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جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس  ذٔٞؾد: ٣غطؼشك ٛزج جُطوش٣ش ٝمؼ٤س قوٞم جإلٗغحٕ ذحُٔـشخ جػطٔحدج ػ٠ِ جُطضجٓحش جُكٌٞٓس جُٔـشذ٤س  المقذمت

٣ٝأض٢ ٛزج جُؼَٔ ًطط٣ٞؽ  جُٔشضرطس ذحالضلحه٤حش جُط٢ ُْ ٣قحدم ػ٤ِٜح ذؼذ. قوٞم جإلٗغحٕػ٤ِٜح، ًٔح ٣ػ٤ش ٝمؼ٤س  صحدهٝجُرشٝضًٞٞالش جُط٢ ف

  .ُٔؿٜٞد ؾٔحػ٢ عحٛٔص ك٤ٚ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔ٘طٔحش جُٔذ٤ٗس جُٔـشذ٤س جُؼحِٓس ك٢ جُٔؿحالش جُط٢ عططْ دسجعطٜح ٖٓ خالٍ ٛزج جُطوش٣ش

، ٝضِطٚ ػذز قٍٞ جالعطؼشجك جُذٝس١ جُؾحَٓ ٓش ٖٓ ض٣ٌٖٞ ك٢ جُٔـشخ ٤ٓٞ٤ُٖ طهشٙ ٓؼٜذ ؾ٤٘ق ُكوٞم جإلٗغحٕجعطلحدش جُؿٔؼ٤حش ك٢ ذذج٣س جأل

 ضًش١ ُكوٞم جإلٗغحٕٓإعغس ئدس٣ظ ذ٘ . ٝهذ هحّ ذط٘غ٤ن ٛزج جُٔؿٜٞد جُؿٔحػ٢جؾطٔحػحش ض٘غ٤و٤س ٝضؾحٝس٣س ُِؿٔؼ٤حش جُٔغحٛٔس ك٢ ٛزج جُطوش٣ش

 .٣ذس٣ؼ ئ٣رشش جُٔـشخ، ذذػْ ٖٓ ٓإعغس كشٝجُذ٣ٔوشجه٤س

جُكوٞم . 4جُكوٞم جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُر٤ث٤س، . 3جُكوٞم جُػوحك٤س جألٓحص٣ـ٤س، . 2غش١، وجالخطلحء جُ. 1: ٓكحٝس ضغؼسجُطوش٣ش  ٝع٤ط٘حٍٝ ٛزج

 .٣حش جُؼحٓس ٝجإلػالّشك. ج9ُ .جُٜؿشز. 8جُطلُٞس . 7جُونحء . 6جُكوٞم جإلٗغح٤ٗس ُألؽخحؿ ك٢ ٝمؼ٤س ئػحهس، . 5جإلٗغح٤ٗس ُِ٘غحء، 

ضٞف٤س ٣ط٠ُٞ  11ٓؿِظ قوٞم جإلٗغحٕ  ػٖٝفذسش  2008ٝهذ هذّ جُٔـشخ جُطوش٣ش جُك٢ٌٓٞ خالٍ جالعطؼشجك جُذٝس١ جُؾحَٓ ذشعْ دٝسز 

ًٔح ٣وذّ  .وحتٔسُجٝجالخطالالش  2011ئ٠ُ  2008سفذ ٓذٟ ض٘ل٤زٛح خالٍ جُلطشز جُٔٔطذز ٖٓ  ،ٖٓ خالٍ ٓخطِق جُٔكحٝس جُط٢ ٣ط٘حُٜٝح ،ٛزج جُطوش٣ش

 . جُطضجٓحش جُٔـشخ ك٢ جُٔٔحسعس جالضلحه٤س جُكوٞه٤س ٓؿحٍك٢ ضٞف٤حش 

 االختفبء القسرٌ  .0

  االختفبء القسرٌ .0.0

 :  اإلوجبزاث. 1.1.1

 :  المستىي المؤسسبتٍ والتشرَعٍ

 ٓ٘ٚ. ١23 ٝجالػطوحٍ جُطؼغل٢ ك٢ جُلقَ ( ٝضؿش٣ْ جالخطلحء جُوغش2011ٖٓ جُذعطٞس )٤ُٞ٣ٞص  20ضْ جُط٘ق٤ـ ػ٠ِ جُكن ك٢ جُك٤حز ك٢ جُلقَ  -

ْ ئدخحٍ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔوطن٤حش ػ٠ِ هحٕٗٞ جُٔغطشز جُؿ٘حت٤س ضنٖٔ جُكٔح٣س ٖٓ جالخطلحء جُوغش١ ٝضطؼِن ذحُكشجعس جُ٘ظش٣س ٝٝجؾد ج٤ًَُٞ ض -

 ػطوحٍ.جُؼحّ ذاخرحس ػحتِس جُٔؼطوَ ٝص٣حسز جًُٞالء ٝهحم٢ جُطكو٤ن ُٔشجًض جالػطوحٍ ٝمشٝسز ٓغي عؿالش جال

ض٤ٌٖٔ جُٔؿِظ جُٞه٢٘ ُكوٞم جإلٗغحٕ ذٔٞؾد جُ٘ـ جُؿذ٣ذ جُطأع٤غ٢ ُِٔؿِظ ٖٓ ص٣حسز طٓحًٖ جالقطؿحص -
1

 . 

ٝكن ٓوطن٤حش هح٤ٗٞٗس، ٝٓ٘كٜح فلس جُنحذطس جُونحت٤س ٝكن جُٔحدز  جؽطـحٍ "ٓذ٣ش٣س ٓشجهرس جُطشجخ جُٞه٢٘" )ؾٜحص ٓخحذشجش ٓـشذ٢ دجخ٢ِ( -

 .(٤2011س )ٖٓ هحٕٗٞ جُٔغطشز جُؿ٘حت 20

 :  معبلجت ملف ضحبَب االختفبء القسرٌ

 2009قٍٞ ٓطحذؼس ضلؼ٤َ ضٞف٤حش ٤ٛثس جإلٗقحف ٝجُٔقحُكس " ٣طٌٕٞ ٖٓ "جُطوش٣ش جُشت٤غ٢  جُكوٞم جإلٗغحٕ " ضوش٣ش ُٞه٢٘طفذس جُٔؿِظ ج "

 .1999ٝ ٤1956ٖ ، ٣طؼِن جألٍٝ ٜٓ٘ح خ "قحالش جالخطلحء جُوغش١" ٣ٝنْ ُٞجتف جُنكح٣ح ذ2010ٝطسذؼس ٓالقن ع٘س 

  سكحش ضؼٞد ُنكح٣ح جألقذجظ جالؾطٔحػ٤س جُط٢  16ػٌ٘س جُٞهح٣س جُٔذ٤ٗس ك٢ جُ٘حمٞس )ؽٔحٍ جُٔـشخ(، ٣نْ ذضْ جٌُؾق فذكس ػ٠ِ هرش ؾٔحػ٢

 .1984ػشكطٜح ٛزٙ جُٔذ٣٘س ٝ ٓك٤طٜح ع٘س 

  ضْ ٝٔذ ػرحط جُٔشجًؾ٢" )طذٞكحد١( إلػحدز دكٜ٘ح، ُنكح٣ح ُؼحتالضْٜ،  ض٘كقش ك٢ "ػرذ جُغالّ جُطٞد" ٝ"جٓكٔذ ذٖ طقذؼل جضْ ضغ٤ِْ سكحش

 جُو٤حّ ذٔشجع٤ْ ئػحدز دكٖ مكح٣ح جُورش جُؿٔحػ٢ ُِ٘حمٞس.

  ٞكحز طهشذحتٜح مكح٣ح جالخطلحء جُوغش١.ذ٘طحتؽ جألذكحظ ٝذضْ ضؼ٣ٞل جُؼحتالش جُط٢ جهط٘ؼص 

 ْٜضْ ضغ٤ِْ ذطحهحش جُطـط٤س جُقك٤س ُِؼذ٣ذ ٖٓ مكح٣ح جالخطلحء جُوغش١ ٝػحتالض. 

 االختالالث :  .0.0.2

 : الكشف عه الحقُقت

  2009طٕ "جُطوش٣ش جُشت٤غ٢ 3ُكوٞم جإلٗغحٕ جالعطؾحس١جػطرش جُٔؿِظ  ذ٤٘ٔح، 2ٖٓ طذشص مكح٣ح جالخطلحء جُوغش١ ؿ٤ش ٓكذد 9ٓح صجٍ ٓق٤ش "

٣ؼ٢٘ ئٜٗحء جُطكش٣حش قٍٞ ٓق٤شْٛ  ٔحٓ"٣شّٝ ئذشجص جُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س ُٔح هحٓص ذٚ ٤ٛثس جإلٗقحف ٝجُٔقحُكس ُٝؿ٘س ٓطحذؼس ضلؼ٤َ ضٞف٤حضٜح"، 

 ٣غطٌَٔ جٌُؾق ػٖ جُكو٤وس ذؾأْٜٗ. ٝقٍٞ ذحه٢ مكح٣ح جالخطلحء جُوغش١ جُز٣ٖ ُْ

  2010" ِٝٓكوٚ جألٍٝ 2009ؽحذص ٗطحتؽ طؽـحٍ ُؿ٘س ٓطحذؼس ضلؼ٤َ ضٞف٤حش ٤ٛثس جإلٗقحف ٝجُٔقحُكس، جُٔ٘ؾٞسز ك٢ "جُطوش٣ش جُشت٤غ٢ 

 ش١، جُؼذ٣ذ ٖٓ جُ٘وحتـ  ٝجُخِو ك٢ جألعٔحء ٝجُطنحسخ ك٢ جُٔؼِٞٓحش.جُخحؿ ذِٞجتف قحالش جالخطلحء جُوغ

  ٓؿُٜٞس، سؿْ طٕ جُؼذ٣ذ  1990ٝ 1984، 1981، 1965ٓح صجُص ج٣ُٜٞحش جُؾخق٤س ُِؼؾشجش ٖٓ مكح٣ح جالقطؿحؾحش جالؾطٔحػ٤س ع٘ٞجش

ْٜٓ٘ ٓؼِٞٓس ذٔوحذش جُذجس جُر٤نحء ٝكحط،  126ؽخقح، هرٞس  178ْٜٓ٘ ٓذكٕٞٗٞ ك٢ ٓوحذش ٗظح٤ٓس طٝ ك٢ هرٞس ؾٔحػ٤س، ٣قَ ػذدٛٔح ئ٠ُ 

 ٣ٌٕٞ ذؼنْٜ ذ٤ٖ جُشكحش جُٔذكٞٗس ك٢ جُورش جُؿٔحػ٢ جٌُٔطؾق ك٢ غٌ٘س جُٞهح٣س جُٔذ٤ٗس ك٢ جُذجس جُر٤نحء. هذٝجُرحهٕٞ 

  ،قحُس ٝكحز، ضْ ئهشجس  792مكح٣ح جٗطٜحًحش ؾغ٤ٔس طخشٟ ُكوٞم جإلٗغحٕ، ؿ٤ش ٓكذدز، كٖٔ ذ٤ٖ ٝٓح صجُص طٓحًٖ دكٖ ٓثحش جُٔخطل٤ٖ هغشج

 قحُس ال ضؼشف طٓحًٖ دكٜ٘ح. 338ٓغإ٤ُٝس جُذُٝس ػٜ٘ح، ٛ٘حى 

  ئال ُطك٤ِالش سكحش ٖٓ ٓذجكٜ٘ح، ُْ ضخنغ  189، كِْ ٣طْ جعطخشجؼ عٟٞ ؾذجٓح صجٍ ضكذ٣ذ ٣ٞٛحش سكحش مكح٣ح جالخطلحء جُوغش١ ٓكذٝدج

 .4قحُس 12ؼحُس )ط١ ٓطحذوس( ئال ك٢  خنغ ُِطك٤ِالش جُؿ٤٘٤س، ُْ ضٌٖ كٝسؿْ طخز ػ٤٘حش ػظ٤ٔس ٜٓ٘ح، كإ ػذدج ه٤ِال طٗطشٝذُٞٞؾ٤س عطك٤س.

  ضغِْ ُْٝطٝ جُؿٜحش جُٔغإُٝس ػ٠ِ جخططحكْٜ.  طٓحًٖ جقطؿحصْٛظشٝف ٝكحضْٜ طٝ ذٝال 5 جُٔؼِ٘س ٝكحضُْْٜ ٣طْ جُطقش٣ف ذأٓحًٖ دكٖ جُنكح٣ح 

ٗطشٝذُٞٞؾ٤س ٝجُؿ٤٘٤س ذحُ٘غرس ُِؼذ٣ذ ٖٓ جُٔؿٔٞػحش جُط٢ الصجُص ضطحُد . ُْٝ ٣طْ ئؾشجء جألذكحظ جألشِؼحتالُ جُنكح٣ح جُٔقشـ ذٞكحضْٜسكحش 

 ذزُي )ػحتالش مكح٣ح ضحصٓحٓحسش(.

                                                 
ات االستشفائية اخلاصة مبعاجلة األمراض إعادة اإلدماج وادلؤسس( الذي يتيح للمجلس إمكانية زيارة أماكن االعتقال وادلؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعامالهتم وكذا مراكز محاية الطفولة و 2011من النص ادلؤسس للمجلس )مارس  11ادلادة   1

 العقلية والنفسية وأماكن االحتفاظ باألجانب يف وضعية غري قانونية.
 مد اسالمي، عبد الرمحن درويش. : عبد احلق الرويسي، ادلهدي بن بركة، احلسني ادلنوزي، أتكو أمحد بن علي، أكودار اليزيد، عمر الوسويل، الصاحلي مدين، زل الضحايا الذين مازالوا رلهويل ادلصري  - 2
 .2011اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان سابقا واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بعد مارس   3

 شخصا من بني رفات القرب اجلماعي يف الناضور. 11ازلمد بن أمحد عباس ادلراكشي و  4
 فوس...حالة عبد اللطيف سامل، مصطفى العمراين، أوىباز بومجعة، زلمد بو   5
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 .ضغِْ ُِؼحتالش ٗطحتؽ جألذكحظ جُط٢ طؾش٣ص ػ٠ِ سكحش ٓلطشمس ألهشذحتْٜ ُْٝ ضٌٖ ٗطحتؿٜح قحعٔس ك٢ ضكذ٣ذ ج٣ُٜٞس ُْ 

  ذكحظ جُط٢ طؾشضٜح ٤ٛثس جإلٗقحف ٝجُٔقحُكس ُٝؿ٘س ٓطحذؼس ضلؼ٤َ جُطٞف٤حش. ِٓلحش جألٓكطٟٞ ُْ ضطف ُِؼحتالش ئٌٓح٤ٗس جالهالع ػ٠ِ 

  جُطـط٤س جُقك٤س جإلدٓحؼ جالؾطٔحػ٢ طٝ ضحصٓحٓحسش طٝ ِٓق  ِٔق ٓؼحؽحش مكح٣حًجُؼذ٣ذ ٖٓ ِٓلحش ؾرش جُنشس هش٣وٜح ٗكٞ جُكَ، ُْ ضؿذ

 جُط٤ِ٤ٌٔس.

 :  المستىي القبوىوٍ والتشرَعٍ

 ضلحه٤س جُذ٤ُٝس ُكٔح٣س ؾ٤ٔغ جألؽخحؿ ٖٓ جالخطلحء جُوغش١.ػ٠ِ جال ُْ ٣قحدم جُٔـشخ 

 .٣طْ جُط٘ق٤ـ ػ٠ِ ئُـحء ػوٞذس جإلػذجّ جٗغؿحٓح ٓغ ٓرذط جُكن ك٢ جُك٤حز جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ جُذعطٞس ُْ 

 ٗ٤س.ُْ ٣قحدم جُٔـشخ ػ٠ِ ٗظحّ سٝٓح جُخحؿ ذحُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذ٤ُٝس ٝجُز١ ٣ؼطرش جالخطلحء جُوغش١ ؾش٣ٔس مذ جإلٗغح 

 التىصُبث :  .0.0.3

 معبلجت ملف ضحبَب االختفبء القسرٌ : 

ض٘ل٤زج ُطٞف٤س ٤ٛثس جإلٗقحف ٝجُٔقحُكس جُٔطؼِوس ذٔٞجفِس جُركع ك٢ قحالش جالخطلحء ئقذجظ آ٤ُس ئ٠ُ ؾحٗد جُٔؿِظ جُٞه٢٘ ُكوٞم جإلٗغحٕ،  -

َ جعطٌٔحٍ جٌُؾق ػٖ جُكو٤وس قٍٞ ذحه٢ جُكحالش، ٝٓ٘ف ، ٝجُطكش٣حش ٖٓ طؾٖٓ ٓؿ٢ُٜٞ جُٔق٤شضط٠ُٞ جُطكش٣حش قٍٞ جُكحالش جُطغؼس جُوغش١، 

ك٢ قحالش ئكحدجضْٜ ذحُكنٞس ٝضوذ٣ْ  ْٜجعطذػحء جُؾٜٞد ٝجعطقذجس طٝجٓش هنحت٤س ضِضٓ ٝطعحعح، جُالصٓسضِي ج٤ُ٥س جالخطقحفحش ٝجُقالق٤حش 

   ٝضط٠ُٞ ٛزٙ ج٤ُ٥س :  سكنْٜ جُطؼحٕٝ، ك٢ ئهحس جالعطؼحٗس ذحُونحء ًٔح ٛٞ ٓؼٍٔٞ ذٚ ك٢ ٓؿحٍ جعطخشجؼ جُشكحش.

ك٢ جُطوش٣ش جُخطح٢ٓ ٤ُٜثس جإلٗقحف  جُٔ٘ؾٞسزضذجسى جُخقحؿ جٌُر٤ش جُز١ ؽحخ ُٞجتف مكح٣ح جالخطلحء جُوغش١ ٝٓؿ٢ُٜٞ جُٔق٤ش عٞجء  .0

ْ ٝٝكحضْٜ ، ٝرُي ذ٘ؾش ج٣ُٜٞحش جُؾخق٤س ُِنكح٣ح ٝظشٝف جخططحكْٜ ٝجقطؿحص2010ِٛٝٓكوٚ جألٍٝ  2009ٝجُٔقحُكس طٝ ك٢ جُطوش٣ش جُشت٤غ٢ 

 ٝدكْٜ٘ ك٢ قحالش ٝهٞػٜٔح ٝضٞجس٣خ ٝطٓحًٖ ٝهٞع ًَ رُي ٝضغ٤ٔس جُٔإعغحش ٝجألؾٜضز  جُٔغإُٝس ػ٘ٚ.

ُكوٞم جإلٗغحٕ" ٝئػالٕ ظشٝف ٝكحضْٜ  جُٞه٢٘ضكذ٣ذ طٓحًٖ دكٖ مكح٣ح جالخطلحء جُوغش١ جُز٣ٖ ضْ جُطقش٣ف ذٞكحضْٜ ك٢ ضوش٣ش "جُٔؿِظ  .2

 ٝجُؿٜحش جُٔغإُٝس ػٖ جخططحكْٜ.

  حّ ذحألذكحظ جالٗطشٝذُٞٞؾ٤س ٝجُؿ٤٘٤س ذحُ٘غرس ُِشكحش جُط٢ ضؾٌي جُؼحتالش ك٢ ٣ٞٛطٜح.جُو٤ .3

 :  المستىي المؤسسبتٍ والتشرَعٍ

 ٞٗجُٔقحدهس ػ٠ِ جالضلحه٤س جُذ٤ُٝس ُكٔح٣س ؾ٤ٔغ جألؽخحؿ ٖٓ جالخطلحء جُوغش١ ٝٓالتٔس جُطؾش٣غ جُٞه٢٘ ٓغ ٓوطن٤حضٜح، ذحُط٘ق٤ـ ك٢ جُوح ٕ

ٓشضٌر٤ٜح ك٢ جُٔكحًْ جُؼحد٣س جُٔخطقس،  ذٔؼحهرس، خطٞسضٜحٝػ٠ِ ػوٞذحش ضطالءّ ٓغ  ٝػذّ ضوحدٜٓح ٠ ؾش٣ٔس جالخطلحء جُوغش١جُؿ٘حت٢ فشجقس ػِ

 ٝػ٠ِ ػذّ جالػطذجد ذحألٝجٓش ُطرش٣ش ؾش٣ٔس جالخطلحء جُوغش١.

 جُكشٓحٕ ٖٓ جُكش٣س ك٢  ٓ٘غ ٝٓؼحهرس٠ِ ، ذٔح ك٤ٜح مشٝسز جُط٘ق٤ـ فشجقس ػ6ض٘ل٤ز ضٞف٤حش ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُذ٤ُٝس قٍٞ جالخطلحء جُوغش١

 .ٌٓحٕ ؿ٤ش سع٢ٔ

 .ضطر٤ن ٓوطن٤حش جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ٝهحٕٗٞ جُٔغطشز جُؿ٘حت٤س جُٔشضرطس ذحُكٔح٣س ٖٓ جالخطلحء جُوغش١ ٝجالػطوحٍ جُطؼغل٢ 

 ٗغح٤ٗس.جُٔقحدهس ػ٠ِ ٗظحّ سٝٓح جُٔطؼِن ذحُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذ٤ُٝس جُز١ ٣ؼطرش جالخطلحء جُوغش١ ؾش٣ٔس مذ جإل 

  جالخطلحء جُوغش١ ؾشجتْٝمغ جعطشجض٤ؿ٤س ُؼذّ جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ ًنٔحٗس ُؼذّ ضٌشجس. 

  (.17ئٗؾحء ج٤ُ٥س جُٞه٤٘س ُِٞهح٣س ٖٓ جُطؼز٣د جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُرشٝضًٍٞٞ جالخط٤حس١ )جُٔحدز 

 ٝجُٔقحُكس. جػطٔحد جعطشجض٤ؿ٤س ٝه٤٘س ُٔ٘حٛنس جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ ض٘ل٤زج ُطٞف٤حش ٤ٛثس جإلٗقحف 

  ٖجُوٞج٤ٖٗ. ذط٘ل٤ز جٌُِٔل٤ٖضؼض٣ض جُٞهح٣س ٖٓ جُطؼز٣د ٖٓ خالٍ ذشجٓؽ ض٤٘٣ٌٞس ٝضكغ٤غ٤س ُلحتذز جُٔٞظل٤ 

 الحقىق اللغىَت والثقبفُت األمبزَغُت: .2

 : .اإلوجبزاث2.0 

٘ل٤ز جُطضجٓحضٜح َٔ جُذُٝس جُٔـشذ٤س ػ٠ِ ضق ػ٠ِ ،ذؾٌَ خحؿ٤س ٝجُِـ٣ٞس جألٓحص٣ـ٤س ػِٔص ٓ٘ظٔحش جُٔؿطٔغ جُٔذ٢ٗ جُؼحِٓس ك٢ قوَ جُكوٞم جُػوحك

جُٔؼ٤٘س خالٍ جُلطشز  ٝهذ جعطؿحخ جُٔـشخجُذ٤ُٝس،  ٔس هٞج٤ٜٗ٘ح ٓغ جُٔٞجغ٤ن ٝجُؼٜٞدٝٓالت جُكوٞم جُِـ٣ٞس ٝجُػوحك٤سك٢ ٓؿحٍ  ٝضـ٤٤ش ع٤حعحضٜح

 : ( ُرؼل جُٔطحُد جألعحع٤س، ضطٔػَ ك2011٢/ 2008ذحُطوش٣ش)

  ذحألذؼحد جُٔطؼذدز ٣ُِٜٞس ٝجُكنحسز جُٔـشذ٤س ٝجالػطشجفسع٤ٔس ئ٠ُ ؾحٗد جُِـس جُؼشذ٤س، دعطشز جُِـس جألٓحص٣ـ٤س ًِـس. 

  2010ضِلض٣س ػ٤ٓٞٔس ٗحهوس ذحُِـس جألٓحص٣ـ٤س ٓ٘ز ع٘س   ئهالم ه٘حز ٝ ك٢ ذشجٓؽ ضذس٣ظ جُِـس جألٓحص٣ـ٤سجالعطٔشجس.  

 :االختالالث . 2.2 

ٛ٘حى قحؾس ِٓكس ئ٠ُ سكغ ًحكس  ٌُُٖنٔحٕ جُٜ٘ٞك ذحُكوٞم جُػوحك٤س جألٓحص٣ـ٤س ذحُٔـشخ، خطٞز طعحع٤س  دعطشز ٝضشع٤ْ جُِـس جألٓحص٣ـ٤س ئٕ

٤ٖ جُٔإعغحض٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس. طٝئدسجؾٜح مٖٔ جُٔ٘ظٞٓ ٤س ك٢ ؾ٤ٔغ ٓ٘حق٢ جُك٤حز جُؼحٓس،طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض ٖٓ خالٍ جإلدٓحؼ جألكو٢ ٝجُؼٔٞد١ ُألٓحص٣ـ

 ٕٝ ٛزج جإلدٓحؼ، ٜٝٓ٘ح:طٕ ٛ٘حى ٓؼ٤وحش ػذ٣ذز ٓح ضضجٍ ضكٍٞ د ٗغؿَٝ

  7جُط٤٤ٔض جُؼشه٢ ٗٞػح ٖٓذ ألهلحُْٜ، ٣ٝؼ جُٔـحسذس ك٢ جخط٤حس جعْ طٓحص٣ـ٢ ٓٔح ٣ؼذ خشهح ُكن ،جألٓحص٣ـ٤س جُؾخق٤س جعطٔشجس ٓ٘غ جألعٔحء.  

  شذ٤س، ٣ٝؿؼَ ٛزج جُطذس٣ظ ضؼ٤ْٔ ضذس٣غٜح ػ٠ِ جُٔذسعس جُٔـ ٝضغطرؼذٝجٗخشجهٜح ك٢ ٓوحسذحش ضٌشط جالٗطوحت٤س  ٓحص٣ـ٤سمؼق ذشجٓؽ ضذس٣ظ جأل

ًٕٞ ذحإلمحكس ئ٠ُ ال ٣ط٘حعد ٓغ جُٔكطٟٞ جُػوحك٢ ٝجُطحس٣خ٢ ُِـس جألٓحص٣ـ٤س، ٝال ٣نٖٔ ضٌحكإ جُلشؿ ُؿ٤ٔغ جُطال٤ٓز ك٢ ًَ جُٔذجسط جُٔـشذ٤س. 

٣ـ٤س ٝضحس٣خٜح س ضؿحٙ جألٓحصضٌشط جُط٤٤ٔض ٝجُط٤ٜٔؼ ٝجُذ٤ٗٝ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٗقٞؿضجٍ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُرشجٓؽ جُطؼ٤ٔ٤ِس جُٔؼطٔذز ك٢ جُٔـشخ ٓح ض

 ٝقنحسضٜح ٝغوحكطٜح.

  ًْٝرُي جسضٌحصج  ،ػذّ ضؼ٤ْٔ جُِـس جألٓحص٣ـ٤س ذحإلدجسجش جُؼ٤ٓٞٔس ٝٓشجكن جُذُٝس ًحُٔغطؾل٤حش ٝٓخحكش جُؾشهس ٝٓشجًض جإلدجسز جُطشجذ٤س ٝجُٔكح

 .1965س ٝجُطٞق٤ذ ٝجُطؼش٣د ُغ٘س ػ٠ِ جُظ٤ٜش جُٔؼشٝف ذظ٤ٜش جُٔـشذ
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  جضلحه٤س جُونحء ػ٠ِ ًحكس طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض جُؼ٘قش١،  14جُٔحدز  جُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓٝ 11ٓوطن٤حش جُٔحدز  ٞٓس جُٔـشذ٤س ك٢ ض٘ل٤زجُكٌ ػذّ ٝكحء ٖٓ

ٖٓ  ػذدج٣ؼٞم جُططر٤ن جُؾحَٓ ُالضلحه٤س ٣ٝلشؽ  ٓٔحٝجُؿٔحػحش، مكح٣ح جُط٤٤ٔض، حُ٘ظش ك٢ جُطٔحعحش جألكشجد ذ ٣خطـ ٝه٢ٖ٘ٓ طؾَ خِن ؾٜحص 

 ٖٓ ٓكطٞجٛح جُكوٞه٢ ٝجُٔإعغحض٢ .ٓوطن٤حضٜح 

  جُٔإعغحش جُٞه٤٘س جُٔؼ٤٘س ذكٔح٣س ٝجُٜ٘ٞك ذكوٞم جإلٗغحٕ  جُوح٤ٗٞٗس ٓغ ٝػذّ ٓالتٔس ٝمؼ٤طٚجُٔؼٜذ ج٢ٌُِٔ ُِػوحكس جألٓحص٣ـ٤س،  ػذّ دعطشز

 ح٤٣ش ئػالٕ ذحس٣ظ.هروح ُٔؼ

   ضٌشطجػطٔحدج ػ٠ِ هٞج٤ٖٗ   ٣ٌشط جُط٤٤ٔض مذ جألٓحص٣ؾ، ػوحك٤سج٤ُس ٝؾطٔحػجالهطقحد٣س ٝجالس٣س ٝدججإلٔؿحالش جُٓح ٣ضجٍ جُطؾش٣غ جُٔـشذ٢ ك٢ 

جألٓحص٣ؾ  ٝئُضجّ، ققشجاٗؿحص جُٔكحًٔحش ذحُِـس جُؼشذ٤س ذجُوحم٢  ٖٝٓ طْٛ ٓظحٛش جُط٤٤ٔض ئُضجّ. ٤ٓ8ضج فش٣كح مذ جُِـس ٝجُػوحكس جألٓحص٣ـ٤ط٤ٖ

 .ؼشذ٤سئؾشجءجش جُٔكحًٔس ذحُِـس جُٝك٢ جُ٘ضجع ذطكش٣ش ٓزًشجضْٜ  جُطشف

 التىصُبث  .2.3

ٖٓ جضلحه٤س جُونحء ػ٠ِ ؾ٤ٔغ طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض جُؼ٘قش١، ٝطؾشطز جُطٞف٤حش جُخطح٤ٓس ُِؿ٘س  14جُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز  ضطر٤ن  جُذُٝس ُٔوطن٤حش -

٤٘س ذحُكوٞم جالهطقحد٣س ج ضٞف٤حش جُِؿ٘س جُٔؼزًٝ ،2010ؿؾص  17ٝ18ٕ جُطوحس٣ش جُذٝس٣س ُِكٌٞٓس جُٔـشذ٤س أجُونحء ػ٠ِ جُط٤٤ٔض جُؼ٘قش١ ذؾ

 ص٣ـ٤س ػرش ئهشجس جألٓحص٣ـ٤س ُـسٝجُط٢ ض٘ـ ػ٠ِ مشٝسز جالػطشجف جُشع٢ٔ ذحُكوٞم جُِـ٣ٞس ٝجُػوحك٤س جألٓح 2006ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ُغ٘س 

  .ٝجز ذ٤ٖ جُِـحش ٝجُػوحكحشُِذُٝس ٝجُٔؿطٔغ جُٔـشذ٤٤ٖ ٝض٤ٌٖٔ جُٔـحسذس ٖٓ جُطؼِْ ٝجُطذس٣ظ ذِـطْٜ جألّ جألٓحص٣ـ٤س، ٝئهشجس جُٔغح سع٤ٔس

جُق٤حؿس جُٔؼطٔذز ُِلقَ جُخحٓظ ٖٓ جُذعطٞس ٝرُي ذاهشجس ضذجذ٤ش ٝهٞج٤ٖٗ ضؿؼَ ٖٓ جألٓحص٣ـ٤س  جُٞجسدز ك٢ سكغ ًَ طؽٌحٍ جُطشجضر٤س ٝجالُطرحط -

 .٠ هذّ جُٔغحٝجز ٓغ جُِـس جُؼشذ٤سُـس سع٤ٔس ٝ ػِ

 ،ضًَٞ ئ٤ُٜح فالق٤حش ع٤حع٤س ٝهح٤ٗٞٗس ٝجعؼس ُٔؼ٤شز ٝضٞق٤ذ جألٓحص٣ـ٤س دب ذحس٣ظ،، ٝكن ٓرحٓغطوِس ٓح٤ُح ٝئدجس٣حٓإعغس ٝه٤٘س  ئقذجظ -

                                                                                         س ك٢ ًحكس ٓؿحالش جُك٤حز ج٤ٓٞ٤ُس.جإلدٓحؼ جٌُحَٓ ُألٓحص٣ـ٤ ٖٓ طؾَٝطسؽلس جُٔٞسٝظ جُػوحك٢ ٝجُوح٢ٗٞٗ ٝجُل٢٘ جألٓحص٣ـ٢ جُٞه٢٘ 

ذحُٔـشخ، ٝئُـحء ًحكس جُطؼذ٣الش جُٔذخِس ػ٠ِ هحٕٗٞ جُٔغطشز  جُونحء ٝجإلدجسزضغطؼَٔ ك٢ جألٓحص٣ـ٤س ُـس  ٣ؿؼَ ذٔح 1965/ 25/1ضؼذ٣َ ظ٤ٜش -

                                                                                                                                      .جُٔؼٜذ جُؼح٢ُ ُِونحء ٤٘٣س ٜٝٓ٘حجُؿ٘حت٤س جُخحفس جُط٢ ضٔ٘غ جعطؼٔحٍ جُِـس جألٓحص٣ـ٤س طٓحّ جُونحء ٝئدٓحؾٜح ذحُٔؼحٛذ جُطٌٞ

ٝسكغ  ،ُكن ك٢ جُؾخق٤س جُوح٤ٗٞٗس ُألٓحص٣ؾذحقطشجّ ج ئُضجّ جُٔٞظل٤ٖ جٌُِٔل٤ٖ ذط٘ل٤ز هٞج٤ٖٗ جُكحُس جُٔذ٤ٗس٤ٗٝس ُـحء جُِؿ٘س جُؼ٤ِح ُِكحُس جُٔذئ -

 ػ٠ِ جألعٔحء جألٓحص٣ـ٤س جُؾخق٤س ٝطعٔحء جألٓحًٖ ٝجعطشؾحع جألٓحًٖ ألعٔحتٜح جألف٤ِس جألٓحص٣ـ٤س. جُكظش

 لحقىق االقتصبدَت واالجتمبعُت والبُئُتا .3

  اإلوجبزاث 3 .0

، ق٤ع ضٔص جُٔقحدهس ػ٠ِ جُٔ٘ظٞٓس جُذ٤ُٝس ُكوٞم جإلٗغحٕ س٣ؿ٢ ك٢ٝجفِص جٌُِٔٔس جُٔـشذ٤س جٗخشجهٜح جُطذ، علً مستىي الممبرست االتفبقُت

جُذ٤ُٝس  جالضلحه٤سًٔح فحدهص ػ٠ِ  جُخحفس ذحُٔلحٝمس جُؿٔحػ٤س. 154( ٝجالضلحه٤س سهْ 2009طذش٣َ  3)قٍٞ ئدجسز جُؾـَ  150جالضلحه٤س سهْ 

٤ْ ٝئؾشجءجش ضكذ٣ذ ؽشٝه جُطؾـ٤َ ك٢ جُٞظ٤لس جُؼ٤ٓٞٔس )جُٔ٘ظٔس جُٔطؼِوس ذكٔح٣س قن جُط٘ظ 151ٝجالضلحه٤س سهْ ، 2009ُٔكحسذس جُلغحد ع٘س 

)جُٔ٘ظٔس جُؼح٤ُٔس ٤ٌُِِٔس جُلٌش٣س(  1996دؾ٘رش  20جُؼح٤ُٔس ُِؾـَ( ٝٓؼحٛذز ج٣ُٞرٞ ذؾإٔ قن جُٔإُق ًٔح جػطٔذٛح جُٔإضٔش جُذذِٞٓحع٢ ك٢ 

جُخحفس ذكٔح٣س جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س  1954ٝضًٍٞٞ جُػح٢ٗ الضلحه٤س الٛح١ ُؼحّ ٝجضلحه٤س ذؾإٔ قٔح٣س جُطشجظ جُػوحك٢ جُٔـٔٞس ذح٤ُٔحٙ )ج٤ُٞٗغٌٞ( ٝجُرش

 .(1999ٓحسط  26ك٢ قحُس ٗضجع ٓغِف )الٛح١، 

( ٝجُٔؼحٛذز جُذ٤ُٝس 2009ٗٞكٔرش () 1985 ٓحسط 22ك٢ )ضلحه٤س ك٤٤٘ح ُكٔح٣س هروس جألصٕٝ جُٔٞهؼس ذل٤٤٘ح ال)جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس(  ٗؾشذحإلمحكس ئ٠ُ 

 .2001ٗٞكٔرش  27جسد جُٞسجغ٤س جُ٘رحض٤س ُألؿز٣س ٝجُضسجػس جُٔٞهؼس ذشٝٓح ك٢ ذؾإٔ جُٔٞ

جُِٔكن ذحالضلحه٤س جُذ٤ُٝس ذؾإٔ ئٗؾحء ف٘ذٝم د٢ُٝ ُِطؼ٣ٞل  2003ٝضٔص ًزُي جُٔٞجكوس، ٖٓ ق٤ع جُٔرذط، ػ٠ِ جٗنٔحّ جُٔـشخ ئ٠ُ ذشٝضًٍٞٞ 

جُٔقحدهس ػ٠ِ ٝضٔص ه٤س جُذ٤ُٝس ٌُٔحككس جُٔ٘ؾطحش ك٢ ٓؿحٍ جُش٣حمس. ٝػ٠ِ جُٔقحدهس ػ٠ِ جالضلح 1992ػٖ طمشجس جُطِٞظ جُض٣ط٢ ُؼحّ 

د جالضلحه٤س جُخحفس ذحُطذجذ٤ش جُٞجؾد جضخحرٛح ُكظش ٝٓ٘غ جعط٤شجد ٝضقذ٣ش ٝٗوَ ٤ٌِٓس جُٔٔطٌِحش جُػوحك٤س ذطشم ؿ٤ش ٓؾشٝػس ٝئقذجظ جٌُٔط

ٞه٤٘س ٓغ جُٔٞجغ٤ن جُذ٤ُٝس جُٔطؼِوس ذحُغالٓس جُقك٤س، ٢ٛٝ جُٔرحدسز جُ٘قٞؿ جُ ٓالتٔسجُٞه٢٘ ُِغالٓس جُقك٤س ُِٔ٘طؿحش جُـزجت٤س، ك٢ ئهحس 

 .ػرش جُٔقحدهس ػ٠ِ جُوحٕٗٞ جُٔطؼِن ذكٔح٣س جُٔغط٤ٌِٜٖ ضؼض٣ض جإلهحس جُوح٢ٗٞٗ ُكٔح٣س جُٔغطِٜي عحٛٔص ك٢  جُط٢

 2قذ٣ش جُذعطٞس، جُلوشز ضٖٓ  1جُلوشز . )جُط٘ق٤ـ ػ٠ِ ٓؿَٔ جُكوٞم جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ك٢ جُذعطٞس جُؿذ٣ذضْ : علً مستىي الذستىر

 ، ٝضٔص دعطشز جُٔؿِظ جالهطقحد١ ٝجالؾطٔحػ٢.(35ٝ  34 ، 33،  31، جُلق13ٍٞجُلقَ، 6ٖٓ جُلقَ 

جُطذس٣ؿ٤س ُِلوش ٝجإلهقحء جُِز٣ٖ ٣طحال ؾضءج  ُِٔكحسذس ئعطشجض٤ؿ٤سػِٔص جُكٌٞٓس جُٔـشذ٤س ػ٠ِ ٝمغ  علً مستىي البرامج العبمت للحكىمت :

ك٢ جُٔحتس ع٘س  ٣53طشؾٜٔح جُٔؿٜٞد جُٞجمف جُٔرزٍٝ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُ٘غرس جُٔخققس ُِوطحػحش جالؾطٔحػ٤س ك٢ ج٤ُٔضج٤ٗس ) ،جُغحً٘س جُٔـشذ٤س ٖٓ

(، ٝئقذجظ ًٝحالش جُط٤ٔ٘س ٝئهالم جُؼذ٣ذ ٖٓ جُرشجٓؽ1993ك٢ جُٔحتس ع٘س  39ٓوحذَ  2009
9

، ذحإلمحكس ئ٠ُ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔرحدسجش جُٔشضرطس  

 ضؾش٣غ ٣ك٢ٔ جُؼح٤ِٖٓ ًخذّ ك٢ جُٔ٘حصٍ، خقٞفح جُلط٤حش جُقـ٤شجش. ٖٝٓ جالٗؿحصجش جألخ٤شز ٝمغ حػحش جُطؼ٤ِْ ٝجُقكس ٝجُغٌٖذوط

 االختالالث  3  .2

  ُْجُز١ جُكٌٞٓس جُٔـشذ٤س ضكلظحضٜح ػ٠ِ جُرشٝضًٍٞٞ جالخط٤حس١ جُِٔكن ذحُؼٜذ جُذ٢ُٝ جُخحؿ ذحُكوٞم جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س  ضشكغ

 ضْ جػطٔحدٙ ٓإخشج.

                                                 
ين بإنشاء أكادميية احلسن الثا 1993أكتوبر  06الصادر يف  364.93.1ظهري مبثابة قانون رقم  ؛وىو الظهري الذي يلزم اإلدارات العمومية وادلؤسسات و السلط  باستعمال اللغة العربية دون غريىا 25/01/1965 بتاريخ  هري ادلغربة والتوحيد والتعريبظ8

ادلنظم دلهنة احملاماة: خاصة  28.08القانون  ؛21ادلتعلق بنظام احلالة ادلدنية خاصة ادلادة   37.99القانون ؛بشأن إحداث أكادميية ادلملكة ادلغربية  1977أكتوبر  08بتاريخ  229.77.1ظهري مبثابة قانون  و؛من ديباجت 9للعلوم والتقنيات والسيما الفقرة 
 ؛ادلتعلق باإلعالم السمعي البصري 77.03قانون  ؛من القسم الثاين( 11ادلتعلق باجلنسية ادلغربية )الفصل  62.06قانون  ؛من قانون ادلسطرة اجلنائية 318و ادلادة  120،  ادلادة 6الفقرة  4، ادلادة 3الفقرة  73ادلادة  ؛18البند الرابع من ادلادة الفقرة الثانية من 

ادلتعلق بعدد  22/12/2003بتاريخ  2185.  03قرار وزير العدل رقم  ؛مبثابة النظام األساسي لرجال القضاء147-467قانون رقم ؛فقرة الثالثة والسابعة من ديباجتو(بإنشاء جامعة األخوين بإفران، )ال 1993شتنرب  20صادر يف  227.93.1قانون رقم 
 ية، الربتغالية، اذلولندية، الروسية، اإلسبانية، الفرنسية، اإلنكليزية دون األمازيغية.ادلقاعد ادلتبارى عليها بالنسبة لكل لغة، ويف حدود اللغات األدلان

 
 

 .الربنامج االجتماعي االستعجايل، ادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج دعم احلكامة..إخل  9
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  ُْجُٔطؼِوس  1952ُغ٘س  102جُٔطؼِوس ذحُكش٣س جُ٘وحذ٤س ٝذكٔح٣س قن جُط٘ظ٤ْ جُ٘وحذ٢ ٝجالضلحه٤س سهْ  1948ُغ٘س  87قحدم ذؼذ ػ٠ِ جالضلحه٤س سهْ ض

جُرِذ ٝجُز٣ٖ ٤ُغٞج ٖٓ ٓٞجه٢٘ جُرِذ  جُخحفس ذحُٔغحٝجز ك٢ ٓؼحِٓس ٓٞجه٢٘ 1962ُغ٘س  118ذوحٕٗٞ جُكذ جألد٠ٗ ُِنٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ٝجالضلحه٤س سهْ 

 .ك٢ ٓؿحٍ جُنٔحٕ جالؾطٔحػ٢

  جضلحه٤س  22ُالضلحه٤س جُذ٤ُٝس ُكٔح٣س قوٞم ؾ٤ٔغ جُؼٔحٍ جُٜٔحؾش٣ٖ ٝطكشجد طعشْٛ ٝجُٔحدز  92ُْ ٣شكغ جُطكلع ػ٠ِ جُلوشز جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔحدز ٖٓ

وطن٠ ٛزج جُطكلع ذحخطقحؿ ٓكٌٔس جُؼذٍ جُذ٤ُٝس ذحُ٘ظش ك٢ جُخالكحش جُونحء ػ٠ِ ًحكس طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض جُؼ٘قش١، ق٤ع ال ٣ؼطشف جُٔـشخ ذٔ

 .جُٔطؼِوس ذطلغ٤ش جالضلحه٤س

  ٚجُو٢ٓٞ جإلؾٔح٢ُ، ٓٔح ٣ؼٞم جُٔطؼِوس ذخذٓس جُذ٣ٕٞ جُط٢ ضغطِٜي ٗغرس ٓث٣ٞس ػح٤ُس ٖٓ جُ٘حضؽ  ك٢ جُٞكحء ذحُطضجٓحضٚ جُٔـشخ فؼٞذحش ٣ٞجؾ

  ٜذ جُذ٢ُٝ جُخحؿ ذحُكوٞم جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س.ذٔٞؾد جُؼ هذسضٚ ػ٠ِ جُٞكحء ذحُطضجٓحضٚ

   جُذُٝس ك٢ جالػطرحس جُطضجٓحضٜح ذٔٞؾد جُؼٜذ ك٢ ٓلحٝمحضٜح ٓغ جُٔإعغحش جُٔح٤ُس جُذ٤ُٝس.ال ضنغ 

  ٓالتْ ألٗلغْٜ ٝألعشْٛ. ػ٤ؼؿ٤ش ًحف ُط٤ٌٖٔ جُؼح٤ِٖٓ ٖٓ جُكلحظ ػ٠ِ ٓغطٟٞ  جُكذ جألد٠ٗ ُألؾش 

 ٞجُؼٜذ. 8د ػ٠ِ جُكن ك٢ جإلمشجخ جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز جعطٔشجس كشك ه٤ ٖٓ 

  .جسضلحع ٗغرس جألؽخحؿ جُز٣ٖ ٣ؼ٤ؾٕٞ ضكص خو جُلوش ك٢ جُٔـشخ، ال ع٤ٔح ك٢ جُٔ٘حهن جُش٣ل٤س 

 ٝجش جُطر٤ؼ٤س جعطٔشجس جالػطذجء ػ٠ِ جُكوٞم جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٖٓ خالٍ جعطٔشجس ع٤حعس ٗضع جألسجم٢ ٝػذّ  ض٤ٌٖٔ جُغحً٘س ٖٓ جُػش

  .10عحْٛ ك٢ ضأؾ٤ؽ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُقشجػحش ذ٤ٖ ٛزٙ جُغحً٘س ٝجُغِطس ٓٔحٝضو٤ِـ قوٜح ك٢ جُط٤ٔ٘س، 

 ُ( ذؾإٔ جُكن ك٢ جُغٌٖ 1997) 7ٗغرس جُطؾشد ٝػ٤ِٔحش جإلخالء جُوغش١، ٓغ ٓشجػحز جُطؼ٤ِن جُؼحّ ُِؿ٘س سهْ  ئ٠ُققحت٤س، جإلر٤حٗحش ضؾ٤ش ج

 ٖٓ جُؼٜذ(: قحالش جإلخالء جُوغش١. 11ٖٓ جُٔحدز  1جُٔالتْ )جُلوشز 

  ،ك٢ جُٔحتس ٖٓ  20جُطـط٤س جُقك٤س جُط٢ ضٞكشٛح جُذُٝس جُطشف ال ضؾَٔ طًػش ٖٓ  ًٔح طُْٕ ضؼطٔذ جعطشجض٤ؿ٤س ٝه٤٘س ٝخطس ػَٔ ذؾإٔ جُقكس

 جُغٌحٕ.

 َئٌٓح٤ٗحش جُكقٍٞ ػ٠ِ جُشػح٣س جُقك٤س جأل٤ُٝس ٓكذٝدز، ٝذقلس طًرش ك٢ جُٔ٘حهن جُش٣ل٤س. ضظ 

 سضلحع ٓؼذٍ ٝك٤حش جألٜٓحش ٝجُشمغ.ج 

   ال ضطلن ٓغ جُٔؼح٤٣ش جُذ٤ُٝس ٝجُط٢ ال ضٔحسط سهحذس ًحك٤س، ٖٓ خالٍ جُطذجذ٤ش جُطؾش٣ؼ٤س ٝجإلدجس٣س، ػ٠ِ جُٔقحٗغ جُط٢ ضق٘غ ٓٞجد ؿزجت٤س

 ٝضطغرد ك٢ ٝك٤حش طٝ ضٔػَ خطشجً ػ٠ِ فكس عٌحٕ جُٔـشخ.

  ُٔ٘حهن جُش٣ل٤سجسضلحع ٓؼذٍ جأل٤ٓس ال ع٤ٔح ذ٤ٖ جُ٘غحء ك٢ ج. 

 التىصُبث .3.3

   ّجُؼٜذ جُذ٢ُٝ جُخحؿ ذحُكوٞم جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤سجػطٔحد ضذجذ٤ش ضؾش٣ؼ٤س ٝؿ٤شٛح إلػٔحٍ ؾ٤ٔغ طقٌح. 

  جُكوٞم  ك٢ جالػطرحس جُطضجٓحضٜح ذٔٞؾد جُؼٜذ ك٢ ؾ٤ٔغ ؾٞجٗد ٓلحٝمحضٜح ٓغ جُٔإعغحش جُٔح٤ُس جُذ٤ُٝس ُنٔحٕ ػذّ ضو٣ٞل جُذُٝس طٕ ضنغ

 .جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س

  سكغ جُكذ جألد٠ٗ ُألؾش ئ٠ُ ٓغطٟٞ ٣إٖٓ ػ٠ِ ٝ ،ضذجذ٤ش إلصجُس جُطرح٣ٖ جٌُر٤ش ذ٤ٖ جُكذٝد جُذ٤ٗح ُألؾٞس جُٔذكٞػس ُٔخطِق كثحش جُؼح٤ِٖٓ جضخحر

 .ٖٓ جُؼٜذ 7ٗكٞ طكنَ ٓغطٟٞ ٓؼ٤ؾس ٓالتْ ُِؼح٤ِٖٓ ٝطعشْٛ، ٝكوحً ُِٔحدز 

  س ػ٠ِ جُكن ك٢ جإلمشجخئصجُس جُو٤ٞد جُٔلشٝم. 

   ال ع٤ٔح ك٢ جُٔ٘حهن جُش٣ل٤سٝجأل٤ٓس  جُشج٤ٓس ئ٠ُ ٓؼحُؿس ٓؾٌِس جُلوش جُؿٜٞدضٌػ٤ق ،. 

  ضكغ٤ٖ ُٝٞؼ جُلثحش رجش دخَ ٓكذٝد طٝ ؿ٤ش ٓ٘طظْ ئ٠ُ جُشج٤ٓس ئ٠ُ ضكغ٤ٖ قحُس جإلعٌحٕ ك٢ جُٔـشخ، ال ع٤ٔح ٖٓ خالٍ  جُؿٜٞدق ٤ضٌػ

 .هش ٓ٘ف جُوشٝك ٝضخ٤ِن ٓغح جٌُِلسٓ٘خلل  جُغٌٖ

 ال ع٤ٔح ك٢ جُٔ٘حهن جُش٣ل٤س ؾإٔ جُقكس ُض٣حدز جُطـط٤س جُقك٤س،جُذُٝس جعطشجض٤ؿ٤س ٝه٤٘س ٝخطس ػَٔ ذ جػطٔحد. 

  ؾ٤ٔغ جُطذجذ٤ش جُنشٝس٣س ُٔؼحُؿس ٓؾٌِس جسضلحع ٝك٤حش جألٜٓحش ٝجُشمغ ك٢ جُٔـشخ جضخحر. 

  عس سهحذس ًحك٤س ػ٠ِ جُٔقحٗغ جُط٢ ضق٘غ جُٔٞجد جُـزجت٤س ٢ً ضٌٕٞ ٓ٘طؿحضٜح ٓطلوس ٓغ جُطذجذ٤ش جُطؾش٣ؼ٤س ٝجإلدجس٣س جُٔالتٔس ُنٔحٕ ٓٔحس جضخحر

 .جُٔؼح٤٣ش جُذ٤ُٝس ٝال ضٔػَ خطشجً ػ٠ِ جُقكس

  ٓلٞم٤س جألْٓ جُٔطكذز جُغح٤ٓس ُكوٞم جإلٗغحٕ ًٝٝحالش جألْٓ جُٔطكذز جُٔطخققس ك٢ ؾٜٞدٛحذشجٓؽ ٖٓ جُٔغحػذز جُط٢ ضٞكشٛح  جالعطلحدز 

 .٠ُ ئػٔحٍ جُكوٞم جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س، ض٘ل٤زجً الُطضجٓحضٜح جُوح٤ٗٞٗس جُذ٤ُٝس ذٔٞؾد جُؼٜذئجُشج٤ٓس 

  ُِكوٞم جُط٢ ٣٘ـ جُؼٜذ ػ٠ِ قٔح٣طٜح  خشٝهحشٓغ ئػطحء ٓؼِٞٓحش قٍٞ قحالش ضطنٖٔ  ،ئذشجص ٌٓحٗس جُؼٜذ دجخَ جُٔ٘ظٞٓس جُوح٤ٗٞٗس جُٞه٤٘س

 .طٓحّ جُٔكحًْ جُٔؼشٝمس

  ٤ٛثس ٓغطوِس ُإلققحء ضط٠ُٞ ضوذ٣ْ جإلققحءجش ك٢ جُٔؿحالش جالؾطٔحػ٤س ئٗؾحء. 

  ضوذ٣ْ ٓؼط٤حش قٍٞ ج٤ُ٥حش جُٔؼطٔذز ٖٓ هشف جُكٌٞٓس ُٔشجهرس طٗظٔس جُنٔحٕ جالؾطٔحػ٢ جُخحؿ. 

  ضكغ٤ٖ جُلؼح٤ُس ٝجُطـط٤س ٝجُٔشجهرس ك٢ ٓؿحٍ جُنٔحٕ جالؾطٔحػ٢. 

  ٞك٤ش عٌٖ ذذ٣َ ُألعش جُط٢ ؽِٜٔح ذشٗحٓؽ ٓكحسذس جُغٌٖ جُقل٤ك٢ ٝجُغٌٖ ؿ٤ش جُالتنضوذ٣ْ ضذه٤وحش قٍٞ جإلؾشجءجش جُٔطخزز ُط. 

  ٜس ضوذ٣ْ ٓؼط٤حش ئمحك٤س قٍٞ جٗطؾحس ٓشك كوذجٕ جُٔ٘حػس جٌُٔطغرس دجخَ جُرِذ ٖٓ ؾٜس، ٝجإلؾشجءجش جُٔطخزز ُِكذ ٖٓ جٗطؾحس ٛزج جُذجء ٖٓ ؾ

 .ُٔقحذ٤ٖ ذٚغح٤ٗس، ًٝزج جُٔغحػذجش جُط٢ ضوذٜٓح جُذُٝس ُألؽخحؿ ج

 الحقىق اإلوسبوُت للىسبء .4

  اإلوجبزاث:. 4.0    

 المؤسسٍ فٍ مجبل حقىق المرأة : السُبسُت واإلطبر التذابُر

  2008، طٗؿض جُٔـشخ ضو٤٤ٔح ُإلعطشجض٤ؿ٤س جُٞه٤٘س ٖٓ طؾَ جُٔغحٝجز ٝجإلٗقحف ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ع٘س 2008ٝكحء الُطضجٓحضٚ جُغحذوس ك٢ جعطؼشجك 

، ًٔح ٝمغ ذشجٓؽ ٓطٞعطس جُٔذٟ ُٔأعغس جُٔغحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ك٢ هطحع جُطشذ٤س 2015 – 2010ٝجز ُٝطلؼ٤َ جإلعطشجض٤ؿ٤س ٝٝمغ طؾ٘ذز ُِٔغح

                                                 
 ادلناطق.. وغريىا منميضر، منطقة بنصميم إاحتجاجات منطقة سيدي إفين، منطقة مريرت، منطقة   10
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، ٝطٗؿض 2010جُٞه٤٘س ٝجإلػالّ، ٝهطحع ضكذ٣ع جُوطحػحش، ٝٝمغ ذشٗحٓؿح ُؿ٘ذسز ج٤ُٔضج٤ٗس، ٤ٓٝػحهح ُطكغ٤ٖ فٞسز جُٔشطز ك٢ جإلػالّ ع٘س 

 .٣ٝ2010٘ح٣ش  2009حس ظحٛشز جُؼ٘ق مذ جُ٘غحء" ك٢ ٤ٗٞ٣ٞ جُركع جُٞه٢٘ قٍٞ "جٗطؾ

 ٓ طع٘ذ جُٔـشخ ِٓق جُٔغحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ  ٌُطحذس جُذُٝس جٌُِٔلس ذحألعشز ٝجُط٤ٔ٘س ٝجألؽخحؿ جُٔؼحه٤ٖ. ٝهذ هحٓص ٛزٙ ج٤ُ٥س ذٔؿٔٞػس ٖ

ذظ ٖٓ جُٔؿطٔغ جُٔذ٢ٗ، ٝدػْ ٓشجًض جالعطٔحع ٝجإلسؽحد جُٔرحدسجش ٜٓ٘ح : ئسعحء ٗظحّ ٓؼِٞٓحض٢ ٓإعغحض٢ ػ٠ِ ؿشجس جُ٘ظحّ جُٔؼِٞٓحض٢ جُٔك

طٕ ضؼذد جُٜٔحّ ٝضرح٣ٜ٘ح ٝػذّ جعطوال٤ُس ٛزٙ ج٤ُ٥س ٓح٤ُح ٝجكطوحسٛح ُغِطس  جُوح٢ٗٞٗ، ٝئٗؾحء جُخو جألخنش ٝٓؿٔٞػس ٖٓ جُكٔالش جُطكغ٤غ٤س. ئال

 ، ًٔح ظَ طدجؤٛح ٣ؼطٔذ ٓوحسذس جُٔؾشٝع.جُوشجس قذ ٖٓ دٝسٛح ٝدٕٝ ذِٞسز ع٤حعس ػ٤ٓٞٔس ٓغحٝجض٤س ٝٓ٘حٛنس ُؼ٘ق جُ٘ٞع

  جإلٗغح٤ٗس ُِ٘غحء ًحُذػٞز ُكظش ٌٝٓحككس  ذحُكوٞم ضطؼَِّن ٜٓٔس ؾٞجٗد ق٤ع ؽَٔ دعطٞس٣ح،ً  ٝمؼحً  ( ُِٔؼحٛذجش2011جُذعطٞس جُٔـشذ٢ ) ٓ٘ف

ُكش٣حش جُٔذ٤ٗس ٝجُغ٤حع٤س ػ٠ِ جُٔغحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ٝئ٠ُ ضٔطؼٜٖ ذحُكوٞم ٝج 30، 19،164، 6ًَ طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض، ٝٗقص جُلقٍٞ 

 ٝجالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ٝجُر٤ث٤س، ٝئ٠ُ ئقذجظ ٤ٛثس ُِطٌحكإ ٝجُٔ٘حفلس ٌٝٓحككس ًَ طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض.  

  .ئفذجس ٓزًشز ٝص٣ش جُذجخ٤ِس جُط٢ ضٔ٘ف جُغال٤ُحش قن جالعطلحدز ٖٓ طسجم٢ جُؿٔٞع 

 ،ضؿش٣ٔٚ جُط٤٤ٔض جُؿ٘غ٢ ٝجُؼ٘ق جُضٝؾ٢ ٝجُطكشػ جُؿ٘غ٢. ضنٖٔ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُطؼذ٣الش طٜٛٔح 

 :  االختالالث .4.2

 آ٤ُحشٍ  ٝك٢ ظَ ؿ٤حخ جألٓذ ٝؿ٤ش ٓ٘غؿٔس. ٝٓكذٝدز ؾضت٤س جُوحتٔس ٣ؿؼَ ٖٓ جُٔرحدسجش  ع٤حعحٍش ػ٤ٓٞٔس خحفس ذحُٔغحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ؿ٤حخ 

ضظَ جٌُٔطغرحش ك٢ ٓؿحٍ جُٔغحٝجز جُؿ٘غ٤س ٛؾس ٝٓؼشمس ُِطشجؾغ ك٢ ظَ ٤ٓضجٕ  جالؾطٔحػ٤س، ٝجُرشجٓؽ جُخطو ض٘ل٤ز ٓشجهرس جُٔذ٢ٗ ُِٔؿطٔغ ضط٤ف

هٟٞ ٣ٜذدٙ ض٘ح٢ٓ جُكشًحش جألف٤ُٞس ذحُٔـشخ ٝؿ٤حخ ٓٞجهق ٝجمكس ضؿحٙ جُٔغحٝجز ك٢ ذشجٓؽ طؿِد ج٤ُٜثحش جُغ٤حع٤س جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش 

  11جُك٤ٌٓٞس. 

  ٖخ ذ٤ٖ ئفذجس هحٕٗٞ خحؿ طٝ هحٕٗٞ ئهحس ُٔ٘حٛنس ػ٘ق جُ٘ٞع، طٝ ئؾشجء ٓرحدسجش ٓطرح٣٘س،  كحُطزذز 2011ٝ 2006ػشف جُٔـشخ ٓح ذ٤

 .12ضؼذ٣الش ػ٠ِ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ ؽٌَ ػ٘لح ٓإعغحض٤ح ػ٠ِ جُ٘غحء

 :  . التىصُبث4.3

 ز ذ٤ٖ ٓالتٔس جُطؾش٣ؼحش جُٔك٤ِس ٓغ جضلحه٤س جُونحء ػ٠ِ ًَ طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض مذ جُٔشطز، ٝضطر٤ن كقٍٞ جُذعطٞس جُخحفس ذٔأعغس جُٔغحٝج

 جُؿ٘غ٤ٖ. 

 جُذعطٞس، ٝعٖ ضذجذ٤ش صؾش٣س مذ جُٔإعغحش جُك٤ٌٓٞس ٝؿ٤ش جُك٤ٌٓٞس جُط٢ ال  164ٝ 19ٝجُٔ٘حفلس ذ٘حء ػ٠ِ جُلق٤ِٖ  خِن آ٤ُس جُطٌحكإ ٖٓ

 ضكطشّ جُٔ٘حفلس ٝضؼ٤ن ضلؼ٤ِٜح. 

 جُ٘ٞع هحدسز ػ٠ِ ضلؼ٤َ جُغ٤حعحش جُؼ٤ٓٞٔس ك٢  ئسعحء آ٤ُحش ٓإعغحض٤س ضؼ٠٘ ذونح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٢  ٝذحُٔغحٝجز ٝٓكحسذس جُؼ٘ق جُٔر٢٘ ػ٠ِ

 القط٤حؾحش خحؿ ٓؿحٍ جُٔغحٝجز ٝجُط٘غ٤ن ذ٤ٖ جُوطحػحش ٝكن ع٤حعس ػ٤ٓٞٔس ٓ٘ذٓؿس ٝذؼ٤ذز ػٖ ٓوحسذس جُٔؾشٝع، ٓغ مشٝسز ئػحسز جٛطٔحّ

 ك٢ جألس٣حف. جُٔشطز

 ٝ ٕجُذ٣ٔوشجه٤س، ٝكطف ٝسػ ضؼذ٣َ كقٍٞ هحٕٗٞ جألعشز جُٔطؼحسمس ضلؼ٤َ جإلعطشجض٤ؿ٤س جُٞه٤٘س ُٔ٘حٛنس جُؼ٘ق ٝجُخطس جُٞه٤٘س ُكوٞم جإلٗغح

 ٓغ جضلحه٤س جُونحء ػ٠ِ ؾ٤ٔغ طؽٌحٍ جُط٤ٔض جُؿ٘غ٢ خقٞفح جُٔطؼِوس ذحإلسظ، ٝجُطؼذد ٝجُ٘غد ٝجهطغحّ جُٔٔطٌِحش.

  .جإلعشجع ذغٖ هحٕٗٞ ٣٘حٛل ػ٘ق جُ٘ٞع ضٔحؽ٤ح ٓغ جإلػالٕ جُؼح٢ُٔ ُٔ٘حٛنس جُؼ٘ق 

 جُ٘ٞع. قوٞه٤س ٓر٤٘س ػ٠ِ حد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ُِ٘غحء ٝكن ٓوحسذسضكغ٤ٖ جألٝمحع جالهطق 

  .ئفذجس هحٕٗٞ ٣نٖٔ قن جُ٘غحء ك٢ طسجم٢ جُؿٔحػحش جُغال٤ُس 

 الحقىق اإلوسبوُت لألشخبص فٍ وضعُت إعبقت. 5

 :اإلوجبزاث. 5.0

 ضنٖٔ جُذعطٞس جُؿذ٣ذ . ٝجُؿش٣ذز جُشع٤ٔسٝٗؾشش ك٢  ػ٠ِ جضلحه٤س قوٞم ر١ٝ جإلػحهس ٝذشٝضًُٜٞٞح جالخط٤حس١ ذذٕٝ ضكلعجُٔـشخ  فحدم

 : ٓغطؿذجش قٍٞ جإلػحهس ضطؿ٠ِ ك٢

 ػ٠ِ قوٞم  34ٝٗـ جُلقَ  ،13، ٜٝٓ٘ح جإلػحهسٗـ جُطقذ٣ش جُز١ ٣ؼطرش ؾضءج ٖٓ طقٌحّ جُذعطٞس ػ٠ِ "قظش ٌٝٓحككس ًَ طؽٌحٍ جُط٤٤ٔض

 .جألؽخحؿ ك٢ ٝمؼ٤س ئػحهس

  ٗ َٝضلؼ٤َ ع٤حعحش ٓٞؾٜس ئ٠ُ جألؽخحؿ ٝجُلثحش ٖٓ ر١ٝ جالقط٤حؾحش جُخحفس، ُٜٝزج  ػ٠ِ طٕ ضوّٞ جُغِطحش جُؼ٤ٓٞٔس ذٞمغ 34ـ جُلق

ئػحدز ضأ٤َٛ جألؽخحؿ جُز٣ٖ ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ ئػحهس ؾغذ٣س طٝ قغ٤س قش٤ًس طٝ ػو٤ِس ٝئدٓحؾْٜ ك٢ جُك٤حز جالؾطٔحػ٤س قٞفح ػ٠ِ جُـشك ضغٜش خ

 ٝجُٔذ٤ٗس ٝض٤غ٤ش ضٔطؼْٜ ذحُكوٞم ٝجُكش٣حش جُٔؼطشف ذٜح ُِؿ٤ٔغ.

 :االختالالث. 5.2

  ٖٓوحسذس قوٞه٤س قٍٞ جُشػح٣س جالؾطٔحػ٤س ال ض٘ر٢٘ ػ٠ِ ٝؾٞد هٞج٤ٗ. 

   ئغش ٓشٝس ع٘ط٤ٖ ػ٠ِ ضحس٣خ ٓقحدهس جٌُِٔٔس  2011ػذّ ه٤حّ جُكٌٞٓس جُٔـشذ٤س ذطوذ٣ْ ضوش٣شٛح جأل٢ُٝ جُٔلشٝك طٕ ٣ٌٕٞ هذ ضْ خالٍ ع٘س

 جُٔـشذ٤س؛

  ٞم جألؽخحؿ ك٢ ٝمؼ٤س ئػحهس ٝجُز١ ضْ ٝمؼٚ ذؼذ ٓؾحٝسجش ٝجعؼس ذ٤ٖ جُوطحػحش ضؿ٤ٔذ ٗـ ٓؾشٝع جُوحٕٗٞ جُخحؿ ذحُٜ٘ٞك ذكو

 ذ٤ٗس جُؼحِٓس ك٢ ٓؿحٍ جإلػحهس.جُك٤ٌٓٞس ٝجُلؼح٤ُحش جُٔ

  جُطؼ٤ِْ ٝجُط٣ٌٖٞ ٝجُطأ٤َٛ ٝئػحدز  ئ٠ُٓذٟ ضٌٖٔ جألؽخحؿ ك٢ ٝمؼ٤س ئػحهس ٖٓ جُطٔطغ ذكوٞهْٜ جألعحع٤س ٓػَ جُُٞٞؼ  قٍٞ ٝغحتن سع٤ٔسؿ٤حخ

 .ُؾـَ ٝجُقكس ٝجُطـط٤س جالؾطٔحػ٤س٤َٛ ٝججُطأ
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، وإذا ما أضفنا العنف من طرف اخلطيب °/°55، و العنف يف إطار احلياة الزوجية  °/°17.3والعنف ادلرتبط بتطبيق القانون °/°( 48، يشكل منها العنف النفسي) °/°( 62.8تظل النساء عرضة للعنف بنسبة ) وفقا لتقرير ادلفوضية السامية للتخطيط،  
 (.°/°80د يصل العنف يف إطار العالقات "احلميمية" إىل نسبة )والطليق أو الصديق، فق

 سنوات على وضع االسرتاتيجية الوطنية دلناىضة العنف ومل يصدر بعد تشريع زللي حيظر عنف النوع ويوفر احلماية والوقاية للمعنفات. 10سنة بعد مؤمتر بيكني و 16مرت   12
على أن تقوم السلطات العمومية  43ما كان. كما نص الفصل أشكال التمييز بسبب اجلنس أو اللون أو ادلعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي مه حظر ومكافحة كلعلى  2011تنص ديباجة دستور   13

دنية وتيسري متتعهم الغرض تسهر خصوصا على إعادة تأىيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم يف احلياة االجتماعية وادلبوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلذا 
 باحلقوق واحلريات ادلعرتف هبا للجميع.
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 :التىصُبث. 5.3

 ؛ٓح ٣٘ـ ػ٤ِٚ جُذعطٞس ذخقٞؿ جألؽخحؿ ك٢ ٝمؼ٤س ئػحهس ضطر٤ن 

 ٓالتٔس جُطؾش٣غ جُٞه٢٘ ٓغ جالضلحه٤س؛ 

   ج٤ٖٗ جُغحذوس.جالضلحه٤س ٝئُـحء جُوٞ ُ٘ـ ٝكوحئخشجؼ هحٕٗٞ جُٜ٘ٞك ذكوٞم جألؽخحؿ ك٢ ٝمؼ٤س 

  جُٔخطقس.جأل٢ُٝ جُخحؿ ذكوٞم جألؽخحؿ ك٢ ٝمؼ٤س ئػحهس طٓحّ جُِؿ٘س جأل٤ٔٓس جُطؼؿ٤َ ذطوذ٣ْ جُطوش٣ش 

  ضؾ٤ٌَ ٤ٛأز ٝه٤٘س ٓغطوِس خحمؼس ُٔرحدب ذحس٣ظ ٜٓٔطٜح ٓطحذؼس ض٘ل٤ز جالضلحه٤س جُخحفس ذكوٞم ر١ٝ جإلػحهس.  

  جُؼَٔ ػ٠ِ ٝمغ ع٤حعس ٝه٤٘س دجٓؿس inclusive . 

 القضــبء. 6

اإلوجبزاث. 6.0
14

 

 س جُونحت٤س ًغِطس ٓغطوِس ػٖ جُغِطط٤ٖ جُطؾش٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٤ز٣س.دعطشز جُغِط 

  ،"جالعطوالٍ جإلدجس١ ٝجُٔح٢ُ، ٝضخ٣َٞ ست٤ظ ٓكٌٔس  ذذٍ جُٔؿِظ جألػ٠ِ ُِونحء، ٝض٤ٌٔ٘ٚئقذجظ "جُٔؿِظ جألػ٠ِ ُِغِطس جُونحت٤س ٖٓ

 حضٚ. ٝضط٣ٞش ضش٤ًرطٚ ٝضٞع٤غ فالق٤ٝض٣ٞ٘غ ّ جُشت٤ظ جُٔ٘طذخ، ذذٍ ٝص٣ش جُؼذٍ جُ٘ول، ٜٓح

 جإلهشجس جُذعطٞس١ ذكن جُونحز ك٢ ٓٔحسعس جُؼَٔ جُؿٔؼ١ٞ ٝضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش ج٤ُٜ٘ٔس. 

  ،ؾؼَ جُٔوشسجش جُٔطؼِوس ذحُٞمؼ٤حش جُلشد٣س، جُقحدسز ػٖ جُٔؿِظ جألػ٠ِ ُِغِطس جُونحت٤س هحذِس ُِطؼٖ ذغرد جُؾطو ك٢ جعطؼٔحٍ جُغِطس

 طٓحّ طػ٠ِ ٤ٛثس هنحت٤س ئدجس٣س ذحٌُِٔٔس.

 حخطقحفحش طٝعغذحُٔؿِظ جُذعطٞس١ ئ٠ُ "ٓكٌٔس دعطٞس٣س"، جالسضوحء ذ. 

 ٓشجهرس دعطٞس٣س جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس، ٝجُرص ك٢ جُٔ٘حصػحش ذ٤ٖ جُذُٝس ٝجُؿٜحش. 

 ضكذ٣ذ طؾَ ُِرع ك٢ جُ٘ضجػحش جالٗطخحذ٤س ك٢ ٓذز ع٘س . 

  ٝك٢ ؽإٕٝ جُونحءطخشٟ ضأغ٤شطؽٌحٍ دعطشز ضؿش٣ْ ًَ ضذخَ ُِغِطس طٝ جُٔحٍ، ط ،.  . 

 ٓٝ ،دعطشز جُكن ك٢ ٓكحًٔس ػحدُس ٝك٢ فذٝس قٌْ دجخَ طؾَ ٓؼوٍٞ.٘غ ئقذجظ ٓكحًْ جعطػ٘حت٤س 

 االختالالث. 6.2

 15ذخقٞؿ جُٔٞجغ٤ن جُذ٤ُٝس ُرؼل جُٔوطن٤حش جُٔط٘حهنس ضن٤ٖٔ د٣رحؾس جُذعطٞس 

 ئفذجس طٝ ضطر٤ن ط١ ٗـ ٣خحُق جُذعطٞس. ضٔ٘غمٔحٗحش دعطٞس٣س  ؿ٤حخ 

  ّشض٤د جُوحٕٗٞ ؾضجءجش ػ٠ِ جٓط٘حع جإلدجسز ػٖ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُونحت٤سدعطٞس٣ح ػ٠ِ ض جُط٘ق٤ـ ػذ. 

  ُِٔشجع٤ْ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔغطوِس جُقحدسز ػٖ جُؿٜحص جُط٘ل٤ز١ جُٔكٌٔس جُذعطٞس٣سػذّ  جُط٘ق٤ـ دعطٞس٣ح ػ٠ِ ٓشجهرس. 

 ٝف جأل٤٘ٓس.ٝهٞع جُونحء ضكص ٝهأز جُطؼ٤ِٔحش ٓغ جعطٔشجس ضغخ٤ش جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ٝجُونحت٢ ُخذٓس جُٔخح 

 ٝ ك٢ جُطقذ١ ُظحٛشز جإلكالش ٖٓ جُؼوحخ ٌٝٓحككس جُلغحد. ٚضوحػغضلؾ٢ جُشؽٞز ٝجُٔكغٞذ٤س ك٢ ؾغْ جُونحء 

 ٝ ًّٝػشز جُونح٣ح ٓغ هِس ج ُٔٞجسد جُرؾش٣س ٝمؼق ٗظحّ جُٔغحػذز جُونحت٤س. ٛحٝض٘ل٤ز ٜحفؼٞذس ضر٤ِـؿ٤حخ جُؿٞدز ك٢ جألقٌح 

 حش ٝجُؿٔؼ٤حش ؿ٤ش ج٤ُٜ٘ٔس.جعطٔشجس ٓ٘غ جُونحز ٖٓ ضأع٤ظ جُ٘وحذ 

 .ٚجعطٔشجس ٓ٘غ جُٔكح٤ٖٓ ٖٓ جُكنٞس ٓغ جُٔؾطرٚ ك٤ٚ ُذٟ جُنحذطس جُونحت٤س ذٔؿشد جعطذػحتٚ طٝ ئُوحء جُورل ػ٤ِ 

 .ػذّ ض٘ل٤ز ٓوطن٤حش جُٔغطشز جُؿ٘حت٤س جُٔطؼِوس ذكٔح٣س جُكذظ ٝٓشجػحز ٓقِكطٚ جُلن٠ِ 

 ٓطؿِد ج٤ُ٘حذحش  ٕس، ٗحتد ٓخطـ ٤ًَُٞ جُِٔي ًٔح ٛٞ ٓ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ جُوحٕٗٞ،ذَ ئال ٣ٌِق ذونح٣ح جألقذجظ ػ٠ِ ٓغطٟٞ ج٤ُ٘حذحش جُؼح

 .لحش جألقذجظ أل١ هحك ٖٓ هنحضٜحجُؼحٓس ضًَٞ ِٓ

 جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُٔغطشز جُؿ٘حت٤س ذحُ٘غرس ُِطلَ جُكذظ ػذّ ضلؼ٤َ جُكن ك٢ جُِؿٞء ئ٠ُ ضـ٤٤ش ضذجذ٤ش جُكٔح٣س ٝجُٔشجهرس ٝئػحدز جُ٘ظش 
 .(٠ُ504 جُلقَ ئ 501جُلقَ )ٖٓ 

  س جُطلُٞس ٖٓ جُؼوٞذس جإلؾٔح٤ُس٣ذٔشجًض قٔحجُٔإعغس جُغؿ٤٘س ال ضخقْ جُلطشز جُط٢ ضْ هنحؤٛح كؼ٤ِح . 

  ض٘ل٤ز ٛزج جألٓش ٓؼِوح ذ٤ٖ  ٣رو٠ذا٣ذجػٚ ذٔشًض ُكٔح٣س جُطلُٞس، ػ٘ذ فذٝس هشجس ػٖ ٤ٛأز ٓخطقس ك٢ قن قذظ ٓٞدع ذٔإعغس عؿ٤٘س ٣ون٢

  .16ْ جُط٘ل٤ز  ٓٔح ٣نش ذٔقِكس جُكذظجُغؿ٤٘س ٝج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، ٓٔح ٣٘طؽ ػ٘ٚ ذوحء جُكذظ ٓذز ه٣ِٞس ذحُغؿٖ هرَ طٕ ٣ط ٓذ٣ش جُٔإعغس

 التىصُبث 6.3

 .ضؾ٤ٌَ ٓؿحُظ جُونحز ٤ٛٝآضْٜ جالؾطٔحػ٤س ػرش جٗطخحذحش قشز ٓغ جػطٔحد ٓوحسذس جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٢ 

 ٝ ؼحِٓس ك٢ هطحع جُونحء ٝدػٜٔح ذاهحس هح٢ٗٞٗ ٓالتْ ٝهذسجش ٓإعغحض٤س.جُٔٞجسد جُرؾش٣س جُ ضو٣ٞس هذسجشضكغ٤ٖ طٝمحع 

  ٖ٣وطن٤ٚ رُي ٖٓ ضط٣ٞش ُوٞجػذ جإلدجسز جالٌُطش٤ٗٝس. ٓحٝضٞك٤ش ئٌٓح٤ٗس جالهالع ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔغحهش جُٔخطِلس ُِٔٞجه٤٘ 

  ٓغ ٝمغ ئؾشجءجش ٓؼ٤حس٣س ك٢ ًَ ، إلدجس٣س ُِونحءُط٤ٌٖٔ جُٔٞجه٤ٖ٘ ٖٓ جالكطكحؿ ٝضوذ٣ْ جُؾٌح١ٝ ذؾإٔ جألػٔحٍ ج ٓرغطسئسعحء آ٤ُحش

 .ٓكٌٔس

  ٝضلؼ٤ِٜحٖ جُشؽٞز ٓٝمغ آ٤ُحش ُِٞهح٣س. 

  ٠ُ ٌٓطد جُٔؿِظ جألػ٠ِ ُِغِطس جُونحت٤س.ئضطرغ جُطقش٣كحش ذحُٔٔطٌِحش ٖٓ هشف خ٤ِس خحفس ذحُطلط٤ؼ ٝضوذ٣ْ جُ٘طحتؽ 

  جُغؿٕٞ ٝٓغطشز جُؼلٞ ٝٓغطشز ٓ٘ف جُؿ٘غ٤س.ٝمغ آ٤ُحش ٓٞمٞػ٤س ُغ٤ش جُٔشجكن رجش جُطر٤ؼس جُونحت٤س ًادجسز 

  ئهشجس ٝض٘ل٤ز جُكن ك٢ جالٗطقحف جُونحت٢ جُغش٣غ ٝجُلؼحٍ ذٞفلٚ ٝع٤ِس ُطكذ٣ذ ٌٓحٕ ٝؾٞد جألؽخحؿ جُٔكش٤ٖٓٝ ٖٓ قش٣طْٜ طٝ ُِٞهٞف ػ٠ِ

 قحُطْٜ جُقك٤س طٝ ضكذ٣ذ جُغِطس جُط٢ طفذسش جألٓش ذكشٓحْٜٗ ٖٓ جُكش٣س.

                                                 
 يز التنفيذ وكثير منها متوقف على نصوص تنظيمية لم تصدر بعد.إن ىذه المنجزات وتحديدا تلك المتعلقة بالدستور الجديد الزالت لم تدخل ح -  14
ىذه التشريعات،  مالئمةرىا، على التشريعات الوطنية، والعمل على "جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وىويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نش نصت ديباجة الدستور على - 15

  ".مع ما تتطلبو تلك المصادقة
 .من القانون المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية 66انظر مقتضيات المادة   16
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  ػ٠ِ جألؽخحؿ جُٔكطؿض٣ٖ طٝ  ك٤ٚ ذحقطٔحٍ جُؼػٞس ٣ؾطرٚكنال ػٖ ط١ ٌٓحٕ  ؾ٤ٔغ طٓحًٖ جالػطوحٍ وٞه٤سجُٔ٘ظٔحش جُكمٔحٕ قن ُٝٞؼ

 جُٔخطل٤ٖ هغش٣ح.

  جُط٘ق٤ـ ػ٠ِ جخطقحؿ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جُٔذ٤ٗس ٤ُٝظ جُؼغٌش٣س جُط٢ ٣كحٍ ػ٤ِٜح جُٔغإُٕٝٞ جُٔلطشمٕٞ ػٖ جالخطلحء جُوغش١ ػ٠ِ طعحط

 ضشجذ٢ خحؿ  ٝد٢ُٝ ط٣نح.

 جظ ٓكحًْ ٓخطقس ذحُ٘ظش ك٢ هنح٣ح جألقذجظ ك٢ جُٔذٕ جٌُرشٟ ٝخحفس جُط٢ ضؼشف ٗغرس جُؿ٘ٞـ ك٤ٜح جسضلحػح ِٓكٞظحئقذ. 

 ضؼ٤ْٔ فرـس جُطخقـ ػ٠ِ ًَ جُلحػ٤ِٖ ٝجُٔطذخ٤ِٖ ك٢ ٓؿحٍ ػذجُس جألقذجظ. 

  جُذ٤ُٝس.ضرغ٤و جُ٘قٞؿ ٝجُٔغحهش ذؾٌَ ضطنف ٓؼٚ ٓوحفذ جُٔؾشع ٝضٞؾٜحضٚ جٌُرشٟ ك٢ جػطٔحد جُٔٞجغ٤ن 

      .ئقذجظ عؿالش ذحُغؿٕٞ ٝجُٔشجًض ُطذ٣ٖٝ ٓالقظحش جُونحز جٌُِٔل٤ٖ ذحُض٣حسز جُطلوذ٣س 
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ضْ جُط٘ق٤ـ ػ٠ِ ٝع٘س،  15عٖ هحٕٗٞ ئؾرحس٣س جُطؼ٤ِْ جألعحع٢ ئ٠ُ ؿح٣س  ذٞجعطسجُٔؼ٤٘س  ك٢ ٓؿحٍ ضطر٤ن جالضلحه٤س ؾٜٞدجذزٍ جُٔـشخ 

ع٘س ٣ٝٔ٘غ ضؾـ٤َ جألهلحٍ ك٢ طػٔحٍ  15هحٕٗٞ جُٔغطشز جُؿ٘حت٤س ٝهحٕٗٞ جُؾـَ جُز١ ٣كذد عٖ جُطؾـ٤َ ك٢  ك٢ذكٔح٣س جُطلُٞس ٓوطن٤حش خحفس 

 ، ٣ٝكذد التكس ذحألؽـحٍ جُٔٔ٘ٞػس ػ٠ِ جُوحفش٣ٖ ٣ٝ٘ـ ػ٠ِ ؾضجءجش ك٤ٔح ٣خـ جعطـالٍ جألهلحٍ ك٢ جُطؾـ٤َ.خط٤شز

ٝجُٜذس جُٔذسع٢، ًٔح هٞس جُٔـشخ ػذز  ْٛهلحٍ جالهطقحد١ ٝجُؿ٘غ٢ ٝجُؼ٘ق جُٔٔحسط مذضْ ًغش ؾذجس جُقٔص ػ٠ِ جعطـالٍ جأل ٝذٜزج

هحٓص جُكٌٞٓس ٝجُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔإعغحش جُٞه٤٘س ذؼذز  ،خالٍ جُغ٘ٞجش جألخ٤شزٝ جعطشجض٤ؿ٤حش ق٤ٌٓٞس ك٢ ٓكحُٝس إل٣ؿحد قٍِٞ ُٜزٙ جإلؽٌحالش.

  ٓؿٜٞدجش جُٔؿطٔغ جُٔذ٢ٗ. ٓرحدسجش ئ٣ؿحذ٤س ك٢ ٓؿحٍ جُٜ٘ٞك ذكوٞم جُطلَ، ئ٠ُ ؾحٗد

  االختالالث. 7.2
جألسهحّ ُِطذ٤َُ ػ٠ِ  ذؼل ٛ٘ح ٝٗٞسدٓح ٣ضجٍ جُٔـشخ ٣ٞجؾٚ ضكذ٣حش ًرشٟ ٖٓ هر٤َ ٝك٤حش جألٜٓحش ٝجألهلحٍ ٝؾٞدز جُطؼ٤ِْ ٝضؾـ٤َ جألهلحٍ، 

 جُلٞجسم جُقحسخس : 

  ٖٓ َجألًػش ؿ٠٘. % 20ٓشجش  ٖٓ جألًػش كوشج ٣لٞم غالظ  %20ع٘ٞجش ك٢ فلٞف  5ٝك٤حش جألهلحٍ طه ٖٓ 

  جألًػش ؿ٠٘. % 20ٖٓ جألًػش كوشج ٣لٞم غالظ ٓشجش   %20عٞء جُطـز٣س ك٢ فلٞف ٖٓ 

 .جُٞالدجش جُٔغحٗذز ٖٓ هشف ٓغطخذ٤ٖٓ ٓإ٤ِٖٛ ك٢ جُكٞجمش ضلٞم ذ٘غرس جُػِػ٤ٖ ٓػ٤الضٜح ك٢ جُؼحُْ جُوش١ٝ 

 :  التىصُبث 7.3

 ش٣ؼ٤س جُٞه٤٘سضٌش٣ظ جُٔقِكس جُلن٠ِ ُِطلَ ك٢ جُ٘قٞؿ جُطؾ. 

 َك٢ جُطؾش٣ؼحش جُٞه٤٘س، ك٢ ئهحس جُٔالتٔس ٓغ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ. ٝقٔح٣طٚ ٖٓ عٞء جُٔؼحِٓس مٔحٕ ؾ٤ٔغ قوٞم جُطل 

 ٖٔٝضكَٔ جُذُٝس  ،ع٘س ٝئسعحء جُر٤٘حش جُطكط٤س جُالصٓس 15 ئ٠ُ ؿح٣سألهلحٍ ُذحُ٘غرس  18جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْقن  ٝمغ ع٤حعحش ػ٤ٓٞٔس ضن

 ِؼحتالش جُٔؼٞصز.ُ/طٝ جإلؾشجءجش جإلدجس٣س جألخشٟ ذحُ٘غرس ُٔقحس٣ق جُطٔذسط ٝ

  ْجُٜحدكس ئ٠ُ ضٔذسط جألهلحٍ ٝ/طٝ جُط٣ٌٖٞ ج٢ُٜ٘ٔ ُلحتذز ٓخطِق ؽشجتف جألهلحٍ ك٢ ٝمؼ٤س فؼرس.ضو٣ٞس ذشجٓؽ جُذػ 

 .ٍجػطٔحد طْٛ ٓؼح٤٣ش جُٔ٘ظٔس جُذ٤ُٝس ُِؼَٔ ٖٓ طؾَ جُونحء ػ٠ِ طعٞط طؽٌحٍ ضؾـ٤َ جألهلح 

 ش جُطكط٤س ٝجُٔٞجسد جُرؾش٣س جُالصٓس ُنٔحٕ ُٝٞؼ جألهلحٍ ُِؼ٘ح٣س جُقك٤س ٓؿحٗح ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ضو٤ِـ ٓؼذٍ ٝك٤حش جألهلحٍ.ٝمغ جُر٤٘ح 

 .ُْٜمٔحٕ جُٔغحػذز ُألعش جُٔؼٞصز ٖٓ طؾَ جُكلحظ ػ٠ِ قوٞم طهلح 

والالجئىنالهجرة . 8
19
  

. اإلوجبزاث8.0
20

 

  ،ٖئ٠ُ ذِذجْٜٗ جألف٤ِس غ جُٔـشخ ػ٠ِ جضلحك٤حش ئسؾحع جُٜٔحؾش٣ُْٖ ٣ٞهٝجػطشف جُذعطٞس جُٔـشذ٢ ذكوٞم جُٜٔحؾش٣ . 

  ُِْٜٔحؾش٣ٖ. ٝجُطِوحت٢ضٞهق ػ٤ِٔحش جُطشق٤َ جُٔ٘ظ 
 

 ٓشًض٣ٖ ُِٔغحػذز جُوح٤ٗٞٗس ذحُشذحه ٝئٗؾحء ٔؿٔٞػس ٖٓ جُرشجٓؽ ُٔغحػذز جُالؾث٤ٖ ُجُٔلٞم٤س جُؼ٤ِح ُالؾث٤ٖ ذط٘غ٤ن ٓغ جُكٌٞٓس جُٔـشذ٤س  ئػذجد

  .ٓغ جُٔ٘ظٔس جُٔـشذ٤س ُكوٞم جإلٗغحٕٝؾذز ذؾشجًس ٝ

  ،ٟٓغحٗذز جُالؾث٤ٖ ك٢ ٓؾحس٣غ ٓذسز ُِذخَ ذؾشجًس ٓغ جُؿٔؼ٤س جُٔـشذ٤س ُذػْ جُٔوحُٝس جُقـشAMAPPE ٝ ئهالم ٓؾحس٣غ ُِٔغحػذز

ُرؾش ٓ٘ظٔس طسك جٝٓ٘ظٔس طهرحء ذال قذٝد ٝ ٓإعغس ؽشم ؿشخ ٝ، CARITASجإلٗغح٤ٗس ُِٜٔحؾش٣ٖ جُٔغطنؼل٤ٖ ٖٓ هشف ًش٣طحط 

TDH . 

 :  االختالالث. 8.2

 ُالقطؿحص ٝجُٔطحسدز، ًٔح طٕ  ، ٣طؼشك جُالؾثٕٞ جألكحسهس، ٣رو٠ ٓلّٜٞ جُالؾة ِٓطرغح. كشؿْ جٓطالًْٜ ُٜزٙ جُٞغ٤وس21ذ٤ٖ الؾة ٝهحُد ُؿٞء

زجت٤س طٝ ػَٔ، ػ٠ِ كقٍٞ ػ٠ِ ٓٞجد ؿجُطٔطغ ذحُكن ك٢ جُؼالؼ ٝضؼ٤ِْ طذ٘حتْٜ ٝجُ ضخُْٜٞالؾث٤ٖ ال ُُْٜ جُٔلٞم٤س جُؼ٤ِح  ضٔ٘كٜحجُٞغحتن جُط٢ 

  .22جألؽخحؿ جُٔؾ٤ُٖٞٔ ذحٛطٔحّ ٌٓطد جُٔلٞم٤س ضٌٖٔ قحِٜٓح ٖٓ طٕ ٣ؼطرش ٖٓ الؾة جُشؿْ ٖٓ طٕ فلس

                                                 
ة أن تأخذ بعين االعتبار مصلحة األطفال، وتدعو إلى العمل على ضمان حقهم في لسلطات العموميصادق المغرب على االتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي تضمن حماية األطفال من التمييز الذي يمكن أن يتعرضوا لو، كما تلزم ا  17

 الحياة وضمان الرفاه لهم، كما توصي بحق التعبير في المجاالت التي تخصهم.
 .على تعليم بصفة منتظمةال يحصلون في المائة من األطفال من كال الجنسين  51أقل من حيث إن  ،نسبة االلتحاق بالمدارس االبتدائيةفي  انخفاضألف متمدرس سنويا مع  381تسجيل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بشكل يقارب   18
اللجوء الذين توجد طلباتهم قيد  آخرين في خانة طالبي 611الجئ حسب اإلحصائيات الرسمية للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، من الذين يتوفرون على بطاقة الجئ، في حين يصنف أزيد من  811عدد الالجئين بالمغرب يتعدى  19

 آالف شخص.  01، فيما يقدر عدد المقيمين بصفة غير قانونية ب %08امرأة يمثلن نسبة  034من مجموع الالجئين وأكثر من  % 25طفال يمثلون  085التحقيق، ومن بين األشخاص المعترف بهم ىناك أزيد من 
 أغلبها ليست للحكومة المغربية.  20

من  % 18يف ادلائة، ويتمركز أغلبهم يف مدن الرباط وسال والدار البيضاء. وتشري اإلحصائيات إىل أن النساء ميثلن  27يف ادلائة والكونغو الدميقراطية بنسبة  36الالجئني األفارقة بادلغرب من ساحل العاج بنسبة  ينحدر أغلب 21
ة منهم التسول ئني ادلقيمني بصفة غري قانونية بالبالد بنحو عشرة آالف شخص ويعمل عدد منهم يف التجارة والبناء واألشغال ادلنزلية، ومتارس نسبة كبري ، يف وقت يقدر عدد الالج % 25رلموع الالجئني يف حني ميثل نسبة 

 والسرقة والدعارة.  
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 ٕٞعٞم جُؼَٔ ُٝٞؼحُكوٞم جألعحع٤س ًحُكقٍٞ ػ٠ِ طٝسجم جإلهحٓس طٝ ذ ال ٣طٔطغ جُالؾث. 

   .ػذّ جقطشجّ ٓغطشز ضكذ٣ذ فلس جُِؿٞء 

 ًٔح ض٘ـ ػ٤ِٜح جُٔؼحٛذجش جُذ٤ُٝس. ٝجُالؾث٤ٖ جُشع٤٤ٖٔ جُٜٔحؾش٣ٖ ؿ٤ش جُؾشػ٤٤ٖ ػذّ جقطشجّ قوٞم 

 َُكن جُط٘وَ 02.03ٝضؿش٣ْ جُوحٕٗٞ سهْ  ضٞه٤غ جالضلحهحش قٍٞ ئسؾحع جُوحفش٣ٖ ئ٠ُ جُرِذ جألف. 

 َػذّ جقطشجّ ؽشٝه جإلسؾحع ئ٠ُ جُرِذ جألف . 

 ٝ جُطؼ٤ِْ ٝجُطؿٍٞػذّ جقطشجّ جُكوٞم جألعحع٤س ٖٓ هر٤َ جُكن ك٢ جُقكس . 
 

 .ضؼطَ ٌٓطد جُالؾث٤ٖ ٝػذ٢ٔ٣ جُؿ٘غ٤س جُطحذغ ُٞصجسز جُخحسؾ٤س 

 .جػطٔحد ضق٣ٞص جُٜٔحؾش٣ٖ جُٔـحسذس ذحًُٞحُس 

  2004ػذّ ئٗؿحص ضوش٣ش جُكٌٞٓس جُٔـشذ٤س ك٢ ٓؿحٍ جُٜؿشز جُز١ ًحٕ ٓوشسج ضوذ٣ٔٚ ع٘س. 

 التىصُبث. 8.3

 ْٓؿحٍ جُٜؿشزِطوحس٣ش جُذٝس٣س ك٢ ُ جُكٌٞٓس جُٔـشذ٤س ضوذ٣. 

 ِٖٔٞجغ٤ن جُذ٤ُٝس.ٝكوح ُٞمؼ٤س جُالؾة ذ ٝجالػطشجفحُكن ك٢ جُقكس ٝجُطؼ٤ِْ ٝجُطؿٍٞ ً ٝجُالؾث٤ٖ جالػطشجف ذحُكوٞم جألعحع٤س ُِٜٔحؾش٣ 

  ٝٗضع فلس جُؿش٣ٔس ػٖ جُٜؿشزضو٣ٞس مٔحٗحش جُطؼٕٞ ك٢ جُوشجسجش جإلدجس٣س، ٓشجؾؼس هحٕٗٞ جُٜؿشز ك٢ طكن. 

 ٝ ٖػذ٢ٔ٣ جُؿ٘غ٤س جُطحذغ ُٞصجسز جُخحسؾ٤س جُٔـشذ٤س.ضلؼ٤َ ٌٓطد جُالؾث٤ 

 ٍجُذكحع ػٖ قوٞم جُٜٔحؾش٣ٖ ك٢ ذِذجٕ جالعطورح. 

 .ض٤ٌٖٔ جُٜٔحؾش٣ٖ جُٔـحسذس ٖٓ قن جُطق٣ٞص جُٔرحؽش 

 . الحرَبث العبمت 9

 . المىجساث:9.0

 الذستىر اعتراف. 9.0.0 
23

  : 

 حقطشجّ جُكش٣حش ٝجُكوٞم جألعحع٤سذ. 

 جُطؼر٤شكش٣س جُلٌش ٝجُشط١ ٝذ. 

 كش٣س جُقكحكس ٓغ ػذّ ضو٤٤ذٛح ذأ١ ؽٌَ ٖٓ طؽٌحٍ جُشهحذس جُور٤ِسذ. 

 حُكن ك٢ جُٞفٍٞ ئ٠ُ جُٔؼِٞٓس جُٔٞؾٞدز ك٢ قٞصز جإلدجسز جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُٔإعغحش جُٔ٘طخرس ٝج٤ُٜثحش جٌُِٔلس ذٜٔحّ جُٔشكن جُؼحّ.ذ 

 ُغ٤حع٢ ٝجُ٘وحذ٢.ٝجُطؿٜٔش ٝجُطظحٛش جُغ٢ِٔ ٝضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش ٝجالٗطٔحء ج جُطؿٔغكش٣س ذ 

  ٙ24رحدب ذحس٣ظٓ ُالسضوحء ئ٠ُدعطشز جُٔؿِظ جُٞه٢٘ ُكوٞم جإلٗغحٕ ٝضط٣ٞش. 

 . المستىي المؤسسبت9.0.2ٍ

  ٖذؼوٞذحش قرغ٤س )جُقكل٢ ئدس٣ظ ؽكطحٕ، ؽ٤ٌد جُخ٤حس١، ٓؿٔٞػس  جُٔك٤ٌٖٓٞئفذجس جُؼلٞ ج٢ٌُِٔ ك٢ قن ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔؼطو٤ِٖ جُغ٤حع٤٤

 جُغطس ك٢ هن٤س ذ٤ِشؼ(. جُطحٓي ٝٓؿٔٞػس جُٔؼطو٤ِٖ

 ّض٘ظ٤ْ ٗوحؽحش ٝه٤٘س قٍٞ جُقكحكس ٝجإلػال. 

 . االختالالث:9.2

 الجمعُبث:تأسُس . حرَت 9.2.0

 ُ هحُر٢ ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش.رؼل سكل ضغ٤ِْ ٝفَ جإل٣ذجع 

  25ألعرحخ ٗوحذ٤س طٝ غوحك٤س طٝ جٗطٔحت٤س ٖٓ جُؿٔؼ٤حش ُِؼذ٣ذػذّ ضغ٤ِْ جُٞفَ جُٜ٘حت٢. 

 :والتعبُر فت. حرَت الصحب9.2.2

 .فذٝس هشجسجش ٝؾضجءجش ق٤ٌٓٞس ٝ ئدجس٣س خحسؼ عِطس جُونحء ك٢ قن جُؼذ٣ذ ٖٓ جُقكق 

 ذذٝٓحد٣ش(ئ ُٞؾٞسٗحٍ ضغرد ك٢ ئؿالم جُؼذ٣ذ ٜٓ٘ح )٤ٗؾحٕ، ٓٔح ، ؽٜحس٣سٝػشهِس ٓ٘حكزٛح جإل ػ٠ِ ذؼل جُقكق جُٔغطوِس ُطن٤٤ن جُٔح٢ُج. 

  ٖسؽ٤ذ ٢٘٤ٗ ٓذ٣ش عحذن ُؿش٣ذز  ،جدس٣ظ ؽكطحٕ ٓذ٣ش ٗؾش ؾش٣ذز جُٔؾؼَ:  وحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ذٔوطن٠ جُٓطحذؼس ٝٓكحًٔس جُؼذ٣ذ ٖٓ جُقكل٤٤

 ٓ٘غ ذؼل جُقكل٤٤ٖ ٖٓ ٓٔحسعس ٜٓ٘س جُقكحكس.، ٝ(9ٞ٤ٗٞ٣2011قًْٞ ذغ٘س ٗحكزز ك٢ )جُٔغحء 

  جُقكق ٝجُٔؿالش.ٓٔح ضغرد ك٢ ئكالط جُؼذ٣ذ  ،هنح٣ح جُوزف ٝضؼ٣ٞنحش ػٖ جُنشس ٓرحُؾ ك٤ٜح ك٢ئفذجس طقٌحّ ذـشجٓحش ٓح٤ُس ٖٓ 

 ٓٔحسعس جُشهحذس جُور٤ِس خحسؼ ٗطحم ، 26ٝٓ٘غ جُؿشجتذ ٝجُٔؿالش ٝئضالف ٓ٘ؾٞسجش خحسؼ ٗطحم جُوحٕٗٞ ذٔرشس ػذّ جقطشجّ جُذ٣ٖ ٝجألخالم

 جُٔطحذغ ذٔشجهرس ٓنٕٔٞ جُٔ٘ؾٞسجش.جُوحٕٗٞ ػٖ هش٣ن ٓطحُرس طفكحخ 

 4جُونحء ك٢ ٓ٘غ ٝقؿض ؾشجتذ طؾ٘ر٤س ) ُٞٓٞٗذ ك٢ ػذد٣ٜح جُٔإسخ٤ٖ ك٢  ُؿٞء جُغِطحش جُك٤ٌٓٞس ئ٠ُ ٓوطن٤حش ٝجػطرحسجش خحسؼ ٗطحم 

 ه٘ٞجش ٖٓ جُرص )جُؿض٣شز(.ٓ٘غ ( 2009ٝطًطٞذش  26( )جُرح٣ظ جالعرح٤ٗس ك٢ ػذدٛح 2009طًطٞذش  22ٝ 2009ؿؾص 

  ٓٔح ٣ط٘حك٠ ٓغ  ،طٝ ضِلضز خحفسجُط٘ق٤ـ ك٢  ٓؿحٍ جالضقحٍ جُغٔؼ٢ جُرقش١ ػ٠ِ ػذّ طقو٤س جُؿٔؼ٤حش ٝجألقضجخ ك٢ جُطٞكش ػ٠ِ ئرجػس

 ٖٓ جُؼٜذ جُذ٢ُٝ ُِكوٞم جُٔذ٤ٗس ٝجُغ٤حع٤س. 19ٖٓ  جإلػالٕ جُؼح٢ُٔ ُكوٞم جإلٗغحٕ ٝجُٔحدز  19جُٔحدز 

 جُؾخق٢ٝجالػطذجء ػ٠ِ جُقلكحش ٝجُرش٣ذ جإلٌُطش٢ٗٝ  27ئ٠ُ ٓنح٣وحش ٝٓطحذؼحش ٝطقٌحّ هنحت٤س هحع٤سٖٓ جُٔذ٤ٖٗٝ جُؼذ٣ذ  ضؼشك . 

                                                                                                                                                                       
د األصل، إذ قد يواجو ادلهاجر هتديدا حلياتو أو حريتو، وتقدمي أية خدمة إىل الالجئ ادلذكور أعاله. لكن جيب، حسب وثيقة االعرتاف بصفة اللجوء، منح الالجئني بشكل خاص احلماية من العودة القسرية إىل البل  22

  أي التزام من أي طرف. القائمني على مكتب ادلفوضية  يؤكدون أهنا رلرد وثيقة "رمزية" ال تستوجب
 .2011من الدستور ادلصادق عليو يف يوليوز  29و 28و 27و  25و 20الفصول   23
 .2011الظهري الصادر يف فاتح مارس   24

عية نادي "، مجGADEMالتجمع ضد العنصرية والدفاع عن األجانب ادلهاجرين " ية إىل مجاعة العدل واإلحسان،مجعيات ادلعطلني، مجعيات مدافعة عن احلقوق األمازيغية، مجعيات ثقافية وتربوية بسبب انتماء فرد أو رلموعة من األفراد من مكتب اجلمع  25
 القضاة.

 .114و 113"تيل كيل" و"نيشان" مت حجز أعدادمها  رللتا  26
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 ٓ٘غ ًٔحٍ جُؿ٘ذٝذ٢ ٖٓ دخٍٞ جُٔـشخ ُكنٞس قلَ جُطٌش٣ْ جُز١ ٗظٔطٚ جُٔ٘ظٔس جُٔـشذ٤س ُكوٞم  شجش ٝجُطؿٔؼحشٓ٘غ ذؼل جُٔكحم :

 جإلٗغحٕ، ٓ٘غ ضؿٔغ ٗحد١ هنحز جُٔـشخ، ٓ٘غ قلَ ضشجٗغرحسٗظ ُطغ٤ِْ جُؿحتضز ُؾ٤ٌد جُخ٤حس١،.
 

 : . الحرَبث الذَىُت والثقبفُت9.2.3

 ذوحٕٗٞ ٓ٘غ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣طٞكش ػ٠ِ ئهحٓس هح٤ٗٞٗس ذحُٔـشخ ذٔرشس جإلخال، غطحٗط٤٤ٖ ٖٓ ؾ٘غ٤حش ٓطؼذدزضشق٤َ جُؼذ٣ذ ٖٓ سؾحٍ جُذ٣ٖ جُرشٝض ٍ

  .2010ع٘س  ُٔكحًٔحش جُخنٞعدٕٝ جُذػٞجش جُطرؾ٤ش٣س، 

 ٝقذز جُٔزٛد جُٔح٢ٌُ ًخ٤حس ٝق٤ذ. سجعطٔشجس جُطن٤٤ن ػ٠ِ جُكش٣حش جُذ٤٘٣س ٝجُٔزٛر٤س ذٔرش 

 : والتجمع . التظبهر السلم9.2.4ٍ

  ٕجُٔكطؿ٤ٖ جُٔطحُر٤ٖ ذكوٞهْٜ ٝكشًس جُٔؼط٤ِٖ، ُٝٓ٘غ جُٞهلحش جالقطؿحؾ٤س  ضلش٣ن ك٢وٞجش جُؼ٤ٓٞٔس ِجُطذخَ جُؼ٤٘ق ُػشكص جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔذ

 .(كرشج٣ش 20قشًس  ،جُغال٤ُحش قشًس جُ٘غحء) جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س

 . التىصُبث:9.3

 جُوحع٤س جألخشٟ. جُـشجٓحشل ئُـحء جُؼوٞذحش جُغحُرس ُِكش٣س ك٢ جُقكحكس  ٝضخل٤ 

 ئهشجس قن جُقكل٤٤ٖ ك٢ جُٞفٍٞ ئ٠ُ ٓقذس جُخرش.ذوس ٝجُالقوس، ٝئهشجس قش٣س جُقكحكس ٝجُكن ك٢ جإلػالّ ذٔ٘غ جُشهحذس جُغح 

 .ٓ٘غ جُكؿض جإلدجس١ ٝئهشجسٙ ػٖ هش٣ن جُونحء 

  ئُـحء جُ٘قٞؿ جُوح٤ٗٞٗس ؿ٤ش ، ٝألؽخحؿ جُٔؼ٤٤ٖ٘ذح جُالقوسجُط٘ق٤ـ ػ٠ِ ض٘حعد جُطؼ٣ٞل ػٖ جُنشس ك٢ هنح٣ح جُوزف ٓغ قؿْ جألمشجس

 . 28جُٞجمكس

 .ئهشجس جُطقش٣ف ذحُ٘ؾش ذٞجعطس جُرش٣ذ جُٔنٕٔٞ طٝ ٓلٞك هنحت٢ 

  جُؿٔؼ٤حش جُٔقشـ ذٜح. جُٔطروس ػ٠ِئخنحع ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش جألؾ٘ر٤س ئ٠ُ جُٔغطشز جُٔرغطس 

 حُرش٣ذ جُٔنٕٔٞ طٝ ذٞجعطس ٓلٞك هنحت٢.ذ جُط٘ق٤ـ ػ٠ِ ئٌٓح٤ٗس ئسعحٍ جُطقش٣ف ذط٘ظ٤ْ جُٔظحٛشجش ٝجُٞهلحش 

 .ٓالتٔس ٓوطن٤حش هحٕٗٞ ضأع٤ظ جُؿٔؼ٤حش ٓغ ٓوطن٤حش جُذعطٞس 

  ؾشٝه ٓ٘غ جُٔظحٛشجش ٖٓ طؾَ ُ جُطكذ٣ذ جُذه٤نك٢ ج٤ُٜثحش جُٔؼطشف ذٜح هحٗٞٗح، ٝئهشجس قن ض٘ظ٤ْ جُٔظحٛشجش ُؿ٤ٔغ جُٔٞجه٤ٖ٘ ٝػذّ ققشٛح

 جالػطشجف ذحُطؿٜٔش جُغ٢ِٔ ٝٓ٘غ كنٚ ذحُوٞز.، ٝ(13ُلقَجُكذ ٖٓ جُغِطس جُطوذ٣ش٣س ُإلدجسز )ج

  ٝجُلٌشجإلهشجس ذحُطؼذد جُذ٢٘٣ ٝجُٔزٛر٢ ٝجقطشجّ قش٣س جُشط١. 

  جُٔخحُلسجقطشجّ جُطؼذد٣س جُلٌش٣س ٝجُغ٤حع٤س ك٢ جُوطحع جُؼحّ ٝجُخحؿ ٝجضخحر ػوٞذحش ك٢ قن جُٔإعغحش  ضنٖٔئهشجس هٞجػذ هح٤ٗٞٗس. 

 ٘٢ قٍٞ جإلػالّ ٝجُٔؿطٔغ.ئخشجؼ ٗطحتؽ جُكٞجس جُٞه 

 ٝعحتَ جإلػالّ جُؼ٤ٓٞٔس مٔحٕ جُطؼذد٣س ك٢. 

                                                                                                                                                                       
أربعة أشهر خفضت إىل شهرين يف ادلرحلة االستئنافية، لبشري حزام صدر يف حقو حكم ابتدائي يقضي بعقوبة حبسية قدرىا قضية زلمد الراجي ادلتابع من أجل اإلخالل باالحرتام الواجب للملك واحملكوم عليو ابتدائيا بسنتني نافذة وبالرباءة استئنافا، قضية ا 27

 قضية عبد اهلل بوكفو حوكم بسنة سجن نافذة  ابتدائيا خفضت إىل مثانية اشهر استئنافيا.
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