرة لتلقي الشكايات وقبولها

 

 2املادة 

مكرر 

ثالث 

 

يدعين أن تقدم السلطات العمومية املعنية جميع 

للهيئة قصد تمكينها من أدا  مهامها التسهيالت الالزمة 

 في أحسن الظروف
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 مرات

 4املادة 

تتألف الهيئة، عالوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، 

( عضوا يراعى في تعيينهم املروءة 16من ستة عشر )

 والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:

 فئة ممثلي الدولة: وتتكون هذه الفئة من: -

 ان يعين أحدهما رئيس عضوين من أعضاء البرمل

مجلس النواب واآلخر رئيس مجلس املستشارين، 

 بعد استشارة 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؛

مع املدني: وتتكون هذه الفئة فئة ممثلي جمعيات املجت -

( يمثلون جمعيات املجتمع املدني 3من ثالثة أعضاء )

العاملة في املجاالت ذات الصلة باختصاصات الهيئة، 

يعين كل واحد منهم من قبل رئيس الحكومة و رئيس 

 مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين؛

 

 

 فئة ممثلي القطاع الخاص: وتتكون هذه الفئة من: -

 يمثالن املنظمات املهنية األكثر تمثيال  عضوين

للمقاوالت، يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من 

 هذه املنظمات؛

 كما يلي: 4تعديل الفقرة األولى من املادة  

 21عالوة على الرئيس الذي يعين بظهير من تتألف الهيئة،  

والتجربة  والدجرد والنزاهة عضوا يراعى في تعيينهم املروءة

 يتوزعون كما يلي: املناصفةو  والدعدديةوالكفاءة 

" فئة ممثلي الدولة وتتكون هذه حذف الفقرة الثانية  

 الفئة من"

 دون تغيير.................... 

 ................ دون تغيير 

 دون تغيير .................. 

 

 

فئة ممثلي   ادسةحذف الجملة  األولى من الفقرة الس

 : تعديل الفقرة السادسة يليو   جمعيات املجتمع املدني

 العاملةأعضاء يمثلون جمعيات املجتمع املدني   (6)سدة  -

، وذلك باقتراح الهيئةجاالت ذات الصلة باختصاصات في امل

من قبل رئيس  كل اثنين منهمايعين   من هيئاتها التداولية.

الحكومة و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

وذلك وفق معايير  ديموقراطية  وشفافة يدم املستشارين؛ 

 إعالنها للعموم

"فئة ممثلي  حذف الجملة  األولى من الفقرة السابعة

 القطاع الخاص إلى      من"

كز البحث الجامعية إضافة عضوين يمثالن مرا

الرفع من عدد أعضاء الهيئة لتوسيع تمثيلية الجمعيات 

 مع تدقيق مواصفات األعضاء

 

 

تعبير فئة ممثلي االدارات العمومية مشوش نقترح 

 االستغناء عنه بذكر املكونات مباشرة

 

 

 

 

 

ة الجمعيات ذات توسيع تمثيليإعادة الصياغة مع 

 الصلة نظرا لتراكم خبرتها في املجال

 مع اعتماد معايير  للتمثيلية معلنة للعموم

 

 

 

 

 

 ضمان تمثيلية مراكز البحث الجامعي
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  عضوين يعينهما رئيس الحكومة باقتراح من

 املركزيتين النقابيتين األكثر تمثيال؛

فئة الخبراء: وتتكون هذه الفئة من ثالثة خبراء يعينهم    -

شهود لهم رئيس الحكومة من بين األشخاص امل

 بالخبرة.

عالوة على األعضاء املشار إليهم أعاله، يعين رئيس الحكومة 

عضوين يمثالن اإلدارات العمومية، يشاركان في أشغال 

 الهيئة وأجهزتها بصفة استشارية.

 

 

يعين أعضاء الهيئة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة 

 واحدة.

املدخصصة في مجال والية الهية يعينهما رئيس الحكومة 

 ،لجامعية املغربيةلدن مراكز  البحث اباقتراح من 

 

 

 

 تعديل الفقرة ما قبل األخيرة كما يلي:

عالوة على األعضاء املشار إليهم أعاله، يعين رئيس الحكومة 

، القطاعات الحكومية ذات الصلةعضوين يمثالن 

 ركان في أشغال الهيئة وأجهزتها بصفة استشارية.يشا

 

 الباقي دون تعديل

 

 

 4املادة 

 مكرر 
 

 إضافة مادة جديدة كالتالي:

يدمدع رئيس الهيئة وأعضاؤها بكافة الضمانات الضرورية 

م سوا  أثنا  التي تكفل حمايتهم وتضمن اسدقالليته

مزاولتهم ملهامهم أو بمناسبة قيامهم بأي نشاط له صلة 

 وثيقة بهذه املهام.

 ضمانات الحماية واالستقاللية ألعضاء الهيئة

 4املادة 

 2مكرر 
 

 إضافة مادة جديدة كالتالي:

يلتزم أعضا  الهيئة باالمدناع عن اتخاذ أي موقف أو 

من  القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال

اسدقالليتهم. ويلزمون أيضا بواجب الدحفظ بخصوص 

 فحو  مداوالت املجلس وسائر  أجهزته ووثائقه الداخلية.

 أخالقيات املهمة وواجب التحفظ 
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 6املادة 

يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو 

االستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، 

ة يحيط الرئيس مجلس الهيئة علما بذلك، وفي هذه الحال

( يوما 60ويتم تعيين خلف له خالل أجل أقصاه ستون )

وفق  الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة املتبقية 

 من مدة عضوية هذا األخير.

 بإضافة ما يلي:  6تعديل املادة 

أو بالعجز الصحي الكلي أو باإلدانة  يفقد............بالهيئة،

حكم قضائي جنائي نهائي أو بسبب القيام بأعمال ب

 .وتصرفات تتنافى مع االلتزامات املرتبطة بعضويده بالهيئة

 وفي هذه الحالة ........بدون تغيير 

 إضافة حاالت أخرى تستوجب فقدان العضوية

 8املادة 

يتألف مجلس الهيئة من أعضاء الهيئة املشار إليهم في املادة 

 الختصاصات التالية:أعاله، ويمارس ا 4

إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص  -

القانونية املعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو 

 البرملان؛

التداول في شأن االقتراحات والتوصيات التي ترفعها  -

 الهيئة إلى الحكومة أو أحد مجلس ي البرملان؛

ر التداول في شأن مشاريع الدراسات ومشروع التقري   -

السنوي ومشاريع التقارير املوضوعاتية التي تعدها أجهزة 

 الهيئة؛

البث في مآل نتائج وخالصات أشغال اللجان املؤقتة  -

 املشار إليها بعده؛

 املصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛ -

 املصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛ -

 املصادقة على امليزانية السنوية للهيئة؛ -

دقة على التقرير الذي يعده رئيس الهيئة حول املصا -

 حصيلة أشغالها السنوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدقيق صياغة الفقرة ما قبل األخيرة

 شغال املصادقة على  تقرير  الحصيلة السنوية أل  -

 الهيئة وأنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدقيق في صالحيات الهيئة والرئيس بخصوص التقرير 

 السنوي 
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يمكن ملجلس الهيئة، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان 

مؤقتة، يكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن 

 صالحيات الهيئة.

 11املادة 

 بموجب إليه املسندة املهام على عالوة الهيئة رئيس يتمتع

 والصالحيات السلط بجميع القانون، هذا من أخرى  مواد

 لهذا .سيرها حسن وضمان الهيئة شؤون لتسيير الضرورية

 : التالية االختصاصات يمارس الغرض

 ويسهر اجتماعاته ويرأس الهيئة مجلس أعمال جدول  يضع -

 قراراته؛ تنفيذ على

 مجلس على ويعرضه السنوي  الهيئة عمل برنامج يعد -

 عليه؛ للمصادقة الهيئة

 مجلس على ويعرضه للهيئة السنوية امليزانية مشروع يقترح -

 ؛ عليه الهيئة للمصادقة

 بمهامها الهيئة لقيام الالزمة البشرية داملوار  ويعين يوظف -

  ؛القانون  هذا من 19 املادة طبقا ألحكام

 2 املادة في إليها املشار والشراكة التعاون  اتفاقيات يوقع -

 قبل من عليها املصادقة بعد تنفيذها على ويسهر أعاله،

 ؛ الهيئة مجلس

 املحدثة واملؤقتة الدائمة اللجان أشغال تنسيق على يسهر -

 ؛ الهيئة مجلس لدى

 وآفاق الهيئة أنشطة حصيلة حول  السنوي  التقرير يعد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :8رة بإعادة صياغة الفق 11تعديل املادة 

التقرير السنوي حول حصيلة  يشرف على إعداد -

 أنشطة الهيئة........ الباقي دون تغيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدقيق في صالحيات الهيئة والرئيس بخصوص التقرير 

 السنوي 
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 تمهيدا للمصادقة الهيئة مجلس على ويعرضه عملها

 هذا من 12 املادة ألحكام طبقا البرملان أمام لتقديمه

 القانون؛

 املتعلقة التحفظية األعمال بجميع الهيئة باسم يقوم -

 .الهيئة بممتلكات

 إلى مهامه بعض االقتضاء عند وضيف أن الهيئة لرئيس يمكن

 .إمرته تحت العاملين املسؤولين أحد إلى أو العام األمين

 القانوني وممثلها الهيئة باسم الرسمي الناطق الرئيس يعتبر

 القضاء وأمام خاصة أو عامة هيئة أو إدارة وكل الدولة إزاء

 .الغير وإزاء

 12املادة 

 الهيئة رئيس يقدم الدستور، من 160 الفصل ألحكام طبقا

 األقل، ىعل السنة في واحدة مرة الهيئة أعمال عن تقريرا

 .البرملان قبل من مناقشة موضوع التقرير هذا ويكون 

 .الرسمية بالجريدة التقرير هذا ينشر

 كما يلي: 12تعديل املادة 

تعد الهيئة مرة واحدة في السنة على األقل  تقريرا عن 

 أعمالها .

من الدسدور، يكون هذا  160وطبقا ألحكام الفصل 

 الدقرير موضوع مناقشة بالبرملان.

  شر الدقرير  املذكور بالجريدة الرسميةين

إعادة الصياغة بما يفيد أن الهيئة هي التي تعد التقرير 

 وليس الرئيس

 

 


