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 25التقر�ر الوط�ي بيج�ن+

 25تقریر المملكة المغربیة بیجین+ مراجع: 1الملحق رقم 

 :القانونية النصوص

 .2011 املغر�ي الدستور  •

 القانونية النصوص •

 التمي�� أش�ال �ل وم�افحة املناصفة ��يئة املتعلق 79.14 رقم القانون  •

 النساء ضد العنف بمحار�ة املتعلق 103.13 رقم القانون  •

 النساء ضد العنف بمحار�ة املتعلق 103.13 رقم القانون  بتطبيق 2.18.856 رقم مرسوم •

 بالبـشر اإلتجار بم�افحة املتعلق 27.14 رقـم القانـون  •

 املن�لي�ن والعمــال العامالت و�شــغيل الشــغل شروط بتحديد املتعلق 19.12 رقــم القانــون  •

 االجتماعية الرعايـة بمؤسسات املتعلق 65.15 القانـون  •

 130.13 رقم املالية لقانــون  التنظيمــي القانــون  •

 الذا�ي املقاول  بنظـام املتعلق 114.13 القانـون  •

 والطفولة لألسرة االستشاري  املجلس بإحداث املتعلق 78.14 القانون  •

 البصري  السم�� باالتصال. املتعلق 77.03 رقم القانون  بتتميم القا��ي 83.13 رقم القانون  •

 ا�جنائي القانون  •

 النواب مجلس أعضاء بانتخاب املتعلق  1.16.118 رقم التنظي�ي القانون  •

 ال��ابية ا�جماعات مجالس أعضاء بانتخاب املتعلق 59.11 رقم التنظي�ي القانون  •

 املستدامة والتنمية للبيئة الوط�ي للميثاق 99.12 رقم اإلطار القانون  •

 ا�حاضنات هشة وضعية �� األرامل للنساء املباشر الدعم من االستفادة ومعاي�� شروط بتحديد مرسوم •

 اليتامى ألطفالهن

 )2007أبر�ل 2 بتار�خ 5513 عدد الرسمية ا�جر�دة( �عديلھ تم كما املغر�ية ا�جنسية قانون  •

 واملذكرات الدور�ات

 النساء ضد العنف محار�ة قانون  حول  العامة النيابة رئاسة دور�ة •

 بمحار�ة املتعلق 103.13 القانون  ظل �� لألفراد ا�خاصة ا�حياة حماية حول  العامة النيابة رئاسة دور�ة •

 النساء ضد العنف

 بالبشر اإلتجار �حايا حماية دور�ة •

 بالعامالت املتعلقة والتشغيل الشغل شروط بتحديد ا�خاص القانون  حول  العامة النيابة رئاسة دور�ة •

 لتطبيقھ الالزمة واإلجراءات املن�لي�ن والعمال
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 القاصر زواج حول  العامة النيابة رئاسة دور�ة •

 ال��امج وا�خطط :

 2016-2012" إكرام" للمساواة ا�ح�ومية ا�خطة •

 اإل�سانوحقـوق  الديمقراطيةمجـال  ��خطـة العمـل الوطنيـة  •

 السياسة العمومية �حماية الطفولة  •

 عاقةإالعمومية املندمجة لل��وض بحقوق األ�خاص �� وضعية  السياسة  •

 ال��نامج الوط�ي التنفيذي للسياسة العمومية �حماية الطفولة •

 2030االس��اتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  •

 2030-2015الرؤ�ة االس��اتيجية إلصالح منظومة ال��بية والت�و�ن والبحث العل�ي  •

 املخطط الوط�ي لل��وض بالتشغيل •

 2021-2018ا�خطة الوطنية إلصالح اإلدارة  •

 اس��اتيجية مأسسة مقار�ة النوع �� الوظيفة العمومية •

 2025املخطط الوط�ي لل�حة �� أفق  •

 2016، للمساواة ا�ح�ومية ا�حصيلة اإلجمالية ل�خطة •

 2021-2017" 2 إكرام" للمساواة ا�ح�ومية ا�خطة •

 2019 "،2 إكرام" للمساواة ا�ح�ومية ) لتن�يل ا�خطة2018-2017املرحلية (ا�حصيلة  •

 التوصيات والقرارات األممية :

 واالجتماعية االقتصادية با�حقوق  املعنية ل�جنة ا�ختامية املالحظات من 36 الفقرة �� الواردة التوصية •

 االقتصادية با�حقوق  ا�خاص الدو�� العهد تنفيذ ب املتعلق الرا�ع الدوري التقر�ر �شأن والثقافية

 .2015 أكتو�ر 8 �� املعتمدة والثقافية واالجتماعية

 قبل من املعتمدة الشامل الدوري االستعراض آللية من ا�جولة الشاملة ،161و 144 و143 رقم التوصيات •

 .2017 شتن�� �� اآللية ��ذه املع�ي العامل الفر�ق

 التقار�ر والدراسات

 .2019 لسنةالنوع  منظور  من النتائج ع�� القائمة امل��انية حول  �رتقر  •

تقر�ر املجلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي حول "ا�حماية االجتماعية �� املغرب: واقع ا�حال، ا�حصيلة  •

 6724، والذي تـم �شـره فـي ا�جر�ـدة الرسـمية عـدد االجتماعية" وسبل �عز�ز أنظمة الضمان واملساعدة

 2018 نون�� 08بتار�ـخ 

 2015، 20+ بيج�ن عمل خطة تقييم حول  املغر�ية اململكة تقر�ر •

 2016املستدامة،  بالتنمية وعالقتھ املرأة تمك�ن حول  املغر�ية اململكة تقر�ر •

 2017التغيــر،  �� اآلخــذ العمــل عــالم �� اقتصــاديا املــرأة تمكــ�ن حول  املغر�ية اململكة تقر�ر •

 والفتيات وتمك�ن النساء ا�جنس�ن ب�ن املساواة لتحقيق والفرص التحديات حول  املغر�ية اململكة تقر�ر •

 2018، القرو�ات
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 من املستدامة والبنيات العمومية ل�خدمات الولوج االجتماعية، ا�حماية نظم حول  املغر�ية اململكة تقر�ر •

 2019،والفتيات النساء وتمك�ن ا�جنس�ن ب�ن املساواة أجل

 النتائج االجتما��، تركيب النوع حسب االجتماعية ا�حماية نظام معرفة تحس�ن أجل من م�خص دراسة •

 وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة.والتوصيات، 

شتن��  23و  22، الوطنية تحلي��، املناظرة م�خص-االجتماعية  وا�حماية العمل حول  النوع منظور  من دراسات •

2014 

  2017-تقر�ر املجلس االقتصادي واالجتما�� حول الفوارق االجتماعية واملجالية •
 والثقافية واالجتماعية االقتصادية ا�حياة يافيال��وض باملساواة تقر�ر املجلس االقتصادي واالجتما�� حول  •

 "وتْوصيات حقائق :االقتصادية ا�حياة �� النساء ضّد  التمي�� أش�ال “" والسياسية

وضوعا�ي حول مدى جاهز�ة املغرب لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتقر�ر املجلس األع�� ل�حسابات  •

2015-2030 

 مساهمات القطاعات الوزار�ة  واملؤسسات الوطنية  

 املجلس الوط�ي �حقوق اإل�سان مساهمة •

 وزارة الدولة امل�لفة بحقوق اإل�سان مساهمة •

 الدو�� وزارة الشؤون ا�خارجية والتعاون  مساهمة •

 مساهمة وزارة االقتصاد واملالية •

 املدير�ة العامة ل�جماعات املحلية -مساهمة وزارة الداخلية •

 وزارة العدلمساهمة  •

 رئاسة النيابة العامةمساهمة  •

 مساهمة وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو�ة واملياه والغابات •

 واللوجيستيك واملاء  مساهمة  وزارة التجه�� والنقل •

 ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� والبحث العل�ي مساهمة وزارة •

 وزارة ال�حة  مساهمة •

 مساهمة وزارة الشغل واإلدماج امل�ي   •

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مساهمة •

 امل�لفة باملغار�ة املقيم�ن با�خارج وشؤون ال�جرة مساهمة الوزارة •

 مساهمة وزارة الصناعة واالستثمار  والتجارة واالقتصاد الرق�ي •

 السك�ى وسياسة املدينةإعداد ال��اب الوط�ي والتعم�� و  مساهمة وزارة  •

 ا�ح�ومة امل�لفة  بإصالح اإلدارة و�الوظيفة العموميةمساهمة  الوزارة املنتدبة لدى رئيس  •

 امل�لفة بالشؤون العامة وا�ح�امةاملنتدبة لدى رئيس ا�ح�ومة الوزارة مساهمة   •

 بالعالقات مع ال��ملان واملجتمع املد�يامل�لفة املنتدبة لدى رئيس ا�ح�ومة  مساهمة الوزارة •

 الشباب والر�اضة مساهمة وزارة •

 االتصال والثقافة مساهمة وزارة •

بالصيد  امل�لفة-والغاباتمساهمة كتابة الدولة لدى وز�ر الفالحة والصيد البحري و التنمية القرو�ة واملياه  •

 -البحري 
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 -امل�لفة باملاء-واملاء  واللوجيستيك والنقل وز�ر التجه��الدولة لدى  مساهمة كتابة •

 -بالتنمية املستدامة امل�لفة-املستدامةنمية الدولة لدى وز�ر الطاقة واملعادن والت مساهمة كتابة •

 -امل�لفة باالس�ان-مساهمة كتابة الدولة لدى وز�ر إعداد ال��اب الوط�ي التعم�� والسك�ى وسياسة املدينة  •

امل�لفة -مساهمة كتابة الدولة لدى وز�ر ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� والبحث العل�ي  •

 –ي بالت�و�ن امل�

امل�لفة -مساهمة كتابة الدولة لدى وز�ر ال��بية الوطنية والت�و�ن امل�ي والتعليم العا�� والبحث العل�ي  •

 – بالتعليم العا��

 املندو�ية السامية للتخطيطمساهمة  •

 مساهمة املندو�ية السامية للمياه والغابات ومحار�ة الت�حر •

 مساهمة مؤسسة التعاون الوط�ي •

 التنمية االجتماعيةمساهمة و�الة  •

 وإعادة اإلدماج ال�جون  إلدارة العامة املندو�يةمساهمة  •
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