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جدد الد�ستور املغربي اجلديد، الذي ي�سكل بحق ميثاقا فعليا للحقوق واحلريات الأ�سا�سية، التاأكيد على ت�سبث املغرب بقيم ومبادئ 

حقوق الإن�سان، كما هي متعارف عليها عامليا، وذلك من خالل تكري�س �سمو التفاقيات الدولية امل�سادق عليها على الت�سريعات الوطنية 

ومنع جميع اأ�سكال التمييز وجترمي التعذيب وكل النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان بالإ�سافة اإىل اإعمال مبداأ قرينة الرباءة واحلق 

يف املحاكمة العادلة وحرية الراأي والتعبري وحرية ال�سحافة واحلق يف الو�سول اإىل املعلومة وتعزيز امل�ساواة بني الرجال والن�ساء من 

خالل تاأكيد مبداأ املنا�سفة وتعزيز ا�ستقاللية ال�سلطة الق�سائية من خالل اإحداث املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية. كما ن�س الد�ستور 

�سراحة يف ت�سديره على مبداأ عدم التمييز كيفما كان �سببه، علما اأن منع التمييز يعد حجر الزاوية يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان.

وبجعله الربملان امل�سدر الوحيد للت�سريع، عزز د�ستور فاحت يوليوز 2011 ب�سكل كبري مبادئ الدميقراطية التمثيلية مع تكري�س الدميقراطية 

الت�ساركية، اإذ فتح الد�ستور يف وجه املواطنني باب تقدمي العرائ�س واملبادرة الت�سريعية والدفع بعدم د�ستورية القوانني. كما متت د�سرتة 

لل�سباب والعمل  التمييز، املجل�س ال�ست�ساري  اأ�سكال  باملنا�سفة وحماربة جميع  املكلفة  الهياأة  عدد من املجال�س ال�ست�سارية من قبيل 

اجلمعوي، املجل�س الوطني للغات والثقافة، املجل�س ال�ست�ساري لالأ�سرة والطفولة وجمل�س اجلالية املغربية باخلارج، ما يفتح الباب اأمام 

م�ساركة اأو�سع ملجموع الفاعلني يف بلورة وتنفيذ وتقييم ال�سيا�سات العمومية.

الإن�سان بحقوق  بالنهو�س  املكلفة  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأنه  واحلال  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  يظل  اأن  املمكن  من  يكن   ومل 

وحمايتها باملغرب، بعيدا عن النقا�س الوطني حول ق�سايا احلريات واحلقوق الأ�سا�سية وامل�سل�سل الت�سريعي الهام جدا الذي �سينطلق 

يف هذا امل�سمار.

ويف هذا ال�سدد، يعتزم املجل�س لعب دور مزدوج يتمثل يف امل�ساهمة يف النقا�س العمومي التعددي وكذا امل�ساركة يف تعبئة واإ�سراك جمموع 

الفاعلني املعنيني. ويف هذا الإطار قرر املجل�س النكباب على تنظيم �سل�سلة من الندوات واللقاءات املو�سوعاتية جتمع اأكرب عدد ممكن 

من اخلرباء الوطنيني والدوليني وفاعلي املجتمع املدين وكذا الفاعلني ال�سيا�سيني. 

ورغم اجلهود التي بذلتها بالدنا من اأجل تعزيز الرت�سانة القانونية واملوؤ�س�ساتية التي تكر�س امل�ساواة ومتنع خمتلف اأ�سكال التمييز، فاإن 

اململكة ارتاأت اأنه من ال�سروري الن�س يف الد�ستور اجلديد على عدد من التدابري املوؤ�س�ساتية الرامية اإىل مناه�سة جميع اأ�سكال التمييز 

التي اأ�سرت بحقوق الإن�سان عرب التاريخ من جهة وال�ستجابة ب�سكل فعال حلقوق ومطالب املجموعات الفئوية من جهة اأخرى، وهو 

الختيار ال�سرتاتيجي الذي تبناه ال�سعب املغربي من خالل الت�سويت املكثف على الد�ستور.

ومن هذا املنطلق، عمل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان على اإعداد هذه الدرا�سة، من اأجل توفري الظروف املواتية لفتح نقا�س وطني 

تعددي ومو�سع حول اخت�سا�سات ومهام وو�سائل عمل الهياأة املكلفة باملنا�سفة وحماربة جميع اأ�سكال التمييز، على اأن ي�ستنري هذا احلوار 

بالطابع الكوين ملقت�سيات الد�ستور اجلديد، الو�سعية القانونية اخلا�سة التي تتمتع بها املراأة باملغرب ثم التجارب الدولية املنجزة يف هذا 

املجال.. كما ي�سعى املجل�س من خالل هذه الدرا�سة اإىل تعزيز م�سار اإ�سدار قانون اإخراج هذه الهيئة اإىل حيز الوجود. 

ومتثل هذه الدرا�سة املقارنة حول التجارب الدولية يف جمال ماأ�س�سة مناه�سة التمييز باكورة تعاون وثيق مع هيئة الأمم املتحدة للمراأة 

التي اأود اأن اأتقدم لها بخال�س الت�سكرات على الدعم التقني واملايل الذي قدمته لهذا العمل.

اأمينة املريني الوهابي وال�سيدة ربيعة النا�سري ، اخلبريتني يف جمال حقوق املراأة، على  اأود التوجه بال�سكر اإىل كل من ال�سيدة  كما 

جمهوداتهما وم�ساهمتهما الأ�سا�سية يف اإجناز هذه الدرا�سة.

اإدري�س اليزمي

رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

تقدمي
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مقدمة: ال�سياق والأهداف والإطار املعياري واملفاهيمي

1. ال�سياق وبيان الأ�سباب
اختيار  على  التاأكيد   2011 يوليوز  لفاحت  الد�ستوري  الإ�سالح  اأعاد 

املرتكزة  والقانون  احلق  دولة  بناء  يف  فيه،  رجعة  ل  الذي  املغرب 

واحلقوق  باملبادئ  بالت�سبث  والتزامها  واحلداثة،  الدميقراطية  على 

واللتزامات املن�سو�س عليها يف املواثيق والتفاقيات الدولية املتعلقة 

بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا.

ويف هذا ال�سياق، ين�س الد�ستور على اإحداث »هيئة للمنا�سفة ومكافحة 

جميع اأ�سكال التمييز« (املادتان 19 و164). وت�سطلع هذه الهيئة، على 

اخل�سو�س،  مبهمة ال�سهر على احرتام احلقوق واحلريات املن�سو�س 

عليها يف املادة 19.

مهامها،  ملمار�سة  وا�سعا  جمال  اجلديدة  الهيئة  اأمام  الد�ستور  ويفتح 

وحتديد  اأكرب،  بدقة  لتحديده  القانوين   للن�س  الأمر  ترك  اأنه  غري 

جمال تدخلها، وكذا عالقتها مع غريها من الآليات املوؤ�س�ساتية القائمة 

اخلا�سة بحقوق الإن�سان، ل�سيما املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.

حلقوق  الوطني  املجل�س  اأطلق  و�سالحياته،  لخت�سا�ساته  وطبقا 

الإن�سان م�سل�سال للنقا�س والتفكري والقرتاح ب�ساأن    اخت�سا�س الهيئة 

اأ�سكال التمييز ومهامها ووظائفها،  املكلفة باملنا�سفة ومكافحة جميع 

ذات  الإن�سان  حلقوق  الدولية  واملعاهدات  الد�ستور  ملقت�سيات  طبقا 

والجتماعي  وال�سيا�سي  املوؤ�س�ساتي  ال�سياق  مع  متا�سيا  وكذا  ال�سلة، 

للمغرب. وتندرج هذه الدرا�سة يف اإطار هذا امل�سل�سل.

2. الأهداف والنتائج املتوخاة من الدرا�سة
امل�سار  وتي�سري  تقدمي  الدرا�سة يف  العام من هذه  الهدف  يتمثل   1.2

الت�سريعي الذي يروم اإ�سدار قانون تنظيمي لتفعيل الهيئة.

2.2 ومن بني النتائج املتوخاة من هذه الدرا�سة :
n حتليل مقارن لتجارب البلدان التي تتوفر على اآليات مماثلة من حيث :

والرتكيبة  العمل  وطريقة  والخت�سا�سات  الأ�سا�سية  القوانني   -

والتنظيم ؛

- ال�سرتاتيجيات املوؤ�س�ساتية واملعيارية ملكافحة التمييز: مكامن القوة 

وال�سعف؛

املكانة  على  ال�سوء  ت�سليط  بغية  اجلديد  املغربي  الد�ستور  حتليل   n

املفرت�سة لهذه الآلية اجلديدة،  وعالقتها بالآليات واملوؤ�س�سات الأخرى 

املعنية بالدفاع عن حقوق الإن�سان واملواطن والنهو�س بها.

n مقرتحات بخ�سو�س جمموعة من ال�سيناريوهات املتعلقة باخت�سا�س 

الهيئة املكلفة بامل�ساواة ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز ومهامها وطريقة 

عملها.

3. الإطار املعياري واملفاهيمي
1.3 التمييز

1.1.3 تعريف
ميكن تعريف التمييز على اأنه معاملة غري مت�ساوية وغري مواتية اإزاء 

�سخ�س اأو جمموعة من الأ�سخا�س على اأ�سا�س معايري غري م�سروعة. 

ال�سخ�س يف  متاأ�سلة  بخ�سائ�س  املعايري  هذه  ترتبط  اأن   وميكن 

(اجلن�س، العرق، اللون، ال�سن، وغريها)،  اأو خ�سائ�س مكت�سبة (اللغة، 

اَر�س  الدين، الو�سع الأ�سري، النتماء النقابي، وغريها).  وميكن اأن ميمُ

التمييز من قبل اأ�سخا�س طبيعيني اأو معنويني، اأو من طرف موظفي 

الدولة اأو موؤ�س�سات القطاع العام اأو اخلا�س.
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2.1.3  التمييز على اأ�سا�س اجلن�س
اإن  التمييز القائم على اأ�سا�س اجلن�س يجد اأ�س�سه يف ما تتوخاه الهيئة 

حيث  اأهداف،  من  التمييز  اأ�سكال  جميع  ومكافحة  باملنا�سفة  املكلفة 

ال�سهر  اخت�سا�س  املوؤ�س�سة  لهذه  من الد�ستور مينح   164 الف�سل  اإن 

على احرتام احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف الف�سل 19، الذي 

ين�س فقط على امل�ساواة بني الرجل واملراأة: »يتمتع الرجل واملراأة، على 

والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية  واحلريات  باحلقوق  امل�ساواة،  قدم 

والجتماعية والثقافية والبيئية،« الواردة يف الد�ستور، وكذا »التفاقيات 

واملواثيق الدولية، كما �سادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق اأحكام 

الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها.«

فطبقا للد�ستور، متار�س الهيئة اخت�سا�س مكافحة التمييز (املحظور 

على حتقيق  وال�سهر  ب�سبب اجلن�س،  مبوجب ت�سدير الد�ستور) 

املنا�سفة بني الرجل واملراأة.

التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  من  الأوىل  املادة  وتن�س 

 على اأنه »لأغرا�س هذه التفاقية، يعني م�سطلح 
1
�سد املراأة (1979)

اأ�سا�س  على  يتم  تقييد  اأو  ا�ستبعاد  اأو  تفرقة  اأي  املراأة  �سد  التمييز 

االعرتاف  اإحباط  اأو  توهني  اأغرا�ضه،  اأو  اآثاره  من  ويكون  اجلن�س، 

ال�سيا�سية  امليادين  يف  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  بحقوق  للمراأة 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر، اأو 

توهني اأو اإحباط متتعها بهذه احلقوق اأو ممار�ضتها لها، ب�ضرف النظر 

عن حالتها الزوجية،  وعلى اأ�سا�س امل�ساواة بينها وبني الرجل.«

اإىل »الأثر« و«الغر�س«، يتفرع عن هذه التفاقية  ومن خالل الإ�سارة 

غري  والتمييز  املبا�سر  التمييز  وهما:  التمييز،  اأ�سكال  من  �سكالن 

املبا�سر:

على  معينة  جمموعة  تف�سيل  يف  املبا�سر  التمييز  غر�س  يتمثل   n

جمموعة اأخرى مبوجب بع�س القوانني.

n اأما اأثر التمييز غري املبا�سر، فيتمثل يف تف�سيل جمموعة معينة على 

جمموعة اأخرى. فالتمييز غري املبا�سر يغطي جميع املمار�سات املحايدة 

على امل�ستوى الر�سمي، والتي لها اأثر �سلبي غري متنا�سب على الأفراد 

املنتمني اإىل بع�س الفئات املهم�سة (وخا�سة الن�ساء والأقليات العرقية 

2
والإثنية)، وذلك بغ�س النظر عن دوافع املروجني لها. 

 التمييز ب�سكل 
3
وتمُعرف بع�س معاهدات القانون الدويل حلقوق الإن�سان

�سريح باعتباره مفهوما يرتكز على الآثار. فبموجب هذه التفاقيات، 

(حمايدة)،  الظاهر  يف  التمييزية  غري  التدابري  التمييز  حظر  ي�سمل 

لكنها متييزية على م�ستوى املمار�سة والأثر الذي حتدثه، وبالتايل فاإنها 

ت�سكل متييزا غري مبا�سر.

وتفيد جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة، باأن التمييز غري املبا�سر 

على  والربامج  العامة  وال�سيا�سات  القوانني  تبنى  »عندما  يحدث  قد 

معايري حمايدة يف ظاهرها، يف حني يكون لها اأثر �سيئ على املراأة عند 

تطبيقها فعليا. وقد تدمي، عن غري ق�سد، نتائج التمييز الذي حدث 

باأ�سباب غالبا  املبا�سر  التمييز غري   وميكن تف�سري هذا 
4
املا�سي.« يف 

 اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )القرار رقم 34/180 ال�سادر بتاريخ 18 دجنرب 1979( ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 دجنرب 1981، طبقا ملقت�سيات مادتها 27.
1

درج يف ال�سياق الأوروبي من خالل القانون الربيطاين املتعلق بالعالقات بني املجموعات العرقية 
ُ
  تعريف اعتمدته املحكمة العليا بالوليات املتحدة يف القرار املتعلق بق�سية كريك�س �سد �سركة ديوك باور �سنة 1979 – واأ

2

ال�سادر �سنة 1976.

 يتعلق الأمر هنا اأ�سا�سا باتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة والتفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�سري واتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
3

/http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations .1 التو�سية العامة رقم 25 ب�ساأن الفقرة 1 من املادة 4، املتعلقة بالتدابري اخلا�سة املوؤقتة. �س. 13، احلا�سية رقم 
4

  اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة: التو�سية العامة رقم 25 ب�ساأن الفقرة 1 من املادة 4 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املتعلقة بالتدابري اخلا�سة املوؤقتة، 2004.
5

 نف�س املرجع.
6
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ما تكون بنيوية ميكن اأن تنجم عن »التوقعات واملواقف واأنواع ال�سلوك 

البيولوجية  النمطية املقولبة املوجهة نحو املراأة، واملبنية على الفروق 

قائم ب�سفة عامة  ب�سبب ما هو  اأي�سا  توجد  والرجل. وقد  املراأة  بني 

العامة والربامج  . »والقوانني وال�سيا�سات 
5
اإخ�ساع الرجل للمراأة« من 

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 النتباه، على 

منوذج الأ�ساليب احلياتية للذكر، وبالتايل ل تاأخذ يف العتبار نواحي 

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

املبا�سر على قرار  التمييز غري  تعريف  يرتكز  العملي،  امل�ستوى  وعلى 

حمكمة العدل للمجموعات الأوروبية حول املعاملة غري املت�ساوية بني 

الرجال والن�ساء، حيث يَعتربرِ هذا القرار عمال متييزا ما متنحه املقاولة 

من معا�سات لأجرائها ، الذين عملوا بدوام كامل ملدة ل تقل عن خم�سة 

الن�ساء،  من  هم  جزئي  بدوام  العاملني  غالبية  اإن  حيث  عاما،  ع�سر 

وحيث اإن املمُ�سغل مل يتمكن من تعليل اأن هذا الختالف يف التوزيع بني 

اأ�سباب ل عالقة لها بهذا املعيار، وبالتايل يكون  اجلن�سني يعزى اإىل 

7
�سا يف هذه احلالة. التمييز غري املبا�سر موؤ�َسّ

2.3 املنا�سفة
للمرة الأوىل، ين�س الد�ستور املغربي (املعتمد يف يوليو 2011)  يف الفقرة 

2 من الف�سل 19، على التزام الدولة املغربية بال�سعي لتحقيق املنا�سفة 
بني الرجل واملراأة، ويحدث لهذه الغاية ،الهيئة مو�سوع الدرا�سة.

اتفاقية  ذلك  يف  مبا  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  ال�سكوك  ت�سري  ول 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، اإىل مفهوم »املنا�سفة« 

واإمنا اإىل »تدابري خا�سة« و/اأو ت�سحيحية ملكافحة اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة ، التي ارتكبت يف املا�سي وترتكب يف احلا�سر. ويف هذا ال�سدد، 

فاإن النقا�س حول املنا�سفة، وخا�سة يف فرن�سا، اأثناء مناق�سة م�سروع 

، جاء بتو�سيحات نظرية وعملية هامة 
8
مراجعة الد�ستور عام 1999 

حول هذا املفهوم.

1.2.3 املنا�سفة: حماولة تعريف
والرجال  للن�ساء  املت�ساوي  التمثيل  اأنها  على  املنا�سفة  تعريف  ميكن 

-على م�ستوى الكم- يف جميع املجالت، ويف الولوج اإىل هيئات �سنع 

القرار يف القطاع العمومي واملهني وال�سيا�سي.

م على اأنها »العرتاف بالال م�ساواة املنبنية  وت�سكل املنا�سفة، التي تمَُقَدّ

التمييز  اأ�سكال  مكافحة  اإىل  الرامية  ال�سيا�سات  اأ�سا�س   ،
9
اجتماعيا«

 يف هيئات �سنع القرار العمومي وال�سيا�سي، ويف 
10

بني الرجل واملراأة 

بعني  الأخذ  اإىل  املنا�سفة  وتهدف  وغريها.  والرتبية  جمال ال�سغل 

العتبار اأ�سكال التمييز الفعلية �سد املراأة، يف حني يتجلى �سبب وجودها 

يف �سرورة اللجوء اإىل اآليات موؤ�س�ساتية ملزمة ملواجهة هذا التمييز.

عموما  ي�سكل  ما  هو  ال�سيا�سي،  املجال  يف  املنا�سفة  تفعيل  اأن  غري 

، ويتعلق باملع�سلة الكال�سيكية التي تطرحها 
11
مو�سوع اجلدل الأ�سا�سي 

الأخذ بعني  اأو  الر�سمية،   امل�ساواة   : الدميقراطية  يف  املراأة  مواطنة 

العتبار واقع التمييز القائم على اجلن�س. وما يزال هذا اجلدال حمط 

خالف بني املوؤيدين للمنا�سفة واملعار�سني لها:

اإن  حيث  اأ�سا�سي،  كدليل  الكونية  مبداأ  املنا�سفة  معار�سو  يقدم   n

التمييز  اإن  الفئوية، وحيث  امل�سلحة  تتعار�س مع  العامة قد  امل�سلحة 

هذا  من  وانطالقا  املواطنني.  جميع  بني  امل�ساواة  يهدد  قد  الإيجابي 

املنظور، ومبا اأن معيار الأهلية يف القانون ي�سري على اجلميع بنف�س 

الطريقة، فاإن املواطن، وبالتايل املر�سح/املنتَخب، ل ميكن متييزه على 

اأ�سا�س خ�سائ�س معينة تتعلق باجلن�س اأو الثقافة اأو الدين. فمن �ساأن 

كل متايز اأن يك�سر وحدة جمهور الناخبني، وميكن اأن يقود اإىل مطالب 

ترفعها فئة معينة من املجتمع، و قد يوؤدي اإىل الطائفية. بالإ�سافة اإىل 

اأن ي�سكك يف كفاءة  اأو املنا�سفة ميكن  اإقامة نظام الكوطا  ذلك، فاإن 

12
امل�ستفيدين منه. 

اأن  معتربين  اجلوهرية،  امل�ساواة  مبداأ  اإىل  املنا�سفة  موؤيدو  ي�سري   n

مبداأ  لتحقيق  و�سيلة  الإيجابية)  التف�سيلية/  التدابري  (كل  املنا�سفة 

امل�ساواة بني اجلن�سني على اأر�س الواقع، علما اأن هذا املبداأ مكر�س يف 

القانون، وذلك من خالل تفعيل تدابري تف�سيلية لفائدة الن�ساء. وا�ستنادا 

على احلقيقة التي تفيد باأن اجلن�س قد ي�سكل العن�سر الوحيد الذي 

ل ميكن اأن ينف�سل عن ال�سخ�س نف�سه، والذي ل ميكن اأن نن�سبه لفئة 

على  والن�ضاء  الرجال  ولوج  ل�ضروط  القانون  حتديد  فاإن  اجتماعية، 

قدم امل�ساواة اإىل الوظائف النتخابية، ل ميكن اأن يقارن بالطائفية اأو 

�سيا�سة التدبري الإيجابي الأمريكية (Affirmative action)،  وذلك 

لأن الن�ساء ل ي�سكلن،  ل فئة ول اأقلية. اإن اإقامة املنا�سفة بني املراأة 

13
والرجل ل ميكن اأن تكون مربرا اإذن ملطالب فئات اأخرى من املجتمع.

  اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة: التو�سية العامة رقم 25 ب�ساأن الفقرة 1 من املادة 4 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املتعلقة بالتدابري اخلا�سة املوؤقتة، 2004.
5

 نف�س املرجع.
6

Didier Fassin « L’invention française de la discrimination »، Revue française de science politique 4/2002 )Vol. 52(، p. 403-423.  HYPERLINK «http://www. 
7

.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2002-4-page-403.htm»www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2002-4-page-403.htm
  انظر ملحق املقت�سيات املتعلقة باملنا�سفة يف الد�ستور الفرن�سي.

8

  يف �سنة 1992، �ساهم ظهور موؤلف « Au pouvoir citoyennes ! Liberté، Egalité، Parité»  يف ن�سر هذا املفهوم ب�سكل وا�سع.
9

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/parite-hommes-femmes.htm  
10

  يف فرن�سا، �ساهمت النقا�سات املتعلقة باملنا�سفة يف ظهور العديد من الوثائق والتحليالت.
11

Mariette Sineau:   Etude de cas : Institutionnalisation de la parité: L´expérience française. http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_04a-CS_France.pdf  12

  نف�س املرجع
13
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2.2.3 املنا�سفة ونظام الكوطا والتدابري اخلا�سة املوؤقتة: 
مبثابة  تعد  املنا�سفة  كانت  اإذا  ما  مبعرفة  املتعلق  النقا�س  ينته  مل 

نظام للكوطا اأم ل، حيث يقدم البع�س الفكرة التي تفيد باأن الفل�سفة 

الكوطا نظام  عن  تختلف  التامة)  (امل�ساواة  املنا�سفة  وراء   الكامنة 

(الذي يعد مبثابة عتبة، ومن هذا املنطلق، فهو يعترب نظاما متييزيا). 

الو�سع،  يف  امل�ساواة  اأجل  من  باملنا�سفة  املطالبة  »تتم  املعنى،  وبهذا 

ثنائية اجلن�س  الت�سور عن  اأقلية«. وينبثق هذا  اأجل متثيل  ولي�س من 

الب�سري املكون من رجال ون�ساء. وبالتايل، فاإن املنا�سفة ميكن اأن تعترب 

و�سيلة/اأداة تعك�س هذه الثنائية. وعالوة على ذلك، فاإن املنا�سفة ت�سكل 

اإجراءا نهائيا، يف حني اأن الكوطا تعد من حيث املبداأ تدبريا ذا طابع 

انتقايل. ومع ذلك، مت اعتماد القانون الفرن�سي حول املنا�سفة كنموذج 

مبا�سر  كاأ�سلوب  الكوطا  نظام  اعتماد  ت�سجيع  يروم  الذي  النقا�س  يف 

للرفع من عدد الن�ساء املنتخبات.

نهاية  يف  هي  املنا�سفة  اأن  مفادها  فكرة  على  اآخرون  يوؤكد  حني  يف 

اأي  مثل  مثلها  واملعيارية،  التقنية  مبوا�سفاته  للكوطا  نظام  املطاف 

اأ�س�س  وزعزعة  التمييز  مكافحة  هو  الأ�سا�سي  هدفه  للكوطا،  نظام 

الالم�ساواة الهيكلية.

والتدابري  الكوطا  ماأ�س�سة  فاإن  املختلفة،  الت�سميات  من  الرغم  وعلى 

اإدخال  اأي  والغاية،  الهدف  نف�س  لها  واملنا�سفة  (اخلا�سة)  التمايزية 

من  دائم،  اأو  موؤقت  ب�سكل  ن�ساأ 
مُ
اأ باملعاملة،  يتعلق  قانوين  »متايز 

لت�سحيح  اأخرى  فئة  على  الأ�سخا�س  من  معينة  فئة  اأجل تف�سيل 

الالم�ساواة الفعلية املوجودة �سلفا بينهما«.

خال�سة: امل�ساواة ومكافحة التمييز واملنا�سفة

اأ�سكال  جميع  ومكافحة  للمنا�سفة  »هيئة  لإحداث  دعوته  خالل  من 

التمييز«، فاإن الد�ستور املغربي ياأخذ بعني العتبار، ب�سكل فعلي ودون 

اجلوهري وبعدها  (املنا�سفة)  الكمي للم�ساواة  البعد  غمو�س،   اأي 

(مكافحة جميع اأ�سكال التمييز).

هي  املنا�سفة  على  ال�سرعية  اإ�سفاء  عملية  يف  الأ�سا�سية  احلجة  اإن 

بعدها املتمثل يف مكافحة التمييز، وهو البعد الذي �سددت عليه بقوة 

املوؤ�س�سات التي تتجاوز احلدود الوطنية، خا�سة منظمة الأمم املتحدة 

و/اأو  التف�سيلية  التدابري  على تفعيل  والتي حتث  الأوروبي،  والحتاد 

التدابري التي ت�ستهدف فئة معينة لت�سحيح الآثار التي يحدثها التمييز 

يف املا�سي و/اأو يف احلا�سر، والذي يكون �سحاياه املفرت�سون من اأفراد 

الفئة املذكورة. وبعبارة اأخرى، ميكن اأن تكون املنا�سفة اأداة لتفعيل مبداأ 

امل�ساواة على م�ستوى  الن�سو�س ر�سمية ،  و اإل �ستبقى �سيئا جمردا..

بطريقة خمتلفة  امل�سرع  ي�سويه  ما  مع  يتعار�س  »ل  امل�ساواة  مبداأ  اإن 

امل�ساواة  تطبيق  فيها  يتفادى  التي   احلالة  مع  ول  خمتلفة،  لق�سايا 

املعاملة  يف  الختالف  اأن  �سريطة  العامة،  بامل�سلحة  تتعلق  لأ�سباب 

الناجت عن ذلك يف كلتا احلالتني يبقى مرتبطا مبو�سوع القانون الذي 

17
ن�س على ذلك«. 

ت�سليط  من  فرن�سا  يف  املنا�سفة  اإدخال  مكن  العملي،  امل�ستوى  وعلى 

اإ�سفاء  اإعادة  يف  حيث �ساهمت  البيداغوجي،  بعدها  على  ال�سوء 

ويف  جهة،  من  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  املتعلق  النقا�س  على  ال�سرعية 

ن�سر هذا املفهوم الذي اأ�سبح قيمة اجتماعية يف قطاعات اأخرى من 

املجتمع: املنا�سفة يف الوظيفة العمومية، ويف املجال القت�سادي، وحتى 

18
يف املجال الأ�سري. 

وهكذا، ي�سكل املقت�سى املتعلق باملنا�سفة يف الد�ستور املغربي �سرطا 

م�سبقا و�سروريا لأي اإجراء ت�سريعي يروم تفعيل حظر التمييز القائم 

تفعيل اأحكام  اأخرى،  اأ�سا�س اجلن�س من جهة، ومن جهة  خا�سة على 

الف�سل 19 املتعلقة بامل�ساواة بني الرجل واملراأة يف جميع املجالت

  اإليان فوجيل بول�سكي )Eliane Vogel-Polsky( : تعليق على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة: املادة 4 املتعلقة بالتدابري الإيجابية، ال�سفحتان 1و2.
14

  نف�س املرجع.
15

)M. Ferdinand Mélin-Soucramanien( ال�سيد فرديناند ميالن �سوكرامانياه  
16

  نف�س املرجع.
17

  مارييت �سينو: ماأ�س�سة املنا�سفة، �سبقت الإ�سارة اإليه
18
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1. الأ�س�س الد�ستورية والت�سريعية الوطنية
على م�ستوى الد�ستور

1.1 �سمو التفاقيات الدولية على القوانني الوطنية
اإن فعالية التفاقيات الدولية تعتمد على قيمتها اإزاء الت�سريعات الوطنية، 

اأي �سمو معايريها يف حال وجود ت�سارب مع مقت�سيات النظام القانوين 

الداخلي. وين�س القانون الدويل على اأنه ل ميكن لأية دولة ع�سو وطرف 

يف معاهدة ما اأن حتيل على مقت�سيات قانونها الداخلي لتربير عدم تطبيق 

. ومع ذلك، التزم د�ستور 1996، والد�ساتري 
19

مقت�سيات هذه املعاهدة 

ال�سابقة ال�سمت ب�ساأن مكانة املعاهدات الدولية التي �سادق عليها املغرب 

. و�سكلت هذه امل�ساألة با�ستمرار مو�سوع 
20

يف النظام القانوين الداخلي 

.
21
حوار بني الهيئات املن�ساأة مبوجب املعاهدات واملغرب 

بها د�ستور  التي جاء  امل�ستجدات  اأهم  فاإن من بني  ال�سياق،  ويف هذا 

ال�ستجابة ملطالب حركات  وبالتايل  امل�ساألة،  تو�سيح هذه  2011 هو 
  .

22
عديدة  ل�سنوات  بها  نادت  التي  املراأة  وحقوق  الإن�سان  حقوق 

 على ما يلي:
23

فالد�ستور ين�س يف ت�سديره 

n من جهة، »جعل التفاقيات الدولية، كما �سادق عليها املغرب، ويف 

الرا�سخة،  الوطنية  وهويتها  اململكة،  وقوانني  الد�ستور،  اأحكام  نطاق 

ت�سمو، فور ن�سرها، على الت�سريعات الوطنية«،

n ومن جهة اأخرى، التزام امل�سرع بـ»العمل على مالءمة هذه الت�سريعات، 

مع ما تتطلبه تلك امل�سادقة«.

مزدوجا  التزاما  ف�ساعدا  الآن  من  اجلديدة  املقت�سيات  هذه  وتخلق 

بالن�سبة للمغرب يتعلق مبا يلي:

n القابلية للتطبيق املبا�سر، والذي ي�سمى اأي�سا »التاأثري املبا�سر للقانون 

القا�سي  من  يطلب  اأن  احلق  له  فرد  كل  باأن  يعني  الذي  الدويل«، و 

القا�سي  من  ذلك  يتطلب  الدولية. كما  املعاهدات  مقت�سيات  تطبيق 

ينتمي  الذي  البلد  النظر عن قوانني  بغ�س  الن�سو�س،  ا�ستخدام هذه 

24
اإليه، ما دام اأن هذا البلد دولة طرف يف هذه املعاهدات. 

م�سكلة  معاجلة  اإىل  فيهدف  املبا�سر  غري  للتطبيق  القابلية  اأما   n

الت�سارب التي قد تن�ساأ بني القانون الدويل والنظام القانوين الوطني 

من خالل اإلزام الدولة الطرف مبواءمة ت�سريعاتها املحلية مع املعاهدات 

والتفاقيات الدولية.

ب�سبب  �سخ�س،  اأي  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  ومكافحة  حظر   2.1
الجتماعي  النتماء  اأو  الثقافة  اأو  املعتقد  اأو  اللون  اأو  اجلن�س 

كان مهما  �سخ�سي  اأي و�سع  اأو  الإعاقة  اأو  اللغة  اأو  اجلهوي   اأو 

( الت�سدير ).

3.1 متتع الرجل واملراأة، على قدم امل�ساواة، باحلقوق واحلريات املدنية 
يف  الواردة  والبيئية،  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

عليها  �سادق  كما  الدولية،  واملواثيق  التفاقيات  يف  وكذا  الد�ستور، 

املغرب، وكل ذلك يف نطاق اأحكام الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها. 

(الف�سل 19).

التي  الظروف  »توفري  على  بالعمل  العمومية  ال�سلطات  التزام   4.1
متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني، وامل�ساواة 

والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  م�ساركتهم  ومن  بينهم، 

والجتماعية« (الف�سل 6).

5.1 التزام ال�سلطات العمومية بال�سعي اإىل » حتقيق مبداأ املنا�سفة بني 
اإحداث هيئة للمنا�سفة ومكافحة  الرجال والن�ساء« (الف�سل 19) مع 

جميع اأ�سكال التمييز لهذه الغاية، من اأجل �سمان التنفيذ الفعلي لهذه 

املعايري اجلديدة.

6.1 �سرورة التن�سي�س يف القانون على »مقت�سيات من �ساأنها ت�سجيع 
النتخابية«  الوظائف  ولوج  يف  والرجال  الن�ساء  بني  الفر�س   تكافوؤ 

جمال�س  داخل  الن�ساء  متثيلية  »حت�سني  ذلك  يف  مبا   ،(30 (الف�سل 

اجلماعات الرتابية«. (الف�سل 146).

على م�ستوى القوانني

هناك العديد من القوانني التي عرفت يف ال�سنوات الأخرية اإ�سالحات 

اأو تعديالت حتظر التمييز :

ما  على   431-1 املادة  يف   (2004)  
25

اجلنائي  القانون  ين�س   1.1
الأ�سخا�س  الطبيعيني،  الأ�سخا�س  بني  تفرقة  كل  متييزا  »تكون  يلي: 

اأواللون  الجتماعي  الأ�سل  اأو  الوطني،  الأ�سل  ب�سبب  املعنويني، 

اجلزء الأول: الأ�ص�س املعيارية والعملية للهيئة املكلفة باملنا�صفة ومكافحة جميع اأ�صكال التمييز

مت تاأكيد هذا املبداأ يف الجتهاد الذي قامت به حمكمة العدل الدولية الدائمة يف راأيني ا�ست�ساريني.
  19

  يف القانون الدويل، تكون املعاهدات التي �سادقت عليها الدول اأ�سمى من القوانني الوطنية.
20

  خالل ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل ل�سنة 2008 يف اإطار جمل�س حقوق الإن�سان، مت توجيه �سوؤال للمغرب حول مكانة ال�سكوك الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان )خا�سة اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 
21

�سد املراأة( اإزاء القوانني الوطنية. تقرير جمموعة العمل املعنية بال�ستعرا�س الدوري ال�سامل اخلا�س باملغرب، جمل�س حقوق الإن�سان، A/HRC/8/22، 22 ماي 2008.

  اأ�سارت تو�سيات هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة كذلك اإىل �سرورة جعل التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ت�سمو فوق القوانني الوطنية.
22

  ي�سكل هذا الت�سدير جزءا ل يتجزاأ من الد�ستور.
23

J.M.Ntoutoune: La Force obligatoire des conventions internationales de droit économique et communautaire  http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf_Actes_  
24

Marrakech.pdf
 القانون رقم 03-24 املعدل واملتمم للقانون اجلنائي، ال�سادر مبوجب الظهري رقم 207-03-1 بتاريخ 11 نونرب 2003 يف اجلريدة الر�سمية ال�سادرة بتاريخ 15 يناير 2004.

25
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اأوالراأي  اأوالإعاقة  ال�سحية  احلالة  اأو  اأوالو�سعية الأ�سرية  اأواجلن�س 

 ال�سيا�سي اأوالنتماء النقابي اأوعدم النتماء احلقيقي اأو املفرت�س لعرق،

اليجابي التمييز  مفهوم  درج 
مُ
اأ وقد  معني«.  اأولدين  اأول�ساللة  اأولأمة 

 

على فيها  يعاقب  ل  التي   
26

للحالت القانون  حتديد  خالل   من 

27
التمييز. 

(2003): تن�س هذه املدونة يف مادتها 9 (اأعيد 
 28

2.1 مدونة ال�سغل 
تاأكيد هذا الأمر يف مواد اأخرى) على اأنه »مينع كل متييز بني الأجراء 

من حيث ال�ساللة اأو اللون اأو اجلن�س اأو الإعاقة اأو احلالة الزوجية اأو 

اأو  الوطني  الأ�سل  اأو  النقابي  النتماء  اأو  ال�سيا�سي  الراأي  اأو  العقيدة 

الأ�سل الجتماعي يكون من �ساأنه خرق اأو حتريف مبداأ تكافوؤ الفر�س 

اأو عدم املعاملة باملثل يف جمال الت�سغيل اأو تعاطي مهنة، ل�سيما يف ما 

يتعلق بالتاأجري واإدارة ال�سغل وتوزيعه والتكوين املهني والأجر والرتقية 

والف�سل التاأديبية  والتدابري  الجتماعية  المتيازات  من   وال�ستفادة 

من ال�سغل.«

على  مكرر   39 مادته  يف  يعاقب   :(2003) ال�سحافة  قانون   3.1
التحري�س على التمييز اأو العنف، حيث ين�س على اأن »كل من ا�ستعمل 

التمييز  على  للتحري�س   ،38 الف�سل  يف  املبينة  الو�سائل،  اإحدى 

العن�سري، اأو على الكراهية اأو العنف �سد �سخ�س اأو اأ�سخا�س اعتبارا 

جلن�سهم اأو لأ�سلهم اأو للونهم اأو لنتمائهم العرقي اأو الديني اأو�ساند 

جرائم احلرب اأو اجلرائم �سد الإن�سانية يعاقب بحب�س ترتاوح مدته 

بني �سهر و�سنة واحدة وبغرامة ترتاوح بني 3000 و 30000 درهم، اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني فقط«.

2. التزامات املغرب الدولية
كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك، عزز د�ستور فاحت يوليوز 2011 الطابع 

الإن�سان، من  الدولية يف جمال حقوق  بالتزاماته  املغرب  لتقيد  امللزم 

عليها  �سادق  التي  الدولية  التفاقيات  �سمو  على  التن�سي�س  خالل 

متتع  تر�سيخ  خالل  ومن  (الت�سدير)،  الوطنية  القوانني  على  املغرب 

»الرجل واملراأة، على قدم امل�ساواة، باحلقوق واحلريات املدنية« الواردة  

عليها  �سادق  كما  الدولية،  واملواثيق  »التفاقيات  وكذا  الد�ستور،  يف 

29
املغرب.« (الف�سل 19) 

ترتبط اأهم اللتزامات الدولية املعيارية للمغرب مبعايري عامة وخا�سة:

1.2 الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهدان الدوليان:
n الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، 1948 : »يولد جميع النا�س اأحرارا 

مت�ساوين يف الكرامة واحلقوق«. وهكذا، فاإن املادتني 2 و7 من الإعالن 

ال�سادر بتاريخ 10 دجنرب 1948، حتظر التمييز.

اخلا�س  الدويل  (العهد   1966 �سنة  ال�سادران  العهدان  اأن  كما   n

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق 

اأ�سكال  من  �سكل  كل  يحظران  والثقافية)  والجتماعية  القت�سادية 

التمييز، وهما يكمالن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، وي�سكالن اإىل 

جانبه ال�سرعة الدولية حلقوق الإن�سان.

التمييز:  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  يدين   n

بحق  متييز،   اأي  دون  ويتمتعون،  القانون،  اأمام  �سواء  جميعا  »النا�س 

مت�ساو يف التمتع بحمايته. و يجب يف هذا ال�سدد اأن يحظر القانون 

اأي متييز، واأن يكفل جلميع الأ�سخا�س، على ال�سواء، حماية فعالة من 

التمييز لأي �سبب، كالعرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي 

اأو الرثوة اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي   �سيا�سيا، اأو غري �سيا�سي، 

اأو الن�سب اأو غري ذلك من الأ�سباب.« (املادة 26).

 يتعلق الأمر اإىل جانب اأمور اأخرى «باحلالة ال�سحية اأو الإعاقة الثابتة طبيا من اأجل ممار�سة ال�سغل، وفقا لأحكام قانون ال�سغل اأو نظام الوظيفة العمومية، اأو ب�سبب اجلن�س عندما يكون هذا املفهوم ماأخوذا بعني 
26

العتبار يف مدونة ال�سغل اأو نظام الوظيفة العمومية بالن�سبة لبع�س الأن�سطة املهنية. 

  ت�سمل العقوبات املن�سو�س عليها يف القانون اجلنائي ال�سجن من �ستة اأ�سهر اإىل عامني مع غرامة يرتاوح قدرها بني 1200 و 50000 درهم.
27

  القانون رقم 99-65 ال�سادر مبوجب ظهري 11 �ستنرب 2003 واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية رقم 5167 بتاريخ 8 دجنرب 2003.
28

  اأعلنت اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة على اإثر ا�ستعرا�س التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع اخلا�سني باملغرب عن قلقها اإزاء كون «مركز ال�سكوك الدولية، مبا فيها التفاقية، مقابل 
29

القانون املحلي، ل يزال غري وا�سح». CEDAW/C/MAR/CO/4 الفقرة 12.

�سملت هذه القوانني الثالثة حظر اأ�سكال ودوافع التمييز كما هو من�سو�س عليه يف التفاقيات/ الإعالنات الدولية التي �سادق عليها املغرب، ومنها: 

 التمييز العن�سري (اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري)؛

التمييز القائم على اأ�سا�س اجلن�س (اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة)؛

اأو الدين (العهدان الدوليان، والإعالن ب�ساأن الق�ساء القائم على جميع اأ�سكال التع�سب  التمييز القائم على اأ�سا�س الآراء ال�سيا�سية اأو النقابية 

والتمييز القائمني على اأ�سا�س الدين اأو املعتقد)؛

التمييز القائم على اأ�سا�س الو�سعية ال�سحية (قرار ب�ساأن حماية احلقوق الأ�سا�سية لالأ�سخا�س امل�سابني بفريو�س نق�س املناعة الب�سرية)؛

التمييز القائم على اأ�سا�س الإعاقة (اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة).
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التاأكيد على حظر  اأخرى  اأ�سا�سية  تعيد ن�سو�س  اإىل ذلك،  بالإ�سافة 

التمييز و�سرورة العمل من اأجل الق�ساء عليه.

التمييز  اأ�سكال  جميع  على  للق�ساء  الدولية  التفاقية  حتظر   2.2
يقوم  تف�سيل  اأو  تقييد  اأو  ا�ستثناء  اأو  متييز  »اأي   (1965) العن�سري 

الثني،  اأو  القومي  الأ�سل  اأو  الن�سب  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�سا�س  على 

الإن�سان  بحقوق  العرتاف  عرقلة  اأو  تعطيل  ي�ستتبع  اأو  وي�ستهدف، 

امل�ساواة،  قدم  اأو ممار�ستها، على  بها  التمتع  اأو  الأ�سا�سية  واحلريات 

يف امليدان ال�سيا�سي اأو القت�سادي اأو الجتماعي اأو الثقايف اأو يف اأي 

ميدان اآخر من ميادين احلياة العامة«.

3.2 اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة  )1979(
اأ�سا�س  على  القائم  التمييز  مكافحة  جمال  يف  اللتزامات   2.3.1

اجلن�س

التي  املتحدة،  الأمم  ميثاق  مبوجب  اجلن�س  ب�سبب  التمييز  مُيحظر 

ت�سري ديباجته �سراحة اإىل امل�ساواة يف احلقوق بني الرجال والن�ساء، 

الإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  الدولية  املعاهدات  جميع  مبوجب  وكذا 

واتفاقيات منظمة العمل الدولية. غري اأن مركزية التمييز على اأ�سا�س 

اجلن�س مل حتظ دائما بالهتمام املطلوب من جانب املجتمع الدويل. كما 

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  للق�ساء  املتحدة  الأمم  »اتفاقية  اأن 

 املراأة« (1979)، التي �سادق عليها املغرب عام 1993، اعتبارا لكونها

متثل فهي  معينا،  جن�سا  يخ�س  الذي  الوحيد  الدويل  الإجراء   هي 

الطبيعة العتبار  بعني  ياأخذ  جديد  اإطار  لر�سم  الأوىل   اخلطوة 

املنهجية لأ�سكال التمييز �سد املراأة، حيث تت�سمن هذه التفاقية مبادئ 

 ، حيث 
30

تنفيذية تن�ساأ عنها »التزامات ب�ساأن �سلوك الدول املتعاقدة«

تدعو املواد من 2 اإىل 5 من التفاقية الدول الأطراف اإىل العرتاف 

القانون يف  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  مبكافحة   واللتزام 

(امل�ساواة بحكم القانون)، ويف ال�سيا�سات واملمار�سات (امل�ساواة بحكم 

الواقع)، وذلك: 

n يف املجال العمومي من خالل اإدماج مبداأ امل�ساواة بني املراأة والرجل 

»يف د�ساتريها الوطنية اأو ت�سريعاتها املنا�سبة الأخرى« واإن�ساء حماكم 

 وطنية خمت�سة (املادة 2 (اأ) (ج))؛ و»الق�ساء على التمييز �سد املراأة

الدول  تكفل  خا�س  وبوجه  للبلد،  والعامة  ال�سيا�سية  احلياة  يف   n

الأطراف للمراأة، على قدم امل�ساواة مع الرجل، (...) احلق يف امل�ساركة 

يف �سياغة �سيا�سة احلكومة ويف تنفيذ هذه ال�سيا�سة« (املادة 7) ؛

املراأة »من  التمييز �سد  الق�ساء على  n يف املجال اخلا�س من خالل 

جانب اأي �سخ�س اأو منظمة اأو موؤ�س�سة« (املادة 2 (هـ)). وهكذا، فاإن 

اإزاء الدول الأطراف نف�سها (املادة  التفاقية ل تخلق فقط التزامات 

2 (د))، واإمنا التزامات هذه الدول يف عالقة مع الفاعلني اخلوا�س: 
الأفراد واملنظمات وال�سركات  (املادة (هـ))؛

n يف املجال الثقايف/االجتماعي من خالل تغيري االأمناط االجتماعية 

العرفية  والعادات  التحيزات  الق�ساء على  والثقافية... بهدف حتقيق 

اأدوار منطية للرجل و املراأة«   وكل املمار�سات الأخرى القائمة على... 

(املادة 5 (اأ)).

2.3.2 اللتزامات يف جمال تعزيز امل�ساواة احلقيقية/اجلوهرية
نظرا ملحدودية الت�سور املتعلق بامل�ساواة   بني الرجل واملراأة على م�ستوى 

الن�س القانوين، التزمت منظمة الأمم املتحدة ببناء اإطار حمدد ب�سكل 

الت�سور  مع  قطيعة  �سكل   الذي  الإطار  وهو  التمييز،  ملكافحة  اأو�سع 

املتعلق بهذا ال�سلوك، الذي يرتكز على تعريف ي�سمل املمار�سات التي 

تدخل يف اإطار التمييز غري املبا�سر.

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  من  (اأ)   2 املادة  اإن 

املراأة،  تن�س على اأنه ل يكفي �سمان احلقوق فقط، واإمنا ينبغي على 

الدول اأن تلتزم ب�سمان تطبيقها الفعلي، حيث تتعهد الدول الأطراف 

مبا يلي:

الوطنية د�ساتريها  يف  واملراأة  الرجل  بني  امل�ساواة  مبداأ  »اإدماج   n 

اأو ت�سريعاتها املنا�سبة الأخرى«

الت�سريع، وغريه من  املبداأ من خالل  لهذا  العملي  التحقيق  »كفالة   n

الو�سائل املنا�سبة«

وبالتايل، فاإن التفاقية ل ت�سمح فقط بهذه التدابري، من خالل تكري�س 

، واإمنا تطالب اأي�سا الدول الأع�ساء بتنفيذها، ل �سيما 
31

م�سروعيتها 

بغر�س تعزيز »تقا�سم امل�سوؤوليات« يف جميع جمالت احلياة الجتماعية 

وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية.

وبهذا اخل�سو�س، فاإن التفاقية الآن، ل تفر�س فقط احرتام امل�ساواة 

تروم  اإيجابية  تدابري  تفعيل  اأي�سا  واإمنا  اجلن�سني،  بني  املعاملة  يف 

تعزيز امل�ساواة الفعلية يف جميع املجالت، من خالل �سيا�سات التمييز 

الإيجابي (تدابري خا�سة موؤقتة).

(تدابري  الإيجابية  بالتدابري  واملتعلقة  التفاقية  من   4 املادة  وت�سكل 

خا�سة موؤقتة) حكما من اأحكام القانون الدويل، ذا قيمة ودللة قانونية 

حقيقية، حيث اإن قيمتها التف�سريية تكت�سي طابعا عر�سانيا بالن�سبة 

جلميع املعايري واللتزامات املن�سو�س عليها يف اتفاقية الق�ساء على 

   Laure Bereni et Éléonore Lépinard « « Les femmes ne sont pas une catégorie » les stratégies de légitimation de la parité en France»، Revue française de 30�

science   politique 1/2004 )Vol. 54(، p. 71-98. HYPERLINK «http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2004-1-page-71.htm»www.cairn.

  .info/revue-francaise-de-science-politique-2004-1-page-71.htm

 Laure Bereni et Éléonore Lépinard « Les femmes ne sont pas une catégorie » les stratégies de légitimation de la parité en France »، Revue française de science  
31

 .politique 1/2004 )Vol. 54(، p. 71-98
.URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2004-1-page-71.htm
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التدابري  فاإن  املادة،  هذه  ومبوجب  املراأة.  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع 

، ل تعترب 
32

الرامية اإىل ت�سريع اإقامة م�ساواة فعلية بني الرجل واملراأة

عمال متييزيا وفق التعريف الوارد يف املادة 1.

يتعلق  التزام  �سمان  اإىل  يهدف  الف�سل  هذا  فاإن  اأخرى،  وبعبارة 

اأ�سا�سا بالنتائج اأو بامل�ساواة اجلوهرية »التي ل تخلق العرتاف بحق 

تهدف  بل  الأطراف،  الدول  على  جديدا  التزاما  تفر�س  ول  حمدد، 

الإيجابية،   الإجراءات  فيها، على  �سرعية عامة، ل جدال  اإىل اإ�سفاء 

وفقا ملقت�سيات املادة 4، و ذلك  بهدف جتنب اأي تردد اأو اأي جدال يف 

امل�ستقبل حول توافق التدابري التف�سيلية للن�ساء فقط، يف حني حتظر 

التفاقية التمييز بني اجلن�سني. وميكن انطالقا من ذلك، ويف غياب 

33
املادة 4، اأن تثار �سكوك حول �سرعية مثل هذه التدابري.

بهذا  معني  حل  باختيار  الر�سمي  اللتزام  اإذن  ت�سمل  ل  التفاقية  اإن 

الكفيلة  الو�سائل  بخ�سو�س  احلرية  للدولة  ترتك  ولكنها  اخل�سو�س، 

بتحقيق الهدف املحدد.

4.2 اتفاقية حقوق الطفل
 اإن مبداأ عدم التمييز (املادة 2)، مبداأ موؤ�س�س لتفاقية حقوق الطفل

للحقوق).  املتكاملة  والطبيعة  للطفل،  العليا  امل�سلحة  جانب  (اإىل 

اأن »حترتم الدول الأطراف احلقوق املو�سحة  املبداأ على  وين�س هذا 

نوع  اأي  دون  لوليتها،  يخ�سع  لكل طفل  وت�سمنها  التفاقية،  يف هذه 

من اأنواع التمييز، بغ�س النظر عن عن�سر الطفل اأو والديه اأو الو�سي 

 القانوين عليه اأو لونهم اأو جن�سهم اأو لغتهم اأو دينهم اأو راأيهم ال�سيا�سي

ثروتهم اأو  الجتماعي  اأو  الإثني  اأو  القومي  اأ�سلهم  اأو  غريه   اأو 

»تتخذ  اأن  تن�س على  كما  اآخر«.  اأي و�سع  اأو  اأو مولدهم  اأو عجزهم 

من  احلماية  للطفل  لتكفل  املنا�سبة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول 

والدي  مْركز  اأ�سا�س  على  القائمة  العقاب  اأو  التمييز  اأ�سكال  جميع 

اأن�سطتهم اأو  الأ�سرة  اأع�ساء  اأو  عليه  القانونيني  الأو�سياء  اأو   الطفل 

اأو اآرائهم املعرب عنها اأو معتقداتهم.«

يف تعليقها العام رقم 5 (2003)، حول التدابري العامة لتفعيل اتفاقية 

يف  الفاعلية  مفهوم  على  الطفل  حقوق  جلنة  �سددت  الطفل،  حقوق 

هذا  ويف  التمييز.  يف عدم  احلق  ذلك  يف  مبا  الطفل،  حقوق  جمال 

الفتيات،  �سد  التمييز  مل�سكلة  خا�سا  اهتماما  اللجنة  اأولت  الإطار، 

اإعداد تقاريرها  التوجيهية للدول الأطراف حول  وخا�سة يف مبادئها 

املتعلقة بتفعيل التفاقية. وهكذا، تطلب اللجنة ب�سكل �سريح تف�سريات 

عن و�سع الفتيات والو�سائل امل�ستخدمة ب�سكل فعلي ملكافحة التمييز 

34
�سدهن.

وينبغي التاأكيد يف هذا الإطار على اأن تطبيق مبداأ عدم التمييز، اأي 

املماثلة  املعاملة  يعني  ل  امل�ساواة،  قدم  على  للحقوق  الأطفال  ولوج 

عام  تعليق  يف  الطفل  حقوق  جلنة  اأكدت  ال�سدد،  هذا  للجميع. ويف 

 اأنه من املهم اتخاذ تدابري خا�سة للق�ساء على الظروف التي تت�سبب

 من حجمها.
35

يف التمييز اأو التقليل

5.2 التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة
متييز »اأي  باأنه  الإعاقة«  اأ�سا�س  على  »التمييز  التفاقية   تعرف 

اأو ا�ستبعاد اأو تقييد على اأ�سا�س الإعاقة يكون غر�سه اأو اأثره اإ�سعاف 

االأ�ضا�ضية واحلريات  االإن�ضان  حقوق  بكافة  االعرتاف  اإحباط   اأو 

اأو التمتع بها اأو ممار�ستها على قدم امل�ساواة مع الآخرين، يف امليادين 

اأي  اأو  اأو املدنية  الثقافية  اأو  اأو الجتماعية  اأو القت�سادية  ال�سيا�سية 

ميدان اآخر. وي�سمل جميع اأ�سكال التمييز، مبا يف ذلك احلرمان من 

ترتيبات تي�سريية معقولة«.

  Eliane Vogel-Polsky، op.cit.  )�سبقت الإ�سارة اإىل هذا املرجع(
32

  نف�س املرجع
33

  املبادئ التوجيهية التي �ساغتها جلنة حقوق الطفل، الدورة 13، اأكتوبر 1996.
34

  جلنة حقوق الإن�سان، التعليق العام رقم HRI/GEN/1/Rev.6 ،)1989( 18، �س.144 وما يليها.
35

مبوجب املادة 3، ت�ستند هذه التفاقية على ع�سرة مبادئ عامة، مبا يف ذلك امل�ساواة بني الرجل واملراأة :

- احرتام كرامة الأ�سخا�س املتاأ�سلة وا�ستقاللهم الذاتي، مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم باأنف�سهم وا�ستقالليتهم؛

- عدم التمييز؛

- امل�ساركة والندماج ب�سورة كاملة وفعالة يف املجتمع؛

- احرتام الفوارق، وقبول الأ�سخا�س ذوي الإعاقة كجزء من التنوع الب�سري والطبيعة الب�سرية؛

- تكافوؤ الفر�س؛

- �سهولة الولوج؛

 - امل�ساواة بني الرجل واملراأة ؛

- احرتام تطوير قدرات الأطفال ذوي الإعاقة؛

- احرتام حق الأطفال ذوي الإعاقة يف احلفاظ على هويتهم.
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6.2 اإعالن وبرنامج عمل فيينا:
يف  الإن�سان  حقوق  حول  الأول  العاملي  املوؤمتر  اأعاد   ،1993 عام  يف 

اأن  على  به  املتعلق  العمل  وبرنامج  الإعالن  يف  وبقوة  التاأكيد   
36

فيينا

»حقوق الإن�سان للمراأة وللطفلة ت�سكل جزءا من حقوق الإن�سان العاملية 

ل ينف�سل ول يقبل الت�سرف ول التجزئة. واإن م�ساركة املراأة م�ساركة 

والقت�سادية  واملدنية  ال�سيا�سية  احلياة  امل�ساواة يف  قدم  وعلى  كاملة 

والدويل  والإقليمي  الوطني  ال�سعيد  على  والثقافية  والجتماعية 

وا�ستئ�سال جميع اأ�سكال التمييز على اأ�سا�س اجلن�س، هما من اأهداف 

املجتمع الدويل ذات الأولوية« (اجلزء 1، الفقرة 18).

7.2 اإعالن ومنهاج عمل بيجني
للعمل  اإعالنا ومنهاجا  الدويل ببجني  املوؤمتر  1995، اعتمد  يف �سنة 

، ودعا احلكومات اإىل اتخاذ جمموعة من التدابري، مبا يف ذلك :
37

اأ( تعزيز احلقوق الأ�سا�سية للمراأة وحمايتها من خالل التنفيذ الكامل 

الق�ساء  اتفاقية  �سيما  ول  الإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  ال�سكوك  جلميع 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة (الهدف ال�سرتاتيجي طاء1-).

ب( »اإن�ساء موؤ�س�سات وطنية م�ستقلة حلماية حقوق الإن�سان والنهو�س 

املوؤ�س�سات،  تلك  تعزيز  اأو  للمراأة  الإن�سانية  بها، مبا يف ذلك احلقوق 

38
على نحو ما اأو�سى به املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان«؛ 

ت( قيام الدول، يف حالة كونها اأطرافا، بتنفيذ التفاقية عن طريق اإعادة 

النظر يف جميع القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات والإجراءات الوطنية، 

التفاقية. ومبراجعتها  يف  الواردة  اللتزامات  مع  ملالءمتها  �سمانا 

الوطنية،   والإجراءات  واملمار�سات  وال�سيا�سات  القوانني  جلميع 

الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  لاللتزامات  ي�ستجيب   ب�سكل 

(الهدف  املمار�سة  ويف  القانون  يف  التمييز  امل�ساواة وعدم  و�سمان 

ال�سرتاتيجي طاء – 2)

n اإعطاء الأولوية لتعزيز وحماية ممار�سة املراأة والرجل جلميع احلقوق 

واحلريات الأ�سا�سية ممار�سة كاملة وعلى قدم امل�ساواة، دون اأي نوع 

اللغة اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�سا�س  على  التمييز  اأنواع   من 

 اأو الدين اأو الآراء ال�سيا�سية اأو غريها اأو الأ�سل الوطني اأو الجتماعي

اأو املمتلكات اأو املولد اأو اأي مركز اآخر؛

n توفري ال�سمانات الد�ستورية اأو اإ�سدار الت�سريع املالئم ملنع التمييز 

جميع  والفتيات، يف  الن�ساء  جميع  اإىل  بالن�سبة  اجلن�س،  اأ�سا�س  على 

مراحل العمر، و�سمان الت�ساوي يف احلقوق والتمتع الكامل بها.

ج(

الرجل   امل�ساواة مع  املراأة على قدم  الكفيلة بو�سول  التدابري  اتخاذ   •
 اإىل هياكل ال�سلطة، واإىل مراكز �سنع القرار، وامل�ساركة الكاملة فيها 

(الهدف ال�سرتاتيجي  زاي - 1)

• اللتزام باإعادة التوازن يف ن�سبة الرجال والن�ساء يف الهيئات واللجان 
احلكومية، وكذا يف الإدارات العمومية، ويف الق�ساء، ل�سيما من خالل 

و�سع اأهداف حمددة، وتطبيق تدابري تروم حتقيق زيادة ملمو�سة يف 

عدد الن�ساء يف املنا�سب العمومية، بغر�س الو�سول اإىل متثيل مت�ساو 

تدابري  اتخاذ  وعرب  العمومية،  والإدارات  احلكومية  املنا�سب  كل  يف 

اإيجابية اإذا تطلبت ال�سرورة ذلك؛

• اتخاذ تدابري يف النظم النتخابية، اإذا دعت ال�سرورة لذلك، ت�سجع 
الأحزاب ال�سيا�سية على اإ�سراك املراأة يف املنا�سب العامة النتخابية، اأو 

غري النتخابية، و بنف�س الن�سب وامل�ستويات املتاحة للرجل؛

• حماية وتعزيز حقوق املراأة والرجل، على قدم امل�ساواة، يف امل�ساركة يف 
العمل ال�ضيا�ضي، ويف حرية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك االنخراط يف 

الأحزاب ال�سيا�سية والنقابية؛

ال�سيا�سي  التمثيل  على  النتخابية  النظم  خمتلف  تاأثريات  درا�سة   •
للمراأة يف الهيئات املنتخبة، والنظر عند القت�ساء يف تعديل هذه النظم 

اأو اإ�سالحها؛

ر�سد وتقييم التقدم املحرز يف جمال متثيل املراأة، من خالل جمع   •
على  والرجل،  املراأة  عن  وكيفية  كمية  بيانات  بانتظام،  ون�سر  وحتليل 

القطاعني،  يف  القرار،  �سنع  منا�سب  خمتلف  ويف  امل�ستويات،  جميع 

العام واخلا�س، ون�سر �سنويا بيانات عن عدد الن�ساء والرجال املوظفني 

على خمتلف امل�ستويات يف احلكومة ، و�سمان متتع املراأة والرجل بحق 

متكافئ يف الولوج اإىل الوظائف العمومية مبختلف اأنواعها، واإحداث 

اآليات داخل الهيئات احلكومية لر�سد التقدم املحرز يف هذا امليدان؛

• ت�سجيع، وعند القت�ساء، �سمان تبني املنظمات املمولة من احلكومات 
ل�سيا�سات وممار�سات ل متييزية لزيادة عدد الن�ساء يف هذه املنظمات، 

ورفع م�ستوياتهن؛

• الإقرار باأن تقا�سم العمل و امل�سوؤوليات الأ�سرية بني املراأة والرجل، 
تدابري  بناءا على ذلك  واتخاذ  العامة،  املراأة يف احلياة  يعزز م�ساركة 

منا�سبة لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك التدابري الالزمة للتوفيق بني 

احلياة الأ�سرية واحلياة املهنية.

 املوؤمتر العاملي حول حقوق الإن�سان، فيينا، 14 – 25 يونيو A/CONF.157/23، 12 ،1993 يوليوز 1993
36

 اعتمدتهما 189 دولة خالل املوؤمتر العاملي الرابع حول املراأة �سنة 1995.  
37

 تعزيز وحماية ما للمراأة، من حقوق الإن�سان من خالل التنفيذ الكامل جلميع �سكوك حقوق الإن�سان، ول �سيما اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )الهدف ال�سرتاتيجي طاء1-(.
38
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   انظر امللحق املتعلق با�ستعرا�س خمتلف املوؤ�س�سات املكلفة مبكافحة اأ�سكال التمييز يف الحتاد الأوروبي واأمريكا الالتينية.
39

مقدمة

التمييز،  ماأ�س�سة مكافحة  باملغرب يف جمال  الأوىل  التجربة  باعتباره 

باملنا�سفة  املكلفة  الهيئة  باإحداث  املتعلق  الت�سريعي  للم�سار  ميكن 

من  امل�ستخل�سة  الدرو�س  من  كثريا  ي�ستفيد  اأن  التمييز  ومكافحة 

التجارب ذات ال�سلة على امل�ستوى الدويل.

ويف هذا الإطار، �سيتطرق هذا اجلزء من الدرا�سة اأ�سا�سا اإىل التجارب 

، مع اإ�سارة ق�سرية لتجربة 
39

التي عرفتها منطقتني جغرافيني وثقافيني

جنوب اإفريقيا. 

ويتعلق الأمر مبا يلي:

n الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي: اإن اختيار هذه املنطقة يعود من 

جهة اإىل القرب اجلغرايف من املغرب، ومن جهة اأخرى اإىل العالقات 

هذا  ويف  الأوروبي.  الحتاد  مع  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الإن�سانية 

الإطار، وبالنظر اإىل ا�ستحالة درا�سة جميع املوؤ�س�سات الأوروبية املعنية 

درا�سة معمقة، مت انتقاء جتارب وطنية اعتمادا على معياريني اأ�سا�سيني، 

هما التنوع الثقايف والجتماعي داخل هذه املجموعة اجلغرافية (بلدان 

�سمال وجنوب اأوروبا)؛ والأقدمية داخل الحتاد الأوروبي (البلدان التي 

باإدماج  �سمح  الذي  الأمر  الأوروبي)،  ان�سمت قدميا وحديثا لالحتاد 

منظور تطوري ومقارن بني هذين النوعني من التجارب.

ال�سيا�سي  النتقال  جتربة  عا�ست  التي  الالتينية  اأمريكا  بلدان   n

للتحولت  نظرا  هامة،  تو�سيحات  توفر  اأن  والتي ميكن  والدميقراطي 

ال�سيا�سية والجتماعية التي عرفتها هذه الدول حديثا. ويف هذه املجموعة 

اجلغرافية، خ�سع انتقاء التجارب الوطنية املدرو�سة اإىل معياريني اثنني، 

وهما اخت�سا�سات املوؤ�س�سات الوطنية املعنية (اخت�سا�سات تتمحور حول 

�سبب واحد للتمييز اأو عدة اأ�سباب)؛ وتق�سيم البلدان اإىل مناطق جغرافية، 

خاUضة اأمريكا الو�ضطى وبلدان االأنديز وبلدان املخروط اجلنوبي.

اجلزء الثاين: بع�س التجارب الدولية يف جمال ماأ�ص�صة مكافحة التمييز

AMERIQUE
AFRIQUE

OCEANIC

EUROPE

AMERIQUEAMERIQUE
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يف اإفريقيا، با�ستثناء املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، وعلى حد   n

اإما يف طور  مكافحة التمييز،  العاملة يف جمال  الهيئات  توجد  علمنا، 

بعني  الأخذ  مت  كافية. و  غري  معلومات  ب�ساأنها  تتوفر  واإما  الإحداث 

العتبار ،بهذا اخل�سو�س، جتربة جنوب اإفريقيا فقط يف هذه الدرا�سة، 

وذلك لأ�سباب تتعلق  بعدم توفر معلومات كافية اإل عن هذه التجربة.

وبالن�سبة للعامل العربي، يبدو اأنه ل توجد اأية هيئة عمومية متخ�س�سة 

يف جمال مكافحة التمييز. وقد اأن�ساأت م�سر عام 2002 يف عهد نظام 

الرئي�س مبارك، مكتب و�سيط داخل املجل�س القومي للمراأة (الذي كانت 

اآنذاك ال�سيدة �سوزان مبارك)، وذلك من اأجل تلقي تظلمات  ترتاأ�سه 

الن�ساء ومعاجلتها والقيام بدور الو�ساطة. ومع ذلك، واإ�سافة اإىل كونه 

الب�سرية  وللموارد  لل�سلطة  اجلهاز  هذا  افتقد   ،
40

م�ستقلة غري  بنية 

بعد  م�سداقية  كل  للمراأة  الوطني  املجل�س  فقد  الكافية. وقد  واملالية 

ثورة فرباير 2011، ، كما تنادي جمموعة من الأ�سوات حاليا بحله.

يخ�س�س هذا اجلزء من الدرا�سة  ملا يلي:

n يف مرحلة اأوىل، �سيتم ا�ستعرا�س جتارب بع�س املوؤ�س�سات الوطنية 

مع  الالتينية،  واأمريكا  الأوروبي  الحتاد  التمييز يف  املكلفة مبكافحة 

اإ�سارة ق�سرية لتجربة جنوب اأفريقيا، باعتبارها جتربة خا�سة جدا؛

n يف مرحلة ثانية، �سيتم حتليل هذه التجارب، من حيث اأوجه ت�سابه 

املمار�سات  وكذا  واملهام،  والخت�سا�سات  القانونية  الآليات  واختالف 

التنظيمية للموؤ�س�سات والهيئات املعنية مبكافحة التمييز يف املنطقتني.

1. ا�ستعرا�س التجارب الدولية ذات ال�سلة
ومكافحة  املعاملة،  يف  بامل�ساواة  املكلفة  الأوروبية  املوؤ�س�سات   1.1

التمييز:

تن�ساأ الهيئات املعنية مبكافحة التمييز يف املجموعة الأوروبية، مبوجب 

قانون يتعلق بامل�ساواة يف املعاملة، وبحظر التمييز والتحر�س، والتدابري 

يحددها  مبهمة  الهيئات  هذه  الأع�ساء. وت�سطلع  الدول  يف  الثاأرية 

القانون، وتتمثل يف تعزيز امل�ساواة ومكافحة التمييز على اأ�سا�س �سبب 

معني، اأو عدة اأ�سباب، اأو جميع الأ�سباب التي ت�سملها توجيهات الحتاد 

الإثني  والأ�سل  اجلن�س   : وهي  املعاملة،  يف  امل�ساواة  ب�ساأن  الأوروبي 

و العرق وال�سن وامليول اجلن�سي والدين اأو املعتقد والإعاقة.

واإىل غاية يومنا هذا، تن�س التوجيهات الأوروبية على اإحداث هيئات 

دون  واجلن�س،  الإثني،  والأ�سل  العرق،  اأ�سا�س  على  التمييز  ملكافحة 

حتديد الكيفية التي ينبغي اأن تعمل بها هذه الهيئات.

وقد عملت معظم الدول الأع�ساء، على تفعيل املبداأ التوجيهي املتعلق 

املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ   ،(CE/2000/43) العرقية  بامل�ساواة 

بامل�ساواة بني اجلن�سني (CE/2002/73 وCE/2004/113)،  من 

جديدة. ومع  موؤ�س�سة  اإن�ساء  اأو  بذلك،  موؤ�س�سة قائمة  تكليف  خالل 

ذلك، تتوفر العديد من البلدان على هيئات تقوم مبعاجلة اأ�سباب اأخرى 

للتمييز (انظر امللحق).

اإىل  تهدف  الت�سريعية،  الن�سو�س  من  بروز جيل جديد  ون�سهد حاليا 

زوايا  من  انطالقا  وذلك  التمييز،  �سحايا  حماية  وحت�سني  تو�سيع 

تعريف  الخت�سا�س،  جمالت  امل�ستهدفة،  التمييز  اأ�س�س  خمتلفة: 

تي�سريية  ترتيبات  بتوفري  اللتزام  اإيجابية،  التزامات  التمييز، اإدراج 

معقولة،  وحتديد الطابع الردعي للعقوبات التي ميكن تطبيقها.

املبادئ التوجيهية الأوروبية يف جمال مكافحة التمييز

- املبداأ التوجيهي CE/2000/78 ال�سادر بتاريخ 27 نونرب 2000، واملتعلق بو�سع اإطار عام للم�ساواة يف املعاملة يف ال�سغل؛

- املبداأ التوجيهي CE/2000/43 ال�سادر بتاريخ 29 يونيو 2000، واملتعلق بتطبيق مبداأ امل�ساواة يف املعاملة بني الأ�سخا�س، بغ�س النظر عن 

اأ�سلهم العرقي، اأوالإثني؛

 ،CEE/76/207 ال�سادر عن الربملان الأوروبي، واملجل�س بتاريخ 23 �ستنرب 2002 املعدل للمبداأ التوجيهي CE/2002/73 املبداأ التوجيهي -

وال�سادر عن املجل�س، حول تطبيق مبداأ امل�ساواة يف املعاملة بني الرجال والن�ساء يف جمال التوظيف، والتكوين املهني، والرتقية، وظروف العمل ؛

- املبداأ التوجيهي CE/2004/113 ال�سادر بتاريخ 13 يناير 2004، واملنفذ ملبداأ امل�ساواة يف املعاملة بني الرجال والن�ساء يف جمال احل�سول 

على املوارد، واخلدمات، وتقدميها.

  اأفاد تقرير منظمة هيومان رايت�س ووت�س ل�سنة 2004 ، اأن ا�ستقاللية املجل�س القومي للمراأة، الذي كانت ترتاأ�سه زوجة الرئي�س كان حمط  نقا�س... حيث اإن هناك �سعف يف ا�ستقاللية هذا املجل�س، ويف قدرته على 
40

النتقاد العلني للقوانني اأو ال�سيا�سات التي ل تخدم حقوق املراأة، ب�سبب تواجده داخل مقر احلزب الوطني الدميقراطي.
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2.1 الهيئات املعنية مبكافحة التمييز يف اأمريكا الالتينية
�سهدت دول اأمريكا الالتينية يف العقود الأخرية، جمموعة من التحولت 

ال�سيا�سية الهامة، دفعت غالبية الدول اإىل القيام مبا يلي:

n العرتاف من ناحية، باأن التمييز يندرج يف اإطار م�سل�سل تراكمي، 

باعتباره م�سكلة خطرية مت�س باحلقوق الأ�سا�سية وتوؤثر على التما�سك 

الجتماعي؛

n ومن ناحية اأخرى، اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية اإىل مكافحة التمييز 

الذي يوؤثر تاريخيا على املراأة، وكذا على فئات اأخرى،  مثل ال�سكان الأ�سليني، 

42
واملنحدرين من اأ�سل اأفريقي، والأ�سخا�س ذوي الإعاقة وغريهم.

ويف اإطار هذا الزخم، حققت هذه الدول، بدرجات واإيقاعات خمتلفة، 

تقدما ملحوظا من خالل العمل على ما يلي:

، الت�سديق على عدة 
43

n بالإ�سافة اإىل ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة

التمييز، وهي  اأهمية قانونية يف مكافحة  تكت�سي   
44

اإقليمية اتفاقيات 

ملنع  الأمريكية  البلدان  واتفاقية  الإن�سان،  الأمريكية حلقوق  التفاقية 

البلدان  واتفاقية  عليه،  والق�ساء  عليه  واملعاقبة  املراأة،  �سد  العنف 

يف  الأ�سخا�س  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  للق�ساء  الأمريكية 

اإعاقة، واتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة العن�سرية وجميع  و�سعية 

اأ�سكال التع�سب .

وت�سطلع الهيئات املعنية بامل�ساواة يف املعاملة، مبهمة تقدمي امل�ساعدة 

ل�سحايا التمييز ب�سكل م�ستقل. وتقوم مبجموعة من الأن�سطة، تتمثل 

ملكافحة  ت�سريعات  وجود  حول  وحت�سي�سية،  اإعالمية،  حمالت  يف 

التمييز، واإمكانية رفع دعوى ق�سائية من اأجل احل�سول على تعوي�سات، 

والو�ساطة، وتقدمي امل�سورة القانونية، ومتثيل �سحايا التمييز، واإجراء 

اأية  ب�ساأن  تو�سيات  وتقدمي  م�ستقلة،  تقارير  ون�سر  م�ستقلة،  اأبحاث 

م�ساألة تتعلق بالتمييز.

ال�سبكة الأوروبية لهيئات امل�ساواة

تن�سوي املوؤ�س�سات الوطنية يف اأوروبا حتت لواء ال�سبكة الأوروبية لهيئات امل�ساواة (Equinet)، التي مت اإن�ساوؤها عام 2007، وتتاألف من 33 

هيئة، تنتمي اإىل 28 دولة اأوروبية، ومتار�س اخت�سا�س مكافحة التمييز القائم على اأ�سا�س جمموعة من الأ�سباب، مبا يف ذلك ال�سن والإعاقة 

واجلن�س والعرق اأو الأ�سل الإثني، والدين، اأو املعتقد وامليول اجلن�سي.

41
وت�سطلع ال�سبكة مبهمة متكني هيئات امل�ساواة من ممار�سة مهامها، وال�ستفادة من طاقاتهم ب�سكل كامل على م�ستوى الدول الأع�ساء.

التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان

املادة 1 : »تتعهد الدول الأطراف (...) باأن ت�سمن لكل الأ�سخا�س اخلا�سعني 

لوليتها القانونية، املمار�سة احلرة، والكاملة (للحقوق واحلريات)، دون اأي 

الآراء  اأو  الدين،  اأو  اللغة،  اأو  اجلن�س،  اأو  اللون،  اأو  العرق،  ب�سبب  متييز، 

الو�سع  اأو  اأوالجتماعي،  القومي  اأوالأ�سل  ال�سيا�سية،  اأو غري  ال�سيا�سية 

القت�سادي، اأو املولد، اأواأي و�سع اجتماعي اآخر.«

اتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �سد املراأة واملعاقبة على 

ممار�سته والق�ساء عليه

املادة 6: »يت�سمن حق كل امراأة يف التحرر من العنف، من بني اأ�سياء 

اأخرى: كحق الن�ساء يف التحرر من جميع اأ�سكال التمييز...«

مقرتح حول مبداأ توجيهي جديد يف جمال مكافحة التمييز

يف يوليوز 2008، وبعد عدة �سنوات من املفاو�سات، اقرتحت املفو�سية الأوروبية مبداأ توجيهيا جديدا يف جمال مكافحة التمييز، يت�سمن احلماية 

من التمييز على اأ�سا�س امليول اجلن�سي، وال�سن، والإعاقة، والدين، واملعتقد يف جمال احل�سول على احلماية الجتماعية (مبا يف ذلك ال�سمان 

الجتماعي)، والأموال، واخلدمات (مبا يف ذلك ال�سكن)، والرعاية ال�سحية، والتعليم. اإن هذا املبداأ التوجيهي اجلديد، الذي يحظر، اإىل جانب 

اأمور اأخرى، التمييز املبا�سر وغري املبا�سر، ي�سمو على املبادئ التوجيهية الأربعة الأخرى املذكورة اأعاله.

وينبغي اأن يحظى هذا املقرتح، الذي اعتمده الربملان الأوروبي يف اأبريل 2009، باإجماع كل الدول الأع�ساء خالل انعقاد املجل�س الأوروبي، وذلك 

من اأجل اإدراجه يف ت�سريعات الحتاد الأوروبي.

http://www.equineteurope.org/266.html 41

 فعلى �سبيل املثال، يعترب %84  من �سكان الأرجنتني و %94 من �سكان غواتيمال، اأن هناك ممار�سات متييزية يف جمتمعاتهم.
42

 العهدان الدوليان، اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، التفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�سري.
43

 التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان واتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �سد املراأة، واملعاقبة على ممار�سته، والق�ساء عليه. وحتث هذه التفاقية الأخرية، التي ت�سلط ال�سوء على العالقة بني العنف والتمييز، على 
44

اعتماد اإ�سرتاتيجيات من اأجل منعه، واملعاقبة على ممار�سته  والق�ساء عليه. 
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القانون ويف  القانون،  اأمام  وامل�ساواة  التمييز  حظر  د�سرتة   n 

ال�سلفادور،  كو�ستاريكا،  كولومبيا،  الربازيل،  بوليفيا،  (الأرجنتني، 

غواتيمال، املك�سيك، باناما، باراغواي، بريو، وغريها).

n اعتماد ثالثة اأنواع من القوانني تختلف باختالف البلدان:

واملعاقبة  التمييزية،  الأعمال  حظر  ت�سمل  التمييز،  ملكافحة  قوانني 

اأ�سباب  ي�سمل جميع  عاما،  اإما طابعا  القوانني،  عليها. وتكت�سي هذه 

طابعا  واإما  اأوروغواي...)،  الأرجنتني،  (املك�سيك،  واأ�سكاله  التمييز، 

خا�سا، يهم فئات حمددة من �سحايا التمييز، مثل الن�ساء، والأطفال، 

؛
46

وامل�سنني (بوليفيا، الربازيل، كو�ستاريكا، �سيلي)

العن�سرية النمطية  ال�سور  على  للق�ساء  خ�سي�سا  موجهة   قوانني 

يف النظم الرتبوية، وو�سائل الإعالم والإ�سهار، والن�سر؛

قوانني جترم، وتعاقب على العنف �سد املراأة، وعلى  التمييز �سدها.

وطنية عمل  خطط  اإعداد  القانوين  الإطار  تعزيز  عن  نتج   لقد 

اآليات  واإن�ساء   ،
47

الأرجنتني) يف  (مثال  التمييز  مكافحة  جمال  يف 

موؤ�س�ساتية تعنى »مبنع ومعاجلة وا�ستئ�سال التمييز �سد اأولئك الذين 

يكونون �سحاياه، اأو من املحتمل اأن يكونوا �سحاياه،  ب�سبب الظروف 

48
املت�سلة به�سا�ستهم«. 

وتتميز هذه الهيئات بثالث �سمات رئي�سية هي:

اأ�س�ستها،  التي  للبلدان  والجتماعي  ال�سيا�سي  ال�سياق  يف  تندرج   n

وهي، بالتايل، ت�سطلع مبهام عامة اأو خا�سة ح�سب احتياجات كل بلد، 

وظروفه، وخ�سو�سياته؛

n تتفاوت درجة ا�ستقالليتها، حيث اإن بع�سها متقدم يف هذا الجتاه، 

يف حني اأن البع�س الآخر بالكاد ميكن متييزه عن القطاعات احلكومية ؛

غالبا  وتتقا�سم  العمل،  وجمالت  املهام،  حيث  من  عموما  تتالقى   n

نف�س الخت�سا�سات املتعلقة بالنهو�س بامل�ساواة، واحلماية ، على غرار 

الهيئات الأوروبية.

وقد جتمعت هذه الهيئات واملوؤ�س�سات يف عام 2006، يف اإطار »ال�سبكة 

التمييز«،  مبكافحة  املعنية  واملنظمات  للهيئات  الأمريكية  الأيبريية 

باعتبارها بنية اإقليمية للتن�سيق يف هذا املجال.

3.1 التجربة اخلا�سة جلنوب اإفريقيا: 
وحتظر  امل�ساواة  على  تن�س  اإقليمية  معايري  على  اإفريقيا  تتوفر 

خمتلف اأ�سكال التمييز. فف�سال عن امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان 

اأخرى لها قوة قانونية، من قبيل بروتوكول  وال�سعوب، هناك ن�سو�س 

حقوق املراأة، وامليثاق الإفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، والإعالن املتعلق 

املعنية،  الهيئات  عن خمتلف  ال�سادرة  القرارات  وت�سري  بالالجئني... 

اإىل التحدي الذي تواجهه القارة يف ما يخ�س الأ�سكال املتعددة للتمييز 

والعن�سرية،  الطائفي،  والنظام  التاريخية،  الرق  باأ�سكال  واملت�سلة 

والقبلية، وهي اأ�سكال تتفاقم عندما يتعلق الأمر باملراأة، بفعل النزاعات 

املتكررة والفقر.

)RIOOD( ال�سبكة الأيبريية الأمريكية للهيئات واملنظمات املعنية مبكافحة التمييز

مت اإحداث ال�سبكة الأيبريية الأمريكية للهيئات واملنظمات املعنية مبكافحة التمييز يف عام 2006. وتعد هذه ال�سبكة بنية اإقليمية، ت�سم يف 

اأ�ضا�س اجلن�س، والعرق، وال�ضن... بهدف تبادل التجارب،  ع�سويتها اأكرث من 20 هيئة من 14 بلدا، تنخرط يف جمال مكافحة التمييز على 

والتن�سيق.

 تقت�سي امل�ساواة اأمام القانون تطبيق معايري على جميع الأ�سخا�س، على قدم امل�ساواة، بدون اإيجابيات ول �سلبيات، حيث يكون لهوؤلء الأ�سخا�س نف�س الفر�س اأمام هذه املعايري. وتقت�سي امل�ساواة اأمام القانون التزام 
45

امل�سرع، بد�سرتة مبداأ امل�ساواة. امل�سدر: «اللجنة املواطنة لدرا�سات مناه�سة التمييز».

 الفئات اله�سة التي حددتها «ال�سبكة الأيبريية الأمريكية للهيئات واملنظمات املعنية مبكافحة التمييز»، هي الن�ساء، والأطفال، وال�سباب، واملهاجرون، والالجئون، اأو النازحون، وكبار ال�سن، وامل�سابون بفريو�س نق�س 
46

املناعة الب�سرية، والتنوع  اجلن�سي، والتنوع الديني، وال�سعوب الأ�سلية، واملنحدرون من اأ�سول اأفريقية، والفئات العرقية التي تتعر�س اإىل التمييز، والأ�سخا�س ذوو الإعاقة، والأ�سخا�س املتواجدون يف مراكز الحتجاز، اأو 

طلق �سراحهم. )تقرير 2008(. 
ُ
الذين اأ

www.cidh.org مكتب املقرر اخلا�س بحقوق املراأة، املعايري القانونية املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني يف النظام الأمريكي حلقوق الإن�سان 
47

 تقرير ال�سبكة الأيبريية الأمريكية للهيئات واملنظمات املعنية مبكافحة التمييز، �سبقت الإ�سارة اإليه اأعاله.
48

امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب

املادة 2:

هذا  فى  واملكفولة  بها،  املعرتف  واحلريات  باحلقوق  �سخ�س،  كل  »يتمتع 

امليثاق، دون متييز، خا�سة اإذا كان قائما على العن�سر، اأوالعرق، اأواللون، 

اأواجلن�س اأواللغة، اأو الدين، اأوالراأي ال�سيا�سى، اأو اأي راأي اآخر، اأو املن�ساأ 

الوطني، اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأواملولد، اأو اأي و�سع اآخر.«

بروتوكول حقوق املراأة امللحق بامليثاق الأفريقي

املادة 2:

�سد  التمييز  اأ�سكال  كافة  مكافحة  الأطراف  الدول  على   »ينبغي 

وغريها  املنا�سبة،  واملوؤ�س�سية  الت�سريعية  التدابري  خالل  من  املراأة، 

من التدابري.«
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انطالقا من املعطيات املتوفرة، ميكن اخلروج بثالث مالحظات: 

- ل توجد عموما، على امل�ستوى الإفريقي اآليات موؤ�س�ساتية ت�ستهدف 

ب�سكل مبا�سر مكافحة التمييز؛

- هناك مبادرات جارية حاليا، مثل م�سروع »التحالف الإفريقي للمدن 

اأو   ،
49

اليون�سكو منظمة  تدعمه  الذي  والتمييز«،  للعن�سرية  املناه�سة 

مبادرات اتخذتها املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، يف اإطار مهامها 

املتعلقة باحلماية والنهو�س بامل�ساواة؛

- وف�سال عن م�ساهمة منظمات املجتمع املدين، فاإن مكافحة التمييز، 

مهام  اإطار  يف  اأكرب  ب�سكل  يندرج  املراأة،  �سد  التمييز  ذلك  يف  مبا 

واخت�سا�سات القطاعات احلكومية على خمتلف امل�ستويات.

اإن  حيث  جدا،  خا�سة  جتربة  اإفريقيا  جنوب  جتربة  تعد  ذلك،  ومع 

تاريخ هذا البلد، الذي �سهد نظام الف�سل العن�سري (الأبارتيد)، دفعه 

لد�سرتة مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة بحلول عام 1996، وبعد �سنة 

من ذلك، مت اإن�ساء »جلنة جنوب اإفريقيا للم�ساواة بني اجلن�سني« كهيئة 

عامة وم�ستقلة ترفع تقاريرها اإىل الربملان.

والبحث،  ال�سيا�سات،  تتبع  ت�سمل  والتي  الهيئة،  هذه  وظائف  اإن 

التو�سيات...  واإ�سدار  التظلمات،  ومعاجلة  وال�ست�سارة،  والتح�سي�س، 

جتعل منها اآلية م�ستقلة حلماية املراأة  من اأ�سكال التمييز، والنهو�س 

تعزيز  »قانون  يف  يتمثل  معياري،  اإطار  ذلك  ويدعم  امل�ساواة.  بثقافة 

، وكذا اآلية موؤ�س�ساتية ممثلة يف 
50

امل�ساواة، ومنع التمييز غري العادل«

51
حماكم امل�ساواة.

جامعة«،  »هيئة  باإن�ساء  الربملان  اأو�سى  الزمن،  من  عقد  مرور  وبعد 

تدمج عدة كيانات مبا فيها جلنة جنوب اأفريقيا حلقوق الإن�سان، وجلنة 

الهيئات،  فعالية هذه  »حت�سني  بغر�س  وذلك  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة 

. وقد 
52

وخف�س التكاليف، وتعزيز عدم قابلية حقوق الإن�سان للتجزئة« 

واأمريكا  اأوروبا  �سهدتها  التي  بالتجارب  �سبيهة  العملية  هذه  تبدو 

، مل يعد لهذه اللجنة وجود عام 
53

الالتينية. ووفقا لبع�س الدرا�سات 

والت�سيري،  بالروؤية،  متعلقة  مب�ساكل  اأ�سا�سا  ترتبط  لأ�سباب   ،2009
54

ونق�س، املوارد الالزمة، اأكرث من ارتباطها بالت�ساق والفعالية. 

 يف الوزارة املكلفة ب�سوؤون املراأة والأطفال 
55

وهناك اليوم اآلية داخلية 

املبادرات  وتقييم  »مراقبة  مبهمة  ت�سطلع  الإعاقة،  ذوي  والأ�سخا�س 

املتخذة يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني،« اأما اإن�ساء اآلية م�ستقلة فلي�س 

56
اأمرا واردا يف الوقت احلايل. 

4.1 جمالت التدخل
تعمل  ا�ستغالها،  وكيفية  املوؤ�س�ساتي  جهازها  تنوع  عن  النظر  ب�سرف 

واأمريكا  اأوروبا  يف  التمييز  مبكافحة  املعنية  والهيئات  املوؤ�س�سات 

الالتينية عموما يف جمالني رئي�سيني هما:

1.4.1 النهو�س بثقافة تروم الق�ساء على التمييز، من خالل :
(على  وبرامج  وا�سرتاتيجيات  عمومية  �سيا�سات  واقرتاح  اإعداد   n

امل�ستوى الفيدرايل اأو الوطني)، تروم مكافحة التمييز ؛

n تقييم النظام القانوين والإداري، واإعداد اآراء حول الن�سو�س املعيارية 

التي و�سعتها ال�سلطات العمومية، واقرتاح التعديالت، عند القت�ساء؛

بال�سكوك  والتعريف  والن�سر،  والدعامات  والتقارير  البحوث  اإجناز   n

الدولية ذات ال�سلة، وتتبع تفعيلها من قبل احلكومات.

2.4.1 حماية �سحايا التمييز، من خالل:
n تلقي التظلمات، ومعاجلتها، واإحالتها على ال�سلطات املخت�سة؛

n م�ساعدة ال�سحايا من خالل الإعالم والتوجيه؛

n الو�ساطة/التوفيق بني الأطراف املعنية؛

n تقدمي الدعاوى الق�سائية والإدارية ذات ال�سلة، يف حالة توفر اأدلة 

كافية (واإذا كان القانون ي�سمح بذلك)؛

خالل  من  وخا�سة  معها،  والتعاون  الق�سائية  املوؤ�س�سات  م�ساعدة   n

مبجال  املرتبطة  الق�سايا  يف  املتخ�س�سة  التقنية  ال�ست�سارات 

اخت�سا�ساتها.

التمييز غري املبا�سر وامل�ساواة الفعلية والتدابري اخلا�سة

تعترب عدد من هذه املوؤ�س�سات، اأن التدابري اخلا�سة الرامية اإىل النهو�س بامل�ساواة الفعلية وفقا للقانون، ل ت�سكل متييزا، وتقرتح لهذا الغر�س 

اإجراءات تتوخى خا�سة منع اآثار التمييز يف الف�ساء اخلا�س والعام، وجتنبها، وجربها على وجه اخل�سو�س .

 يف اإطار التحالف الدويل للمدن املناه�سة للعن�سرية والتمييز.
49

HYPERLINK «http://www.sahrc.org.za»www.sahrc.org.za ،جلنة جنوب اإفريقيا حلقوق الإن�سان  
50

  تقرير جنوب اإفريقيا املرفوع للجنة املعنية بالق�ساء على التمييز العن�سري، 2005.
51

www.amnesty.org/es/library/info/AFR53/005/2007 :2008 تقرير منظمة العفو الدولية ل�سنة  
52

  البنك الإفريقي للتنمية، جنوب اإفريقيا، الآلية الوطنية يف جمال النوع الجتماعي، �ستنرب 2009.
53

  نف�س املرجع.
54

  مديرية متكني املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني التي مت اإحداثها �سنة 2009.
55

  تقرير جنوب اإفريقيا املرفوع للجنة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، يناير 2011. 
56

http://www.aidh.org/Femme/Comite_FE/48_afr_sud.htm
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ممار�سات  يف  والختالف  الت�سابه  اأوجه  الرئي�سية:  اخلال�سات   .2
الهيئات املكلفة مبكافحة التمييز

املعنية  املوؤ�س�سات/الهيئات  من  لعدد  �سريع  ا�ستعرا�س  من  انطالقا 

مبكافحة التمييز يف اأوروبا واأمريكا الالتينية، يتبني وجود العديد من 

اأوجه  الت�سابه والختالف فيما بينها.

1.2 اأوجه الت�سابه
من بني القوا�سم امل�سرتكة جلميع هذه املوؤ�س�سات، يجب التاأكيد على 

ما يلي:

1.1.2 د�سرتة عدم التمييز، ووجود ت�سريعات اإقليمية ووطنية ملكافحة 
التمييز:

املوؤ�س�سات،  هذه  لوجود  الت�سريعي  الأ�سا�س  القانوين،  الإطار  ي�سكل 

ومينحها �سالحيات للنهو�س بامل�ساواة، ومكافحة التمييز، القائم على 

اأ�سا�س واحد،  اأوعدة اأ�س�س  اأوجميع الأ�س�س التي تت�سمنها الت�سريعات 

فوق الوطنية على �سبيل املثال:

املعاملة  يف  امل�ساواة  ب�ساأن  الأوروبي  لالحتاد  التوجيهية  املبادئ   n 

(اجلن�س، الأ�سل العرقي اأو العن�سري، ال�سن، امليل اجلن�سي، الدين اأو 

املعتقد، الإعاقة) ؛

البلدان  واتفاقية   ،(1963) الإن�سان  حلقوق  الأمريكية  التفاقية   n

الأمريكية ملنع العنف �سد املراأة، واملعاقبة عليه، والق�ساء عليه.

وتعتمد هذه املنظمات اأي�سا على الت�سريعات الوطنية ملكافحة التمييز 

وتعزيز امل�ساواة/املنا�سفة.

2.1.2 تطور تاريخي اتبع م�سارا مت�سابها:
من منظور تاريخي، �سهدت العديد من الدول الأوروبية، التي لها جتربة 

على  مت�سابهة  تطورات  التمييز،  مكافحة  ماأ�س�سة  جمال  يف  طويلة 

م�ستوى جهازها املوؤ�س�ساتي يف هذا املجال. وقد �سلك امل�سار التاريخي 

العام، املحطات التالية: 

n اإحداث موؤ�س�سات ملكافحة التمييز �سد املراأة يف البداية؛

اأ�س�س  اإن�ساء موؤ�س�سات ملكافحة التمييز القائم على  n ثم العمل على 
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اأخرى (الإعاقة، الأ�سل العرقي، الأ�سل الإثني، ال�سن)؛

خم�س�سة  واحدة  اآلية  يف  التمييز  ملكافحة  الهيئات  خمتلف  دمج   n

ملكافحة التمييز القائم على اأ�س�س عديدة

تداخل  وجود  مع  تقريبا،  مماثل  اجتاه  لوحظ  الالتينية،  اأمريكا  يف 

فرتة  اإىل  التمييز  مكافحة  ماأ�س�سة  تعود  حيث  اأ�سرع،  زمنية  ووترية 

زمنية اأقرب:

n يف البداية، �سهدت املنطقة اإن�ساء هياكل (حكومية عموما) بالن�سبة 

ملجموعات حتظى بالأولوية، مثل الن�ساء، وال�سكان الأ�سليني واملنحدرين 

من اأ�سل اأفريقي، والأ�سخا�س ذوو اإعاقة، والالجئني، وغريهم.

(مع  الأخرية  الآونة  يف  الهياكل  لهذه  مهم  تطور  هناك  كان  قد  و   n

ظهور ق�سايا جديدة تتعلق بحقوق الإن�سان، مثل امليل اجلن�سي)، موازاة 

اأ�سكال التمييز من  وا�سعة  تغطي جمموعة   
58

عامة هيئات  ظهور   مع 

(الفئات التي ميار�س �سدها التمييز، وجمالت التمييز، كالولوج اإىل 

الرعاية ال�سحية، والتمييز يف جمال ال�سغل وغريها).

فيها  »تمُعترب  التي  املنطقة  هذه  يف  اجلارية  التقييمات  فاإن  ذلك،  ومع 

اأنه  »تظهر على  الدميقراطية  بناء  اأ�سا�سيا يف  التمييز عامال  مكافحة 

رغم املزايا التي يوفرها ف�ساء موؤ�س�ساتي عام يروم مكافحة عدة اأ�سكال 

للتمييز«، اإل اأنه من ال�سروري اإحداث (اآليات) لال�ستجابة ب�سكل اأكرث 

 ويف جميع احلالت، وعلى الرغم من 
59
فعالية لحتياجات فئات حمددة«. 

هذه التطورات، فاإن مكافحة التمييز على اأ�سا�س اجلن�س ل تزال مندرجة 

يف اخت�سا�س جميع الهيئات املوجودة يف اأوروبا، واأمريكا الالتينية.

2.2 اأوجه الختالف يف ممار�سات املوؤ�س�سات املكلفة مبكافحة التمييز:
املكلفة  الهيئات  ممار�سات  من  ومتنوعة  كبرية،  جمموعة  تطورت 

 واأمريكا الالتينية. 
60

بامل�ساواة، يف الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي

ويهم هذا التنوع، الذي يعك�س و�سع البلدان وظروفها اخلا�سة، ما يلي:

n اأ�س�س التمييز امل�سمولة ؛

n ال�سند القانوين، والتموقع املوؤ�س�ساتي لهذه الهياكل ؛

n طبيعة املهام وال�سالحيات املنوطة بها ؛

n اأ�ساليب عملها؛

n املوارد الب�سرية واملالية املخ�س�سة لها.

1.2.2 اأ�س�س  التمييز امل�ستهدفة:
التمييز  املكلفة مبكافحة  والهيئات  املوؤ�س�سات  تنوع ممار�سات  يرتبط 

مبجموعة من اأ�سباب التمييز امل�ستهدفة. وهكذا، متار�س بع�س الهيئات 

التمييز،  اأ�س�س  من  واحدا  اأ�سا�سا  ي�سمل  واحدا،  اخت�سا�سا  الوطنية 

غالبا ما يكون على اأ�سا�س النوع الجتماعي/اجلن�س، اأو الأ�سل العرقي 

اأو الإثني، يف حني اأن البع�س الآخر يغطي جمموعة متنوعة من اأ�س�س 

التمييز، بل وحتى قائمة غري ح�سرية.  وللخيارين معا عدة اإيجابيات 

و�سلبيات يف نف�س الوقت.

 اإىل حدود ال�ساعة، ين�س «القانون الأوروبي ملكافحة التمييز» على اأن حتدث هيئات امل�ساواة فقط هيئات يف جمالت العرق والأ�سل الإثني واجلن�س.
57

  من بني امل�ستجدات التي مت اإدخالها، جند اإدماج مفهوم التمييز يف ت�سميتها.
58

تقرير ال�سبكة الأيبريية الأمريكية للهيئات واملنظمات املعنية مبكافحة التمييز، �سبقت الإ�سارة اإليه.
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 جمل�س اأوروبا، جلنة امل�ساواة يف احلقوق، مفو�س حقوق الإن�سان:  راأي مفو�س حقوق الإن�سان، عن الهياكل الوطنية لتعزيز امل�ساواة، �سرتا�سبورغ، 21  مار�س 2011.
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اأ�سباب: )منوذج  1.1.2.2 هياكل وطنية يرتكز اخت�سا�سها على عدة 
متكامل(

فريدة  هيئة  هو   
61

»املتكامل« بـ  يو�سف  الذي  املوؤ�س�ساتي  النموذج  اإن 

من نوعها، مثل تطورا حديثا يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�سة 

ل�سوؤون  الو�سيط  (موؤ�س�سة  وال�سويد  احلقوق)  عن  (املدافع  فرن�سا 

التمييز)، وبرز يف اأمريكا الالتينية كالأرجنتني (املعهد الوطني ملكافحة 

الوطني  (املجل�س  واملك�سيك  والعن�سرية)،  الأجانب،  وكراهية  التمييز، 

اأ�س�س  بع�س  كلها هيئات متخ�س�سة يف مكافحة  التمييز). وهذه  ملنع 

التمييز و/اأو جميعها.

حالت  على  ال�سوء  بت�سليط  »العامة«  الهيئات  هذه   وت�سمح 

م�ستهدفة،  فئات  عدة  اإىل  ال�سحايا  ينتمي  عندما  للتمييز،  متعددة 

وتكمن اأهمية  اأ�سباب عديدة.  اأ�سا�س  للتمييز على  يتعر�سون  وعندما 

امل�ستوى  على  التمييز  مكافحة  وتوطيد  تعزيز  يف  الهيئات  هذه 

اإطار  يف  متكاملة  ا�سرتاتيجيات  خالل  من  وذلك   املوؤ�س�ساتي،  

اخت�سا�س مو�سع.

مت  التي  الوثائق  يف  الهيئات،  هذه  �سلبيات  على  ال�سوء  ت�سليط  ويتم 

(مكافحة  النوع  لنف�س  تنتمي  التي  الهيئات  بخ�سو�س  عليها  الطالع 

التمييز)، والتي ت�ستهدف اأ�سا�سا واحدا يقوم عليه التمييز :

اأ�سكال  اإيالء نف�س الهتمام جلميع  n قدرة هذه الهيئات العامة على 

التي  الثغرات  وكذا  اخل�سو�سيات  العتبار  بعني  الأخذ  مع  التمييز، 

اإذا  اأخرى، فاإن ما يطرح بقوة هو م�ساألة ما  . وبعبارة 
62

ينبغي �سدها

كان هذا النوع من الهياكل ميكن اأن يفرز تراتبية يف الأ�سباب املختلفة 

للتمييز ؛

امل�سمولة،  الأ�سباب  n كما ي�سكل توفر خربة معمقة بخ�سو�س جميع 

حتديا كبريا للنموذج الذي يو�سف بـ»املتكامل.«

اأ�سا�س واحد يقوم  2.1.2.2 هياكل وطنية يتمركز اخت�سا�سها حول 
عليه التمييز )منوذج خا�س(

يهم هذا النموذج، املتواجد يف عدة دول مثل بلجيكا وفنلندا والربتغال 

للتمييز  تتعر�س  فئات  وغريها،  و�سيلي  وكولومبيا  والربازيل  وبوليفيا 

ب�سكل منف�سل.

ويوفر هذا النوع من املوؤ�س�سات عددا من املزايا، من بينها :

n الفعالية يف العمل، وخ�سو�سا عندما تكون احلاجة كبرية، كما هو 

احلال بالن�سبة للتمييز �سد املراأة ؛

n تطوير خربة اأكرث تف�سيال وعمقا.

�سلبيات، عدة  واحدا  �سببا  ي�ستهدف  الذي  النموذج  لهذا  اأن   كما 

من بينها:

ما  اإل يف  املتعددة،  التمييز  اأ�سكال  العتبار خمتلف  بعني  ياأخذ  ل   n

يتعلق بالتمييز القائم على اأ�سا�س اجلن�س كاأ�سا�س م�ستهدف، غري اأنه 

يعالج و�سعية  الن�ساء اللواتي تعر�سن للتمييز على اأ�سا�س عدة اأ�سباب 

يف نف�س الوقت (تقاطع اأ�سكال التمييز) ؛

n من املحتمل اأن تتداخل الأن�سطة يف ظل وجود العديد من الهيئات 

املكلفة بتعزيز امل�ساواة يف بلد معني.

اأ�سا�س  واحد ي�ستدعي  اإن اختيار هيئة لها اخت�سا�س، يتمركز حول 

اإذن اليقظة، والربط ال�سروري مع مكافحة اأ�سكال التمييز الأخرى.

2.2.2 ال�سند القانوين، والتموقع املوؤ�س�ساتي: 
تختلف الهياكل الوطنية املكلفة بتعزيز امل�ساواة اختالفا كبريا من حيث 

�سندها القانوين :

ويتمتع  �سلطة،  اأية  من  تعليمات  يتلقى  ل  م�ستقل  قانوين  كيان   n

ب�سخ�سية اعتبارية وا�ستقاللية اإدارية؛

اأو  اجلمهورية  رئا�سة  جانب  اإىل  تعمل  ممركزة،  غري  عامة  هيئة   n

احلكومة؛

n هياكل تابعة لوزارات اأو م�سالح حكومية؛

n كيان داخل هيئة عمومية ت�سطلع مبهمة تتعلق بالدفاع عن حقوق 

الإن�سان، كاملوؤ�س�سات الوطنية للدفاع عن حقوق الإن�سان، اأو موؤ�س�سات 

الو�سيط.

اإن الو�سع القانوين لهذه الكيانات له تاأثري مبا�سر على ا�ستقالليتها. فمن 

 .
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�ساأن الهيئات امل�ستقلة التي لها و�سع خا�س اأن تتمتع با�ستقاللية اأكرب

اأن  اأو قطاع حكومي، فيمكن  التي توجد حتت و�ساية وزارة  تلك  اأما 

تواجه �سعوبات كبرية يف هذا املجال.

3.2.2 املهام والوظائف: 
خالل م�سل�سل اإن�ساء الهيئات واملوؤ�س�سات املكلفة مبكافحة التمييز يف 

ثنائي يروم  اتباع منوذج  الدرا�سة، مت  املنطقتني اجلغرافيتني مو�سوع 

الوقاية/ال�ستئ�سال اأو احلماية/جرب ال�سرر اأو هما معا.

ت�سبق مهمة احلماية مهمة  تاريخي،  وانطالقا من منظور  اأوروبا،  يف 

هو  املهمة  من  الأول  النوع  زال  ما  الآن،  بامل�ساواة. وحتى  النهو�س 

. وانطالقا 
64

التمييز املكلفة مبكافحة  الوطنية  الهيئات  داخل  املهيمن 

 جدير بالذكر اأن وجود هيئة  «متكاملة» ، اأو عامة، ل يحل حمل الهياكل التي تنظر يف �سبب واحد من اأ�سباب التمييز. يف العديد من البلدان التي تطرقت لها هذه الدرا�سة، هناك تقارب بني البنيات املتخ�س�سة يف 
61

مكافحة اأ�سباب حمددة للتمييز.

 جمل�س اأوروبا، جلنة امل�ساواة يف احلقوق، مار�س 2011 )�سبقت الإ�سارة اإىل هذا املرجع(
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 نف�س املرجع
64
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من الوثائق املتخ�س�سة، يتبني اأن البداية تكون �سعبة بالن�سبة خلدمات 

العمل غري القانوين، واأحيانا وجود عالقة متنافرة بني هذين النوعني 

من اخلدمات داخل الهيئات املكلفة مبكافحة التمييز.

وعموما، فهناك نوعان رئي�سيان من الهياكل الوطنية املكلفة بالنهو�س 

:
65

بامل�ساواة

احلماية،  جمال  يف  ق�سائي  �سبه  اخت�سا�س  ذات  الهيئات   1.3.2.2
والتي تتمثل م�سوؤوليتها بالدرجة الأوىل يف التحقيق يف ال�سكاوى املتعلقة 

بالتمييز، ودرا�ستها، ولعب دور الو�ساطة واإبداء املالحظات. ويف هذا 

ال�سدد، هناك ثالث حالت يكون فيها الخت�سا�س �سبه الق�سائي لهذه 

الهيئات حمدودة على وجه اخل�سو�س:

n ل يكون للهيئة اخت�سا�س يف فر�س عقوبات فعالة اأو ردعية، اأو ل 

تتخذ عقوبات فعالة اأو ردعية رغم ا�سطالعها بهذه ال�ساحلية ؛

n ل تتوفر الهيئة على موارد اأو قدرات كافية من اأجل القيام بدور املتابعة، 

وبالتايل ال�سهر على تنفيذ القرارات والتو�سيات التي تقوم باإعدادها

n واأخريا؛ القرارات التي تتخذها الهيئة ل تكون ملزمة قانونا.

اأ�سا�سا  ت�سعى  بامل�ساواة  النهو�س  تركز على  التي  املنظمات   2.3.2.2
املتعلقة  الأن�سطة  وتنفيذ  التمييز،  ل�سحايا  امل�ساعدة  تقدمي  اإىل 

بالرتبية، والتكوين، والتح�سي�س، والتحري والبحث، وغريها، ول تتمتع 

باخت�سا�س التحقيق يف حالت التمييز اأو املالحقة الق�سائية، مببادرة 

منها اأو عرب اللجوء اإىل املحاكم.

انطالقا من املالحظة التي تفيد باأن مكافحة التمييز تتطلب الوقاية، 

فاإن الجتاه العام احلايل داخل الحتاد الأوروبي ودول اأمريكا الالتينية، 

هو تغطية املجالني معا كمقاربة متكاملة و�سمولية. ومع ذلك:

n فاإن امل�ساعدة التي تقدمها الهيئات التي لها اخت�سا�س �سبه ق�سائي، 

ميكن اأن تقت�سر على �سحايا التمييز فقط، ونف�س ال�سيء ينطبق على 

جمموع الأن�سطة الهادفة للنهو�س بامل�ساواة؛

النهو�س  اخت�سا�س  لها  التي  الهيئات  م�سداقية  ت�سعف  اأن  ميكن   n

بامل�ساواة فقط، خا�سة فيما يتعلق بنزاهتها و فعاليتها 

4.2.2 الرتكيبة، والتنظيم، وطريقة الت�سيري:
اإن تركيبة هذه الهيئات تعتمد على و�سعها، ومهمتها، ومتوقعها. وب�سكل عام :

n تتكون بع�س الهيئات، بن�سب متفاوتة، من ممثلني عن قطاعات الدولة 

ومنظمات املجتمع املدين املعنية مبا�سرة باملو�سوعات ذات ال�سلة؛

�سكل  تتخذ  (قد  قيادة جماعية  على  اأخرى  هيئات  تتوفر  n يف حني 

جمل�س للمفو�سني)، بينما يوجد �سخ�س واحد على راأ�س هيئات اأخرى، 

لها  م�سهود  ل�سخ�سيات،  الإ�سراف/الرئا�سة  نح  اأو مدير. وميمُ كو�سيط 

بالكفاءة وبالتزامها يف املجال.

n يتم انتقاء املوظفني على اأ�سا�س الكفاءات، والت�سبع بثقافة حقوق الإن�سان؛

تطبعها  ترابية،  هيكلة  غريها)  اأو  (فدرالية  بلدان  عدة  اختارت   n

الالمركزية، وذلك من خالل اإن�ساء هيئات جهوية اأو اإقليمية. ول يرجع 

ال�سبب يف ذلك اإىل هاج�س القرب من ال�سحايا فقط، واإمنا اإىل الرغبة 

يف حتقيق الفعالية يف جمال تنفيذ برامج احلماية والنهو�س بامل�ساواة.

5.2.2 املوارد
اإذا كان اختيار املوارد الب�سرية، يتم ب�سفة عامة على اأ�سا�س الكفاءات، 

وي�سكل  مر�سيا.  اأمرا  دائما  لي�س  كافية  مالية  موارد  تخ�سي�س  فاإن 

التمييز  الهيئات املكلفة مبكافحة  املوقع اجلغرايف، ودرجة ا�ستقاللية 

معايري لر�سم احلدود بني املجموعتني مو�سوع الدرا�سة.

عموما، تتوفر الهيئات امل�ستقلة على موارد مالية ذاتية خم�س�سة مبا�سرة 

من امليزانيات العامة للدول، يف حني اأن املوارد املخ�س�سة للهيئات التي 

توجد حتت الو�ساية، تاأتي من القطاعات/ املوؤ�س�سات الأم.

مكافحة  ل�سيا�سات  املخ�س�سة  للميزانيات  لي�س  الالتينية،  اأمريكا  يف 

التمييز نف�س الأهمية التي يكت�سيها الإطار الت�سريعي واملوؤ�س�ساتي، حيث 

القطاعية  للهيئات  بالن�سبة  منعدمة، خا�سة  املالية �سبه  املوارد  تعترب 

66
التابعة للقطاعات التي تربط بني مكافحة التمييز ومكافحة الفقر.

خال�سة

التنظيمية  املوؤ�س�ساتية واملمار�سات  من تنوع النماذج  الرغم  على 

ارتباطا  ذاك يرتبط  اأو  الختيار  هذا  اأن  يبدو  والوظيفية، 

التطور  وكذا  البلدان،  لهذه  والجتماعية  وثيقا بال�سياقات ال�سيا�سية 

بها  يت�سل  وما  للتمييز،  املناه�سة  ت�سريعاتها  �سهدته  الزمني الذي 

من اآليات:

حيث تتنوع  انتقال �سيا�سيا ودميقراطيا،  تعرف  البلدان التي  ففي   n 

اأ�سباب التمييز، وتتعدد املجموعات/ الفئات التي تتعر�س للتمييز، يبدو 

اأن منوذج الآليات التي متار�س اخت�سا�سها على اأ�سا�س واحد للتمييز ، 

هو الذي يحظى بالأف�سلية كبديل/كحل يف مرحلة اأوىل؛

حمدودية/ التمييز اأكرث  اأخرى، حيث اأ�سباب  بلدان  ويف   n

ا�ستهدافا، اأو التي لها باع عريق وخربة طويلة وغنية مبا يكفي يف جمال 

مكافحة التمييز، يبدو اأن الآلية التي متار�س اخت�سا�سها على الأ�س�س 

املتعددة للتمييز، وهي ما ي�سكل يف الوقت الراهن البديل الأكرث ح�سورا.

الوثائق  يف  ب�سدة  نف�سها  تطرح  هذه الهيئات،  م�ساألة فاعلية  اإن 

على  (القدرة  بها  املنوطة  باملهام  الفاعلية،  املتخ�س�سة. وترتبط هذه 

وبالقيادة بامل�ساواة)،  النهو�س  احلماية اأو  جمال  يف   العمل �سواء 

(الكفاءة وامل�سداقية والتنوع الجتماعي) وكذا باخلربة، واملوارد املالية 

املخ�س�سة لها.

نف�س املرجع
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من  عدد  لقرتاح  الدرا�سة  هذه  من  الأخري  اجلزء  يخ�س�س 

ال�سيناريوهات والتو�سيات التي تهدف اإىل ت�سهيل ودعم اإحداث الهيئة 

املكلفة باملنا�سفة ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز.

1. و�سعية الهيئة
اأ�سكال  باملنا�سفة ومكافحة جميع  املكلفة  الهيئة  اعتبار د�سرتة  ميكن 

التمييز تاأكيدا ل�ستقاللها املايل والإداري.

ويف اإ�سفاء ال�ستقاللية على هذه الآلية، جت�سيد لإرادة الدولة. وتعني 

هذه ال�ستقاللية، عدم خ�سوع الهيئة لأية و�ساية اأو اإ�سراف من ال�سلطة 

هذه  وتعد  وم�سداقيتها.  م�سروعيتها  تعزيز  بهدف  وذلك  التنفيذية، 

الو�سعية مهمة بالن�سبة للموؤ�س�سات العاملة يف املجالت التي تكت�سي 

ح�سا�سية خا�سة، كحقوق الإن�سان ب�سفة عامة، ومكافحة التمييز على 

، اإذ يكون مبقدور هذه املوؤ�س�سات القيام بالواجبات 
67

وجه اخل�سو�س

واملهام املخولة لها مبوجب القانون، بكل �سال�سة و�سمان ل�ستمرارية 

اأو  عموميني،  فاعلني  من  تعليمات  اأو  اأوامر  تتلقى  ل  لكونها  عملها، 

خوا�س. ومع ذلك، لي�س ثمة ما مينع هذه املوؤ�س�سات من تطوير عالقات 

�سراكة وتعاون مع اجلهات الأخرى، لتحقيق الأهداف املنوطة بها.

ومن ال�سروري اأن تنعك�س ا�ستقاللية هذه املوؤ�س�سات على اخت�سا�سها 

الب�سرية  املوارد  اإىل  بالإ�سافة  اإدارتها  وطريقة  وتركيبتها  ومهامها 

واملالية املتاحة لها.

2. ال�سند املعياري والقانوين 
باملنا�سفة ومكافحة جميع  الهيئة املكلفة  �سيتم تعزيز فعالية وجناعة 

بني  بامل�ساواة  املتعلقة  الت�سريعات  �سن  طريق  عن  التمييز  اأ�سكال 

اجلن�سني ومكافحة التمييز، وفقا لروح الد�ستور ومقت�سياته.

1.2 تذكري باأحكام الد�ستور ذات ال�سلة :
اأو  ب�سبب اجلن�س،  التمييز،  اأ�سكال  من خالل »حظر ومكافحة جميع 

اأو  اأو اجلهوي،  اأو النتماء الجتماعي،  الثقافة،  اأو  املعتقد،  اأو  اللون، 

اللغة، اأو الإعاقة، اأو اأي و�سع �سخ�سي، مهما كان« (الت�سدير)، حقق 

عدم  يف  احلق  تكري�س  يخ�س  ما  يف  نوعية  خطوة  املغربي  الد�ستور 

التمييز، مبا يف ذلك التمييز �سد املراأة. وينبغي جت�سيد هذا املوقف 

الوا�سح بن�س ت�سريعي.

2.2 التعليل:  
وطنية  قوانني  وجود  اإىل  الدولية،  التجارب  وحتليل  ا�ستعرا�س  ي�سري 

املت�ساوية.  التمييز و/اأو املعاملة  تعنى على وجه اخل�سو�س مبكافحة 

وتوفر هذه القوانني اإطارا قانونيا وا�سحا، توؤ�س�س عليه اخت�سا�سات، 

ومهام املوؤ�س�سات، والهيئات املعنية مبكافحة التمييز.

 ولهذا الغر�س، يتعلق الأمر مبا يلي:

n تقدمي تعريف وا�سح و�سريح للتمييز (املبا�سر وغري املبا�سر) الذي 

متار�سه موؤ�س�سة من القطاع العام، اأو اخلا�س، اأو �سخ�س �سد �سخ�س، 

اأو جماعة اأو فئة اجتماعية.

ويف حالة ما اإذا اقت�سرت اخت�سا�سات ومهام الهيئة املكلفة باملنا�سفة 

اأ�سا�س  املبني على  التمييز  التمييز فقط على  اأ�سكال  ومكافحة جميع 

اجلن�س، يتعني اعتماد تعريف التمييز الوارد يف املادة 1 من اتفاقية الق�ساء 

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، مع الأخذ بعني العتبار التمييز 

املبا�سر وغري املبا�سر، وتعدد الفاعلني (من قطاع عام وخا�س واأ�سخا�س).

اأحكام   (1) يف  عليها  املن�سو�س  الإيجابية  التدابري  اإلزامية  فر�س   n

باحلقوق  واملواطنات  للمواطنني  الفعلي  بالتمتع  املتعلقة  الد�ستور 

الفر�س  وبتكافوؤ   (19 (الف�سل  وباملنا�سفة   (6 (الف�سل  واحلريات 

 (2) يف  واأي�سا  النتخابية،  الوظائف  ولوج  يف  والرجال  الن�ساء  بني 

الق�ساء على جميع  اتفاقية  4 من  املادة  (ل�سيما  الدولية  التفاقيات 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة). ويتعني على موؤ�س�سات القطاع العام مراعاة 

مبداأ عدم التمييز، و�سمان املنا�سفة يف ممار�سة مهامها. ومن جهته، 

ينبغي للقطاع اخلا�س اعتماد مقاربة متكاملة وممنهجة يف ما يخ�س 

املنا�سفة (اإدماج النوع الجتماعي).

n فر�س عقوبات ملزمة قانونا تكون متنا�سبة وفعالة ورادعة، وذلك يف 

حالة انتهاك القوانني املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني ومكافحة التمييز.

3. الخت�سا�س
اإطار  املوؤ�س�سة، وذلك يف  يتعلق الأمر هنا بتو�سيح اخت�سا�سات هذه 

منوذجني ميكن الختيار بينهما:

n النموذج املبني على عدة اأ�س�س للتمييز (املتكامل)؛

n النموذج املبني على اأ�سا�س واحد للتمييز (اخلا�س).

اجلزء الثالث: �صيناريوهات اإحداث الهيئة املكلفة باملنا�صفة، ومكافحة جميع اأ�صكال التمييز،

واأهم التو�صيات ذات ال�صلة
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1.3 تذكري باأحكام الد�ستور ذات ال�سلة:
ين�س  الدرا�سة،  الأول من هذه  اإىل ذلك يف اجلزء  الإ�سارة  كما متت 

الد�ستور على اإن�ساء هيئة للمنا�سفة ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز يف 

الف�سل 19 منه، والذي تطرق ب�سكل ح�سري ملا يلي:

واحلريات،  احلقوق  يف  واملراأة،  الرجل  بني  امل�ساواة  مبداأ  تكري�س   n

املدنية، وال�سيا�سية، والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية، والبيئية؛

ال�سلطات العمومية بالعمل على حتقيق امل�ساواة بني الرجل  التزام   n

واملراأة، ولهذا الغر�س اإحداث هيئة للمنا�سفة ومكافحة جميع اأ�سكال 

التمييز من اأجل �سمان التنفيذ الفعلي لهذه احلقوق واحلريات.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ين�س الف�سل 164 على اأن الهيئة املكلفة باملنا�سفة 

ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز، ت�سهر على احرتام احلقوق واحلريات 

املن�سو�س عليها يف الف�سل 19 من الد�ستور.

املكلفة  الهيئة  اخت�سا�س  بو�سوح  الد�ستورية  املقت�سيات  هذه  وحتدد 

مكافحة  يتمثل يف  والذي  التمييز،  اأ�سكال  ومكافحة جميع  باملنا�سفة 

التمييز على اأ�سا�س اجلن�س فقط.

2.3 التعليل:
بالإ�سافة اإىل الأ�س�س الد�ستورية، توجد اعتبارات اأخرى  تربر اأهمية 

التمييز  مكافحة  يف  يتمثل  الذي  و  وحيدا،  اخت�سا�سا  الهيئة  تخويل 

القائم على اأ�سا�س اجلن�س فقط ، ميكن ا�ستعرا�سها على النحو التايل:

n تتعر�س املراأة، التي متثل ن�سف الب�سرية، ول ت�سكل فئة اجتماعية 

قائمة بذاتها (بحيث اأن اجلن�س ميثل العن�سر الوحيد الذي ل يتجزاأ 

عن مفهوم عن الذات الب�سرية)، اإىل اأ�سكال متعددة من التمييز على 

اأ�سا�س اجلن�س، يزيد من حدته الت�سافر املركب لأ�سباب اأخرى للتمييز، 

والتي اأ�سبحت حاليا حمظورة مبوجب الد�ستور، مثل ال�سن، اأو اللون، 

اأو اللغة،  اأو اجلهوي،  اأو النتماء الجتماعي،  اأو الثقافة،  اأو العقيدة، 

اأوالإعاقة اأو اأي و�سع �سخ�سي اآخر. وبعبارة اأخرى، فاإن التمتع الفعلي 

اأ�سكال  من  تعاين  ملجموعات  املراأة  بانتماء  يتاأثر  ما  غالبا  باحلقوق، 

 وبالتايل، فاإن املحاربة الفعالة للتمييز، تقت�سي 
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متعددة من التمييز.

اإيالء اهتمام خا�س ملختلف هذه التقاطعات؛

n اإن الدرو�س امل�ستفادة من التجارب الدولية، التي مت عر�سها يف هذه 

الدرا�سة، تظهر بو�سوح اأن مكافحة التمييز القائم على اأ�سا�س اجلن�س 

قد �سبقت تاريخيا اأ�سكال التمييز الأخرى، ومت اأخذها بعني العتبار على 

امل�ستوى العاملي، بغ�س النظر عن تعدد املهام واملمار�سات املوؤ�س�ساتية؛

n كما تربز هذه التجارب الدولية اأن مكافحة اأمناط متعددة من التمييز 

يف نف�س الوقت، يف اإطار جتربة هي الأوىل من نوعها، ميكن اأن تواجهه  

حتديات  مرتبطة بعدة عوامل، ل�سيما حتدي اإر�ساء ت�سل�سل هرمي بني 

خمتلف اأ�سباب التمييز، وتوفري خرباء موؤهلني ومتخ�س�سني، وحتدي 

الفعالية وغريها؛

n واإذا كان من ال�سحيح اأن »اأ�سا�س التمييز ل يعني �سيئا من املنظور 

القانوين، ذلك اأنه ين�سئ متايزا غري مقبول اجتماعيا ويوؤدي اإىل نتائج 

الت�ساوؤل يظل واردا من وجهة نظر علم الجتماع حول  فاإن  عك�سية، 

اإمكانية ا�ستيعاب امل�سارات الكامنة وراء ا�ستخدام هذه املعايري ال�سديدة 

التنوع، وكذا حول ارتباط التدابري الرامية اإىل مكافحة تاأثريات التمييز 

 وبعبارة اأخرى، فاإن خ�سو�سية كل حقيقة من احلقائق 
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مبنطق واحد«.

يختلف عن  املراأة  التمييز �سد  اأن  –ذلك  للتمييز  والبنيوية  التاريخية 

بع�س اأ�سكال التمييز الأخرى- تعد اأ�سا�سية لأنها حتدد الكيفية التي 

70
�ستعتمدها ال�سلطات العمومية يف توجيه وتنفيذ مكافحة التمييز؛

املتعلقة  املحورية  بالرهانات  واملرتبط  باملغرب،  ال�سياق اخلا�س  اإن   n

باإ�سكالية امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف بلد ي�سهد انتقال دميقراطيا، 

يعترب مربرا كافيا لختيار منوذج موؤ�س�سة يرتكز اخت�سا�سها فقط على 

التمييز القائم على اأ�سا�س اجلن�س؛

n وب�سرف النظر عن اأ�سكال التمييز غري املبا�سر التي تعاين منها فئات 

كثرية من ال�سكان، ت�سكل الن�ساء الفئة الوحيدة التي تقع �سحية متييز 

مبا�سر ذي طابع ر�سمي، وذلك من خالل القوانني والت�سريعات اجلاري 

بها العمل. فمعركة امل�ساواة من الناحية الر�سمية بني الرجال والن�ساء 

مل تمُك�َسب بعد، مما يجعل ق�سية احلقوق الأ�سا�سية واحلريات الفردية 

للمراأة تطغى على التحديات ال�سيا�سية والجتماعية والدينية، وحتدد 

م�ستقبل عملية الدميقراطية والتحديث اجلارية حاليا. ومن �ساأن اإن�ساء 

موؤ�س�سة م�ستقلة خا�سة بالنهو�س باملنا�سفة ومكافحة التمييز �سد املراأة 

اأن ي�ساهم يف تدعيم وتعزيز املكت�سبات والدينامية الراهنة؛

مقبول  يعد  الذي  املراأة،  �سد  التمييز  خ�سو�سية  اأي�سا  وهناك   n

اجتماعيا وغالبا ما يتم حتت مربرات اأخالقية ومعنوية، ال�سيء الذي 

ل ينطبق على الفئات الأخرى من ال�سعب املغربي التي تعاين التمييز؛

م�ستقلة  موؤ�س�سة  اإحداث  للمغرب يف جمال  اأول جتربة  هذه  وتعد   n

التمييز.  ومكافحة  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  النهو�س  يف  متخ�س�سة 

ويف هذا ال�سياق، يبدو من الأن�سب اأن تتوىل الهيئة املكلفة باملنا�سفة 

ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز مناه�سة �سكل واحد من التمييز حتى 

تتمكن من �ضمان جميع ال�ضروط الالزمة لنجاح مهمتها ووظائفها.

لكن اختيار منط موؤ�س�سة يتمحور اخت�سا�سها فقط يف التمييز القائم 

على اجلن�س ل مينع بتاتا من:

  املجل�س القت�سادي والجتماعي لالأمم املتحدة: التعليق العام رقم 20 ،  عدم التمييز يف احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية )املادة 2، الفقرة E/C.12/GC/20 ،)2؛ 10 يونيو 2009.
68

  ديديي فا�سان، «الخرتاع الفرن�سي للتمييز»، املجلة الفرن�سية للعلوم ال�سيا�سية، 4/2002 )العدد 52(، ال�سفحة 403-423. 
69

www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2002-4-page-403.htm
 ديديي فا�سان، «الخرتاع الفرن�سي للتمييز»، املجلة الفرن�سية للعلوم ال�سيا�سية، 4/2002 )العدد 52(، ال�سفحة 403-423. 
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التمييز،  اأ�سكال  ومكافحة جميع  باملنا�سفة  املكلفة  الهيئة  تتوىل  اأن   n

التي متثل اأول جتربة للمغرب يف ما يخ�س ماأ�س�سة مكافحة التمييز، 

و�سع الإطار املعياري واملرجعية العامة ملكافحة جميع اأ�سكال التمييز التي 

يحظرها الد�ستور وحتديد خمتلف امل�ساطر وطرق الطعن ذات ال�سلة. 

املكلفة  الهيئات  كافة  والعملية  املعيارية  املنظومة  هذه  من  و�ست�ستفيد 

مبكافحة التمييز التي قد يتم اإحداثها باملوازاة مع اأو بعد اإن�ساء الهيئة؛

من  قطاعية  اأو  متعددة  اأ�سكال  تتوىل  اأخرى  موؤ�س�سات  اإحداث   n

التمييز، ل�سيما تلك التي يحظرها الد�ستور يف ديباجته، لكن �سريطة 

والعالقات  املوؤ�س�سات  هذه  من  كل  لخت�سا�س  وا�سح  تعريف  و�سع 

الواجب اأن تقوم بينها؛

n حدوث تطورات يف امل�ستقبل، اإذا لزم الأمر، نحو النموذج »املتكامل« 

الذي يرتكز على عدة اأو كافة اأ�س�س التمييز املن�سو�س عليها يف الد�ستور.

4. املهام
هناك  الدرا�سة،  هذه  من  الثاين  اجلزء  ذلك يف  على  التاأكيد  كما مت 

خياران يف ما يخ�س املهمة والوظائف التي ميكن اأو يجب اأن تتولها 

موؤ�س�سات وهيئات مكافحة التمييز، وهما:

احلماية �سد التمييز فقط؛

احلماية �سد التمييز والنهو�س بامل�ساواة.

1.4 تذكري باأحكام الد�ستور ذات ال�سلة
يف ما يتعلق بالهيئة املكلفة باملنا�سفة ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز، 

يحدد الد�ستور، ب�سكل �سمني، اخت�سا�سها انطالقا من ت�سميتها، وهو:

n النهو�س بامل�ساواة بني الرجل واملراأة، الأمر الذي يتطلب الأخذ بعني 

العتبار اجلوانب املتعلقة بالنهو�س بامل�ساواة، وذلك لأن املنا�سفة متثل 

اعتماد  واملراأة، مبا يف ذلك  الرجل  الفعلية بني  امل�ساواة  لتحقيق  اأداة 

متييز اإيجابي اأو تدابري تف�سيلية.

املتعلق  باجلانب  التكفل  يعني  التمييز، مما  اأ�سكال  جميع  مكافحة   n

باحلماية.

2.4 التعليل
�سيكون من الأف�سل اأن ي�سمل اخت�سا�س الهيئة احلماية �سد التمييز، واأي�سا 

النهو�س بامل�ضاواة، وذلك ب�ضبب االرتباط الوثيق بني هذين العن�ضرين:

n فالنهو�س بامل�ساواة ميثل نف�س القدر من الأهمية، �سواء على م�ستوى 

ا�سرتاتيجيات مكافحة التمييز، اأو يف ما يتعلق مبعاجلة التظلمات؛

n كما يعترب تعزيز املنا�سفة يف حد ذاته مدخال من �ساأنه منع التمييز 

وانتهاك احلق يف امل�ساواة.

اإن هذه املهمة املزدوجة، وما تفرزه من حماور، �ستمكن الهيئة املكلفة 

بني  التكامل  �سمان  من  التمييز  اأ�سكال  جميع  ومكافحة  باملنا�سفة 

 وبغية تدعيم احللقة الفعالة 
71

تدخالتها، وتقوية التاأثري العام لعملها.

اأخرى، ميكن للهيئة  للنهو�س/احلماية ودون الإحالل حمل موؤ�س�سات 

من اأجل املنا�سفة ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز اأن ت�ستمد مهامها من 

، مبا يف ذلك اخت�سا�سها �سبه الق�سائية.
72

»مبادئ باري�س«

5. الوظائف 
اإذا كان من الوا�سح اأن الن�س الد�ستوري يخول ب�سكل �سريح نوعا ما 

اإىل الهيئة املكلفة باملنا�سفة ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز اخت�سا�س 

بامل�ساواة  والنهو�س  اجلن�س،  اأ�سا�س  على  التمييز  مكافحة  ومهمة 

واملنا�سفة بني املراأة والرجل، فاإنه على العك�س من ذلك مل يتطرق اإىل 

وظائف هذه املوؤ�س�سة، با�ستثناء ن�سر التقارير ال�سنوية وعر�سها على 

73
الربملان من اأجل مناق�ستها.

يف  الواردة  والتوجيهات  واملبادئ  املعايري  تعترب  ال�سدد،  هذا  ويف 

ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة، التي تهدف على اخل�سو�س اإىل �سمان 

الدرو�س  وكذا  التمييز،  مبكافحة  املكلفة  املوؤ�س�سات  وجناعة  فعالية 

امل�ستفادة من التجارب الدولية، م�سادر جد قيمة لالطالع على طبيعة 

باملنا�سفة  املكلفة  الهيئة  مثل  ملوؤ�س�سة  تخويلها  يتعني  التي  الوظائف 

ومكافحة جميع اأ�سكال التمييز.

 تقرير ال�سبكة الأوربية للهيئات املعنية بامل�ساواة )Equinet( بعنوان «نظرة عامة حول ممار�سات الهيئات الوطنية من اأجل مكافحة التمييز»، �ستنرب 2008، 
71

www.equineteurope.org/promoting_equality_fr_toprint.pdf
 مبادئ الأمم املتحدة )1993( املنظمة للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.   
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 الف�سل 160 من الد�ستور.
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الإحالة  اأو  التظلمات  • معاجلة 
الذاتية، كموؤ�ص�صة �صبه 

ق�صائية

ثقافة تعزيز    •
امل�صاواة من خالل

اأن�صطة مهيكلة

باأن�صطة • النهو�س 
التمييز الإيجابي

اأ�صا�س  على  تو�صيات  • اإ�صدار 
احلالت التي تتم معاجلتها 

وتتبع تنفيذها

قبلي(  )ب�صكل  الراأي  • اإبداء 
حول م�صاريع القوانني وغريها 

من الن�صو�س ذات ال�صلة

ت�صور متكامل لوظائف احلماية والنهو�س بامل�صاواة
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1.5 ال�سق املتعلق مبهمة احلماية
ال�سيناريوهني  وفق  بالهيئة  املنوطة  احلماية  مهمة  يف  التفكري  ميكن 

التاليني:

1.1.5 ال�سيناريو الأول: حماية قبلية
احلكومية  غري  واملنظمات  وممثليهم  الأفراد  من  ال�سكاوى  تلقي  اأ- 

الهيئات  من  وغريها  واملهني  الجتماعي  الطابع  ذات  واملنظمات 

التمثيلية؛

ب- معاجلة ال�سكاوى وفق املعايري وامل�ساطر اجلاري بها العمل؛

ج- اإحالة ال�سكاوى املعاجلة على ال�سلطات املخت�سة وتتبعها؛

د- اإعداد تو�سيات بناء على ال�سكاوى.

2.1.5 ال�سيناريو الثاين: 
اأ- تلقي و معاجلة ال�سكاوى املقبولة ؛

ب- م�ساعدة امل�ستكني، اأو �سحايا التمييز، من خالل اإخبارهم بحقوقهم 

وطرق الطعن املتاحة اأمامهم وتي�سري ا�ستفادتهم منها؛

ج- التدخل املبا�سر لدى املوؤ�س�سات املعنية بال�سكاوى، من خالل البحث 

عن ت�سوية ودية عرب الو�ساطة؛

د- ت�سوية النزاع، عند القت�ساء، بقرار ملزم (يحدده القانون)؛

املعنيني،  الفاعلني  وباقي  العمومية،  لل�سلطات  تو�سيات  اإ�سدار  ه- 

تقرتح تعديل القوانني واملمار�سات الإدارية وغريها، على اأ�سا�س حتليل 

ال�سكاوى، وتقييم عملية الت�سوية؛

و- الر�سد وتتبع تنفيذ هذه التو�سيات؛

ز- الإحالة الذاتية (مببادرة منها) Auto- saisine حلالت التمييز، 

ورفع ال�سكاوى اأمام املحاكم.

3.1.5 التعليل
باملنا�سفة ومكافحة جميع  املكلفة  الهيئة  »الهيئة« على  باإ�سفاء �سفة 

على  مبا�سر  غري  ب�سكل  اأو  �سمنيا  الد�ستور  يحيل  التمييز،  اأ�سكال 

ال�سيناريو الثاين الذي يفرت�س موؤ�س�سة ذات طابع �سبه ق�سائي، مبا اأن 

وظائفها تتجاوز املعاجلة وتوجيه ال�سكاوى. 

ال�سياق  ما يربرها يف  لها  للهيئة  �سبه ق�سائية  اأهمية منح �سفة  واإن 

املغربي، نظرا لل�سعوبات التي يواجهها املتقا�سون.

كما اأن اختيار هذا النمط �سي�سكل دعما للن�ساء، ل�سيما من هن اأكرث 

عر�سة للتمييز والعنف، مما �سيي�سر لهن الولوج اإىل العدالة واملطالبة 

بحقوقهن.

2.5 ال�سق املتعلق مبهمة النهو�س بامل�ساواة واملنا�سفة
يتعلق الأمر بالتفكري يف تخويل الهيئة الوظائف الرئي�سية التالية:

يف  العمومية  وال�سيا�سات  القوانني  م�ساريع  ب�ساأن  الراأي  اإبداء  اأ- 

للد�ستور  مالءمتها  من  التاأكد  عرب  مبهمتها،  املرتبطة  املجالت 

والتفاقيات الدولية والقوانني ذات ال�سلة؛ 

فهم  اأجل  من  وبحوث  للراأي  وا�ستطالعات  ا�ستق�ساءات  اإجراء  ب- 

التمييز ومكافحته على نحو اأف�سل؛

اأو العموم املعنيني، وت�سجيع النقا�س  ج- عقد م�ساورات مع الفاعلني 

املجتمعي حول الق�سايا املرتبطة بالتمييز؛

د- تطوير قدرات باقي الفاعلني، من اأجل حت�سني عملية الإعالم  والتكوين 

والتوعية باحلقوق املن�سو�س عليها يف القانون وبو�سائل ال�ستفادة منها؛

ه- و�سع مدونات لل�سلوك والأدوات والدعامات ذات ال�سلة، ون�سرها 

لدى املوؤ�س�سات والهيئات العمومية واخلا�سة املعنية؛ 

و- دعم ون�سر املمار�سات اجليدة يف جمال مكافحة التمييز، وتعزيز 

املنا�سفة يف جميع امليادين والقطاعات؛ 

ز- ن�سر تقارير �سنوية.

6. الرتكيبة والتنظيم
تتميز هذه اجلوانب بهند�سة متغرية لأنها ت�سكل و�سيلة لتحقيق اأهداف 

ذلك،  ومع  التمييز.  اأ�سكال  جميع  ومكافحة  باملنا�سفة  املكلفة  الهيئة 

هناك عدد من املبادئ الأ�سا�سية التي ل حميد عنها كيفما كانت تركيبة 

اأع�ساء هذه املوؤ�س�سة والتنظيم الذي �ستعتمده.

1.6 الت�سيري 
اللتزام  معايري  اإىل  ا�ستنادا  الهيئة  اأع�ساء  تعيني  يتم  اأن  يجب  ح- 

 .
74

والكفاءة وامل�سداقية والتعددية اأو التنوع

ثقافة  وتطوير  وم�ضتقلة  كفوؤة  اإدارة  الهياأة  منح  االإدارة/الت�ضيري:  ط- 

ال�ستقاللية داخل املوؤ�س�سة؛

ي- املوظفون التقنيون والإداريون: اعتماد التوظيف على اأ�سا�س معايري 

الكفاءة ،واإر�ساء م�ساطر �سفافة للتوظيف، متكن الهيئة من التوفر على 

القدرات ال�سرورية مع تطبيق قيم احلكامة اجليدة.

الولوج

من اأجل �سمان الفعالية والقرب، وت�سجيع ال�سحايا على الإبالغ عن 

التمييز وتي�سري ولوجهم اإىل خدماتها، يتعني على الهيئة:

• اإر�ساء تواجد ترابي خلدماتها؛
• و�سع وتنفيذ م�ساطر جمانية ومب�سطة لال�ستفادة من هذه اخلدمات.

7. املوارد الب�سرية واخلربات واملوارد املالية: 
تتوقف جودة اخلدمات التي تقدمها الهيئة على املوارد التي �ستو�سع 

حتت ت�سرفها. ويجب اأن يتم حتديد م�ستوى الحتياجات من املوارد 

الب�سرية واملالية واملعلوماتية على اأ�سا�س درا�سة تقديرية خارجية تت�سم 

بالدقة واملو�سوعية تنجزها هيئة م�ستقلة. يف هذا ال�سياق، يتعني: 

• تزويد الهيئة مبوارد منتظمة وم�ستدامة وكافية، لتمكينها من القيام 
بجميع وظائفها واأن�سطتها؛ 

 ل يراد بالتنوع هنا متثيلية خمتلف التيارات ال�سيا�سية والإيديولوجية. 
74
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اللتزام  ل�سيما  الدولة،  اأجهزة  دعم  من  الهيئة  با�ستفادة  اللتزام   •
مهامها  لأداء  الالزمة  والإح�سائيات  باملعلومات  عناية  بكل  مبوافاتها 

ووظائفها (الف�سل 159 من الد�ستور).

8. احلكامة اجليدة
ومكافحة  باملنا�سفة  املكلفة  الهيئة  تخ�سع  الد�ستور،  لأحكام  وفقا 

العامة  للقواعد  املوؤ�س�سات،  من  غريها  مثل  التمييز،  اأ�سكال  جميع 

للحكامة اجليدة. ويف هذا ال�سدد، يجب على الهيئة اأن تقوم على وجه 

اخل�سو�س مبا يلي:

• النهو�س  مب�سوؤوليتها جتاه املواطنني واملواطنات من خالل ن�سر تقارير 
عن اأن�سطتها مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل، تعر�س على الربملان من 

اأجل املناق�سة (الف�سل 160 من الد�ستور)؛

• العمل على ن�سر هذه التقارير على نطاق وا�سع لدى الراأي العام وباقي 
موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س؛

• �سمان اإجراء تقييم خارجي لأن�سطتها وعملها الداخلي؛
• اإخ�ساع نفقاتها وتدبري اأموالها لالفتحا�س من طرف ال�سلطات املالية 

املخت�سة.

9. ال�سراكات 
جميع  ومكافحة  باملنا�سفة  املكلفة  الهيئة  وفعالية  ا�ستقاللية  ترتبط 

اأ�سكال التمييز ارتباطا وثيقا بعالقات التعاون التي �سيتم اإر�ساوؤها يف 

اإطار �سراكات حيوية. وبالتايل، يتعني على الهيئة:

• التعاون مع ال�سلطات العمومية واملوؤ�س�سات امل�ستقلة الأخرى العاملة 
يف جمال حقوق الإن�سان واحلكامة اجليدة (مثل املجل�س الوطني حلقوق 

الإن�سان وموؤ�س�سة الو�سيط والهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي الب�سري 

وغريها)، واأي�سا مع الهيئات الجتماعية واملهنية (كاحتاد اأرباب العمل 

والنقابات)، واملنظمات غري احلكومية بغية حتديد وو�سع اإطار عمل 

اأو�سع من اأجل املنا�سفة وعدم التمييز؛

الأخرى  الر�سمية  املوؤ�س�سات  مع  وطنية  �سبكة  اإطار  يف  ال�ستغال   •
اخت�سا�سات  احرتام  مع  الإن�سان،  وحقوق  امل�ساواة  العاملة يف جمال 

وحت�سني  الزدواجية  اأجل جتنب  من  املوؤ�س�سات،  هذه  من  واحدة  كل 

الوجهات واخلدمات؛

• اإقامة �سراكات ا�سرتاتيجية مع الهيئات واملوؤ�س�سات املماثلة يف بلدان 
بامل�ساواة املعنية  للهيئات  الأوروبية  ال�سبكة  ل�سيما  اأخرى،   ومناطق 

(Equinet)، وال�سبكة الإيبريية الأمريكية للهيئات واملنظمات املعنية 
مبكافحة التمييز (RIOOD)، وال�سبكة الدولية وال�سبكات الإقليمية 

املفو�س  رعاية  الإن�سان حتت  للدفاع عن حقوق  الوطنية  للموؤ�س�سات 

ال�سامي حلقوق الإن�سان ومنظمة الأمم املتحدة، وما اإىل ذلك.

خال�سة

اإن الدر�س الرئي�سي الذي ميكن ا�ستخال�سه من التجارب الدولية التي 

مت حتليلها هو عدم وجود منوذج مثايل يف حد ذاته.

العتبار  الأخذ يف  التجارب، مع  امل�ستفادة من هذه  الدرو�س  اأن  غري 

على  قائمة  موؤ�س�سة  منوذج  تف�سيل  اجتاه  يف  تدفع  املغربي،  ال�سياق 

»مبادئ باري�س«:

• حتظى بو�سع وتدبري م�ستقلني؛
• ت�ستند على قاعدة معيارية/قانونية؛

اأ�سا�س  على  املبا�سر  وغري  املبا�سر  التمييز  على  مهمتها  يف  تركز   •
اجلن�س اأو النوع الجتماعي؛

جانب  اإىل  واحلماية  بامل�ساواة  النهو�س  �سقي  وظائفها  يف  ت�سمل   •
وظيفة �سبه ق�سائية؛

من  والقرب  اجليدة  واحلكامة  امللتزم  الت�سيري  مبادئ  على  ترتكز   •
املواطنني واملواطنات؛

ميزانية  وعلى  والكفاءة  باخلربة  تتميز  ب�سرية  موارد  على  تتوفر   •
معقولة؛

• تنفتح على �سراكات ا�سرتاتيجية وناجحة.
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ملحق

اأمثلة من املوؤ�ص�صات الأوروبية املعنية

مبكافحة التمييز
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�سلطة حكومية مت

اإحداثها مبوجب قانون 

مكافحة التمييز. وقد 

بداأت موؤ�س�سة الو�سيط 

ل�سوؤون التمييز مهامه

يف 1 يناير 2009 على 

اإثر دمج اأربع موؤ�س�سات 

�سابقة ل�سوؤون التمييز يف 

�سنة 2009.

بلغت ميزانية املوؤ�س�سة 

93 مليون كرونة �سويدية 
يف �سنة 2009 ويعمل بها 

نحو 90 �سخ�سا.

�سمان التطبيق ال�سارم 

لقانون مكافحة التمييز 

القائم على اأ�سا�س 

اجلن�س، والهوية املتجاوزة 

للجن�س اأو التعبري عن 

ذلك، والنتماء العرقي، 

والدين اأو اأي عقيدة 

اأخرى، والإعاقة الوظيفية، 

وامليول اجلن�سي، وال�سن.

تتوىل موؤ�س�سة الو�سيط ل�سوؤون التمييز الوظائف التالية:

• تقدمي معلومات حول مقت�سيات منع التمييز وتوعية العموم بالق�سايا املتعلقة بالتمييز 
والآراء امل�سبقة؛

• اإجراء حتقيقات بناء على �سكاوى اأو تقارير ب�ساأن التمييز والتحر�س، اإذ يقوم موؤ�س�سة 
الو�سيط بالتحقيق يف ما حدث.

• اإمكانية النيابة عن ال�سخ�س الذي تعر�س للتمييز اأمام املحكمة.
• مراقبة اخلطط التي ي�سعها مثال اأرباب العمل واملدار�س ملنع التمييز يف احلا�سر 

وامل�ستقبل.

املوارد الو�صع والتطور الوظائفالخت�صا�س/املهمة

ال�صويد: موؤ�ص�صة الو�صيط ل�صوؤون التمييز
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�سلطة م�ستقلة تعمل �سمن 

وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

وال�سحة.

10 موظفني الرتكيز على التمييز 

ب�سبب اجلن�س اأو النوع 

الجتماعي، ومعاجلة 

التمييز ب�سبب اجلن�س بني 

الأقليات.

يف نظر موؤ�س�سة الو�سيط 

الفنلندي ل تعترب متييزا 

التدابري اخلا�سة املوؤقتة 

الهادفة اإىل النهو�س 

بامل�ساواة الفعلية وفقا 

للقانون.

اخت�سا�سان: احلماية 

والنهو�س بامل�ساواة

- مراقبة احرتام وتنفيذ »قانون امل�ساواة بني الرجل واملراأة«، ل�سيما يف مكان العمل:

- ت�سجيع تطبيق القانون من خالل القيام مببادرات واإبداء الراأي وامل�سورة؛

- تقدمي معلومات عن قانون امل�ساواة وتنفيذه؛

- مراقبة تطبيق امل�ساواة بني الن�ساء والرجال يف خمتلف جمالت املجتمع؛

- الإ�سراف على تطبيق حماية الن�ساء املنتميات لالأقليات �سد التمييز.

املوارد الو�صع والتطور الوظائفالخت�صا�س/املهمة

فنلندا: موؤ�ص�صة الو�صيط املكلفة بامل�صاواة
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موؤ�س�سة عمومية فدرالية 

اأحدثت مبوجب القانون 

ال�سادر يف 16 دجنرب 

2002
مت تخويله ال�سالحيات 

التي كانت تتولها مديرية 

تكافوؤ الفر�س التابعة 

للهيئة العامة الفدرالية 

للت�سغيل والعمل واحلوار 

الجتماعي، التي كانت 

تعترب بني عامي 1993 

و2002 ال�سلطة املخت�سة 

باإعداد وتنفيذ وتتبع 

�سيا�سة تكافوؤ الفر�س 

بني الن�ساء والرجال على 

امل�ستوى الفدرايل.

يتوفر املعهد على جهازين 

للت�سيري:

- اإدارة يراأ�سها مدير

-  جمل�س اإدارة

ويعمل به 35 �سخ�سا 

موزعني على خاليا 

خمتلفة.

- �سمان امل�ساواة بني 

املراأة والرجل والنهو�س 

بها يف املجتمع من اأجل 

تر�سيخها يف املواقف 

واملمار�سات.

- مكافحة جميع اأ�سكال 

التمييز وعدم امل�ساواة 

على اأ�سا�س اجلن�س

- اإمكانية التقا�سي اأمام 

املحاكم يف املنازعات 

املتعلقة بتطبيق القانون 

ال�سادر يف 10 ماي 

2007 حول مكافحة 
التمييز بني الن�ساء 

والرجال والقوانني الأخرى 

ذات ال�سلة.

1. اإعداد ودعم وتن�سيق الدرا�سات والأبحاث حول النوع الجتماعي وامل�ساواة بني 
املراأة والرجل، وتقييم تاأثري النوع الجتماعي يف ال�سيا�سات والربامج والتدابري اجلاري 

تنفيذها؛ 

2. تقدمي تو�سيات لل�سلطات احلكومية من اأجل حت�سني القوانني والت�سريعات؛
3. تقدمي تو�سيات لل�سلطات احلكومية والأفراد واملوؤ�س�سات اخلا�سة على اأ�سا�س نتائج 

الدرا�سات والأبحاث امل�سار اإليها يف الفقرة 1 اأعاله؛

4. توفري الدعم للجمعيات العاملة يف جمال امل�ساواة بني الرجل واملراأة اأو اإجناز م�ساريع 
تهدف اإىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني؛

5. تقدمي امل�ساعدة، يف حدود اخت�سا�ساته، على كل �سخ�س يطلب ا�ست�سارة حول نطاق 
حقوقه والتزاماته. وبف�سل هذا الدعم، يح�سل امل�ستفيد(ة) على معلومات ون�سائح 

ب�ساأن كيفية ال�ستفادة من حقوقه؛

6. التقا�سي اأمام املحاكم يف املنازعات التي قد تن�ساأ عن تطبيق القوانني اجلنائية 
والقوانني الأخرى التي تهدف خ�سي�سا اإىل �سمان امل�ساواة بني املراأة والرجل؛

7. توفري جميع املعلومات والوثائق و�سجالت الأر�سيف التي تعترب مفيدة يف اإطار 
اخت�سا�سه؛

8. جمع ون�سر، دون حتديد هوية الأطراف املعنية، الإح�سائيات وقرارات املحاكم التي 
ت�ساعد على تقييم القوانني والت�سريعات املتعلقة بامل�ساواة بني املراأة والرجل؛ 

9. يطلب من ال�سلطة املخت�سة، يف ظل وجود وقائع يفرت�س معها حدوث معاملة 
متييزية، اأن ت�ستعلم وتخرب املعهد بنتائج البحث الذي اأجرته ب�ساأن هذه الوقائع. وتعمل 

ال�سلطة على اإبالغ املعهد، ب�سكل معلل، بالإجراءات التي اتخذتها يف هذه ال�سدد؛

10. اإقامة �سبكة عالقات مع خمتلف الفاعلني يف جمال امل�ساواة بني املراأة والرجل.

املوارد الو�صع والتطور الوظائفالخت�صا�س/املهمة

بلجيكا: معهد امل�صاواة بني املراأة والرجل
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اأن�سئ يف عام 1991 

مل�ساعدة احلكومة على 

تنفيذ قانون احلق يف 

امل�ساواة يف املعاملة بني 

الرجال والن�ساء.

ي�ستمد املكتب �سلطته من 

قانون امل�ساواة يف املعاملة.

يف عام 2005، مت تو�سيع 

مهمة هذا املكتب بعد 

تطبيق قراري جمل�س 

الحتاد الأوروبي رقم 

 EC/2000/43
وEC/2000/78، لت�سمل 

ثالثة جوانب:

- و�سيط من اأجل امل�ساواة 

يف املعاملة بني املراأة 

والرجل يف العمل واملهنة 

(1991)

- و�سيط من اأجل امل�ساواة 

يف املعاملة يف العمل 

واملهنة بغ�س النظر عن 

الأ�سل العرقي اأو الدين اأو 

املعتقد اأو ال�سن اأو امليول 

اجلن�سي (2005)

- و�سيط من اأجل امل�ساواة 

يف املعاملة يف جمالت 

اأخرى بغ�س النظر عن 

الأ�سل العرقي (2005)

- ميار�س املكتب مهامه 

ب�سكل م�ستقل على الرغم 

من تبعيته لوزارة ال�سحة 

و�سوؤون املراأة. 

ثالثة اأق�سام، لكل منها 

اخت�سا�سها:

- موؤ�س�سة الو�سيط املكلفة 

بتكافوؤ الفر�س بني الرجال 

والن�ساء يف العمل، الذي 

يتوىل اأي�سا تن�سيق عمل 

املكتب؛

- موؤ�س�سة الو�سيط املكلفة 

بامل�ساواة يف العمل بغ�س 

النظر عن الأ�سل العرقي 

اأو الدين اأو املعتقد اأو 

ال�سن اأو امليول اجلن�سي؛

- موؤ�س�سة الو�سيط املكلفة 

بامل�ساواة العرقية يف جمال 

ال�سلع واخلدمات.

- مناه�سة جميع اأ�س�س 

التمييز يف مكان العمل

- التمييز القائم على  

الأ�سل العرقي يف جميع 

املجالت والأماكن

اخت�سا�سان: الوقاية 

والنهو�س بامل�ساواة

- تقدمي امل�ساعدة واملعلومات وامل�سورة يف حالت افرتا�س حدوث متييز؛

- مواكبة �سحايا التمييز والإنابة عنهم اأثناء درا�سة ملفهم من طرف جلنة امل�ساواة يف 

املعاملة؛

- توعية الراأي العام والتاأثري فيه؛

- اإعالم العموم من خالل املوؤمترات وغريها من الطرق ذات البعد الرتبوي؛

- اإجراء حتقيقات م�ستقلة؛

- ن�سر تقارير م�ستقلة؛

- تقدمي تو�سيات ب�ساأن ق�سايا التمييز.

املوارد الو�صع والتطور الوظائفالخت�صا�س/املهمة

النم�صا: مكتب تكافوؤ الفر�س

موؤ�ص�صة الو�صيط املكلفة بامل�صاواة يف املعاملة
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هيئة م�ستقلة اأن�ساأتها 

احلكومة مبوجب القانون 

رقمCXXV  لعام 

2003 املتعلق بامل�ساواة 
يف املعاملة وتعزيز تكافوؤ 

 الفر�س والقانون رقم 

.(XII.26) 362/2004
وتخ�سع ل�سلطة احلكومة 

وو�ساية اأحد اأع�ساء 

احلكومة، لكنها ل تتلقى 

تعليمات اأثناء ممار�سة 

وظائفها وفقا لأحكام هذا 

القانون.

هيئة ا�ست�سارية يتوفر 

اأع�ساوؤها على جتربة 

وا�سعة يف جمال حماية 

حقوق الإن�سان وتطبيق 

مبداأ امل�ساواة يف املعاملة.

الوقاية ذات طابع �سبه 

ق�سائي:

- معاجلة  اأ�سباب التمييز 

القائم على اأ�سا�س اجلن�س 

والأ�سل العرقي واللون 

واجلن�سية والأ�سل القومي 

اأو الإثني واللغة الأم 

والإعاقة واحلالة ال�سحية 

واملعتقدات الدينية اأو 

الإيديولوجية والراأي 

ال�سيا�سي اأو غريه من 

الآراء والو�سع الأ�سري 

والأمومة اأو الأبوة وامليول 

اجلن�سي والهوية اجلن�سية 

وال�سن والأ�سل الجتماعي 

والو�سع املايل والنتماء 

النقابي وغري ذلك من 

الأو�ساع اأو ال�سفات اأو 

اخل�سائ�س. 

عندما تعترب الهيئة اأن ثمة 

انتهاكا للقوانني املعمول 

بها يف جمال امل�ساواة يف 

املعاملة، يجوز لها اأن تقوم 

مبا يلي:

اأ( الأمر مبعاجلة هذا 

الو�سع الذي ي�سكل 

انتهاكا؛

ب( منع ا�ستمرار ال�سلوك 

املوؤدي لهذه املخالفة؛

ج( ن�سر قرارها الذي 

ين�سئ انتهاكا للقانون؛

د( اأو فر�س غرامة.

وتعالج الهيئة ال�سكاوى 

املتعلقة بالتمييز املبا�سر 

وغري املبا�سر.

اأ) تلقي ومعاجلة ال�سكاوى الفردية واجلماعية املتعلقة بعدم امل�ساواة يف املعاملة. ميكن 

للهيئة فتح حتقيق للتاأكد من وقوع خمالفة للقانون واتخاذ قرار بناء على ذلك؛

ب) اإعمال للحق يف تنفيذ الطلبات من اأجل امل�سلحة العامة، ترفع الهيئة دعوى 

ق�سائية بهدف حماية حقوق الأفراد واجلماعات �سحايا التمييز؛

ج) درا�سة م�ساريع القوانني املتعلقة بامل�ساواة يف املعاملة واإبداء الراأي ب�ساأنها؛

د) تقدمي اقرتاحات ب�ساأن القرارات احلكومية والت�سريعات املتعلقة بامل�ساواة يف 

املعاملة؛

ه) اإبالغ العموم واحلكومة بو�سعية تطبيق مبداأ امل�ساواة يف املعاملة؛

و) التعاون مع املنظمات غري احلكومية والهيئات التمثيلية واأجهزة الدولة املعنية؛

ز) توفري املعلومات با�ستمرار لالأ�سخا�س املعنيني وتقدمي امل�ساعدة ملكافحة كل انتهاك 

ملبداأ امل�ساواة يف املعاملة؛

ح) امل�ساعدة يف اإعداد التقارير احلكومية املوجهة اإىل املنظمات الدولية والإقليمية؛

ي) اإعداد تقرير �ضنوي يوجه اإىل احلكومة حول ن�ضاط الهيئة والتجارب التي راكمتها 

يف �سياق تطبيق

هذا القانون.

التحقيق واتخاذ القرارات 

ل ميكن الطعن يف قرارات الهيئة يف اإطار الإجراءات الإدارية، ول ميكن تغيريها اأو 

اإلغاوؤها من قبل �سلطات الو�ساية. يجوز للمحكمة النظر يف القرارات ال�سادرة عن 

الهيئة.

ل ميكن للهياأة اإجراء حتقيق ب�ساأن القرارات والإجراءات التي يتخذها الربملان ورئي�س 

اجلمهورية واملحكمة الد�ستورية ومكتب تدقيق ح�سابات الدولة واملفو�س الربملاين 

للحقوق املدنية واملفو�س الربملاين حلقوق الأقليات القومية والإثنية واملفو�س الربملاين 

املكلف بحماية البيانات واملحاكم والنيابة العامة.

يجوز للهيئة اأن ت�سارك كمحامي يف املراجعة الق�سائية لقرار اإداري عمومي اأ�سدره 

جهاز اإداري عمومي اآخر يتعلق مببداأ امل�ساواة يف املعاملة. 

تتحرك الهيئة تلقائيا يف حالة انتهاك مبداأ امل�ساواة يف املعاملة من طرف الدولة 

الهنغارية واجلماعات املحلية الهيئات امل�ستقلة لالأقليات وجميع ال�سلطات العمومية 

الأخرى والقوات امل�سلحة وال�سرطة.

املوارد الو�صع والتطور الوظائفالخت�صا�س/املهمة

هنغاريا: الهيئة من اأجل امل�صاواة يف املعاملة



درا�سة مقارنة حول التجارب الدولية يف جمال ماأ�س�سة مكافحة التمييز

37

هيئة د�ستورية م�ستقلة

القانون التنظيمي رقم 

2011-333 والقانون 
رقم 2001-334 ال�سادر 

يف 29 مار�س 2011 

ي�سمن احرتام احلقوق 

واحلريات من طرف كل 

�سخ�س، �سواء كان من 

اأ�سخا�س القانون العام

اأو اخلا�س.

حل حمل و�سيط 

اجلمهورية و املدافع 

عن حقوق الأطفال 

والهيئة العليا ملكافحة 

التمييز والنهو�س 

بامل�ساواة واللجنة الوطنية 

لأخالقيات الأمن ابتداء 

من 1 ماي 2011.

يتوىل الوظائف التالية:

- الدفاع عن احلقوق واحلريات يف اإطار العالقات مع املرافق العمومية؛

- الدفاع عن امل�سلحة الف�سلى للطفل وحقوقه والعمل على تعزيزها؛

- مكافحة اأ�سكال التمييز التي يحظرها القانون والنهو�س بامل�ساواة؛

- �سمان احرتام قواعد ح�سن ال�سلوك من طرف الأ�سخا�س املمار�سني لالأن�سطة 

الأمنية.

مهمة العالقات مع امل�سالح العمومية

ميكن لكل �سخ�س يعترب نف�سه مت�سررا من عمل اإداري اأو مرفق عمومي اأن يلجاأ اإىل 

املدافع عن احلقوق.

مهمة الدفاع عن حقوق الطفل

الطفل الذي يطلب حماية حقوقه اأو يوجد يف و�سعية تهدد م�سلحته اأو ممثله القانوين 

اأو اأحد اأفراد اأ�سرته، اأو ممثل مرفق �سحي اأو اجتماعي اأو جمعية للدفاع عن حقوق 

الطفل.

مهمة مكافحة التمييز والنهو�س بامل�ساواة

كل �سخ�س يعترب نف�سه �سحية �سكل من اأ�سكال التمييز املبا�سر اأو غري املبا�سر التي 

يحظرها القانون اأو التزام دويل، �سواء كان مرتكب هذا التمييز املفرت�س �سخ�سا من 

اأ�سخا�س القانون العام اأو اخلا�س.

مهمة اأخالقيات الأمن

كل �سخ�س كان �سحية اأو �ساهدا على اأفعال يعتربها انتهاكا لقواعد ال�سلوك من قبل 

اأ�سخا�س يعملون يف جمال الأمن (الأمن الوطني والدرك وال�سرطة البلدية واإدارة 

ال�سجون واجلمارك وخدمات الأمن اخلا�س وحرا�سة و�سائل النقل العمومي وغريها).

ويجوز كذلك للمدافع عن احلقوق اأن ي�سع يده تلقائيا على حالت انتهاك احلقوق 

واحلريات اأو اأن تتم الإحالة عليه من طرف ذوي حقوق ال�سخ�س الذي تعر�ست حقوقه 

وحرياته لالنتهاك. 

والإحالة على املدافع عن احلقوق ل تقطع اأو توقف اأجل التقادم يف الدعاوى املدنية اأو 

الإدارية اأو اجلنائية، ول يف الطعون الإدارية والنزاعات.

املوارد الو�صع والتطور الوظائفالخت�صا�س/املهمة

فرن�صا: املدافع عن احلقوق
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مت دجمها يف رئا�سة 

جمل�س الوزراء، وت�ستغل 

حاليا حتت اإ�سراف كاتب 

الدولة املكلف بال�سوؤون 

الربملانية وامل�ساواة. 

تعترب اللجنة اجلهاز 

احلكومي املعني بامل�ساواة 

بني اجلن�سني، ومت 

اإحداثها مبوجب مر�سوم 

القانون رقم 2007/164 

لتحل حمل جلنة امل�ساواة 

وحقوق املراأة وجلنة 

مكافحة العنف الأ�سري. 

وت�سمل اأي�سا وظائف 

النهو�س بامل�ساواة التي 

تتولها جلنة امل�ساواة يف 

العمل والت�سغيل.

تركيبة املجل�س 

ال�ست�ساري:

- رئي�س اللجنة الوزارية 

املختلطة 

- نائب رئي�س اللجنة 

الوزارية املختلطة

- الق�سم الوزاري املختلط

- ق�سم املنظمات غري 

احلكومية 

- الفريق العلمي والتقني

ويراأ�س املجل�س 

ال�ست�ساري الوزير الو�سي 

على جلنة املواطنة 

وامل�ساواة بني اجلن�سني، 

و يراأ�سه الرئي�س يف حالة 

غيابه.

تتمثل مهمة جلنة 

املواطنة وامل�ساواة بني 

اجلن�سني يف �سمان تنفيذ 

ال�سيا�سات العمومية يف 

�سياق املواطنة والنهو�س 

بامل�ساواة بني اجلن�سني 

وحمايتها.

- دعم اإعداد �سيا�سة �ساملة وقطاعية من خالل الرتكيز على تعزيز املواطنة وامل�ساواة 

بني اجلن�سني وامل�ساهمة يف تنفيذها؛

- اإبداء الراأي والتدخل وفقا للقانون يف جمالت التعليم من اأجل املواطنة وامل�ساواة 

وعدم التمييز بني الرجل واملراأة، وحماية الأمومة والأبوة، والتوفيق بني احلياة العملية 

وال�سخ�سية والأ�سرية للن�ساء والرجال، ومكافحة العنف ودعم ال�سحايا؛

- تعزيز الوعي العام واعتماد اأف�سل املمار�سات ذات ال�سلة بامل�ساواة بني اجلن�سني يف 

املجالت القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والأ�سرية ومبكافحة التمييز، ل�سيما من 

خالل دعم املنظمات غري احلكومية؛

- اإخبار العموم وتوعيتهم؛

- توفري املعلومات القانونية وتقدمي الدعم النف�سي والجتماعي والقانوين و�سمان 

ال�ستفادة من القانون، خ�سو�سا يف حالت التمييز والعنف؛

- تقوية قدرات املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا املجال وتعزيز م�ساركتها يف 

تنفيذ �سيا�سات املواطنة وامل�ساواة بني اجلن�سني؛

- التعاون مع هيئات املجتمع املدين واملنظمات الدولية واملوؤ�س�سات الأجنبية املماثلة.

املوارد الو�صع والتطور الوظائفالخت�صا�س/املهمة

الربتغال: جلنة املواطنة وامل�صاواة بني اجلن�صني
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اأمثلة للموؤ�ص�صات املعنية مبكافحة التمييز

يف اأمريكا الالتينية
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هيئة عمومية م�ستقلة 

تاأ�س�ست يف عام 2003

غري تابعة مركزيا لالإدارة 

العمومية الفدرالية 

تتمتع بال�سخ�سية املعنوية 

وبا�ستقاللية تقنية واإدارية 

ومالية.

القانون الفدرايل املتعلق 

مبنع التمييز والق�ساء 

عليه.

تقع على عاتق ال�سلطات 

احلكومية التزامات جتاه 

املجل�س.

يعالج املجل�س كل اأ�سباب 

التمييز

يتوىل اأن�سطة النهو�س 

بامل�ساواة واحلماية

املبادئ:  الكفاءة واللتزام 

وامل�ساركة

 

نظام اإدارة �سوؤون املوظفني 

على اأ�سا�س ال�ستحقاق 

وتكافوؤ الفر�س من خالل 

عملية التوظيف والنتقاء 

والأجور والتاأهيل والتقييم 

والرتقي املعمول بها 

بالن�سبة ملوظفي القطاع 

العام.

- و�سع ال�سرتاتيجيات والربامج والإجراءات الهادفة 

اإىل منع التمييز والق�ساء عليه والنهو�س بامل�ساواة؛

- تتبع تنفيذ الت�سريعات اخلا�سة مبكافحة التمييز؛

- اقرتاح وتقييم تنفيذ الربنامج الوطني ملنع التمييز 

والق�ساء عليه وفقا للت�سريع اجلاري به العمل؛

- التاأكد من اتخاذ تدابري وبرامج ملنع التمييز والق�ساء 

عليه يف موؤ�س�سات وهيئات القطاعني العام واخلا�س؛

- اإجناز ون�سر درا�سات واأبحاث وتقارير حول الأنظمة 

القانونية والإدارية واملمار�سات التمييزية يف املجالت 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وعند 

القت�ساء اقرتاح التغيريات املنا�سبة؛

- اإبداء الراأي ب�ساأن م�ساريع الإ�سالحات والقوانني التي 

تعدها موؤ�س�سات القطاع العام؛

- ن�سر التزامات الدولة النا�سئة عن ال�سكوك الدولية 

ذات ال�سلة وت�سجيع تنفيذها من طرف احلكومة، 

وامل�ساركة يف الجتماعات الدولية املتعلقة مبنع التمييز 

والق�ساء عليه؛

- ن�سر وتعزيز املحتويات الهادفة اإىل منع املمار�سات 

التمييزية والق�ساء عليها يف و�سائل الإعالم وغريها؛

- حماية حقوق الأفراد اأو اجلماعات الذين يتعر�سون 

للتمييز عرب امل�ساعدة والتوجيه مبوجب القانون؛

- تلقي التظلمات ومعاجلتها (وفقا للمادة 11 من 

القانون املحدث للمجل�س)؛

- التن�سيق مع موؤ�س�سات القطاع العام (الفدرالية 

واملحلية) والقطاع اخلا�س واملنظمات الوطنية والدولية؛

- التاأكد من تطبيق الهيئات الفدرالية لقانون منع 

التمييز والق�ساء عليه، ومن توفرها على جهاز مماثل 

للمجل�س.

 الو�صع والتطور
الأ�صا�س القانوين 

واملوارد
الوظائفالخت�صا�س/املهمة الوظائف

املك�صيك: املجل�س الوطني ملنع التمييز 
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هيئة لمركزية ذات طابع 

مندمج

اأن�سئ املعهد مبوجب 

قانون �سادر يف بداية �سنة 

.1997

مت اإدخال تعديالت على 

املوؤ�س�سة يف �سنة 2005 

بحيث اأ�سبحت حتت 

اإ�سراف وزارة العدل 

والأمن وحقوق الإن�سان.

القانون املتعلق بالأفعال 

التمييزية

اخلطة الوطنية ملناه�سة 

التمييز

تن�سيق تنفيذ اخلطة 

الوطنية ملناه�سة التمييز

ي�سمل اخت�سا�سه اأ�سباب 

متعددة للتمييز

مبادئ الكفاءة واللتزام 

وامل�ساركة

مندوبيات اإقليمية

- و�سع واقرتاح �سيا�سات وطنية والقيام بتدابري ملمو�سة 

ملكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعن�سرية؛

- القيام مبهام اجلهاز املكلف بتطبيق القانون رقم 

24.515 املحدث للمجل�س الوطني ملناه�سة التمييز 
وال�سهر على حتقيق اأهدافه؛

- ن�سر املبادئ املعيارية للد�ستور واملعاهدات الدولية 

املتعلقة بحقوق الإن�سان؛

- القيام بحمالت تربوية وتوا�سلية لتعزيز التعددية 

الجتماعية والثقافية والق�ساء على املمار�سات القائمة 

على التمييز اأو كراهية الأجانب اأو العن�سرية؛

- تلقي التظلمات �سد ال�سلوك التمييزي وتوفري خدمات 

ال�ست�سارة الكاملة واملجانية لفائدة الأفراد اأو اجلماعات 

التي تعاين من التمييز؛

- الو�ساطة؛

- تقدمي ال�ست�سارة التقنية املتخ�س�سة للنيابة العامة 

واملحاكم ب�ساأن الق�سايا التي تدخل يف نطاق اخت�سا�س 

املجل�س، ب�سفته متعاونا وم�ساعدا للق�ساء؛

- توعية الراأي العام باملواقف واأمناط ال�ضلوك 

التمييزية.

- تعزيز الإجراءات الق�سائية والإدارية ذات ال�سلة، عند 

وجود اأدلة كافية ومع مراعاة مقت�سيات الف�سل 43 من 

الد�ستور الأرجنتيني؛

- تنفيذ اأن�سطة م�سرتكة مع منظمات املجتمع املدين 

العاملة يف جمال مكافحة التمييز.

 الو�صع والتطور
الأ�صا�س القانوين 

واملوارد
الوظائفالخت�صا�س/املهمة الوظائف

الأرجنتني: املعهد الوطني ملناه�صة التمييز

وكراهية الأجانب والعن�صرية
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اأحدثت يف �سنة 2007

ت�ستغل يف اإطار وزارة 

الرتبية والثقافة

قانون �سنة 2004 اقرتاح �سيا�سات وطنية 

وتدابري ملمو�سة ملنع 

العن�سرية وكراهية 

الأجانب والتمييز والق�ساء 

عليها، مبا يف ذلك تدابري 

التمييز الإيجابي

- حتليل و�سعية التمييز والعن�سرية وكراهية الأجانب يف 

البلد، وتقدمي اقرتاحات لل�سلطات العمومية ب�ساأن اإعداد 

اأو تعديل القوانني وال�سيا�سات القائمة؛

- القيام بحمالت تربوية وتكوينية وتعزيزها بهدف 

احلفاظ على التعددية الجتماعية والثقافية والدينية 

والق�ساء على العن�سرية وكراهية الأجانب وجميع اأ�سكال 

التمييز؛

- تلقي ومركزة التظلمات �سد الأعمال القائمة على 

العن�سرية وكراهية الأجانب والتمييز وتتبعها لدى 

املحاكم عند القت�ساء؛

- تقدمي ال�ست�سارة الكاملة واملجانية لالأفراد 

واجلماعات التي تعاين من التمييز والعن�سرية وكراهية 

الأجانب؛

- تقدمي الدعم التقني املتخ�س�س للنيابة العامة واملحاكم 

ب�ساأن الق�سايا التي تدخل يف نطاق اخت�سا�س اللجنة؛

- توعية العموم باملواقف واملمار�سات التي تنطوي على 

العن�سرية وكراهية الأجانب والتمييز والتي ميكن اأن 

تقع يف جميع جمالت احلياة العامة، ل�سيما يف ميادين 

التعليم وال�سحة والرعاية الجتماعية والعمل يف القطاع 

العام اأو لدى الأفراد اأو يف القطاع اخلا�س؛

- ت�سجيع جميع الأن�سطة التي يقوم بها اأ�سخا�س اأو 

موؤ�س�سات ملكافحة العن�سرية وكراهية الأجانب وجميع 

اأ�سكال التمييز مبنح جائزة �سنوية يف هذا ال�ساأن.

 الو�صع والتطور
الأ�صا�س القانوين 

واملوارد
الوظائفالخت�صا�س/املهمة الوظائف

اأوروغواي: اللجنة ال�صرفية ملكافحة العن�صرية

وكراهية الأجانب وجميع اأ�صكال التمييز 
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�سعف ب�سبب عدم 

 ال�ستقرار املوؤ�س�ساتي

(تغيري احلكومات)

جهاز مرتبط بوزارة 

العدل.

اخلطة الوطنية للتنمية 

من اأجل الدميقراطية 

والعي�س امل�سرتك -2006

2010

اإعداد وتن�سيق وتتبع 

ال�سيا�سات وخطط العمل 

املناه�سة للتمييز والهادفة 

اإىل تعزيز امل�ساواة بني 

اجلن�سني والأجيال

 ل مركزية الإجراءات

(ال�سلطات الإقليمية 

والبلدية)

- تقييم تنفيذ اخلطط والربامج املتعلقة بامل�ساواة بني 

الرجل واملراأة وبالإن�ساف والعدالة لفائدة الفئات يف 

و�سعية ه�سة؛

- �سمان البعد العر�ساين للنوع الجتماعي وامل�ساواة 

والإن�ساف لالأجيال والأ�سخا�س املعاقني يف ال�سيا�سات 

القطاعية واحلكامة، من خالل تن�سيق اأن�سطة احلكومة 

واملجتمع املدين؛

- �سياغة مبادئ توجيهية لتقوية اآليات احلماية والوقاية 

والرعاية واإعادة التاأهيل والعقاب على العنف �سد املراأة، 

مبا يف ذلك العنف الأ�سري والعتداء اجلن�سي؛

- �سمان مطابقة القوانني لالتفاقيات الدولية يف جمال 

النوع الجتماعي الأجيال والأ�سخا�س املعاقني؛

- تلقي التظلمات وال�سكاوى املتعلقة بالتمييز ومعاجلتها.

 الو�صع والتطور
الأ�صا�س القانوين 

واملوارد
الوظائفالخت�صا�س/املهمة الوظائف

بوليفيا: نائب الوزير املكلف بالنوع الجتماعي

و�صوؤون الأجيال 
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موؤ�س�سة د�ستورية اأن�سئت 

يف عام 2000 ومت 

تطويرها يف عام 2007 

»ال�سيا�سة الوطنية 

للنهو�س باملراأة و�سمان 

التنمية املندجمة لها«

م�ساعدة رئي�س اجلمهورية 

يف جمال مكافحة التمييز 

�سد املراأة والنهو�س 

بامل�ساواة.

اإدارة عليا يعينها الرئي�س 

مبا�سرة

جمل�س ا�ست�ساري يتكون 

اأ�سا�سا من ممثلي 

احلكومة واملوؤ�س�سات 

الوطنية املكلفة بحقوق 

املراأة

مديريات قانونية وتقنية

وتتوفر غواتيمال اأي�سا على اللجنة الرئا�سية ملكافحة التمييز والعن�سرية �سد ال�سعوب الأ�سلية التي تتوىل كذلك مهمة النهو�س بامل�ساواة واحلماية.

ت�سمل �سالحياتها العديد من املجالت:

- اقرتاح و�سياغة وتتبع وتقييم وحتديث »ال�سيا�سة 

الوطنية للنهو�س باملراأة و�سمان التنمية املندجمة لها«.

- �سمان اإدماج مبادئ امل�ساواة واملنا�سفة بني الرجل 

واملراأة يف جميع املوؤ�س�سات والعمليات املوؤ�س�ساتية 

املتعلقة بت�سميم وتخطيط ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 

واخلطط والربامج التنموية؛

- تعزيز التن�سيق بني موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س 

لعتماد ا�سرتاتيجيات تخدم املراأة من خالل اآليات 

احلوار؛ اتخاذ مبادرات لتنفيذ هذه التفاقيات.

- تعزيز احلوار بني ال�سلطات احلكومية واجلمعيات 

الن�سائية من اأجل تنمية مندجمة للمراأة يف احلياة 

ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

- النهو�س بالو�ساطة وغريها من الو�سائل البديلة حلل 

النزاعات بني الأطراف املعنية يف املجالت التي تتداخل 

فيها ال�سلطات احلكومية واجلمعيات الن�سائية واملراأة.

- �سمان منع وزجر جميع اأ�سكال القمع والتمييز 

والعن�سرية �سد ن�ساء املايا والغاريفونا وال�سينكا 

وامللونات يف احلياة العامة واخلا�سة.

- تقوية الآليات املوؤ�س�ساتية ملنع العنف �سد املراأة 

ومعاجلته وزجره وا�ستئ�ساله.

 الو�صع والتطور
الأ�صا�س القانوين 

واملوارد
الوظائفالخت�صا�س/املهمة الوظائف

غواتيمال: ال�صكرتارية الرئا�صية

املكلفة ب�صوؤون املراأة
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