
 72 / 1صفحة  المغربية المملكة – عاما 52 بعد بيجين ومنهاج إعالن تنفيذ نحو المحرز للتقدم الشاملة الوطنية اجعةرالم

 

 52التقرير الوطني بيجين+

 والمذكرات والدوريات القانونية النصوص: 3الملحق رقم 

 

 القانونية النصوص

 التمييز أشكال كل ومكافحة المناصفة بهيئة المتعلق 41.97 رقم القانون

 النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 911.91 رقم القانون

 النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 911.91 رقم القانون بتطبيق 5.91.122 رقم مرسوم

 بالبـشر اإلتجار بمكافحة المتعلق 54.97 رقـم القانـون

 المنزليين والعمــال العامالت وتشــغيل الشــغل شروط بتحديد المتعلق 91.95 رقــم القانــون

 االجتماعية الرعايـة بمؤسسات المتعلق 22.92 القانـون

 911.91 رقم المالية لقانــون التنظيمــي القانــون

 الذاتي المقاول بنظـام المتعلق 997.91 القانـون

 والطفولة لألسرة االستشاري المجلس بإحداث المتعلق 41.97 القانون

 البصري السمعي باالتصال .المتعلق 44.11 رقم القانون بتتميم القاضي 11.91 رقم القانون

 الجنائي القانون

 النواب مجلس أعضاء بانتخاب المتعلق  9.92.991 رقم تنظيميال القانون

 الترابية الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب المتعلق 21.99 رقم التنظيمي القانون

 المستدامة والتنمية للبيئة الوطني للميثاق 11.95 رقم اإلطار القانون

 يتامىال ألطفالهن الحاضنات هشة وضعية في األرامل للنساء المباشر الدعم من االستفادة ومعايير شروط بتحديد مرسوم

 (5114أبريل 5 بتاريخ 2291 عدد الرسمية الجريدة) تعديله تم كما المغربية الجنسية قانون

 والمذكرات الدوريات

 ةالخاص الحياة حماية حول العامة النيابة رئاسة النساءدورية ضد العنف محاربة قانون حول العامة النيابة رئاسة دورية

 النساء ضد العنف بمحاربة المتعلق 911.91 القانون ظل في لألفراد

 بالبشر اإلتجار ضحايا حماية دورية

 زليينالمن والعمال بالعامالت المتعلقة والتشغيل الشغل شروط بتحديد الخاص القانون حول العامة النيابة رئاسة دورية

 لتطبيقه الالزمة واإلجراءات

 القاصر زواج حول العامة النيابة رئاسة دورية
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 القانونية النصوص
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 التمييز  أشكال كل ومكافحة المناصفة بهيئة المتعلق 41.97 رقم القانون
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 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 911.91القانون رقم 
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 العنف ضد النساء المتعلق بمحاربة  911.91بتطبيق القانون رقم  6.91.1.2مرسوم رقم 
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 بالبـشر اإلتجار بمكافحة المتعلق 64.97 رقـم القانـون

 

 



 72 / 2صفحة  المغربية المملكة – عاما 52 بعد بيجين ومنهاج إعالن تنفيذ نحو المحرز للتقدم الشاملة الوطنية اجعةرالم

 والعمــال العامالت وتشــغيل الشــغل شروط بتحديد المتعلق 91.96 رقــم القانــون

 المنزليين
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 االجتماعية الرعايـة بمؤسسات المتعلق .9..2 القانـون
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  911.91رقم  المالية لقانــون التنظيمــي القانــون
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 الذاتي المقاول بنظـام المتعلق 997.91 القانـون
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  والطفولة لألسرة االستشاري المجلس بإحداث المتعلق 41.97 القانون

  



 72 / 17صفحة  المغربية المملكة – عاما 52 بعد بيجين ومنهاج إعالن تنفيذ نحو المحرز للتقدم الشاملة الوطنية اجعةرالم

 البصري السمعي باالتصال. المتعلق 44.11 رقم القانون بتتميم القاضي 11.91 رقم القانون
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 القانون الجنائي    
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 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب  9.92.991رقم  القانون التنظيمي
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 الترابية الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب المتعلق 1.99.رقم  التنظيمي القانون
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 المستدامة والتنمية للبيئة وطنيال للميثاق 11.96رقم  اإلطار قانونال
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المستدامة للتنمية االستراتيجية اللجنة إحداث مرسوم
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 العائلي التكافل صندوقالمتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من  11.94 القانون
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ة في وضعية هش األرامل للنساء المباشر الدعمبتحديد شروط ومعايير االستفادة من  مرسوم

 الحاضنات ألطفالهن اليتامى

 
(5114أبريل 5 بتاريخ 2291 عدد الرسمية بالجريدة والصادر 5114 سنة في كان تعديل خر  
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 (6114أبريل 6 بتاريخ 91.. عدد الرسمية المغربية كما تم تعديله )الجريدة الجنسية قانون
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 والمذكرات الدوريات
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النساء ضد العنف محاربة قانون حولالعامة  ةرئاسة النياب دورية
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 911.91 قانونالحماية الحياة الخاصة لألفراد في ظل  حولالعامة  ةرئاسة النياب دورية

 النساء ضد العنف محاربةالمتعلق ب



 72 / 74صفحة  المغربية المملكة – عاما 52 بعد بيجين ومنهاج إعالن تنفيذ نحو المحرز للتقدم الشاملة الوطنية اجعةرالم

 بالبشر اإلتجار ضحايا حماية دورية
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 ينالمنزلي والعمال بالعامالت المتعلقة والتشغيل الشغل شروط بتحديد الخاص القانون حول العامة النيابة رئاسة دورية

 لتطبيقه الالزمة اإلجراءاتو
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   القاصر زواج حول العامة النيابة رئاسة دورية     

 


