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الهدف 1– القضاء على الفقر بجميع أشكاله َّـ كل مكان
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء

توقيع اتفاقية 
ثالثية بني 

كل من وزارة 
التضامن واملراة 
واألرسة والتنمية 

االجتامعية، ووزارة 
االقتصاد واملالية، 
ومؤسسة التعاون 
الوطني بتاريخ 
30 مارس 2015 
من اجل أجرأة 

رصف االعتامدات 
املرصودة لخدمات 

الصندوق

صندوق 
التامسك 
االجتامعي

توسيع قاعدة االستهداف 
بحيث بلغت سنة 

:2016
10 مليون مستفيد 
مبارش وغري مبارش
44000 مرشوع

8800 نشاط مدر للدخل
39.5 مليار درهم 
كاستثامر اجاميل

25.9 مليار درهم 
كمساهمة للمبادرة

استمرار 
العمل 

باملبادرة 
الوطنية 
للتنمية 
البرشية

تضمن املرشوع 
عدة توجيهات 
ومبادئ ترتبط 
بالقضاء عىل 

الفقر.

مرشوع 
قانون 
املالية 
لسنة 
2018

استمرار التزام املغرب 
بتقديم التقارير 

بشأنها بشكل دوري، 
إىل مجلس حقوق 

اإلنسان، مع مالحظة 
تأخر يف تقديم آخر 
تقرير كان مفروضا 

تقدميه بتاريخ 14 17 
يناير 2014

االتفاقية 
الدولية 
للقضاء 

عىل جميع 
أشكال 
التمييز 
العنرصي

تخفيض نسبة 
الرجال والنساء 
واألطفال من 
جميع األعامر 
الذين يعانون 
الفقر بجميع 
أبعاده وفقاً 

للتعاريف الوطنية 
مبقدار النصف عىل 
األقل بحلول عام 

2030.

1- القضاء 
عىل الفقر 

بجميع 
أشكاله يف 
كل مكان.
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توسيع فئة 
املستفيدين من 
خدمات النظام 

حيث بلغ أزيد من 
10 ماليني و400 

مستفيد سنة 
2016. بحسب 
ما اكدته الوكالة 
الوطنية للتأمني 
الصحي يف 26 
دجنرب 2016.

استمرار 
العمل بنظام 

املساعدة 
الطبية 

RAMED

متت املصادقة عليه م 
طرف مجلس الحكومة 
بتاريخ 7 دجنرب 2017. 

ويهدف مرشوع القانون 
إىل توسيع دائرة 

املستفيدين من خدمات 
الصندوق وتبسيط 
إجراءات االستفادة.

مرشوع قانون 
رقم 83.17 

بتغيري القانون 
رقم 41.10 

املتعلق 
بتحديد 
رشوط 

االستفادة 
من خدمات 

صندوق 
التكافل 
العائيل

متت املصادقة عليها 
مبوجب القانون 

رقم 01.16 املنشور 
بالجريدة الرسمية 

عدد 6493 بتاريخ 22 
غشت 2016، مبقتىض 
الظهري الرشيف رقم 
1.16.115 بتاريخ 10 

غشت 2016

اتفاقية 
منظمة 
العمل 
الدولية 

رقم 143 
بشأن لهجرة 
يف أوضاع 
اعتسافية 
وتعزيز 

تكافؤ الفرص 
واملعاملة 
للعامل 

املهاجرين، 
املسامة 
اتفاقية 
العامل 

املهاجرين 
(أحكام 
تكميلية)

استحداث نظم 
وتدابري حامية 

اجتامعية مالمئة 
عىل الصعيد 

الوطني للجميع 
ووضع حدود 

دنيا لها، وتحقيق 
تغطية صحية 

واسعة للفقراء 
والضعفاء بحلول 

متت املصادقة عليه من عام .2030
طرف الربملان بغرفتيه، يف 
انتظار نرشه يف الجريدة 

الرسمية

مرشوع قانون 
رقم 15.99 

باحداث نظام 
للمعاشات 

لفائدة فئات 
املهنيني 
والعامل 
املستقلني 
واألشخاص 
غري االجراء 

الذين يزاولون 
نشاطا خاصا
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الهدف 2– القضاء على الجوع وتوف األمن الغذائي والتغذية اِّـحسنة وتعزيز الزراعة 
اِّـستدامة
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء

تسلم املغرب يف 7 يونيو 2015، إىل جانب 71 بلدا آخر، خالل حفل رسمي أقيم بروما يف إطار الدورة 36 ملنظمة األمم املتحدة لألغذية 
والزراعة FAO، جائزة املنظمة لتمكنه من تحقيق أول هدف من األهداف اإلمنائية لأللفية وذلك قبل سنتني من التاريخ املحدد

القضاء عىل الجوع وضامن 
حصول الجميع، وال سيام 

الفقراء والفئات الضعيفة، مبن 
فيهم الرّضع، عىل ما يكفيهم 
من الغذاء املأمون واملغّذي 
طوال العام بحلول عام .2030

2- القضاء 
عىل 

الجوع 
وتوفري 
األمن 

الغذايئ 
والتغذية 
املحّسنة 
وتعزيز 
الزراعة 

املستدامة.
توسيع قاعدة 

االستهداف

استمرار 
العمل 

باملبادرة 
الوطنية 
للتنمية 
البرشية

التزام املغرب بتقديم 
تقارير دورية خاصة 

بتطبيق العهد، 
إىل مجلس حقوق 

اإلنسان، كان آخرها 
سنة 2015، يف انتظار 
التقرير املقبل سنة 

2020

العهد الدويل 
الخاص 

بالحقوق 
االقتصادية 
واالجتامعية 

والثقافية
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خاصة األهداف 
التالية من 
االسرتاتيجية:
الهدف 20 

املتعلق بتعديل 
سلوك الفاعلني 

االقتصاديني 
وتوجيه االستهالك 

واالنتاج نحو 
سوق مستدام.
الهدف 21 

املتعلق بتمويل 
التحول ال اقتصاد 

أخرض.
الهدف 23 

املتعلق بترسيع 
االنتقال الطاقي 
وتحسني معدل 

استعامل الطاقات 
املتجددة باملجال 

الفالحي.
الهدف 28 

املتعلق بتعزيز 
االنتاج البيولوجي 

املعقلن

اإلسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

تم نرشه 
بالجريدة 

الرسمية عدد 
6570 بتاريخ 
18 ماي 2017

قانون رقم 
19.17 يؤذن 

مبوجبه 
للحكومة بتغيري 
رسم االسترياد 
املفروض عىل 
القمح اللني 
ومشتقاته

متت املصادقة عليه 
مبقتىض القانون رقم 
79.16. ونرشه يف 
الجريدة الرسمية 

عدد 6605 بتاريخ 18 
يوليوز 2017.

االتفاق 
الدويل لزيت 

الزيتون 
وزيتون 
املائدة 

لعام 2015، 
املوقع 

بجنيف يف 
9 أكتوبر 

2015

وضع نهاية لجميع أشكال 
سوء التغذية، بحلول عام 
2030، مبا يف ذلك تحقيق 

األهداف املتّفق عليها 
دوليا بشأن توقّف النمو 

والهزال لدى األطفال دون 
سن الخامسة، ومعالجة 
االحتياجات التغذوية 

للمراهقات والنساء الحوامل 
واملرضعات وكبار السن 

بحلول عام .2025
مضاعفة اإلنتاجية الزراعية 

ودخل صغار منتجي األغذية، 
وال سيام النساء وأفراد 

الشعوب األصلية واملزارعني 
األرسيني والرعاة والصيادين، 
مبا يف ذلك من خالل ضامن 

املساواة يف حصولهم 
عىل األرايض وعىل موارد 
اإلنتاج األخرى واملدخالت 
واملعارف والخدمات املالية 

وإمكانية وصولهم إىل 
األسواق وحصولهم عىل 

الفرص لتحقيق قيمة مضافة 
وحصولهم عىل فرص عمل 

غري زراعية، بحلول عام 
2030.
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الهدف 3– ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية َّـ جميع األعمار
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اإلجراءات املتخذة
املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء

تضمنت عدة إجراءات تتعلق مبا ييل:
املخطط الوطني للتكفل باملستعجالت 

الطبية بهدف تحسني الرعاية قبل دخول 
املستشفى وبعدها، مبا يف ذلك إنشاء 11 

مصلحة للمساعدة الطبية املستعجلة.
مخطط الترسيع بالحد من مستوى وفيات 

األمهات والرضع.
تحسني فرص الحصول عىل األدوية 

واملنتجات الصيدالنية يف إطار سياسة 
وطنية لألدوية.

تنظيم وتحديث خدمات املستشفيات.
إعادة تأهيل املراكز الصحية وبنيات توليد 

النساء يف الوسط القروي.
تحسني االستقبال والخدمات الصحية يف 
املستشفيات العمومية مع تكفل أفضل 

بالنساء الحوامل واألشخاص الذين يعانون 
من أمراض مزمنة.

خطة العمل 
لقطاع 
الصحة 

2012-2016

التزام املغرب 
بتقديم التقارير 

إىل مجلس حقوق 
اإلنسان بشكل 

دوري، كان آخرها 
سنة 2014، يف 
انتظار التقرير 

القادم سنة 2020

اتفاقية 
حقوق 
الطفل

وضع نهاية لوفيات 
املواليد واألطفال دون 

سن الخامسة التي ميكن 
تفاديها بحلول عام 2030، 
بسعي جميع البلدان إىل 
بلوغ هدف خفض وفيات 
املواليد عىل األقل إىل 12 
حالة وفاة يف كل 000 1 

مولود حي، وخفض وفيات 
األطفال دون سن الخامسة 

عىل األقل إىل 25 حالة 
وفاة يف كل 000 1 مولود 

حي.

3- ضامن 
متّتع 

الجميع 
بأمناط 
عيش 
صحية 

وبالرفاهية 
يف جميع 
األعامر.

أكد التقرير أن 
معدل وفيات 

األطفال والرضع 
باملغرب انخفض 
إىل 23 حالة وفاة 

من كل 1000 
مولود، سنة 2016

صدور 
تقرير عن 
منظمة 

اليونيسف 
تحت عنوان 
(مستويات 
واتجاهات 

وفيات 
الرضع)
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تم اعطاء انطالقة االسرتاتيجية سنة 2014، 
برشاكة بني وزارة الصحة واملجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان وقد نتج عن ذلك بلورة 
مخطط وطني 2021-2017 يحظى بدعم 

هيئة األمم املتحدة ملكافحة السيدا 
ووكاالت األمم املتحدة باملغرب

االسرتاتيجية 
الوطنية 

حول حقوق 
اإلنسان 

والتصدي 
لداء السيدا

وضع نهاية ألوبئة اإليدز 
والسل واملالريا واألمراض 
املدارية املهملة ومكافحة 
االلتهاب الكبدي الوبايئ 
واألمراض املنقولة باملياه 
واألمراض املعدية األخرى 

بحلول عام .2030

يف انتظار 
املصادقة 

عىل 
مرشوع 
القانون 

رقم 
103.14

احداث 
الوكالة 
الوطنية 
للسالمة 
الطرقية

متت املصادقة عليها يف 18 ماي 2017 
يف اجتامع للجنة املشرتكة بني الوزارات 
للسالمة الطرقية خصص للمصادقة عىل 
االسرتاتيجية ومخطط العمل 2017-2021

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للسالمة 
الطرقية 

2016-2026

متت مناقشة 
املرشوع داخل 
مجلس النواب 
الذي صادق 

عليه يف جلسة 
عامة بتاريخ 24 
يوليوز 2017، 
ورشع مجلس 
املستشارين يف 

دراسته حاليا

مرشوع 
قانون رقم 
 103.14
يتعلق 

بإحداث 
الوكالة 
الوطنية 
للسالمة 
الطرقية

يشرتط العقد 
العاملي عىل 

الدول، رضورة 
احداث خطط 
واسرتاتيجيات 
وطنية لتنزيل 

العقد، واحداث 
وكالة تعنى 

بالسالمة عىل 
الطرق.

الخطة 
العاملية 

لعقد العمل 
من أجل 
السالمة 

عىل الطرق 
2011-
.2020

خفض عدد الوفيات 
واإلصابات الناجمة عن 

حوادث املرور إىل النصف 
بحلول عام .2020
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الهدف 4– ضمان التعليم الجيد اِّـنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع .
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء

أعدها املجلس األعىل 
للرتبية والتكوين والبحث 

العلمي وتشتمل عىل 
23 من االجراءات ذات 
األولوية، ونتج عنها 16 

مرشوع مندمج

الرؤية 
االسرتاتيجية 

إلصالح منظومة 
الرتبية والتكوين 
والبحث العلمي 

2015-2030

تم تقدميه 
ملجلس النواب 
يف 5 يوليوز 
2017، دون 
ان يرشع يف 
مناقشته إىل 
حدود اليوم.

مرشوع قانون تنظيمي 
رقم 26.16 يتعلق بتحديد 

مراحل تفعيل الطابع 
الرسمي لألمازيغية وكيفيات 
إدماجها يف مجال التعليم 
ويف مجاالت الحياة العامة 

ذات األولوية

ضامن أن يتمتّع جميع 
البنات والبنني والفتيات 
والفتيان بتعليم ابتدايئ 
وثانوي مجاين ومنصف 

وجيّد، مام يؤدي إىل تحقيق 
نتائج تعليمية مالمئة 

وفعالة بحلول عام .2030

4- ضامن 
التعليم 
الجيد 

املنصف 
والشامل 
للجميع 
وتعزيز 
فرص 
التعلّم 
مدى 
الحياة 
للجميع.

تضمن 32 إجراء عميل 
يهدف إىل تعزيز حكامة 
قطاع التعليم العايل ومن 

خالله ضامن تكافؤ الفرص يف 
الولوج إىل التعليم الجامعي.

مخطط عمل 
كتابة الدولة 

املكلفة بالتعليم 
العايل -2017

2022
ضامن تكافؤ فرص 

جميع النساء والرجال 
يف الحصول عىل التعليم 
املهني والتعليم العايل 

الجيّد وامليسور التكلفة، 
مبا يف ذلك التعليم 

الجامعي، بحلول عام 
2030.

صادق عليها املجلس 
الحكومي يف 29 يوليوز 2015.

 وتم اعطاء انطالقة هذه 
االسرتاتيجية بتاريخ 30 مارس 
2016 برئاسة رئيس الحكومة 
حيث تم التوقيع عىل العقد 
الربنامج واالتفاقيات اإلطار

االسرتاتيجية 
الوطنية 

للتكوين املهني
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الهدف 5– تحقيق اِّـساواة ب الجنس وتمك كل النساء والفتيات



20

اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء

تم احداثها 
مبوجب 

املرسوم رقم 
2.13.495

اللجنة 
الوزارية 
للمساواة

تم اصدار تقرير 
يتضمن الحصيلة 
االجاملية للخطة 
منذ انطالقتها 
سنة 2012 إىل 
غاية سنة 2016.

الخطة 
الحكومية 
للمساواة 
«إكرام» 

2012-2016

  املصادقة عىل 
مرشوع القانون يف 
املجلس الحكومي 
بتاريخ 17 مارس 

2016

مرشوع 
القانون 

رقم 
 113.13
يتعلق 
مبحاربة 
العنف 

ضد النساء

___
اتفاقية القضاء 

عىل جميع 
أشكال التمييز 

ضد املرأة

القضاء عىل جميع 
أشكال التمييز ضد 

النساء والفتيات يف كل 
مكان.

5- تحقيق 
املساواة 

بني 
الجنسني 
ومتكني 

كل النساء 
والفتيات.

املصادقة عىل 
الربوتوكول ونرش 

ظهري املصادقة عليه 
يف الجريدة الرسمية 

(2015)

الربوتوكول 
االختياري 

التفاقية القضاء 
عىل جميع 

أشكال التمييز 
ضد املرأة

صدر يف الجريدة 
الرسمية عدد 

6612 بتاريخ 12 
اكتوبر 2017

القانون 
رقم  
 79.14
املتعلق 
بهيئة 

املناصفة 
ومكافحة 
كل أشكال 

التمييز 

تم اعتامدها من 
طرف مجلس 
الحكومة يف 3 
غشت 2017.

الخطة 
الحكومية 
للمساواة 
«إكرام2» 

2017-2021

تم احداثها 
مبقتىض 

القانون رقم 
79.14

هيئة 
املناصفة 
ومكافحة 

كل 
أشكال 
التمييز

املصادقة عىل النظام 
مبوجب القانون 
84.15 ونرشه يف 
الجريدة الرسمية

النظام األسايس 
ملنظمة تنمية 
املرأة يف الدول 
األعضاء مبنظمة 
املؤمتر اإلسالمي 
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تم اعتامدها من 
طرف املجلس 

الحكومي بتاريخ 
18 دجنرب 2014

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للهجرة 
واللجوء 

صدر بالجريدة 
الرسمية عدد 

6501 بتاريخ 19 
شتنرب 2016

القانون 
رقم 

 27.14
املتعلق 
مبكافحة 
االتجار 
بالبرش

صدور تقرير 
الخارجية األمريكية 
حول االتجار بالبرش 
يصنف املغرب ضمن 

دول الفئة الثانية 
سنة 2017

بروتوكول 
منع وقمع 

ومعاقبة االتجار 
باألشخاص، 

وبخاصة النساء 
واألطفال، 

املكمل التفاقية 
األمم املتحدة 

ملكافحة الجرمية 
املنظمة عرب 

الوطنية

القضاء عىل جميع 
أشكال العنف 

ضد جميع النساء 
والفتيات يف املجالني 
العام والخاص، مبا يف 
ذلك االتجار بالبرش 
واالستغالل الجنيس 
وغري ذلك من أنواع 

االستغالل.

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للتشغيل 

2015-
2025. (تم 

اعتامدها من 
طرف مجلس 

الحكومة 
بتاريخ 

2 يوليوز 
(2015

تم نرشه يف 
الجريدة الرسمية 
عدد 6493 بتاريخ 
22 غشت 2016.

كام تم نرش 
املرسومني املتوقف 
عليهام دخوله حيز 

التنفيذ

القانون 
رقم 

 19.12
بتحديد 
رشوط 
الشغل 

والتشغيل 
ملتعلقة 

بالعامالت 
والعامل 
املنزليني

التزمت الحكومة 
املغربية يف معرض 

ردها عىل املالحظات 
املثارة بشأن هذه 
االتفاقية خالل 

االستعراض الدوري 
الشامل، بدراسة 

إمكانية املصادقة عىل 
االتفاقية.

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية 
رقم 189 بشأن 
العامل املنزليني

االعرتاف بأعامل 
الرعاية غري مدفوعة 
األجر والعمل املنزيل 
وتقديرها من خالل 

توفري الخدمات العامة 
والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحامية 
االجتامعية وتعزيز 
تقاسم املسؤولية 

داخل األرسة املعيشية 
والعائلة، حسبام 

يكون ذلك مناسباً عىل 
الصعيد الوطني.
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الهدف 6– ضمان توافر اِّـياه وخدمات الصرف الصحي للجميع
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء

____
املخطط 

الوطني للامء 
يف أفق 2030

صدر يف الجريدة 
الرسمية عدد 6494 

بتاريخ 25 غشت 2016

القانون 
رقم 36.15 
املتعلق باملاء

متت 
املصادقة عىل 
هذا االتفاق 

مبوجب 
القانون 

رقم 42.16 
ونرشها يف 
الجريدة 

الرسمية عدد 
6516 بتاريخ 

10 نونرب 
2016

اتفاق 
باريس 

بشأن تغري 
املناخ

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل 
منصف عىل مياه الرشب املأمونة وامليسورة 

التكلفة بحلول عام .2030

6- ضامن 
توافر املياه 
وخدمات 
الرصف 
الصحي 
للجميع.

تم ذلك مبوجب 
القانون رقم 36.15 

ويعهد إىل هذا 
الجهاز صالحية ضبط 

ومعاينة املخافات 
املرتبطة بهذا القانون

احداث 
جهاز رشطة 

املياه

خاصة ما تضمنه 
الهدفني 59 و 61 من 

االسرتاتيجية

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

تحسني نوعية املياه عن طريق الحد من 
التلوث ووقف إلقاء النفايات واملواد 
الكيميائية الخطرة وتقليل تّرسبها إىل 

أدىن حد، وخفض نسبة مياه املجاري غري 
املعالجة إىل النصف، وزيادة إعادة التدوير 
وإعادة االستخدام املأمونة بنسبة كبرية عىل 

الصعيد العاملي، بحلول عام .2030

يهدف الربنامج إىل 
تحقيق نسبة ربط 

شامل لشبكة التطهري 
بنسبة تفوق %80 يف 
الوسط الحرضي يف 

أفق 2020 و %90 يف 
أفق 2030

الربنامج 
الوطني 
للتطهري 
السائل 

ومعالجة 
املياه العادمة

زيادة كفاءة استخدام املياه يف جميع 
القطاعات زيادة كبرية وضامن سحب املياه 
العذبة وإمداداتها عىل نحو مستدام من 

أجل معالجة شح املياه، والحد بدرجة كبرية 
من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة 

املياه، بحلول عام .2030
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الهدف 7– ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة اِّـوثوقة 
واِّـستدامة
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء

خاصة ما 
تضمنته 

األهداف من 
44 إىل 49 من 

اإلسرتاتيجية

اإلسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6717 بتاريخ 
23 يوليوز 2015

القانون رقم 33.13 
املتعلق باملناجم

ضامن حصول 
الجميع بتكلفة 
ميسورة عىل 

خدمات الطاقة 
الحديثة املوثوقة 
بحلول عام .2030

7- ضامن 
حصول 
الجميع 
بتكلفة 
ميسورة 

عىل 
خدمات 
الطاقة 
الحديثة 
املوثوقة 
واملستدامة

صدر يف الجريدة الرسمية عدد 6467 بتاريخ 
23 ماي 2016

مرسوم رقم 2.15.807 
بتاريخ 20 أبريل 2016 
بتطبيق أحكام القانون 

رقم 33.13 املتعلق 
باملناجم 
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اعتمدها مجلس 
الحكومة بتاريخ 
22 يونيو 2017

اإلسرتاتيجية 
الوطنية 
للنجاعة 

الطاقية يف 
أفق 2030

متت 
املصادقة 
عىل هذه 
املشاريع 

الثالث خالل 
مجلس 

الحكومة 
بتاريخ 24 
يونيو 2016

يهدف هذا املرشوع اىل توسيع 
صالحيات ومهام الوكالة

مرشوع قانون رقم 37.16 
يقيض بتغيري وتتميم 
القانون رقم 09-57 

املحدثة مبوجبه الرشكة 
املسامة «الوكالة املغربية 

للطاقة الشمسية»

تحقيق زيادة 
كبرية يف حصة 

الطاقة املتجددة 
يف مجموعة 

مصادر الطاقة 
العاملية بحلول 

عام .2030

يهدف هذا املرشوع اىل 
تعزيز الوكالة املغربية للطاقة 

الشمسية باملوارد الالزمة 
من خالل نقلجميع األمالك 

العقارية واملنقوالت واملعدات 
الخاصة باملكتب الوطني 

للكهرباء واملاء الصالح للرشب 
واملتعلقة بأنشطة إنتاج 

الطاقة الكهربائية من مصادر 
الطاقات املتجددة 

مرشوع قانون رقم -16
38 يغري ويتمم الفصل 

الثاين من الظهري الرشيف 
رقم 1-63-226 بتاريخ 
5 غشت 1963 بإحداث 
املكتب الوطني للكهرباء

يهدف هذا املرشوع اىل 
حرص صالحيات الوكالة يف 

النجاعة الطاقية دون الطاقات 
املتجددة التي تبقى من 
اختصاص الوكالة املغربية 

للطاقة املتجددة

مرشوع قانون رقم 
39-16 يقيض بتغيري 
القانون رقم 09-16 

املتعلق بالوكالة الوطنية 
لتنمية الطاقات املتجددة 

والنجاعة الطاقية





 31

الهدف 8– تعزيز النمو االقتصادي اِّـطرد والشامل للجميع واِّـستدام، والعمالة الكاملة 
واِّـنتجة، وتوف العمل الالئق للجميع
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء

تم احداثها 
مبوجب 

القانون رقم 
66.16

احداث 
الوكالة 
املغربية 
لتنمية 

االستثامرات 
والصادرات

تم نرشه بالجريدة 
الرسمية عدد 6604 

بتاريخ 14 شتنرب 
2017

قانون رقم 
60.16 تحدث 
مبوجبه الوكالة 
املغربية لتنمية 

االستثامرات 
والصادرات 

تحقيق مستويات أعىل من 
اإلنتاجية االقتصادية من خالل 

التنويع، واالرتقاء مبستوى 
التكنولوجيا، واالبتكار، مبا يف ذلك 
من خالل الرتكيز عىل القطاعات 
املتسمة بالقيمة املضافة العالية 

والقطاعات الكثيفة العاملة.

تعزيز النمو 
االقتصادي 

املطرد 
والشامل 
للجميع 

واملستدام، 
والعاملة 
الكاملة 

واملنتجة، 
وتوفري 

العمل الالئق 
للجميع.

صدر بالجريدة 
الرسمية عدد 6501 

بتاريخ 19 شتنرب 
2016

القانون رقم 
27.14 املتعلق 
مبكافحة االتجار 

بالبرش

اتخاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء 
عىل السخرة وإنهاء الرق املعارص 

واالتجار بالبرش لضامن حظر 
واستئصال أسوأ أشكال عمل 
األطفال، مبا يف ذلك تجنيدهم 

واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل 
األطفال بجميع أشكاله بحلول 

عام .2025
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تم اعتامدها 
من طرف 
املجلس 

الحكومي 
بتاريخ 18 
دجنرب 2014

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للهجرة 
واللجوء

تم نرشه يف الجريدة 
الرسمية عدد 6493 
بتاريخ 22 غشت 

.2016
كام تم نرش 

املرسومني املتوقف 
عليهام دخوله حيز 

التنفيذ

القانون رقم 
19.12 بتحديد 
رشوط الشغل 

والتشغيل 
ملتعلقة 

بالعامالت 
والعامل املنزليني

متت املصادقة 
عليها مبوجب 
القانون رقم  
01.16 املنشور 

بالجريدة الرسمية 
عدد 6493 بتاريخ 

22 غشت 2016

اتفاقية العمل 
الدولية رقم 
143 بشأن  

الهجرة 
يف أوضاع 
اعتسافية 
وتعزيز 

تكافؤ الفرص 
واملعاملة 
للعامل 

املهاجرين، 
املسامة 

اتفاقية العامل 
املهاجرين 

حامية حقوق العمل وتعزيز بيئة 
عمل ساملة وآمنة لجميع العامل، 

مبن فيهم العامل املهاجرون، 
وبخاصة املهاجرات، والعاملون يف 

الوظائف غري املستقرة.

متت املوافقة 
عىل مريوم 
احداثه (رقم 
 (2.15.184

خالل مجلس 
الحكومة 
املنعقد 

بتاريخ 24 
مارس 2016.

املجلس 
الوطني 
للسياحة

____
رؤية 2020 
للسياحة 
املستدامة

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل 
تعزيز السياحة املستدامة التي 
توفر فرص العمل وتعزز الثقافة 
واملنتجات املحلية بحلول عام 

2030.
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الهدف 9– إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع واِّـستدام، 
وتشجيع االبتكار.



36

اإلجراءات املتخذة
املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء

_____
الوكالة املغربية 
لتنمية األنشطة 

اللوجيستيكية
_____

االسرتاتيجية 
الوطنية للموانئ يف 

أفق 2030
إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة 

ومستدامة وقادرة عىل الصمود، مبا يف ذلك البنى 
التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية 
االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع الرتكيز عىل تيسري 
ُسبُل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعىل 

قدم املساواة.

9- إقامة 
بنى تحتية 
قادرة عىل 
الصمود، 
وتحفيز 
التصنيع 
الشامل 
للجميع 

واملستدام، 
وتشجيع 
االبتكار.

تم احداثها مبوجب 
املرسوم رقم 2.15.259 
بتاريخ  3سبتمرب  2015

اللجنة الوطنية 
واللجان املحلية 
لتسهيل النقل 

الجوي
____

االسرتاتيجية 
الوطنية لتنمية 

التنافسية 
اللوجستيكية

االسرتاتيجية 
الوطنية للتنمية 

املستدامة
تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، 

وتحقيق زيادة كبرية بحلول عام 2030 يف حصة 
الصناعة يف العاملة ويف الناتج املحيل اإلجاميل، مبا 
يتامىش مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها 

يف أقل البلدان منوا.
مخطط ترسيع 

التنمية الصناعية  
2014-2020
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اسرتاتيجية املغرب 
الرقمي 2020

زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغرية 
الحجم وسائر املشاريع، وال سيام يف البلدان 
النامية، عىل الخدمات املالية، مبا يف ذلك 

االئتامنات ميسورة التكلفة، وإدماجها يف سالسل 
القيمة واألسواق.

تم إحداثها مبوجب 
املرسوم رقم 

2.00.1019 بتاريخ 31 
مارس 2015، تم نرشه 
يف الجريدة الرسمية 
عدد 6358 بتاريخ 7 

ماي 2015

اللجنة الوزاارية 
الدامئة للبحث 

العلمي واالبتكار 
والتنمية 

التكنولوجية

اسرتاتيجية املغرب 
الرقمي 2020 تعزيز البحث العلمي وتحسني القدرات 

التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف جميع 
البلدان، وال سيام البلدان النامية، مبا يف ذلك، 
بحلول عام 2030، تشجيع االبتكار والزيادة 

بنسبة كبرية يف عدد العاملني يف مجال البحث 
والتطوير لكل مليون شخص، وزيادة إنفاق 

القطاعني العام والخاص عىل البحث والتطوير.

االسرتاتيجية 
الوطنية للبحث 
العلمي يف أفق 

2025

االسرتاتيجية 
املغربية لالبتكار
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الهدف 10– الحد من انعدام اِّـساواة داخل البلدان وفيما بينها



40

اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء

_____

االسرتاتيجية 
الوطنية 
لالقتصاد 

االجتامعي 
والتضامني 
 -  2010

2020

تنظيم ورشة وطنية بالرباط 
يوم 03 يونيو 2016 تم خاللها 
عرض الصيغة األخرية ملرشوع 

القانون اإلطار لالقتصاد 
االجتامعي والتضامني كام 

متت احالته عىل االمانة العامة 
للحكومة

مرشوع 
قانون 
إطار 

لالقتصاد 
االجتامعي 
والتضامني

التوصل تدريجيا إىل 
تحقيق منو الدخل ودعم 
استمرار ذلك النمو ألدىن 
40 يف املائة من السكان 
مبعدل أعىل من املعدل 
املتوسط الوطني بحلول 

عام .2030

10- الحد 
من 

انعدام 
املساواة 
داخل 
البلدان 
وفيام 
بينها.

ينتظر احداثه 
تفيعال 

لتوصيات 
االسرتاتيجية 

الوطنية 
لالقتصاد 

االجتامعي 
2010-2020

املرصد 
الوطني 
لالقتصاد 

االجتامعي 
والتضامني

متت إحالته عىل االمانة العامة 
للحكومة يف انتظار مصادقة 

مجلس الحكومة

مرشوع 
قانون رقم 

 72.11
املتعلق 
بالتجارة 
املنصفة

ضامن تكافؤ الفرص 
والحد من أوجه انعدام 
املساواة يف النتائج، مبا 
يف ذلك من خالل إزالة 
القوانني والسياسات 

واملامرسات التمييزية، 
وتعزيز الترشيعات 

والسياسات واإلجراءات 
املالمئة يف هذا الصدد.
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صدر يف الجريدة الرسمية 
عدد   6318 بتاريخ 18 دجنرب 

2014، كام صدر املرسوم 
التنظيمي رقم 2.15.617 

بتحديد قواعد تنظيم وتسيري 
سجل التعاونيات يف الجريدة 
الرسمية عدد 6455 يف 11 

ابريل 2016

القانون 
املتعلق 

بالتعاونيات

الزال 
املغرب مل 
يصادق 

عىل 
االتفاقيتني 

معا.

اتفاقية 
منظمة 
العمل 

الدولية رقم 
118 بشأن 
املساواة 

يف املعاملة 
(الضامن 

االجتامعي) 
لعام 1962

اعتامد سياسات، وال 
سيام السياسات املالية 

وسياسات األجور 
والحامية االجتامعية، 
وتحقيق قدر أكرب من 

املساواة تدريجيا.
اتفاقية 
منظمة 
العمل 

الدولية رقم 
157 بشأن 

الحفاظ عىل 
الحقوق 
يف مجال 
الضامن 

االجتامعي 
لعام 1982
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الهدف 11– جعل اِّـدن واِّـستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 
ومستدامة.
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اإلجراءات املتخذة
املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء

تم احداثه مبوجب املرسوم 
عدد مرسوم رقم 2.17.598 
بتطبيق أحكام املادة 231 

من القانون التنظيمي 
رقم111.14  املتعلق 

بالجهات.

 حيث متت املصادقة عىل 
هذا املرسوم خالل مجلس 
الحكومة بتاريخ 9 شتنرب 

.2017

صندوق 
التأهيل 
االجتامعي

_____

استمرار 
العمل 

بالربنامج 
الوطني 

مدن بدون 
صفيح

تم نرشه يف 
الجريدة الرسمية 
عدد 6465 بتاريخ 

16 ماي 2016.

القانون رقم 94.12 
املتعلق باملباين 
اآليلة للسقوط 

وتنظيم عمليات 
التجديد الحرضي

ضامن حصول الجميع عىل مساكن 
وخدمات أساسية مالمئة وآمنة 

وميسورة التكلفة، ورفع مستوى 
األحياء الفقرية، بحلول عام .2030

11- جعل 
املدن 

واملستوطنات 
البرشية 
شاملة 
للجميع 

وآمنة وقادرة 
عىل الصمود 
ومستدامة.

تم نرشه يف 
الجريدة الرسمية 
عدد 6440 بتاريخ 

18 فرباير 2016

القانون رقم 
107.12 بتغيري 
وتتميم القانون 

رقم 44.00 بشأن 
بيع العقارات يف 

طور اإلنجاز

تم نرشه يف 
الجريدة الرسمية 
عدد 6465 بتاريخ 

16 ماي 2016

القانون رقم 
106.12 بتغيري 
وتتميم القانون 

رقم 18.00 املتعلق 
بنظام امللكية 

املشرتكة للعقارات 
املبنية
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أعدتها 
وزارة 

الثقافة 
سنة 2014 
ويستمر 
العمل بها

رؤية الرتاث 
الثقايف 
2020

متت احالته عىل 
األمانة العامة 

للحكومة

مرشوع قانون 
يتعلق بحامية 
الرتاث الثقايف 

واملحافظة عليه 
وتثمينه

_____

اتفاقية حامية 
الرتاث الثقايف 
غري املادي 
املوقعة 

بباريس يف 
17 أكتوبر 

2003

تعزيز الجهود الرامية إىل حامية 
وصون الرتاث الثقايف والطبيعي 

العاملي.

الربنامج 
الوطني 
لتدبر 

النفايات 
املنزلية يف 
أفق 2020

الحد من األثر البيئي السلبي 
الفردي للمدن، مبا يف ذلك عن 

طريق إيالء اهتامم خاص لنوعية 
الهواء وإدارة نفايات البلديات 

االسرتاتيجية وغريها، بحلول عام .2030
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

توفري سبل استفادة الجميع من 
مساحات خرضاء وأماكن عامة، 
آمنة وشاملة للجميع وميكن 

الوصول إليها، وال سيام بالنسبة 
للنساء واألطفال وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول 
عام .2030
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الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء

خاصة ما تضمنته 
األهداف من 7 إىل 
13 من االسرتاتيجية

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

تحقيق اإلدارة املستدامة واالستخدام 
الكفؤ للموارد الطبيعية، بحلول عام 

2030.

12- ضامن 
وجود 
أمناط 

استهالك 
وإنتاج 

مستدامة.

خاصة ما تضمنته 
االهداف من 
65 إىل 67 من 

االسرتاتيجية

تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد 
الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها، 
وفقا لألطر الدولية املتفق عليها، والحد 
بدرجة كبرية من إطالقها يف الهواء واملاء 
والرتبة من أجل التقليل إىل أدىن حد من 
آثارها الضارة عىل صحة اإلنسان والبيئة، 

بحلول عام .2020

استمرار تنزيل 
مقتضيات هذا القانون 
خاصة يف الشق املتعلق 

بتدوير النفايات 
من خالل الرتخيص 

ملجموعة من الرشكات

لقانون رقم 
23.12 بتغيري 
القانون رقم 

28.00 املتعلق 
بتدبري النفايات 
والتخلص منها

الحد بدرجة كبرية من إنتاج النفايات، 
من خالل املنع والتخفيض وإعادة 
التدوير وإعادة االستعامل، بحلول 

عام .2030
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خاصة ما تضمنته 
االهداف 125، 

126، و 127 من 
االسرتاتيجية

انخراط املغرب يف 
تنزيل هذه املبادئ 
من خالل مجموعة 
من اآلليات، آخرها 
تنظيم مؤمتر برملاين 

لشامل افريقيا 
والرشق االوسط 

مبجلس املستشارين 
بالرباط يف دجنرب 

2017 حول املوضوع

مبادئ األمم 
املتحدة 

التوجيهية 
بشأن األعامل 

التجارية 
وحقوق 
اإلنسان

ضامن أن تتوافر للناس يف كل مكان 
املعلومات ذات الصلة والوعي 

بالتنمية املستدامة وأمناط العيش يف 
وئام مع الطبيعة بحلول عام .2030
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الهدف 13– اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ اِّـناخ وآثاره
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء

خاصة 
األهداف 
الستة 

األوىل من 
اإلسرتاتيجية

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

تم نرشه 
يف الجريدة 

الرسمية عدد 
6626 بتاريخ 

30 نونرب 
2017

مرسوم رقم 
2.17.585 بتاريخ 23 
نونرب 2017  بشأن 

دراسة األثر الواجب 
إرفاقها ببعض 
مشاريع القوانني

إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات 
واالسرتاتيجيات والتخطيط عىل الصعيد الوطني. 13- اتخاذ 

إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغري 
املناخ وآثاره 
(مع االعرتاف 
باتفاقية األمم 

النتحدة 
املبدئية بشأن 
التغري املناخي 
كمنتدى دويل 
وحكومي أّوىل 
ملفاوضة الرد 
الدوىل للتغري 

املناخ).

تحسني التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البرشية 
واملؤسسية للتخفيف من تغري املناخ، والتكيف 

معه، والحد من أثره واإلنذار املبكر به.

االسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان املتقدمة 
النمو يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
املناخ من التزام بهدف التعبئة املشرتكة ملبلغ قدره 

100 بليون دوالر سنويا بحلول عام 2020 من 
جميع املصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية، يف 
سياق إجراءات التخفيف املجدية وشفافية التنفيذ، 
وجعل الصندوق األخرض للمناخ يف حالة تشغيل 

كامل عن طريق تزويده برأس املال يف أقرب وقت 
ممكن.
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الهدف 14– حفظ اِّـحيطات والبحار واِّـوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق 
التنمية اِّـستدامة.
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء

وذلك طبقا 
للمعيار 

املغريب يف 
هذا املجال 

والذي 
يطابق 
املعيار 
األورويب

صدور 
التقرير 
الوطني 

بشان رصد 
جودة مياه 
االستحامم 
لشواطئ 
اململكة 

سنة 2017

تم وضعه 
بتاريخ 22 

يونيو 2016، 
يف اجتامع 

لجنةالقيادة 
برئاسة وزير 

التجهيز والنقل 
واللوجستيك

املخطط 
املديري 
لتثمني 
امللك 

العمومي 
البحري يف 
افق 2035

تم نرشه 
يف الجريدة 
الرسمية 

عدد 6620 
بتاريخ 9 
نونرب 2017

مرسوم رقم 2.17.454 
بتاريخ 25 أكتوبر 

2017 بتغيري وتتميم 
املرسوم رقم 2.12.361 
بتاريخ 24 يونيو 2013 
بتحديد فئات موظفي 
وزارة الفالحة و الصيد 
البحري - قطاع الصيد 

البحري- املؤهلني لبحث 
ومعاينة املخالفات التي 
لها صلة مبالحة سفن 

الصيد البحري ومامرسة 
الصيد البحري

منع التلوث البحري بجميع 
أنواعه والحد منه بدرجة كبرية، 
وال سيام من األنشطة الربية، 
مبا يف ذلك الحطام البحري، 

وتلوث املغذيات، بحلول عام 
2025.

14- حفظ 
املحيطات 
والبحار 
واملوارد 
البحرية 

واستخدامها 
عىل نحو 
مستدام 
لتحقيق 
التنمية 

املستدامة.

تم احداثها 
سنة 2011 

يف اطار 
اسرتاتيجية 

اليوتيس

 الوكالة 
الوطنية 
لتنمية 
وتربية 
األحياء 
املائية

متت 
املصادقة 

عليه ونرشه 
يف الجريدة 

الرسمية عدد 
6569 بتاريخ 

15 ماي 
2017

 بروتوكول عام 
1996 التفاقية 
منع التلوث 

البحري الناجم 
عن قلب 

النفايات واملواد 
األخرى، لعام 
1972، وثالث 
مالحق به، 

املوقع بلندن يف 
7 نوفمرب 1996

إدارة النظم اإليكولوجية 
البحرية والساحلية عىل نحو 
مستدام وحاميتها، من أجل 
تجنب حدوث آثار سلبية 

كبرية، مبا يف ذلك عن طريق 
تعزيز قدرتها عىل الصمود، 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة من 
أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية 
للمحيطات، بحلول عام .2020
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تم اطالقها 
سنة 2009 
وينتظر ان 

تحقق اهدافها 
قبل حلول 
سنة 2020

اسرتاتيجية 
اليوتيس 
2009-
2020

تم نرشه 
يف الجريدة 
الرسمية 

عدد 6466 
بتاريخ 19 
ماي 2016

القانون رقم 59.14 
املتعلق باقتناء سفن 
الصيد ومبارشة بنائها 

وترميمها

تنظيم الصيد عىل نحو فعال، 
وإنهاء الصيد املفرط والصيد 
غري القانوين وغري املبلغ عنه 

وغري املنظم ومامرسات الصيد 
املدمرة، وتنفيذ خطط إدارة 

قامئة عىل العلم، من أجل إعادة 
األرصدة السمكية إىل ما كانت 

عليه يف أقرب وقت ممكن، 
لتصل عىل األقل إىل املستويات 
التي ميكن أن تتيح إنتاج أقىص 
غلة مستدامة وفقا ملا تحدده 
خصائصها البيولوجية، بحلول 

عام 2020

حفظ 10 يف املائة عىل األقل 
من املناطق الساحلية والبحرية، 
مبا يتسق مع القانون الوطني 
والدويل واستنادا إىل أفضل 
املعلومات العلمية املتاحة، 

بحلول عام .2020
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ية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،  الهدف 15– حماية النظم اإليكولوجية ال
وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية 
اإلجراء

يف انتظار صدور النص 
التنظيمي املتعلق بالجهاز 
طبقا ملقتضيات املادة 131 
من قانون املاء، تم تنظيم 
لقاء درايس يوم 20 دجنرب 

2017 للتعريف بالجهاز

احداث 
جهاز 
رشطة 
املياه

___
الربنامج 
الوطني 
لتثمني 
النفايات

صدر يف 
الجريدة 
الرسمية 

عدد 
 6494
بتاريخ 

25 غشت 
2016

القانون 
رقم 

 36.15
املتعلق 

باملاء

ضامن حفظ وترميم النظم 
اإليكولوجية الربية والنظم 
اإليكولوجية للمياه العذبة 

الداخلية وخدماتها، وال سيام 
الغابات واألرايض الرطبة والجبال 

واألرايض الجافة، وضامن 
استخدامها عىل نحو مستدام، 
وذلك وفقا لاللتزامات مبوجب 
االتفاقات الدولية، بحلول عام 

2020.

15- حامية 
النظم 

اإليكولوجية 
الربية 

وترميمها 
وتعزيز 

استخدامها 
عىل نحو 
مستدام، 
وإدارة 

الغابات عىل 
نحو مستدام، 

ومكافحة 
التصحر، 

ووقف تدهور 
األرايض 
وعكس 

مساره، ووقف 
فقدان التنوع 

البيولوجي.

__ اسرتاتيجية 
املاء 2020

تم احداثها مبوجب املرسوم 
رقم  2-15-762  بتاريخ 26 

نونرب 2015

الوكالة 
الوطنية 
لتنمية 
مناطق 
الواحات 
وشجر 
أركان

تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة 
لجميع أنواع الغابات، ووقف 
إزالة الغابات، وترميم الغابات 

املتدهورة وتحقيق زيادة كبرية يف 
نسبة زرع الغابات وإعادة زرع 
الغابات عىل الصعيد العاملي، 

بحلول عام .2020
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االسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 

املستدامة 
2030

مكافحة التصحر، وترميم األرايض 
والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك 
األرايض املترضرة من التصحر 

والجفاف والفيضانات، والسعي 
إىل تحقيق عامٍل خاٍل من ظاهرة 

تدهور األرايض، بحلول عام 
2030.

الربنامج 
الوطني 
لتثمني 
النفايات

صدر 
بالجريدة 
الرسمية 
بتاريخ 

15 اكتوبر 
2015

القانون 
رقم 

 81.12
املتعلق 
بالساحل اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة 

للحد من تدهور املوائل 
الطبيعية، ووقف فقدان التنوع 
البيولوجي، والقيام، بحلول عام 
دة  2020، بحامية األنواع املهدَّ

ومنع انقراضها.
صدر 

بالجريدة 
الرسمية 
بتاريخ 
7 يناير 
2016

املرسوم 
التطبيقي 
للقانون 

رقم 
81.12

تنظيم ورشة 
عمل يوم 
20 ابريل 

 2017
العطاء 

االنطالقة 
للمخطط

املخطط 
الوطني 
للتدبري 
املندمج 
للساحل
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الهدف 16 - السالم والعدل واِّـؤسسات
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اإلجراءات املتخذة
املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء

متت املصادقة عليها 
بتاريخ 28 دجنرب 2015

االسرتاتيجية 
الوطنية 
ملكافحة 
الفساد 

صادق عليه مجلس النواب 
يف 20 يوليوز 2016، وهو 

معروض امام مجلس 
املستشارين قصد املصادقة 

منذ 26 يوليوز 2016.

مرشوع قانون 
رقم 31.13 

يتعلق بالحق 
يف الحصول 

عىل املعلومات

____
اتفاقية األمم 

املتحدة 
ملكافحة 
الفساد

كفالة وصول الجمهور 
إىل املعلومات وحامية 

الحريات األساسية، 
وفقاً للترشيعات 

الوطنية واالتفاقات 
الدولية.

16- التشجيع 
عىل إقامة 
مجتمعات 
مساملة ال 

يهمش فيها 
أحد من أجل 

تحقيق التنمية 
املستدامة، 

وإتاحة إمكانية 
وصول الجميع 
إىل العدالة، 

وبناء مؤسسات 
فعالة وخاضع 

للمساءلة 
وشاملة للجميع 

عىل جميع 
املستويات.

التوقيع عىل اتفاقية 
رشاكة مع برنامج األمم 

   (PNUD)املتحدة اإلمنايئ
ووزارة الوظيفة العمومية 
وتحديث اإلدارة بتاريخ 
16 فرباير 2017 بهدف 

متويل االسرتاتيجية 
الوطنية ملكافحة الفساد

_____

االتفاقية 
العربية 
ملكافحة 
الفساد 

املعتمدة من 
طرف جامعة 

الدول 
العربية

صادق عليه مجلس النواب 
يف 20 يوليوز 2016، وهو 

معروض امام مجلس 
املستشارين للمصادقة منذ 

2 غشت 2016.

مرشوع قانون 
رقم 103.13 

يتعلق مبحاربة 
العنف ضد 

النساء

الحد بدرجة كبرية من 
جميع أشكال العنف 

وما يتصل به من 
معدالت الوفيات يف 

كل مكان.
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صدر بالجريدة 
الرسمية عدد 
6501 بتاريخ 
19 شتنرب 2016

القانون 
رقم 27.14 

املتعلق 
مبكافحة 
االتجار 
بالبرش

إنهاء إساءة املعاملة 
واالستغالل واالتجار بالبرش 
وجميع أشكال العنف ضد 

األطفال وتعذيبهم.

تم إحداثها مبوجب 
املرسوم رقم مرسوم 

رقم 2.17.264 بتاريخ 
23 يونيو 2017 

املنشور بالجريدة 
الرسمية عدد 6582 

بتاريخ 29 يونيو 
2017

إحداث 
اللجنة 
الوطنية 
ملكافحة 
الفساد

_____
االسرتاتيجية 

الوطنية 
ملكافحة 
الفساد

مرسوم ينظم 
كيفية سري 
اللجنة تم 

نرشه بالجريدة 
الرسمية عدد 

6619 بتاريخ 6 
نونرب 2017

مرسوم رقم 
 2.17.582

صادر يف 25 
من محرم 
 ) 1439

16 أكتوبر 
 ( 2017

بشأن اللجنة 
الوطنية 
ملكافحة 
الفساد

تعزيز سيادة القانون عىل 
الصعيدين الوطني والدويل 
وضامن تكافؤ فرص وصول 

الجميع إىل العدالة.

الحد بدرجة كبرية من 
الفساد والرشوة بجميع 

أشكالهام.

تم احداثها مبوجب 
املرسوم رقم -264

2-17 الذي صادق 
عليه مجلس الحكومة 
بتاريخ 1 يونيو 2017

اللجنة 
الوطنية 
ملكافحة 
الفساد

إنشاء مؤسسات فعالة 
وشفافة وخاضعة للمساءلة 

عىل جميع املستويات.
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تم احداثها مبوجب 
القانون التنظيمي 
بتحديد رشوط 

وكيفيات مامرسة الحق 
يف تقديم العرائض اىل 
السلطات العمومية، 
كام تم تحديد تأليفها 

و واختصاصاتها 
وكيفيات سريها 

مبوجب املرسوم رقم 
2.16.773 بتاريخ 25 
ماي 2017 املشنور يف 
الجريدة الرسمية عدد 
6574 بتاريخ 1 يونيو 

.2017

لجنة 
العرائض

تم نرشه 
يف الجريدة 

الرسمية عدد 
6492 بتاريخ 

18 غشت 2016

القانون 
التنظيمي رقم 
44.14 بتحديد 
رشوط وكيفيات 
مامرسة الحق يف 
تقديم العرائض 
إىل السلطات 

العمومية
ضامن اتخاذ القرارات 
عىل نحو مستجيب 
لالحتياجات وشامل 

للجميع وتشاريك ومتثييل 
تم نرشه عىل جميع املستويات.

يف الجريدة 
الرسمية عدد 
6492 بتاريخ 

18 غشت 2016

القانون التنظيمي 
رقم 64.14 

بتحديد رشوط 
وكيفيات مامرسة 
الحق يف تقديم 
امللتمسات يف 
مجال الترشيع
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الهدف 17 – تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاِّـية من أجل التنمية اِّـستدامة
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اإلجراءات املتخذة

املقاصد اجراء مؤسسايتاألهداف خطة وطنية اجراء ترشيعي اتفاقية دولية

مالحظات ماهية 
اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء مالحظات ماهية 

اإلجراء مالحظات ماهية اإلجراء

تنزيال ملقتضيات 
املادة 14 من القانون 
اإلطار مبثابة امليثاق 
الوطني حول البيئة 
والتنمية املستدامة

 االسرتاتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

اعتامد نظم لتشجيع االستثامر 
ألقل البلدان منواً وتنفيذها.

17- تعزيز 
وسائل 
التنفيذ 
وتنشيط 
الرشاكة 
العاملية 
من أجل 
التنمية 

املستدامة.

متت املصادقة عليه نرشه 
يف الجريدة الرسمية عدد 

5336 مكرر بتاريخ 1 
فرباير 2017

القانون التأسييس 
لالتحاد األفريقي، املوقع 
بلومي (التوغو) يف 11 
يوليو 2000 وبروتوكول 
التعديالت امللحق به، 
املعتمد بأديس أبابا 

(إثيوبيا) يف 3 فرباير 2003 
ومبابوتو (املوزمبيق) يف 11 

يوليو 2003

تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل 
بني الشامل والجنوب وفيام 
بني بلدان الجنوب والتعاون 
الثاليث فيام يتعلق بالعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار والوصول 
إليها، وتعزيز تبادل املعارف 
وفق رشوط متفق عليها، 

بوسائل تشمل تحسني التنسيق 
فيام بني اآلليات القامئة، 

وال سيام عىل مستوى األمم 
املتحدة، ومن خالل آلية عاملية 

لتيسري التكنولوجيا.

متت املوافقة عليه مبوجب 
لقانون رقم 28.17، 
املنشور يف الجريدة 

الرسمية عدد 6604 بتاريخ 
14 شتنرب 2017

بروتوكول حول إنشاء 
مجلس السلم واألمن 

التابع لالتحاد اإلفريقي، 
املعتمد بدوربان (جنوب 
افريقيا) يف 9 يوليو 2002
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متت املوافقة عليه 
مبوجب لقانون رقم 
28.17، املنشور يف 
الجريدة الرسمية 
عدد 6604 بتاريخ 

14 شتنرب 2017

بروتوكول حول 
إنشاء مجلس السلم 
واألمن التابع لالتحاد 
اإلفريقي، املعتمد 
بدوربان (جنوب 

افريقيا) يف 9 يوليو 
2002

أكد البيان الختامي 
للدورة 51 ملؤمتر 

رؤساء دول 
وحكومات املجموعة 

االقتصادية لدول 
غرب إفريقيا املوافقة 
املبدأية عىل انضامم 
املغرب اىل املجموعة

االنضامم اىل 
املجموعة االقتصادية 
لدول غرب افريقيا 

cedeaw

تعزيز نظام تجاري متعدد 
األطراف عاملي وقائم عىل 

القواعد ومفتوح وغري متييزي 
ومنصف يف إطار منظمة التجارة 

العاملية، بوسائل منها اختتام 
املفاوضات الجارية يف إطار 
خطة الدوحة اإلمنائية التي 

وضعتها تلك املنظمة.

____
االسرتاتيجية 

الوطنية 
للتنمية 
املستدامة

تعزيز اتساق السياسات من 
أجل تحقيق التنمية املستدامة.
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