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مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بت�أ�سي�س هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
 .1بناء على املواد  13و 24و 25من الظهري ال�رشيف رقم  1.11.19ال�صادر يف  25ربيع الأول ( 1423فاحت
مار�س  )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛
وبناء على املذكرة التي �أعدها املجل�س ب�ش�أن هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ،والتي مت اعتمادها
يف الدورة العادية الثالثة للمجل�س املنعقدة بتاريخ � 6أكتوبر 2012؛
ب�أن املجل�س وبعد درا�سة م�سودة م�رشوع القانون املحدد لت�أليف هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
وتنظيمها واخت�صا�صاتها وقواعد �سريها يف �صيغته ال�صادرة يف � 7أبريل 2014؛
وبعد التذكري ب�أنه مل يتو�صل ر�سميا بهذه امل�سودة؛
يقدم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان هذه املذكرة الإ�ضافية املتعلقة مب�سودة م�رشوع القانون ال�سالفة الذكر.

الو�ضع القانوين لهيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز (ديباجة م�سودة م�رشوع القانون)
 .2طبقا للفقرة الأخرية من الديباجة ،تعترب هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز "جهازا" ،بينما مل
ي�ستعمل امل�رشع الد�ستوري هذه العبارة يف تعريفه ملهيئة يف الف�صل  164من الد�ستور .وحيث �إن امل�رشع
الد�ستوري ي�ستخدم فقط عبارات "املجل�س" و"امل�ؤ�س�سة" و"الهيئة" عند و�صف امل�ؤ�س�سات املن�صو�ص عليها
يف الف�صول من � 161إىل  ،170ومن �أجل جتنب �أي خلط داليل ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
ب�إعادة �صياغة الفقرة الأخرية من الديباجة جلعلها مت�سقة حرفيا مع مهمة هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال
التمييز كما هي حمددة يف الف�صلني  19و 164من الد�ستور.

�إدراج التعاريف (على م�ستوى الباب الأول من م�سودة م�رشوع القانون)
 .3ي�سجل املجل�س بارتياح عرب م�سودة م�رشوع القانون لوالية الهيئة يف مكافحة التمييز على �أ�سا�س اجلن�س،
�إال �أن تر�سيخ هذا اخليار ،الذي �سبق و�أن �أو�صى به املجل�س يف مذكرته الرئي�سية حول هذه الهيئة ،يتطلب يف
ر�أي املجل�س �إدراج تعاريف للم�ساواة واملنا�صفة والتمييز �ضد املر�أة على م�ستوى الباب الأول من م�سودة
م�رشوع القانون.
 .4يف هذا ال�صدد ،يو�صي املجل�س ب�أن تتبنى م�سودة م�رشوع القانون تعريف التمييز (املبا�رش وغري املبا�رش)
املمار�س �ضد الن�ساء من طرف �شخ�ص مادي �أو معنوي �أو جمموعة معينة �أو م�ؤ�س�سة عمومية �أو خا�صة ،على
النحو املن�صو�ص عليه يف املادة الأوىل من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
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مــــــــــــذكــــــرة تكميلية مـــــــتــعــلــــــقة
بت�أ�سي�س هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
ويف نف�س الإطار ،يقرتح املجل�س بناء تعاريف املنا�صفة وامل�ساواة بني اجلن�سني ،لأغرا�ض م�سودة م�رشوع
القانون مو�ضوع هذه املذكرة ،على �أ�سا�س الف�صلني  19و 30من الد�ستور واملادتني  3و 4من اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وكذلك على �أ�سا�س التو�صية رقم CM/Rec.(2007)17
ال�صادرة عن جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ب�ش�أن معايري و�آليات حتقيق امل�ساواة بني الن�ساء
والرجال.1
 .5يو�صي املجل�س كذلك بتكري�س م�سودة م�رشوع القانون لالخت�صا�ص اال�ست�شاري لهيئة املنا�صفة
ومكافحة كل �أ�شكال التمييز يف ما يخ�ص درا�سة التدابري الإيجابية ،املن�صو�ص عليها يف الف�صول  6و19
و 30من الد�ستور وكذا يف االتفاقيات الدولية ،ال�سيما املادة  4من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة.

مقرتحات تتعلق مبهمة واخت�صا�صات الهيئة (املادتان  2و 3من م�سودة م�رشوع القانون)
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 .6يالحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن م�سودة م�رشوع القانون ال تُعرف بو�ضوح مهمة هيئة
املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز .ولهذه الغاية ،يو�صي املجل�س ب�إدراج تعريف لهذه املهمة على النحو
املن�صو�ص عليه يف الف�صل  19من الد�ستور� ،أي مكافحة جميع �أ�شكال التمييز املبا�رش وغري املبا�رش وتعزيز
امل�ساواة واملنا�صفة بني الرجل واملر�أة يف جميع املجاالت.
 .7وان�سجاما مع مهمة الهيئة ،يقرتح املجل�س �أن حتدد م�سودة م�رشوع القانون اخت�صا�صات الهيئة كما
يلي :اخت�صا�صات ا�ست�شارية واخت�صا�صات تتعلق بحماية وتعزيز امل�ساواة واملنا�صفة بني الرجال والن�ساء.

مقرتحات تتعلق بتدعيم االخت�صا�صات اال�ست�شارية للهيئة (املادة  4من م�سودة م�رشوع القانون)
 .8من �أجل تعزيز االخت�صا�صات اال�ست�شارية للهيئة ،يقرتح املجل�س �إدراج مقت�ضى �رصيح يف املادة  4من
م�سودة م�رشوع القانون ميكن الهيئة من ممار�سة اخت�صا�صات ا�ست�شارية لدى امللك واحلكومة وجمل�س النواب
وجمل�س امل�ست�شارين.
 .9ويف نف�س ال�سياق ،يو�صي املجل�س ب�إعادة �صياغة الفقرتني  2و 3والفقرة الأخري من املادة  4لإدراج
مقت�ضى يدعو احلكومة وجمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين ،كل يف ما يخ�صه� ،إىل �أن يحيلوا على الهيئة،
ق�صد �إبداء الر�أي ،م�شاريع ومقرتحات القوانني ذات ال�صلة باملنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز �ضد
 – 1اعتمدتها جلنة الوزراء يف  21نونرب  2007خالل االجتماع  1011ملندوبي الوزراء.

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بت�أ�سي�س هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
املر�أة وكذا الإ�سرتاتيجيات املتعلقة ب�سيا�سة الدولة يف املجاالت ال�سالفة الذكر ،ال�سيما تلك املتعلقة بتحقيق
الأهداف املحددة يف الف�صلني  19و 30من الد�ستور .وبغية تر�شيد ممار�سة هذه الوظيفة اال�ست�شارية ،يقرتح
املجل�س �إ�ضافة مقت�ضى يلزم الهيئة ب�إبداء ر�أيها ب�ش�أن امل�شاريع واملقرتحات والق�ضايا املحالة عليها من قبل
احلكومة والربملان يف �أجل �أق�صاه �شهران ابتداء من تاريخ الإحالة .و�إذا مل ت�صدر الهيئة ر�أيها خالل هذا
الأجل ،يتم اعتبار �أن امل�شاريع واملقرتحات والق�ضايا املعرو�ضة عليها ال تثري �أية مالحظة من قبلها.

حتديد نطاق االخت�صا�صات اال�ست�شارية للهيئة يف جمال امللتم�سات والعرائ�ض (املادة  4من م�سودة م�رشوع
القانون)
 .10تخول املادة  4من م�سودة م�رشوع القانون اخت�صا�صات ا�ست�شارية للهيئة يف ما يخ�ص امللتم�سات
والعرائ�ض .و�إذ ينوه املجل�س مبقاربة احلكومة الهادفة �إىل تو�سيع جمال االخت�صا�صات اال�ست�شارية للهيئة ،ف�إنه
يو�صي ب�إ�ضافة �صيغة �إىل الفقرة الرابعة من املادة  4تو�ضح �أن ممار�سة الهيئة الخت�صا�صاتها اال�ست�شارية يف
ما يتعلق بامللتم�سات والعرائ�ض يجب �أن تراعي مقت�ضيات القوانني التنظيمية املن�صو�ص عليها يف الف�صلني
 14و 15من الد�ستور .ويذكر املجل�س يف هذا ال�صدد مبقرتحاته املتعلقة بالوظائف اال�ست�شارية للهيئة والتي
قدمها يف الفقرة  2.13من مذكرته الرئي�سية.

مقرتحات ب�ش�أن اخت�صا�صات الهيئة يف جمال احلماية (املادة  5من م�سودة م�رشوع القانون)
 .11يالحظ املجل�س �أن �صياغة املادة  5من م�سودة م�رشوع القانون ال تت�ضمن مقت�ضيات وا�ضحة يف ما
يتعلق باخت�صا�صات الهيئة يف جمال احلماية .ويبدو �أن �صياغة هذه املادة قد تت�ضمن خماطر اختزال �صالحيات
الهيئة يف جمال احلماية �إىل جمرد الر�صد والتتبع ،و�إن كانت املادة  5تكر�س اخت�صا�ص الهيئة يف جمال تلقي
ال�شكايات ودرا�ستها .وبالفعل ،ف�إن م�صطلح "الهيئة" ي�شري �إىل م�ؤ�س�سة ذات اخت�صا�صات �شبه ق�ضائية
تتجاوز جمرد معاجلة ال�شكايات و�إحالتها .وعلى هذا الأ�سا�س ،يو�صي املجل�س ب�إعادة �صياغة املادة  5من
م�سودة م�رشوع القانون على �ضوء املقرتحات الواردة يف مذكرته الرئي�سية ب�ش�أن هيئة املنا�صفة ومكافحة
كل �أ�شكال التمييز ،خ�صو�صا تلك املتعلقة مبكون "احلماية" (انظر امللحق رقم .)1
 .12وي�شري املجل�س �أي�ضا �إىل �أن الر�أي ال�صادر عن مفو�ض حقوق الإن�سان يف جمل�س �أوروبا ب�ش�أن الهياكل
الوطنية لتعزيز امل�ساواة يف  21مار�س  2011يو�صي على اخل�صو�ص بتخويل امل�ؤ�س�سات الوطنية املكلفة
مبكافحة التمييز اخت�صا�صات ت�شمل "تقدمي امل�ساعدة امل�ستقلة ل�ضحايا التمييز الذين يرغبون يف اللجوء �إىل
العدالة" و�إجراء "حتقيقات م�ستقلة ب�ش�أن �أعمال التمييز".2
 – 2الر�أي ال�صادر عن مفو�ض حقوق الإن�سان يف جمل�س �أوروبا ب�ش�أن الهياكل الوطنية لتعزيز امل�ساواة� ،سرتا�سبورغ 21 ،مار�س ،2011
مفو�ض حقوق الإن�سان (�( 2 )2011ص.)7 .
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بت�أ�سي�س هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
 .13و�أخريا ،يقرتح املجل�س التن�صي�ص يف م�سودة م�رشوع القانون على متكني �أعوان حملفني تابعني للهيئة
من �إجراء اختبارات للتمييز من �أجل ر�صد �سلوك �أو و�ضع يحتمل �أن يكون متييزيا .ويتمثل �أحد التدابري
املواكبة لهذا املقرتح يف تعديل قانون امل�سطرة اجلنائية بغية االعرتاف بنتائج اختبارات التمييز يف �إطار ق�ضايا
التمييز املعرو�ضة على الق�ضاء .وين�سجم هذا املقرتح مع تو�صيات ال�شبكة الأوروبية لهيئات تعزيز امل�ساواة
( )EQUINETال�صادرة يف ر�أيها حول "هيئات مكافحة التمييز :ال�صعوبات والفر�ص احلالية"�( ،أكتوبر
 .)2012و�أكدت ال�شبكة على "�رضورة تعزيز حماية �ضحايا التمييز" من خالل "�إدراج مقت�ضيات قانونية
ت�سمح مبكافحة التمييز ب�شكل وقائي".3

حتديد نطاق بع�ض اخت�صا�صات الهيئة يف جمال الر�صد والتتبع (املادة  5من م�سودة م�رشوع القانون)
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 .14يقرتح املجل�س حتديد نطاق بع�ض اخت�صا�صات الهيئة يف جمال الر�صد والتتبع ،نظرا لوجود احلاجة،
من جهة� ،إىل تكري�س مبد أ� التكامل بني جماالت تدخل امل�ؤ�س�سات املن�صو�ص عليها يف الف�صول من 161
�إىل  170من الد�ستور ،ومن جهة �أخرى �رضورة تعزيز اخت�صا�صات الهيئة يف جمال تتبع ال�شكايات .وحتقيقا
لهذه الغاية ،يقرتح املجل�س �إ�ضافة مقت�ضى �إىل الفقرة  2من املادة  5ي�سمح للهيئة بتقدمي تقارير �إىل ال�سلطات
املخت�صة تت�ضمن النتائج املتو�صل �إليها بعد درا�سة ال�شكايات ،مرفقة بتو�صيات الهيئة.
 .15ويف نف�س ال�سياق ،يو�صي املجل�س ب�إ�ضافة �صيغة �إىل الفقرة  7من املادة  5تو�ضح �أن اخت�صا�صات الهيئة
يف جمال ر�صد الربامج املقدمة يف و�سائل الإعالم يجب �أن متار�س دون الإخالل بال�صالحيات املخولة للهيئة
العليا لالت�صال ال�سمعي الب�رصي.
 .16ويف الأخري ،يقرتح املجل�س حتديد نطاق اخت�صا�صات الهيئة يف جمال الو�ساطة ،الواردة يف الفقرة 10
من املادة  ،5من �أجل ا�ستبعاد �أي �إمكانية للو�ساطة يف حاالت العنف �ضد الن�ساء والفتيات .ويذكر املجل�س
يف هذا ال�صدد بالنقطة (�أ) من الفقرة  20من ر�أيه ب�ش�أن م�رشوع القانون املتعلق مبحاربة العنف �ضد الن�ساء.4

مقرتحات ب�ش�أن نظام التنايف (املادتان  8و 19من م�سودة م�رشوع القانون)
 .17يذكر املجل�س ،من وجهة نظر ت�رشيعية� ،أن اختيار تعيني �أع�ضاء الهيئة من قبل امللك يعني منطقيا عدم
جدوى التن�صي�ص يف م�سودة م�رشوع القانون على �رضورة متتع الأع�ضاء باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .غري
 – 3ال�شبكة الأوروبية لهيئات تعزيز امل�ساواة" ،هيئات مكافحة التمييز :ال�صعوبات والفر�ص احلالية"� ،أكتوبر � ،2012ص.24 .
 – 4اقرتح املجل�س "يف ما يتعلق بجميع �أ�شكال العنف التي تدخل يف نطاق تطبيق هذا القانون ،حظر الطرق البديلة لت�سوية النزاعات،
مبا يف ذلك الو�ساطة وال�صلح".

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بت�أ�سي�س هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
�أنه يجب التن�صي�ص على �أن فقدان احلقوق املدنية وال�سيا�سية ي�ؤدي �إىل فقدان الع�ضوية يف الهيئة .ويو�صي
املجل�س �أي�ضا بتو�سيع نظام التنايف اخلا�ص ب�أع�ضاء الهيئة ،ذلك �أن املادة  19من م�سودة م�رشوع القانون تن�ص
على �أن الع�ضوية يف الهيئة تقت�ضي التفرغ التام ملهامها.
 .18ويف هذا ال�صدد ،يقرتح املجل�س �أال يجوز اجلمع بني �صفة الع�ضوية يف الهيئة واملهام التالية:
• الع�ضوية يف احلكومة �أو جمل�س النواب �أو جمل�س امل�ست�شارين �أو املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أو
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �أو م�ؤ�س�سات و هيئات حماية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة
والتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�شاركية �أو املجال�س املن�صو�ص عليها يف الف�صول  5و 41و54
من الد�ستور؛
• ممار�سة �أية وظيفة عمومية �أخرى �أو مهمة عامة انتخابية �أو �شغل من�صب مهما كان مقابل �أجر يف �رشكة
يكون �أكرث من ن�صف ر�أ�سمالها مملوكا ل�شخ�ص معنوي �أو �أكرث من �أ�شخا�ص القانون العام �أو يف �رشكة
للم�ساهمة يكون �أكرث من  30%من ر�أ�سمالها مملوكا ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ل�شخ�ص معنوي �أو �أكرث
من �أ�شخا�ص القانون العام� ،أو يف ال�رشكات واملقاوالت التي متلك فيها الدولة �أو امل�ؤ�س�سات العمومية �أو
اجلماعات الرتابية على انفراد �أو ب�صفة م�شرتكة ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش� ،سلطة مرجحة يف اتخاذ القرار؛
• مزاولة مهام غري متثيلية ت�ؤدي الأجرة عنها دولة �أجنبية �أو منظمة دولية �أو منظمة دولية غري حكومية.
 .19يقرتح املجل�س تخويل �أع�ضاء الهيئة �إمكانية ممار�سة وظائف التدري�س والبحث على �أ�سا�س تطوعي،
ب�شكل ال ينبغي �أن يتعار�ض مع واجب التحفظ .ويهدف هذا االقرتاح �إىل متكني �أع�ضاء الهيئة من امل�ساهمة
يف تطوير التعليم والبحث حول الق�ضايا املتعلقة باملنا�صفة ومكافحة التمييز.

مقرتحات ب�ش�أن ت�أليف الهيئة وهيكلتها (املادة  11من م�سودة م�رشوع القانون)
 .20وفقا مل�سودة م�رشوع القانون ،تت�ألف الهيئة من جهازين :املجل�س الأعلى الذي يتوفر على �سلطة تقريرية
واملجل�س اال�ست�شاري الذي يتوىل وظائف ا�ست�شارية .ويف هذا الإطار ،يقرتح املجل�س التن�صي�ص يف م�سودة
م�رشوع القانون على �إحداث جهاز للقيادة التقنية .فبالنظر لطبيعة الهيئة واخت�صا�صاتها ،يكت�سي دور هذا
اجلهاز وم�ساهمته �أهمية بالغة يف متكني الهيئة من القيام بجميع املهام املوكلة �إليها.
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مــــــــــــذكــــــرة تكميلية مـــــــتــعــلــــــقة
بت�أ�سي�س هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
املجل�س الأعلى للهيئة (املادتان  11و 13من م�سودة م�رشوع القانون)
 .21يالحظ املجل�س �أن املادة  11من م�سودة م�رشوع القانون تنزع �إىل احلد من �سلطة امللك يف اختيار
الأع�ضاء الذين يعينهم داخل املجل�س الأعلى للهيئة ،مع �إدراج ممثل عن املجل�س العلمي الأعلى يف ت�أليف
هذا املجل�س .ويف ما يتعلق بهذه النقطة بالذات ،يذكر املجل�س بالفقرة  17من مذكرته الرئي�سية التي يدعو
فيها �إىل "احلر�ص على تفادي عوامل �شلل �سري عمل الهيئة التي يحتمل �أن ترتتب عن تداخل حمددات �سيا�سية
و�إيديولوجية .وبالنظر �إىل خ�صو�صية والية الهيئة ،ف�إن ال�رشعيات الناجمة عن �أمناط تعيني الأع�ضاء على
�أ�سا�س التمثيلية ال�سيا�سية �أو احرتام تعدد التيارات الإيديولوجية ،من �ش�أنها �أن ترهن ب�شكل جدي جناعة
م�ؤ�س�سة من هذا النوع".
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 .22انطالقا من العنا�رص امل�شار �إليها ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إعادة �صياغة الفقرة الثانية
من املادة  11من م�سودة م�رشوع القانون للتن�صي�ص على �أن الأع�ضاء الثالثة للمجل�س الأعلى للهيئة (مبن
فيهم الرئي�سة �أو الرئي�س) الذين يختارهم امللك يختارون من بني ال�شخ�صيات امل�شهودة لها بخربتها الكبرية
وم�ساهمتها القيمة يف جمال مكافحة التمييز �ضد املر�أة وتعزيز امل�ساواة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقرتح املجل�س رفع عدد اجتماعات املجل�س الأعلى للهيئة �إىل مرتني يف ال�شهر بدال من
مرة واحدة (املادة  13من م�سودة م�رشوع القانون)

و�ضعية الأمني العام للهيئة (املادة  34من م�سودة م�رشوع القانون)
 .23تن�ص املادة  34من م�سودة م�رشوع القانون على �أن التعيني يف من�صب الأمني العام للهيئة يتم التداول
ب�ش�أنه يف جمل�س احلكومة طبقا للقانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق مب�سطرة التعيني يف املنا�صب العليا.
ويذكر املجل�س يف هذا ال�صدد بقرار املجل�س الد�ستوري رقم  30( 932يناير  )2014ب�ش�أن القانون التنظيمي
للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي الذي �أوجب تعيني الكاتب العام لهذا املجل�س من قبل امللك.

امللحق رقم : 1
مقتطفات من مذكرة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
ب�ش�أن هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز :تو�صيات تتعلق باخت�صا�صات الهيئة يف جمال احلماية
 1.13فيما يخ�ص املكون املتعلق ب"احلماية" ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتماد انتداب
ذو طبيعة �شبه ق�ضائية وذلك ليتم عك�س روح ون�ص مقت�ضيات الد�ستور .ذلك �أن م�صطلح "هيئة" يحيل
على م�ؤ�س�سة باخت�صا�صات �شبه-ق�ضائية تتجاوز جمرد درا�سة ال�شكايات و�إحالتها .كما �أن �إن�شاء جهاز �شبه
ق�ضائي ي�ستقي وجاهته وتربيره من ال�صعوبات التي يواجهها املتقا�ضون -خا�صة الن�ساء والفتيات الأكرث
قابلية للتعر�ض للتمييز /العنف -للولوج �إىل الق�ضاء وامتالك حقوقهن .ويف هذا ال�صدد ،يجدر متكني الهيئة
من الوظائف التالية:
• تلقي �شكايات اخلوا�ص ،وممثليهم واملنظمات غري احلكومية ،واملنظمات ال�سو�سيو مهنية وغريها من
املنظمات التمثيلية ؛
• �إخبار امل�شتكني بحقوقهم وبطرق الطعن املتاحة ؛
• درا�سة ال�شكايات وفق املعايري وامل�ساطر املعتمدة وتوجيهها نحو ال�سلطات املخت�صة والفاعلني الآخرين
املعنيني ؛
• التدخل لدى ال�سلطات وغريها من الهي�آت املعنية بال�شكايات من �أجل �إيجاد حل لها ،عن طريق ال�صلح/
الو�ساطة ،وذلك من خالل قرار ملزم (يحدده القانون) ؛
• متتيع الهيئة باخت�صا�ص التحقيق لدى امل�ؤ�س�سات العمومية ،اخلا�صة والهي�آت الأخرى املن�ش�أة ،من خالل
ت�ضمني �أطرها وكالء خمت�صني ومعتمدين لهذه املهمة ؛
• متتيع الهيئة ب�صالحية الت�صدي التلقائي حلاالت التمييز وعر�ض الق�ضايا �أمام املحاكم ؛
• �إعداد تو�صيات لل�سلطات العمومية وغريها من الفاعلني املعنيني من خالل اقرتاح �إ�صالح القوانني
واملمار�سات الإدارية وغريها على �أ�سا�س حتليل ال�شكايات وتقييم م�سل�سل الت�سويات ؛
• �ضمان ال�سهر على تتبع حاالت التمييز /العنف وما مت اتخاذه من قرارات ب�ش�أن التو�صيات.
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