«إن مدارسة تأسيس هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز هو بكل تأكيد
مناسبة للتداول بعمق حول أهمية مختلف القضايا واملستلزمات الترشيعية
والتنظيمية املأمول توفريها يف أفق بلورة سياسة ناجعة ترتقي بأوضاع املرأة
املغربية ،وتساهم يف مكافحة أشكال التمييز ضدها ،ومتكّنها اجتامعيا واقتصاديا
وسياسيا .وعىل هذا األساس ،فإننا مطالبون بتوفري كل الرشوط والضامنات لولوج
غامر تأسيس هذه الهيئة بثقة وفاعلية.
ونعترب أن إحداث هاته الهيئة بقدر ما ينبع مام يحظى به النهوض بأوضاع
املرأة املغربية من عناية ملكية ،ومن أهمية عىل مستوى األولويات الوطنية،
بقدر ما ينبع أيضا من حرص الحكومة املغربية عىل تعزيز املقاربة الحقوقية
والدميقراطية ،وترسيخ دولة عرصية للقانون واملؤسسات والحكامة الجيدة».
السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية خالل حفل تنصيب اللجنة العلمية
الخاصة مبدارسة املذكرات االقرتاحية إلحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يوم الثالثاء  12فرباير 2013
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مبادئ العمل
اعتبارا للموقع الدستوري الذي تحتله هذه الهيئة ،وتكريسا ملبدأ الدميقراطية
التشاركية ،وانسجاما مع االختيار الحقوقي الشامل ،فإن مرشوع إحداثها اعتمد
عىل الدعامات/املبادئ الخمس اآلتية:
• مبدأ تطوير وإنضاج املعرفة الدستورية املتعلقة باملرشوع ،وهي املعرفة التي
تستوجب توسيع االستشارات العلمية والقانونية املوسعة مع هيآت أكادميية
ومجالس استشارية وطنيا وإقليميا ودوليا
• مبدأ التملك السيايس الحكومي املشرتك عن طريق استهداف توافق بني
قطاعي حول التصور الوظيفي للهيئة
• مبدأ التشاور السيايس املوسع مع األحزاب السياسية والنقابات املهنية بكل
مشاربها حول مرشوع القانون
• مبدأ تفعيل املقاربة التشاركية وتطوير تداول املرافعات واملذكرات لهيآت
املجتمع املدين ،وذلك بفتح قنوات استقبال ومناقشة كل املذكرات والتوصيات
املجتمعية وتنظيم اللقاءات وتجميع اقرتاحات مجتمعية مندمجة
• مبدأ تجويد اإلنتاج الترشيعي ،وذلك من خالل العمل عىل أن يكون مرشوع
القانون مستجيبا ملعايري النص الترشيعي

5

منطلقات العمل ومراحل إعداد املرشوع
نص الدستور املغريب ،بعد اإلصالح الدستوري لفاتح يوليوز  ،2011وألول مرة ،عىل
«إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز» (الفصلني  19و،)164
التي تضطلع بضامن احرتام كل الحقوق والحريات املبنية عىل أساس املساواة
بني الجنسني ومكافحة التمييز والسعي نحو املناصفة عىل مستوى األبعاد املدنية
والسياسية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
وقد أعدت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،وفاء اللتزاماتها
بالربمجة الزمنية الدقيقة ملشاريع املخطط الترشيعي واستثامرا أمثل للزمن من
أجل احرتامه ،مخطط عمل إلخراج مرشوع القانون املتعلق بإحداث هذه الهيئة،
هو نفسه املتعلق بإحداث املجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،وفق مقاربة
تشاركية موسعة ،والذي ينقسم إىل ثالث مراحل أساسية.
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املرحلة األوىل  :تجميع املعطيات وإحداث آليات العمل

• تجميع املعطيات الوطنية واألوراق الصادرة عن مختلف الهيآت واملؤسسات
املتعلقة بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،خالل شهر يونيو ،2012
من أجل رصد أبرز اتجاهات الرأي واالقرتاح
• االطالع عىل الخربات والتجارب الدولية من خالل تبادل زيارات بني خرباء الوزارة
ولجنة البندقية مبجلس أوروبا من أجل االطالع عىل الخربة األوروبية وإعداد
تقرير حول التجارب مع استحضار جوانب القوة والضعف شهر دجنرب 2012
• تشكيل لجنة بني قطاعية من أجل التشاور تضم يف عضويتها ،إىل جانب
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،املندوبية الوزارية لحقوق
اإلنسان ،يناير 2013
• تشكيل لجنة علمية تتكون من خرباء مستقلون متخصصون يف مجاالت
مختلفة منها القانون وعلم االجتامع وحقوق اإلنسان والحكامة املؤسساتية،
أوكلت إليها مهمة مدارسة املذكرات االقرتاحية الخاصة بإحداث هذا املجلس
فرباير  .2013وقد ضمت يف عضويتها :
• السيدة رحمة بورقية
• السيدة أسامء املرابط
• السيد التهامي القائدي
• السيد خالد برجاوي
• السيدة خديجة مضامض
• السيد عبد الكريم بلحاج
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• السيد عبد العزيز القراقي
• السيد عبد اللطيف الحامتي
• السيدة عائشة الحجامي
• السيدة عائشة بلعريب
• السيدة فاطمة القباج
• السيد فريد شكري
• السيدة فوزية الغيسايس
• السيد محمد بوجيدة
• السيدة مليكة الرصوخ
• انتداب سكرتارية للجنة العلمية مكلفة بتيسري عملها وتنظيم لقاءاتها تواصليا
ولوجيستيكيا ،ضمت يف عضويتها:
• فاطمة الزهراء بابا أحمد ،املكلفة باملتابعة
• يونس أنعيمي نقطة ارتكاز مبديرية األرسة والطفولة بالوزارة
• شادية الغراري ،عضو
• دعوة مختلفة الفاعلني ،من أحزاب سياسية ومنظامت نقابية ومجالس وهيآت
وطنية وجمعيات املجتمع املدين ،من أجل املساهمة يف إبداء الرأي وتقديم
مذكرات بخصوص مرشوع إحداث الهيئة من خالل إعالن للرأي العام نرش يف
عدد من الجرائد الوطنية ومواقع القطب االجتامعي اإللكرتونية ،وذلك من
أجل توسيع مجال املشاركة واالستشارة مع كافة املهتمني واملتدخلني يف املجال
يناير 2013
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املرحلة الثانية :تأطري التشاور املوسع ومدارسة االقرتاحات
• استقبال املذكرات االقرتاحية ملختلف الهيآت ،من جمعيات مدنية وأحزاب
سياسية ومنظامت نقابية ومجالس وهيآت وطنية واستشارية ،...بعد اإلعالن
عن تلقي هذه املذكرات ،وذلك عىل مدى شهري فرباير ومارس 2013
الرقم
1
2
3
4
5

الهيآت
الوطنية

6
7
8
9
10
11

الجمعيات

الهيئة
املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان
جمعية السناء النسائية
االئتالف الوطني للمناصفة
جمعية التضامن النسايئ ،الربيع النسايئ للدميقراطية
واملساوة
جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء ،الربيع
النسايئ للدميقراطية واملساوة
املكتب اإلقليمي لالتحاد النسايئ املغريب بالدار
البيضاء
الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة ،سكرتارية
الربيع
جسور ملتقى النساء املغربيات ،الربيع النسايئ
للدميقراطية واملساوة
رابطة اإلبداع والتواصل العاملي
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
10

الجمعيات

اتحاد العمل النسايئ ،شبكة النجدة ملساعدة النساء
ضحايا العنف ،الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة
جمعية االنطالقة النسائية
منظمة فضاء املواطنة والتضامن
جمعية الهدف ،الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة
جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي
بالجنوب الرشقي ،الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة
جمعية أوكسجني ،الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة
جمعية اآلفاق للثقافة والرياضة والفن
جمعية األمل النسائية
جمعية االتحاد الوطني لنساء املغرب ،الجمعية
الجهوية بالرباط
املركز الوطني للتنمية والوحدة الرتابية
شبكة جمعيات املدينة القدمية للدار البيضاء (تضم
 26جمعية)
جمعية محاربة السيدا ،الربيع النسايئ للدميقراطية
واملساواة
فدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة ،الربيع
النسايئ للدميقراطية واملساواة
جمعية شمل لألرسة واملرأة مركز استقبال وتأهيل
النساء ،الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة
جمعية ملتقى األرسة املغربية

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

الجمعيات

منظمة تجديد الوعي النسايئ
رابطة املغاربة للتنمية البرشية ،الربيع النسايئ
للدميقراطية واملساواة
تنسيقية جهة طنجة تطوان لجمعيات مدنية،
التنسيقية الجهوية
الفضاء الجمعوي ،الربيع النسايئ للدميقراطية واملساواة
جمعيات دار األطفال الوفاء ،الربيع النسايئ
للدميقراطية واملساوة
شبكة منتدى الزهراء للمرأة املغربية (تضم 87
جمعية)
جمعية التحدي للبيئة ،الربيع النسايئ للدميقراطية
واملساواة
شبكة نساء األطلس تافياللت (تضم  22جمعية)
جمعية األفق األخرض للتنمية املستدامة والبيئة
وحقوق اإلنسان ،الربيع النسايئ للدميقراطية
واملساواة
جمعية حامية األرسة املغربية ،فرع شفشاون
جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية
جمعية آفاق الدميقراطية يف املغرب ،كابدميا
مركز البطحاء املتعدد االختصاصات لتمكني النساء،
جمعية مبادرات لحامية حقوق النساء ،الربيع
النسايئ للدميقراطية واملساواة
جمعية األفق للرتبية والتنمية والخدمات االجتامعية
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
12

58

الجمعيات

مجموعة الدميقراطية والحداثة ،الربيع النسايئ
للدميقراطية واملساوة
جمعية جنات إليواء مرىض الرسطان
جمعية النساء رئيسات املقاوالت باملغرب
كونكتني كروبconnecting group ،
جمعية املبادرة النسائية خريبكة
الجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء،
الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة
الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب
جمعية أمل «حركة نسائية من أجل حياة أفضل»،
الربيع النسايئ للدميقراطية واملساوة
املنظمة املغربية للرائدات
جمعية الشقائق
جمعية الوعي والصالح النسوي
الشبكة الوطنية ملراكز االستامع للنساء ضحايا
العنف أناروز
الحركة من أجل دميقراطية املناصفة
جمعية الحضن
الجمعية املغربية منال لحقوق الطفل واملرأة
جمعية الحكامة للتنمية االجتامعية والثقافية والرياضية
شبكة نساء من أجل نساء ،الربيع النسايئ
للدميقراطية واملساوة
الجمعية املغربية لإلنصات والتحاور

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

جمعية كرامة لتنمية املرأة
منتدى بدائل املغرب ،الربيع النسايئ للدميقراطية
واملساوة
جمعية حامية األرسة املغربية
تحالف الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد
(يضم  24جمعية)
الجمعيات تحالف الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة باملغرب
جمعية زهور للعدالة االجتامعية والتنمية املستدامة
جمعية أيب رقراق
الجمعية املغربية للدفاع عن حقوق النساء
"مركز اليونسكو" القانون والهجرة
جمعية السواين
جمعية أزرايك
بثينة مودن
األفراد
إلهام الغطاس
نادي املنتدبني القضائيني باملغرب
هيآت مهنية االتحاد املغريب للشغل
جمعية نساء وزارة االقتصاد واملالية
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75
76
77
78
79
80
81
82

األحزاب
السياسية

الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية (املستشارة
الربملانية خديجة الزومي)
حزب النهضة والفضيلة
الحركة الشعبية
االتحاد االشرتايك
حزب العدالة والتنمية ،منظمة نساء العدالة والتنمية
جمعية النساء الحركيات ،حزب الحركة الشعبية
حزب التقدم واالشرتاكية
حزب االستقالل

• االستامع إىل ممثيل بعض املؤسسات والهيآت الوطنية ،حيث استمعت لجنة
العلمية إىل كل من:
املؤسسة
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ممثل
املؤسسة

الصفة

املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان

السيدة نعيمة
بنوكريم

مكلفة مبهمة

لجنة صياغة
الدستور

السيدة نادية
الربنويص

عضوة سابقة
باللجنة

دار الحديث
الحسنية

السيد أحمد
الخملييش

مدير دار
الحديث

املوضوع
الدراسة التي سبق للمجلس
أن ألأنجزها حول التجارب
الدولية لهيآت املناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز
هيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التميزز يف الدستور
املساواة واملناصفة يف اإلسالم

• االستامع إىل مجموعة من األكادمييني والخرباء ،حيث استمتعت اللجنة العلمية
إىل ثلة من األكادمييني والخرباء املشهود لهم بالكفاءة العلمية واملوضوعية:
الصفة

الخبري
السيد محمد الغايل

أستاذ القانون

السيد أحمد
بوعشيق

عضوة سابق بلجنة الجهوية
املوسعة

املوضوع
الدراسة التي سبق
أنجزها حول املناصفة
الجهوية املوسعة

• املشاركة يف ندوة مع وفد مجلس أوروبا ولجنة البندقية ،حيث قام خرباء
ينتمون ملجلس أوروبا بزيارة للمغرب يومي  25و 26أبريل  2013للمشاركة
يف ندوة تجمعهم بأعضاء اللجنتني العلميتني الخاصتني بهيئة املناصفة واملجلس
االستشاري لألرسة والطفولة ،والتي عرفت تقديم عروض همت:
الخبري
السيدة لوريان كوستري
()Laurien Koster
السيد باتريك شارليي
)(Patrick Charlier
السيدة نفييل ياتروبولوس
)(Nepheli Yatropoulos

الصفة

العرض

رئيسة معهد حقوق
اإلنسان بهولندا
عضو اللجنة األوربية
ملناهضة العنرصية
وعدم التسامح
مستشارة الشؤون
األوربية الدولية
بالهيئة العليا للمساواة
وملناهضة التمييز

املساواة بني الجنسني
وتكافؤ الفرص ومحاربة
التمييز
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السيدة كاترين لوسيف
()Catherine Loussaif

خبرية يف حقوق
الطفل واألرسة

السيد فريد ديفن
)(Fred Deven

املدير العلمي للمعهد
البلجييك WVG

السياسات املندمجة
لفائدة الطفولة :أهمية
اإلطار املؤسسايت
تطوير السياسات
األرسية املندمجة:
السلطات العمومية
كفاعل أسايس

• مدارسة املذكرات من أجل تحصيل مضامينها وخالصات نقاشاتها وإعداد تقرير
مفصل
منذ انطالق أشغال اللجنة العلمية ،عكف أعضاؤها عىل تجميع ودراسة املعطيات
املتعلقة مبختلف الهيآت املامثلة للهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،
وخاصة تلك التي تتعلق بالقوانني املحدثة أو التنظيمية لهذه الهيآت .وهكذا
وبعد وضوح الرؤية لديهم وتوحيدها يف ما بينهم بخصوص املرجعيات وأهداف
الهيئة ومهامها واختصاصاتها ،من خالل النقاش العلمي البناء والعميق والرصني.
ويف األخري ،قامت اللجنة العلمية بصياغة مسودة مرشوع القانون ومسودة
مرشوع املذكرة ،التي مثنت من خاللهام كل املجهودات املبذولة ،حيث تشكلت
أهم املصادر املعتمدة من طرف اللجنة العلمية من التجارب الدولية واملذكرات
املتوصل بها والدراسات واألبحاث التي قام بها أعضاء اللجنة وعروض الخرباء ،وقد
صادق عىل الوثيقتني أعضاء اللجنة بتاريخ  28يونيو .2013
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املرحلة الثالثة :صياغة مرشوع القانون املتعلق بإحداث الهيئة وإحالته عىل
مسطرة املصادقة
تم يف هذه املرحلة صياغة مرشوع القانون والتوافق عليه مع القطاعات الرشيكة،
وهي املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان ،وإحالته بعد ذلك عىل مسطرة
املصادقة ،ومتت املصادقة عليه يف مجلس الحكومة يوم  19مارس  2015وإحالته
عىل الربملان يوم  22يوليوز  2015للمناقشة واملصادقة عليه.
املراحل

املرحلة األوىل:
تجميع املعطيات
وإحداث آليات
العمل

آليات العمل
تجميع املعطيات الوطنية واألوراق
الصادرة عن مختلف الهيآت
واملؤسسات
االطالع عىل الخربات والتجارب
الدولية
تشكيل لجنة ما بني قطاعية من أجل
التشاور
تشكيل لجنة علمية ملدارسة املذكرات
االقرتاحية
انتداب سكرتارية للجنة العلمية
مكلفة بتيسري عملها
دعوة مختلفة الفاعلني من أجل
املساهمة يف إبداء الرأي وتقديم
مذكرات

التاريخ
يونيو-نونرب 2012
دجنرب 2012
يناير 2013
فرباير 2013
فرباير 2013
فرباير 2013
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املرحلة الثانية:
تأطري التشاور
املوسع ومدارسة
االقرتاحات

املرحلة الثالثة:
صياغة مرشوع
القانون املتعلق
بإحداث الهيئة
وإحالته عىل
مسطرة املصادقة
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استقبال املذكرات االقرتاحية ملختلف
الهيآت
عقد جلسات استامع ملدارسة
املذكرات مع الهيآت املعنية
مدارسة املذكرات من أجل تحصيل
مضامينها وخالصات نقاشاتها وإعداد
تقرير مفصل
إعداد اللجنة ملرشوع مذكرة تقديم
ومرشوع أويل للقانون
طلب خربة لجنة البندقية يف إطار
الرشاكة مع مجلس أوروبا
لقاء تشاوري مع الربملان من أجل
تقديم مضامني املسودة
تلقي مالحظات القطاعات الحكومية
املعنية ،وإدخال مالحظات املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان املحالة من
رئاسة الحكومة
صياغة أخرية ملسودة مرشوع القانون
إحالة املرشوع عىل األمانة العامة
للحكومة
تقديم مرشوع القانون باملجلس
الحكومي واملصادقة عليه
إحالة املرشوع عىل الربملان

فرباير-مارس
2013
شهر مارس 2013
أبريل-ماي 2013
يونيو 2013
يونيو-أكتوبر
2013
 2غشت 2013
أبريل 2014
 22أبريل 2014
 11غشت 2014
 19مارس 2015
 22يوليوز 2015

أعضاء اللجنة العلمية ..سري ذاتية
رحمة بورقية

رئيسة اللجنة
رئيسة جامعة الحسن الثاين باملحمدية سابقا وباحثة يف علم
االجتامع
عضو اللجنة امللكية االستشارية إلصالح مدونة األحوال الشخصية
عضو فريق إعداد تقرير الخمسينية للتنمية البرشية باملغرب
عضو األكادميية املغربية

أسامء املرابط

طبيبة مختصة يف بيولوجيا األطفال
رئيسة املجموعة الدولية للدراسات والتفكري يف قضايا النساء
واإلسالم
منسقة مجموعة بحث وتفكري حول املرأة املسلمة والحوار الثقايف
باملغرب
مديرة مركز الدراسات النسائية للرابطة املحمدية للعلامء باملغرب

التهامي القائدي

أستاذ جامعي
محام لدى محكمة النقض ومستشار قانوين مبؤسسات خاصة
باحث يف قضايا الفقه والقانون
مدير مجلة البحوث
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خالد برجاوي

عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية السوييس
بالرباط
مسؤول عن كريس اليونسكو «املرأة وحقوقها»
مدير املركز املغريب للدراسات واألبحاث حول املهن القضائية
والقانونية املعتمد بجامعة محمد الخامس السوييس

خديجة مضامض

أستاذة التعليم العايل
محامية
مستشارة دولية يف مجال الهجرة والقانون
مديرة مركز اليونسكو للقانون والهجرة

عبد الكريم بلحاج

أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكدال
الرباط
باحث يف علم النفس االجتامعي واملعريف
رئيس وحدة التكوين والبحث يف علم نفس الشغل والتنظيامت

عبد العزيز القراقي

أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السوييس
عضو يف الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية
عضو مركز العرفان للدراسات واألبحاث االجتامعية
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عبد اللطيف الحامتي

محام بهيئة الدار البيضاء
باحث يف الشؤون الحقوقية والقانونية
رئيس جمعية الدفاع عن استقالل القضاء يف املغرب

عائشة الحجامي

أستاذة القانون العام بجامعة القايض عياض مبراكش سابقا
عضو مؤسس ملركز الدراسات حول املرأة واألرسة
عضو مجموعة البحث حول الدراسات النسائية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية مبراكش
عضو مكتب «منتدى البحوث القانونية» مبراكش

عائشة بلعريب

أستاذة باحثة يف جامعة محمد الخامس بالرباط
خبرية لدى األمم املتحدة وهيئات أخرى يف مجال الرتبية والنوع
االجتامعي
كاتبة الدولة يف التعاون سابقا
سفرية املغرب يف االتحاد األورويب سابقا

فاطمة القباج

عضو املجلس العلمي األعىل
عضو بالهيئة املكلفة باإلفتاء املنبثقة عن املجلس العلمي األعىل
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فريد شكري

أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الحسن الثاين
باحث يف شؤون املرأة واألرسة
عضو املجلس العلمي املحيل باملحمدية
خبري يف املجمع الفقهي بجدة

فوزية الغيسايس

عميدة كلية اآلداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة سابقا
أستاذة باحثة يف قضايا املرأة ومرشفة عىل كريس اليونيسكو
لحقوق املرأة بالقنيطرة
مسؤولة وحدة التكوين والبحث يف الدراسات النسائية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط

محمد بوجيدة

أستاذ بجامعة محمد الخامس بسال
أستاذ املعهد العايل لإلدارة واملدرسة اإلدارية
رئيس غرفة باملجلس األعىل للحسابات

مليكة الرصوخ

أستاذة بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط
عميدة كلية الحقوق بجامعة عبد املالك السعدي بطنجة سابقا
خبرية لدى املنظمة العربية للعلوم اإلدارية
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