
 
25التقر�ر الوط�ي بيج�ن+  

إلى اآلن (ماي  2015/ أو تعدیلھا منذ سنة و التشریعات التي تم إصدارھا :4الملحق رقم 
2019( 

 

 التشریعات الصادرة: .1
 ا�جر�دة الرسمية القانون 

املتعلق  79.14رقم القانون 

��يئة املناصفة وم�افحة �ل 

 أش�ال التمي��

 31( 1438من ذي ا�حجة  30صادر ��  1.17.47رقم ظه�� شر�ف

 املناصفة ��يئة املتعلق 79.14القانون رقم  ) بتنفيذ2017سبتم�� 

 التمي�� أش�ال �ل وم�افحة

 12( 1439 محرم 21 بتار�خ 6612 عدد الرسمية ا�جر�دة |

 .5823 ص ،)2017 أكتو�ر

 103.13القانــون رقــم 

العنــف  بمحار�ة املتعلق

 ضــد النســاء

 22( 1439جمادى اآلخرة  5صادر ��  1.18.19 رقم ظه�� شر�ف

املتعلق بمحار�ة العنف  103.13القانون رقم  ) بتنفيذ2018ف��اير 

 .اءضد النس

 اآلخرة جمادى 23 بتار�خ 6655 عدد الرسمية ا�جر�دة |

 .1449 ص ،)2018 مارس 12( 1439

املتعلق  27.14 رقـم القانـون 

 شربالبـ اإلتجار بم�افحة

 25( 1437من ذي القعدة  21صادر ��  1.16.127 رقم ظه�� شر�ف

املتعلق بم�افحة  27.14القانون رقم  ) بتنفيذ2016أغسطس 

 .االتجار بالبشر

 1437ذو ا�حجة  17بتار�خ  6501ا�جر�دة الرسمية عدد  |

 .6644) ص: 2016 سبتم�� 19(

املتعلق  19.12القانــون رقــم 

الشــغل  شروطتحديد ب

ــال موالعمالت و�شــغيل العا

 املن�لي�ن

 10( 1437من ذي القعدة  6صادر ��  1.16.121 رقم ظه�� شر�ف

 بتحديد شروط 19.12القانون رقم  ) بتنفيذ2016أغسطس 

 .املن�لي�نــال موالعمالت الشــغل و�شــغيل العا

 1437ذو القعدة  18بتار�خ  6493الرسمية عدد ا�جر�دة  |

 .6175) ص: 2016 أغسطس 22(

 املتعلق 65.15القانـون 

الرعايـة  بمؤسسات

 االجتماعية

 يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية 65.15قانون رقم 

أبر�ل  23( 1439شعبان  6بتار�خ  6667ا�جر�دة الرسمية عدد 

 .2339 )، ص:2018

القانــون التنظيمــي ا�جديــد 

 املاليةلقانــون 

يونيو  2( 1436 من شعبان 14صادر ��  1.15.62 رقم ظه�� شر�ف

 لقانون املالية. 130.13رقم التنظيمي القانون  ) بتنفيذ2015
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 ا�جر�دة الرسمية القانون 

 18( 1436 فاتح رمضانبتار�خ  6370ا�جر�دة الرسمية عدد  |

 .5810) ص: 2015يونيو 

بنظـام  املتعلقالقانـون 

 الذا�ي املقاول 

 19( 1436 من ر�يع اآلخر 29 �� صادر 1.15.06 رقم شر�ف ظه��

 املقاول بنظـام  املتعلق 114.13 رقم القانون  بتنفيذ) 2015 ف��اير

 .الذا�ي

جمادى  21الصادرة بتار�خ  6342ا�جر�دة الرسمية عدد  |

 .1593)، ص: 2015مارس  12(  1436األو�� 

 بإحداث املتعلق القانون 

 لألسرة االستشاري  املجلس

 يونيو 21 بتار�خ والطفولة

 با�جر�دة وصدوره ،2016

 غشت 15 بتار�خ الرسمية

2016. 

يوليو  20( 1437من شوال  15 �� صادر 1.16.102 رقم شر�ف ظه��

باملجلس االستشاري  املتعلق 78.14 رقم القانون  بتنفيذ) 2016

 لألسرة والطفولة.

 6491عدد السنة ا�خامسة �عد املائة ا�جر�دة الرسمية  |

)، 2016أغسطس  15( 1437ذو القعدة  11بتار�خ  الصادرة

 5988ص:

 باإلعالم املتعلق القانون 

 البصري  السم��

 4( 1436من شوال  18 �� صادر 1.15.120 رقم شر�ف ظه��

القا��ي بتتميم  83.13 رقم القانون  بتنفيذ) 2015أغسطس 

 املتعلق باالتصال السم�� البصري. 77.03القانون رقم 

ذو القعدة  8بتار�خ  الصادرة 6389ا�جر�دة الرسمية عدد  |

 7229)، ص:2015أغسطس  24( 1436

القانون االطار بمثابة 

ميثاق وط�ي للبيئة 

 والتنمية املستدامة

 1435جمادى األو��  4صادر يف  1-14-09شر�ف رقم  ��ظه

بمثابة ميثاق  99-12رقم اإلطار -بتنفيذ القانون  2014س مار 6

 .ةستدامي للبيئة والتنمية املوط�

 20 - 1435 �جمادى األو� 18بتار�خ  6240ا�جر�دة الرسمية عدد  

 3149ص :  .  2014س  مار 
 

 التشریعات المعدلة: .2
 1القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب -

 املادة املعدلة املادة قبل التعديل

 :23املادة  :23املادة 

أغسطس 10(1437القعدة  ذي 6بتار�خ 1.16.118 الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم 20.16القانون التنظي�ي رقم 1

 .5853)، ص: 2016أغسطس  11( 1437.ذو القعدة  7بتار�خ  6490ا�جر�دة الرسمية عدد  ،)2016
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 الدائرة صعيد ع�� االنتخابات يخص فيما

 �ل وكيل ع�� يجب الوطنية، االنتخابية

 بمقر بنفسھ يودع أن م���ح �ل أو الئحة

 املنصوص لإلحصاء، الوطنية ال�جنة كتابة

 القانون  هذا من 85 املادة �� عل��ا

 نظائر ثةثال �� بال��شيح التصر�ح التنظيمي،

 أن و�جب. أعاله إل��ا املشار اآلجال داخل

 نيتضم جزأين ع�� ال��شيح الئحة �شتمل

 م���حة) 60( ست�ن أسماء م��ا األول  ا�جزء

 ��ام الثا�ي ا�جزء يتضمن و ترتي��ن بيان مع

 تز�د ال ذكرا م���حا) 30( ثالث�ن أسماء

 تار�خ �� شمسية سنة أر�ع�ن ع�� س��م

 .2ترتي��م بيان مع االق��اع

ع�� صعيد الدائرة  االنتخاباتفيما يخص 

حة الئالوطنية، يجب ع�� وكيل �ل  االنتخابية

أو �ل م���ح أن يودع بنفسھ بمقر كتابة ال�جنة 

 85، املنصوص عل��ا �� املادة لإلحصاءالوطنية 

من هذا القانون التنظيمي، التصر�ح بال��شيح 

ه. ال املشار إل��ا أع اآلجالة نظائر داخل ثالث�� 

ال��شيح ع�� جزأين  الئحةو�جب أن �شتمل 

 )60(م��ا أسماء ست�ن  األول يتضمن ا�جزء 

م���حة مع بيان ترتي��ن، و�تضمن ا�جزء الثا�ي 

 ال م���حا من ا�جنس�ن ) 30ثالث�ن (م��ا أسماء 

تز�د س��م ع�� أر�ع�ن سنة شمسية �� تار�خ 

 .مع بيان ترتي��م االق��اع

 

 3مجالس ا�جماعات ال��ابيةالقانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء  -

 

 املادة املعدلة املادة قبل التعديل 

�ش�ل النفوذ ال��ا�ي للعمالة أو  :76املادة 

اإلقليم أو عمالة املقاطعات أساس التقطيع 

 االنتخا�ي ل�جهة.

تحدث ع�� صعيد �ل عمالة أو إقليم أو عمالة 

مقاطعات دائرتان انتخابيتان �شمل النفوذ 

واحدة م��ما النفوذ ال��ا�ي للعمالة ال��ا�ي ل�ل 

 أو اإلقليم أو عمالة املقاطعات املعنية.

�ش�ل النفوذ ال��ا�ي للعمالة أو : 76املادة 

التقطيع اإلقليم أو عمالة املقاطعات أساس 

 االنتخا�ي ل�جهة.

تحدث ع�� صعيد النفوذ ال��ا�ي ل�ل عمالة أو 

 إقليم أو عمالة مقاطعات دائرة انتخابية واحدة.

يخصص للنساء �� �ل دائرة انتخابية ثلث 

املقاعد ع�� األقل. وال يحول ذلك دون حقهن 

�� ال���ح برسم املقاعد املخصصة ل�جزء األول 

من  85إليھ �� املادة  من الئحة ال��شيح املشار 

 هذا القانون التنظيمي.

 رقم التنظي�ي القانون  بتنفيذ) 2011 أكتو�ر 14( 1432 القعدة ذي من 16 �� صادر 1.11.165 رقم شر�ف ظه�� 2

 ).2011 أكتو�ر 17( 1432 القعدة ذو 19 بتار�خ الصادرة 5987 عدد الرسمية ا�جر�دة .النواب بمجلس املتعلق 27.11

 يوليو 16( 1436 رمضان 29 بتار�خ 1.15.90 رقم الشر�ف الظه�� بتنفيذه الصادر 34.15 رقم التنظي�ي القانون  3

 .6713 ص) 2015 يوليو 23( 1436 شوال 6 بتار�خ 6380 عدد الرسمية ا�جر�دة ؛)2015
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ى الدائرت�ن االنتخابيت�ن للنساء، تخصص إحد

وال يحول ذلك دون حقهن �� ال���ح �� الدائرة 

 4االنتخابية األخرى.

 
 ا�جنائيالقانـون  -

 املادة املعدلة املادة قبل التعديل 

: من اختطف أو غرر بقاصر تقل 475 الفصـل 

سنھ عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف 

وال ��ديد وال تدليس أو حاول ذلك، �عاقب 

خمس سنوات و�غرامة من با�حبس من سنة إ�� 

 .5) درهم500) إ�� خمسمائة (200مائ�ي (

 المراسیم: .3
 

 ا�جر�دة الرسمية  املرسوم

 املتعلق 103.13 رقم القانون  بتطبيق مرسوم

 النساء ضد العنف بمحار�ة

 1440شعبان  4 �� صادر 2.18.856 مرق مرسوم

 103.13 رقم القانون  بتطبيق) 2019أبر�ل  10(

  النساء ضد العنف بمحار�ة املتعلق

 الصادرة 6774ا�جر�دة الرسمية عدد  |

)، 2019ماي  2( 1440شعبان  26بتار�خ 

 2197ص:

مرسوم إحداث ال�جنة االس��اتيجية للتنمية 

  املستدامة

 جمادى من 25 �� صادر 2.17.665 رقم مرسوم

 ال�جنة بإحداث) 2018 مارس 14( 1439 اآلخرة

 املستدامة للتنمية االس��اتيجية

 رقم التنظي�ي القانون  بتنفيذ) 2011 نوفم�� 21( 1432 ا�حجة ذي من 24 �� صادر 1.11.173 رقم شر�ف ظه�� 4

 ا�حجة ذو 25 بتار�خ مكرر  5997 عدد الرسمية ا�جر�دة، ال��ابية ا�جماعات مجالس أعضاء بانتخاب املتعلق 34.15

 5537 ص ،)2011 نوفم�� 22( 1432

من  475القا�ىي بتغي�� وتتميم الفصل  15.14تم �غي�� وتتميم هذا الفصل بمقت�ىى املادة الفر�دة من القانون رقم  5

ف��اير  20( 1435من ر�يع اآلخر  20بتار�خ  1.14.06مجموعة القانون ا�جنائي، الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم 

 .3138)، ص: 2014مارس  13( 1435جمادى األو��  11بتار�خ  6238الرسمية عدد )، ا�جر�دة 2014

                                                           



السا�عة �عد املائة ا�جر�دة الرسمية  |

 1439رجب  11صادرة ��  6660عدد 

 .1786)، ص: 2018مارس  29(

 

 :المناشیر والدوریات .4
 العدد والتار�خ الدور�ة /املنشور 

القانون  ل حو دور�ة رئاسة النيابة العامة 

ا�خاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل 

املتعلقة بالعامالت والعمال املن�لي�ن واإلجراءات 

 الالزمة لتطبيقھ

    2018د�سم��  6س/ رن ع، ��  49دور�ة عدد 

ا�خاص  19.12حول صدور القانون رقم 

بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة 

مة الالز بالعامالت والعمال املن�لي�ن واإلجراءات 

 لتطبيقھ

     2018مارس  29س/ رن ع، ��  20عدد  دور�ة رئاسة النيابة العامة حول زواج القاصر  

حول حماية دور�ة رئاسة النيابة العامة 

 �حايا اإلتجار بالبشر

بالبشر، دور�ة حول حماية �حايا االتجار 

     2018يونيو  3س/ رن ع، ��  32 عدد

حول قانون منشور رئاسة النيابة العامة 

 محار�ة العنف ضد النساء

     2018يونيو  28س/ رن ع، ��  31منشور عدد 
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