
 التشاركية والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية والحريات والحكامة الجيدة  مؤسسات وهيئات حماية الحقوق
 والديمقراطية التشاركية هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة هيئات الحكامة الجيدة والتقنين اإلنسان و النهوض بها  هيئات حماية حقوق

المجلس الوطني 
 لحقوق اإلنسان

 مؤسسة الوسيط 
 الجالية مجلس
 بالخارج المغربية

 المناصفة ةئهي
 أشكال كل ومكافحة

 التمييز

الهيأة العليا لالتصال 
 السمعي البصري

 مجلس المنافسة
الهيأة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة 

 ومحاربتها

 لعل األمجلس ال
للتربية والتكوين  

 والبحث العلمي

المجلس االستشاري 
 لألسرة والطفولة

المجلس االستشاري 
للشباب والعمل 

 الجمعوي

المجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان مؤسسة وطنية 

تعددية ومستقلة، تتولى 

جميع القضايا  النظر في

المتعلقة بالدفاع عن حقوق 

اإلنسان والحريات 

 وحمايتها، وبضمان

ممارستها الكاملة، 

والنهوض بها وبصيانة 

كرامة وحقوق وحريات 

والمواطنين،  المواطنات

أفرادا وجماعات، وذلك في 

نطاق الحرص التام على 

المرجعيات الوطنية  احترام

 والكونية في هذا المجال.

 من الدستور 161المادة 

الوسيط مؤسسة وطنية 

مستقلة ومتخصصة، 

مهمتها الدفاع عن الحقوق 

العالقات بين  في نطاق

 اإلدارة والمرتفقين،

واإلسهام في ترسيخ سيادة 

مبادئ  القانون، وإشاعة

العدل واإلنصاف، وقيم 

التخليق والشفافية في 

تدبير اإلدارات 

العمومية  والمؤسسات

والجماعات الترابية 

والهيئات التي تمارس 

صالحيات السلطة 

 العمومية.

 من الدستور 162المادة 

يتولى مجلس الجالية 

المغربية بالخارج، على 

رائه آ، إبداء الخصوص

السياسات  حول توجهات

العمومية التي تمكن 

المغاربة المقيمين بالخارج 

على  من تأمين الحفاظ

عالقات متينة مع هويتهم 

وضمان حقوقهم  المغربية،

 وصيانة مصالحهم، وكذا

المساهمة في التنمية 

البشرية والمستدامة في 

 وطنهم المغرب وتقدمه.

 من الدستور 163المادة 

الهيأة المكلفة تسهر 

بالمناصفة ومحاربة جميع 

أشكال التمييز، المحدثة 

من هذا  19الفصل  بموجب

الدستور، بصفة خاصة، 

احترام الحقوق  على

والحريات المنصوص 

عليها في الفصل المذكور، 

االختصاصات  مع مراعاة

المسندة للمجلس الوطني 

 لحقوق اإلنسان.

 من الدستور 164المادة 

العليا لالتصال تتولى الهيأة 

السمعي البصري السهر 

 على احترام التعبير

التعددي لتيارات الرأي 

والفكر، والحق في 

المعلومة في الميدان 

البصري، وذلك  السمعي

في إطار احترام القيم 

الحضارية األساسية 

 وقوانين المملكة.

 من الدستور 165المادة 

المنافسة هيأة  مجلس

مستقلة، مكلفة في إطار 

تنظيم منافسة حرة 

 الشفافية ومشروعة بضمان

واإلنصاف في العالقات 

االقتصادية، خاصة من 

 خالل تحليل وضبط وضعية

المنافسة في األسواق، 

ومراقبة الممارسات 

المنافية لها والممارسات 

غير المشروعة  التجارية

وعمليات التركيز 

 تكار.االقتصادي واالح

 من الدستور 166المادة 

تتولى الهيأة الوطنية 

للنزاهة والوقاية من 

الرشوة ومحاربتها، 

الفصل  المحدثة بموجب

، على الخصوص، مهام 36

المبادرة والتنسيق 

واإلشراف وضمان تتبع 

سياسات محاربة  تنفيذ

الفساد، وتلقي ونشر 

المعلومات في هذا المجال، 

تخليق  والمساهمة في

العامة، وترسيخ الحياة 

مبادئ الحكامة الجيدة، 

وقيم  وثقافة المرفق العام،

 المواطنة المسؤولة.

 من الدستور 167المادة 

يحدث مجلس أعلى للتربية 

 والتكوين والبحث العلمي.

المجلس هيأة استشارية، 

مهمتها إبداء اآلراء حول 

 كل السياسات العمومية،

والقضايا الوطنية التي تهم 

تكوين والبحث التربية وال

 العلمي، وكذا حول أهداف

المرافق العمومية المكلفة 

بهذه الميادين وسيرها. كما 

السياسات  يساهم في تقييم

والبرامج العمومية في هذا 

 .المجال

 من الدستور 168المادة 

يتولى المجلس االستشاري 

لألسرة والطفولة، المحدث 

 من هذا 32بموجب الفصل 

تتبع الدستور، مهمة تأمين 

والطفولة،  وضعية األسرة

وإبداء آراء حول 

المخططات الوطنية 

  المتعلقة بهذه الميادين،

وتنشيط النقاش العمومي 

حول السياسة العمومية في 

 مجال األسرة، وضمان تتبع

وإنجاز البرامج الوطنية، 

المقدمة من قبل مختلف 

القطاعات، والهياكل 

 المختصة. والهيئات

 تورمن الدس 916المادة 

يعتبر المجلس االستشاري 

للشباب والعمل الجمعوي، 

 33المحدث بموجب الفصل 

هذا الدستور، هيأة  من

استشارية في ميادين 

الشباب والنهوض  حماية

بتطوير الحياة الجمعوية. 

مكلف بدراسة وتتبع  وهو

التي تهم هذه  المسائل

الميادين، وتقديم اقتراحات 

حول كل موضوع اقتصادي 

وثقافي، يهم  واجتماعي

مباشرة النهوض بأوضاع 

الشباب والعمل الجمعوي، 

اإلبداعية،  وتنمية طاقاتهم

وتحفيزهم على االنخراط 

في الحياة الوطنية، بروح 

 المواطنة المسؤولة.

 من الدستور 170المادة 

ظهير شريف رقم 

صادر في  1.11.19

 2011فاتح مارس 

بإحداث المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ج ر 

مارس  3بتاريخ  5922

 574ص  2011

ظهير شريف رقم 

 17صادر في  1.11.25
بإحداث  2011مارس 

مؤسسة الوسيط ج ر 

 17بتاريخ  5926
 802ص  2011مارس 

ظهير شريف رقم 

صادر في  1.07.208

 2007دجنبر  21

بإحداث مجلس الجالية 
المغربية بالخارج ج ر 

يناير  31بتاريخ  5600

 306ص  2008

ظهير شريف رقم 

 21صادر في  1.17.47
بتنفيذ  2017شتنبر 

المتعلق  79.14القانون 

 بهيئة المناصفة
و مكافحة كل أشكال  

 6612التمييز ج ر 

أكتوبر  12بتاريخ 

 5823ص  2017

ظهير شريف رقم 

صادر في  1.16.123

بتنفيذ  1620 غشت 52

المتعلق  11.15القانون 

بإلعادة تنظيم الهيأة 
العليا لإلتصال السمعي 

 6502ج ر  البصري

 2016 شتنبر 22بتاريخ 

 6810ص 

ظهير شريف رقم 

صادر في  1.14.117

بتنفيذ  2014 نيووي 30

المتعلق  20.13القانون 

ج ر  بمجلس المنافسة

 يوليوز 24بتاريخ  6276

 6095ص  2014

ظهير شريف رقم 

 9صادر في  1.15.65
بتنفيذ  2015 يونيو

المتعلق 113.12القانون 

 بالهيئة الوطنية للنزاهة 
 و الوقاية من الرشوة 

 6374ج ر  و محاربتها

 2015 يوليوز 2بتاريخ 

 6075ص 

ظهير شريف رقم 

صادر في  1.14.100

بتنفيذ  2014 ماي 16

 105.12القانون 

بالمجلس األلعل  المتعلق 
للتربية و التكوين و 

ج ر  البحث العلمي

 ماي 19بتاريخ  6257

 5464ص  2014

ظهير شريف رقم 

صادر في  1.16.102

بتنفيذ  2016 يوليوز 02

المتعلق  78.14القانون 

بالمجلس اإلستشاري 
 لألسرة

 6491ج ر  و الطفولة 

 2016 غشت 15بتاريخ 

 5988ص 

ظهير شريف رقم 

 2صادر في  1.17.112
بتنفيذ  8201 يناير

المتعلق  89.15 القانون

اإلستشاري بالمجلس 
للشباب و العمل 

 6640ج ر  الجمعوي

 2018 يناير 18بتاريخ 

 436ص 
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 الهيئات اإلستشارية بالجماعات الترابية
 الجمالعات العماالت و األقاليم الجهات

هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا الجهوية 
 المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة 
 .وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

القضايا المتعلقة هيئة استشارية تختص بدراسة 
 باهتمامات الشباب

هيئة استشارية تهتم بدراسة القضايا الجهوية 
 ذات الطابع االقتصادي

هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا اإلقليمية 
 المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة 
 و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع

 ة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعئهي

 ( هيئات استشارية:3لدى مجلس الجهة ثالث ) تحدث

 ة النوع ؛هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقارب -

 هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب ؛ -

 ة بشراكة مع الفاعلين االقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي.هيئة استشاري -

 يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات و كيفيات تأليفها وتسييرها.

 المتعلق بالجهات 111.14من القانون التنظيمي  117المادة 

تحدث لدى مجلس العمالة أو اإلقليم هيئة 

استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص 

بدراسة القضايا اإلقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة 

 و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة 

 و كيفيات تأليفها و تسييرها.

المتعلق  112.14من القانون التنظيمي  111لمادة ا

 ماالت و األقاليمبالع

تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية 

بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة 

القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص 

ومقاربة النوع تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص 

 ومقاربة النوع".

 يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه

 الهيئة وتسييرها.

المتعلق  113.14من القانون التنظيمي  113المادة 

 بالجماعات

 2018أكتوبر  12ع ع  
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