
 

 

   

 

 

 

 

 

مراكش عاصمة عالمٌة لحقوق اإلنسان 

على المؽرب أن ٌتجاوز التوقعات 

 

ورقة موقؾ ـ المؽرب 

 

 العالمً المنتدى أعمال 2014  منه 30إلى الثانً  تشرٌن/ نوفمبر27 منٌستضٌؾ المؽرب 
 السٌاسً لإلصالح طموحة عملٌة فً المؽرب شروع مع  ٌتزامنالذي اإلنسان و  لحقوق الثانً

 لحقوق الدولٌة الفدرالٌة أن إال القانون، دولة أركان لتوطٌد هامة خطوة بإعتبارها . والتشرٌعً
 ممارسة أمام الموضوعة العقبات من لقلقتعبر  عن ا والشرٌكة األعضاء والمنظمات اإلنسان

 المؽربٌة السلطات  الموقعة المنظمات دعو وت. اإلنسان حقوق انتهاكات واستمرار الحرٌات،
 إٌقاع من سّرٌعبالت وذلك .االنتهاكات لتلك حد لوضع خطوات واتخاذ التزاماتها احترام إلى

 حقوق ضمان إلى الرامٌة والمؤسساتٌة والتشرٌعٌة السٌاسٌة اإلجراءات وتنفٌذ اإلصالحات
  والحرٌات اإلنسان

 

  وأن ومنتظرة  هامة خطوةٌمثل اإلصالح  مشروع" أن الفدرالٌة، رئٌس الهٌجً، كرٌم أعلن و
 اتخاذ دون  بذاتها تكفً ال أنها إال القانون، لدولة الفقري العمود تمثل التشرٌعٌة الترسانة
 ،نساءوال الرجال بٌن التمٌٌز ومكافحة اإلنسان، حقوق حماٌة لضمان وملموسة قوٌة إجراءات
". العقاب من الحقوق تلك انتهاك عن المسؤولٌن إفالت ومكافحة

 

 الجمعيات وتكوين التجمع حرية أمام متزايدة عراقيل

 

 المعنٌة الحكومٌة ؼٌر المنظمات لمنع المتخذة اإلجراءات األخٌرة السنوات تزاٌدت خالل 
 ،أنشطتها تنظٌم  من اإلنسان، لحقوق المؽربٌة الجمعٌة وبخاصة اإلنسان، حقوق عن بالدفاع
 أو للحظر تعرضتوالتً بالبالد  مدن عدة فً تقررت قد كانت عامة اجتماعات األخص وعلى
 المؽربٌة والرابطة الدولٌة، العفو لمنظمة المؽربً الفرع منع تم كما. مسبق إخطار دون المنع

  حوصرت2014 أٌلول/ سبتمبر27  وف1ً.عامة مظاهرات تنظٌم من اإلنسان، حقوق عن للدفاع
                                                           

 الثانً تشرٌن/ نوفمبر5 الجمعٌة، من السخرٌة حملة حول بٌان اإلنسان، لحقوق المعربٌة الجمعٌة األخص على انظر  1
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 له ٌتعرض بما التندٌد إلى تهدؾ وكانت" الصحراء جنوب من أفارقة مع التضامن قافلة"
 . طنجة أبواب على األمن قوات قبل من إساءات، من المؽرب إلى المهاجرون

  مؽلقة نقاشٌة حلقة تنظٌم تنوي  كانت التً التحقٌق، لصحافة المؽربٌة الجمعٌة إبالغ تم كما 
 وبتارٌخ  . النقاشٌة للحلقة التصرٌح بعدم الرباط،  ف2014ً الثانً تشرٌن/ نوفمبر2 و1 ٌومً 

 الصحافة بحرٌة المعنً والتواصل، للدراسات رشد ابن مركز أعلن الثانً تشرٌن/ نوفمبر6
 المنظمة إدارة نددت كما. مرات عدة إجرائها من منعه بعد أنشطته تعلٌق عن والتعبٌر، والرأي
.  األنشطة تلك على المستمرة بالرقابة

 

 أو رسمٌة، ؼٌر بطرٌقة سواء األخٌرة، اللحظة فً تتم المنع عملٌات كانت األحٌان أؼلب وفً
.  األحوال كافة فً قانونً أساس وبؽٌر المؽربٌة، السلطات من نابعة تقدٌرٌة ألسباب

 

 عن بالدفاع المعنٌة المنظمات تحركات وجه فً الموضوعةوالمتكررة  العراقٌل هذه اشتدت وقد
 المؽربً البرلمان أمام الداخلٌة وزٌر  تصرٌح عقب المدنً، المجتمع ومنظمات اإلنسان حقوق

 خارجٌة، أجندات تأثٌر تحتتعمل   حكومٌة ؼٌر منظمات بأن ٌفٌد الماضً، تموز/ ٌولٌو15 فً
.  وأمنها البالد بسمعة تضر قد تحركاتها وبأن

 

المعنٌة بالدفاع عن حرٌة التعبٌر والصحافة " فرٌدم ناو"ومن جهة أخرى ، فإن  منظمة 
 وقد تم رفع.  لرفض تسلم ملؾ تسجٌلها مرات عدٌدة2014أٌار /والمعلومات، تعرضت فً ماٌو

.  2014 تموز/ ٌولٌو22 فً الطلب رفضت التً اإلدارٌة، المحكمة أمام الصدد بهذا دعوى

 

عن   أعلنت بعض المنظمات المؽربٌة، اإلنسان، لحقوق العالمً المنتدى إنعقاد  منأٌام وقبل
 تشرٌن/ نوفمبر15 فً حٌث أعلنت    اإلنسان، لحقوق المؽربٌة الجمعٌة ومنهاعدم مشاركتها 

 2.العاجل القرٌب فً قرارها تقدم بأسباب ست إنها الثانً،

 

 من وكذلك عن وزٌر بالحكومة، الصادرة التصرٌحات  من قلقها الموقعة المنظمات وتبدي
 وضع إلى المؽربٌة السلطات وتدعو المدنً، المجتمع منظمات أنشطة أمام الموضوعة العقبات

 مع اتفاقاًا  السلمً، والتجمهر والتجمع الجمعٌات تكوٌن حرٌات تعوق التً العراقٌل لكافة حد
.  اإلنسان حقوق بحماٌة والدولٌة الدستورٌة التزاماتها

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 Maroc : Recrudescence des entraves à l’action des ONG », 7 octobre 2014»  اإلنسان، حقوق عن المدافعٌن

https://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/maroc/maroc-association-marocaine-des-droits-

humains-amdh/16184-maroc-recrudescence-des-entraves-a-l-action-des-ong 

2  http://www.amdh.org.ma/fr/communiques/com-amdh-boycotte-fmdh-fr 



 العدالة بإدارة يتعلق فيما القصور وأوجه" المخالفة" األصوات قمع

 

 فً األخٌرة الشهور فً فعلٌاًا  المؽرب شرع سنوات، عدة منذ اإلصالحات عن اإلعالن بعد
 العدل قانون إصالح مثل هامة إصالحات تبنً لة بما فٌها العدا تشمل هائلة إصالحٌة عملٌة

 مرحلة فً تزال ال التشرٌعٌة التعدٌالت أو القوانٌن ارٌعمش من العدٌد أن إال مؤخراًا، العسكري
 المسطرة قانون إصالح خاصة منها مشارٌع و. المبدئً والفحصأ  التشاور، أو اإلعداد

 قانون إصالح انطالق  وٌنتظر3.القضائٌة للسلطة األعلى والمجلس القضاة، وأوضاع الجنائٌة،
.  قرٌبا العقوبات

 

 فٌما والدولٌة الدستورٌه بالتزاماته ا المؽرب تقٌد هذه  النصوص تجسد  أن  المنتظر و من
 ومن. اإلصالحٌة العملٌة أهمٌة فً القضاء استقالل إٌالء طرٌق  عن اإلنسان، بحقوق ٌتعلق
 عقوبة ٌلؽً أن العقابٌة، سٌاسته مراجعة وبمناسبة المؽرب، على أن منظماتنا ترى أخرى جهة

 تطبٌقها، مجال علىخاله  من المنتظر إد  الذي المحسوس التخفٌض من أبعد خطوة فً اإلعدام،
 . األخٌرة السنوات فً فعل كما

  

 جدول وضعب  سجلناه وذلك  الذي التشرٌعً" المروري االختناق"و التباطؤ تجاوز من بد وال
 مع والفعال الممنهج التشاور على الحرص مع باإلصالح، ٌتعلق فٌما أولوٌات وتحدٌد أعماال
.  الرٌعالمش مختلؾ فً المدنً المجتمع أطراؾ

 

 من العدٌد أن فدرالٌةلل 2014،4 الثانً تشرٌن/ نوفمبر24 فً منشورال تقرٌرال ،لقد بٌن و
 والمشروع الوطنٌة القوانٌن من النقٌض على اإلنسان، لحقوق انتهاكات تشكل التً الممارسات
 الذٌن واألشخاص المعارضة األصوات تجاه وخاصة باقٌة، تزال ال الجاري، اإلصالحً

 المتظاهرٌن، ضد المتناسبة ؼٌر القوة ستخداماب ذلك و. الوطنً باألمن ضارٌن ٌعتبرون
.  العادلة ؼٌر القضائٌة واإلجراءات التعذٌب، واستخدام التعسفً، واالحتجاز

 

 أي عن االمتناع إلى المؽربٌة السلطات الموقعة المنظمات تدعو الممارسات، تلك على وللقضاء
 تكرس داللة ذات أفعال وتبنً واضح، علنً خطاب تقدٌم إلى أٌضاًا  ولكن العدالة، سٌر فً تدخل
.  أٌضاًا  للجمٌع واألمن األساسٌة، الحرٌات ضمان سبٌل فً القانون دولة احترام أهمٌة

 

 ملتزمة سٌاسة تبنً وٌنبؽً. المتظاهرٌن ضد المتناسبة ؼٌر القوة استخدام نشهد نزال ال إننا
 حد لوضع السلمٌٌن المتظاهرٌن بحق األمن قوات جانب من العنؾ ومعاقبة بالمنع، ٌتعلق فٌما
.  الممارسات لتلك
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  المعاملة، إساءة أو التعذٌب مزاعم أعقاب فً التحقٌقات قتح ل عاجلة إجراءات اتخاذ ٌنبؽً كما
. العقاب من الجناة إفالت مكافحة وكذلك النظرٌة، الحراسة أو االعتقال عملٌات أثناء وبخاصة
 على إحكاماًا  أكثر رقابة فرض بؽٌة الجنائٌة المسطرة قانون إصالح أٌضاًا  األمر وٌتطلب
 وإساءة التعذٌب ممارسات من األفراد حماٌة وضمان النظرٌة، الحراسة أثناء االحتجاز ظروؾ
. األمن قوات قبل من كافة المعاملة

 

 باتفاقٌة الملحق االختٌاري البروتوكول على التصدٌق وثائق تودع أن أٌضاًا  السلطات وعلى
.  التعذٌب لمناهضة وطنٌة آلٌة إلنشاء ممكن، موعد أقرب فً التعذٌب مناهضة

 

 األصوات"بـ المتعلقة القضاٌا فً وخاصة 5السالمة، إلى  قضائٌةال إلجراءاتا  توثٌق تفتقر  و
 كافة فً المؽربً، الدستور ٌحمٌه الذي عادلة، محاكمة فً الحق بما ٌضمن". المعارضة
 . الظروؾ

 المنظورة القضاٌا إحالة  ٌفتح إمكانٌات قرٌباًا، به والعمل الجدٌد العسكري العدل قانون تبنًإن 
 لحقوق الجسٌمة النتهاكاتابما فٌها تلك الخاصة ب بمدنٌٌن، والمتعلقة عسكرٌة محاكم أمام

. المدنٌة المحاكم اختصاص على اإلنسان 

 

 إلى ٌؤدي مما القضائٌة، اإلجراءات سٌر فً لفترة طوٌلة  تأخٌرات بانتظام فإننا نالحظ  وأخٌراًا 
 معاٌٌر تبنً وٌنبؽً. كبٌرة درجة إلى السجون اكتظاظ فً وٌساهم االحتٌاطً الحبس أمد إطالة

 للحبس بدٌلة إجراءات على النص ٌتعٌن كما االحتٌاطً، الحبس قواعد لتحدٌد واضحة
.  االحتٌاطً

 

 المساواة وتعزيز المرأة حقوق حماية

 

 إصالحات تبنً فرؼم المرأة، تجاه التمٌٌز استمرار من ها قعن قل  الموقعة المنظمات تعبر
 والمرأة الرجل بٌن المساواة تضمن دستورٌة مقتضٌات و سنوات، عشر نحو منذ تشرٌعٌة

 إال ،(اآلن حتى النور تر لم التً الهٌئة) التمٌٌز أشكال جمٌع ومكافحة للمساواة هٌئة إحداث و
 مدونة األسرة قانون على خاصة بصفة هذا وٌنطبق. تمٌٌزٌة تظل القوانٌن من العدٌد أن
 وقانون الجنائٌة المسطرة وقانون ،جنائًال وقانون (..إلرثوا والطالق، األطفال، حضانة)

.  الجنسٌة

 

 كثٌر فً تحترم ال المرأة حقوق بعض تحمً التً التشرٌعٌة األحكام بعض فإن هذا على عالوة
  المحاكم فً  طلبات قبول معدل أن إال 2005،6 فً الزوجات تعدد تقٌٌد فرؼم األحٌان، من

 الزواج لسن األدنى الحد تحدٌد رؼم كما أنه و. وفاس والرباط مراكش فً  بالمئة85 تجاوز
.  زواجال طلبات من  بالمئة93 من ٌقترب ما ٌقبلون القضاة أن إال عاماًا، عشر بثمانٌة
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 من تصرٌح إلى إضافة األولى، الزوجة موافقة وبشرط االستثناء، سبٌل على إال به ٌصرح الزوجات تعدد ٌعد  لم2005 منذ  6

 .القاضً



 

 ضرورة هنا ومن العقاب، من  بإفالت ٌتمتعون األفعال تلك مرتكبً فإن المرأة ضد العنؾ  أما
 ضد العنؾ بمكافحة  الخاص13-103 للقانون الدولٌة، المعاٌٌر وفق عاجلة، بمراجعة القٌام

 لم أننا إال الؽرض، لهذا الثانً تشرٌن/ نوفمبر7 فً وزارٌة لجنة تشكٌل رؼموالذي . المرأة
 رؼم وهذا القانون، مشروعالمحتملة لمراجعة ال  عن معلومات أٌة على الحصول من نتمكن

.  المرأة حقوق مجال فً العاملة المدنً المجتمع منظمات جانب من المتكررة المحاوالت

 

 كفاح عن الناتج ،2014 الثانً كانون/ٌناٌر فًجنائً ال قانون  من475 المادة تعدٌل كان وإذا
 إعفاء على النص بإلؽاء سمح قد المساواة، عن والمدافعٌن المرأة بحقوق المعنٌة الحركات
 لعدم تأسؾ منظماتنا أن إال 7السجن، عقوبة شدٌد وبت تزوجها، إذا العقاب من القاصر مؽتصب
 المادتٌن وبحسب هذا، على عالوة. االؼتصاب ضحاٌا من البالؽات على األحكام تلك مالءمة 

 على ولٌس األخالق على اعتداء بأنه ٌعّرؾ االؼتصاب فإن ،جنائًال قانون  من488 و486
 قانون فً شاملة نظر إعادة ٌتطلب هذا أن بٌد. الدولً للقانون مخالفة فً المرأة، شخص

 توجه إلى المستندة وبنٌته بعٌد، حد إلى الذكورٌة فلسفته حٌث من ،1962 إلى الراجع العقوبات،
.  التمٌٌزٌة وأحكامه أمنً،

 

 19 و6 المواد فً المحددة األهداؾ تحقٌق عن بعٌدة تزال ال المؽربٌةالسلطات   فإن وأخٌراًا 
. المساواة مبدأ تكرس والتً السٌاسً بالتمثٌل المتعلقة ،2011 تموز/ٌولٌو فاتح دستور  من30و

.  وال16ً أصل من واحدة ووالٌة ،38 أصل من للسٌدات  وزارات6 سوى توجد ال الٌوم فحتى
 فلم القرار، اتخاذ مناصب فً السٌدات تعٌٌن عن أما. سٌدات النواب من فقط  بالمئة17 أن كما

 األول تشرٌن/ أكتوبر27 حتى وهذا المسؤولٌة، مواقع  من453 ضمن فقط  سٌدة50 سوى ٌعٌن
 أجل من الحكومٌة الخطة علٌه تنص مما ( بالمئة11) فقط النصؾ ٌشكل ما وهو ،2014

. لها هدفاًا   بالمئة22 نسبة حددت التً ،2014 فً المساواة

 

 بما فٌهم رئٌس الحكومة المسوؤلٌن،  كبار بعضتصرٌحات  أن إلى نشٌر فإننا هذا على عالوة
 للمرأة، األساسٌة وبالحقوق والمرأة الرجل بٌن المساواة بمبدأ تمس بتصرٌحات أدلى الذي

 لألحكام المعاكس االتجاه فً وتمضً الشدٌد القلق على تبعث تظل العمل، فً الحق وخاصة
.  الدستورٌة

 

 أشكال جمٌع ومكافحة المساواة هٌئة إنشاءالتسرٌع ب  إلى المؽربٌة السلطات ٌدعون الموقعٌن إن
 متكاملة ،مساواةبالعمومٌة  سٌاسات وتنفٌذ وضع وإلى قصوى، أولوٌة التمٌٌزباعتبارها 

.  والتقٌٌم للمتابعة الالزمة واآللٌات الموارد توفرة  على وم

 

 الدولٌة االلتزامات بما ٌتالئم والتمٌٌزٌة، التشرٌعٌة األحكام كافة إصالح ٌدعون إلى كما
.  قواعد إلى االستثناءات تتحول ال حتى للقانون المحاكم تنفٌذ على العمل و للمؽرب،

                                                           
 على  سنوات10 إلى سنتٌن ومن جنسٌة، معاشرة بدون قاصر اخطاف على  سنوات،5 إلى سنة من العقوبة تغلٌظ تم  7

 الجنسٌة المعاشرة مع اختطافها



 

 توجهاًا  ٌجسدل المرأة، بحق الجنسً العنؾ لمكافحة قانون تبنً وتؤكد المنظمات الموقعة على
  المرأة بحق العنؾ لمكافحة وطنٌة واستراتٌجٌة اإلنسان، حقوق على مبادئ ٌستند  شامال

.  (والقانونٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التعلٌمٌة) أبعادها مختلؾ ضمن للظاهرة تصديلل

 

 وتدعو والمساواة، السٌاسً بالتمثٌل المتعلقة الدستورٌة األحكام تنفٌذ بضمان كما تطالب 
 إلى المؽرب انضمام على بالموافقة المتعلقة قوانٌن ارٌع مش تبنً إلى البرلمان أعضاء

 (المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على القضاء اتفاقٌة) بالسٌداو الملحق االختٌاري البروتوكول
.  إبطاء مزٌد دون

 

 بهم المتعلقة الطموحة السياسة رغم المهاجرين حقوق انتهاك استمرار

 

 إلى المهاجرٌن  بلد من تدرٌجٌاًا  المؽرب حولت التً للتطورات عشوائً نحو على التصدي بعد
 تلك وساهمت. للهجرة جدٌدة  سٌاسة2013 أٌلول/سبتمبر منذ البالد اتبعت لهم، مستقبل بلد

 برنامجاًا  المؽربٌة السلطات أطلقت كما. الحدود إلى واالقتٌاد المداهمة عملٌات وقؾ فً السٌاسة
 من ٌخلو ال أنه رؼم ،2014 بداٌة فً نظامً ؼٌر بشكل الموجودٌن األشخاص أوضاع سوٌة لت

 الحاالت أن  ؼٌر8.للمعاٌٌر تفسٌر صعوبة و (واحدة سنة) مدته لقصر نظراًا  العملٌة، التحدٌات
 اإلعالن هذا عن التراجع من نخشى تجعلنا 9قسراًا  المهاجرٌن بعض إبعاد فٌها تم التً األخٌرة

 . األوضاع تسوٌة ب ٌتعلق فٌما طموحة سٌاسة عن

 المفرط االستخدام عن  المهاجرٌن حقوق عن بالدفاع المعنٌة الحكومٌة ؼٌر المنظمات وتبلػ  
 المهاجرٌن فإن وأخٌراًا . وملٌلة سبتة  جٌب  منبالقرب وخاصة مهاجرٌن، اعتقال عند للقوة
 فً القوارب عمال است أو وملٌلة، سبتة فً اإلسبانً الجٌب مع الحدود عبور ٌحاولون الذٌن
 احترام بؽٌر األصلٌة، بلدانهم إلى والطرد لالعتقال ٌتعرضون زالوا ما الكناري، جزر اتجاه

 شوارع فً سراحهم وإطالق آخرٌن نقل ٌتم كما. اإلبعاد عملٌة تؤطر التً القانونٌة لألحكام
.  وفاس البٌضاء والدار الرباط

 

 حزٌران/ ٌونٌو27 فً تم فقد األولى، الدرجة خالل  التسوٌة  طلبات من العدٌد رفض ورؼم
 جانب من مبدئٌاًا  المرفوضة الطلبات مراجعة فً مهمتها وتتمثل 10للطعن، آلٌة  إنشاء2014
 أوضاع سوٌة ت على خاصة بصفة  عملهافً  بداٌة    اللجنة ركزت وقد.  اإلقلٌمٌة اللجان

                                                           
  ف2014ً نٌسان/ أبرٌل10 فً العنصرٌة مناهضة ومجموعة الفدرالٌة نظمته الذي النقاشً الٌوم ختام خاص بوجه انظر  8

 األشخاص أوضاع توفٌق إلى الرامٌة العملٌة حالة فً المدنً والمجتمع العامة السلطات بٌن والحوار التشاور تعزٌز آفاق" حول الرباط

-http://www.fidh.org/fr/maghreb: 2014 أٌار/ ماٌو16 فً المنشور إلٌه، انتهى وما" نظامً غٌر بشكل المغرب فً الموجودٌن

moyen-orient/maroc/15330-des-strategies-pour-ameliorer-le-programme-de-regularisation-des-sans 

9  http://www.gadem-asso.org/L-Etat-marocain-face-au-meurtre-de 

 للطعن الوطنٌة اللجنة إنشاء  عن2014 حزٌران/ ٌونٌو24 فً اإلنسان لحقوق الوطنً للمجلس الصحفً التصرٌح انظر  10

-http://cndh.ma/fr/communiques/nouvelle: المجلس داخل نظامً غٌر بشكل الموجودٌن المهاجرٌن أوضاع لتوفٌق

politique-de-migration-installation-de-la-commission-nationale-de-recours-et 
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 االستثناء، سبٌل وعلى 2014،11 تموز/ٌولٌو فً وأوصت المهاجرٌن، اتحادات ورؤساء نساءال
 أما ، ت السلطات ها قبلت التً و . هشاشةال معٌار بمراعاة وطفالًا   سٌدة5020 أوضاع سوٌة بت

. الفحص قٌد زالت فما الجمعٌات تسوٌة طلبات عدد من مسؤولًب المتعلقة التوصٌة

 

 مع والتشاور األوضاع سوٌة لت طموحة سٌاسة متابعة إلى المؽربٌة السلطات منظماتنا وتدعو
 الدروس وفق السٌاسة هذه لتعدٌل المختصة الحكومٌة ؼٌر والمنظمات  المدنً المجتمع منظمات
.  لتنفٌذها األولى السنة من المستفادة

 

  فالقانونمحدودا، والالجئٌن المهاجرٌن حقوق حماٌة مجال ٌظل القانونً، الصعٌد وعلى
 نظامً ؼٌر بشكل فٌه واإلقامة المؽرب وإلى من الهجرة ٌجرم  الذي03-02 رقم المؽربً

 ٌتفق بما تعدٌله الالزم  فمن12.بلده ذلك فً بما بلد، أي مؽادرة فً إنسان كل لحق انتهاكاًا  ٌشكل
 لحماٌة المتحدة األمم لجنة أمام المؽربٌة السلطات التزام ومع للمؽرب، الدولٌة االلتزامات مع

 2013.13 الثانً تشرٌن/نوفمبر فً أسرهم وأفراد المهاجرٌن العمال جمٌع حقوق

 

 فإن واللجوء، االتجار بشأن منهما االنتهاء الجاري القوانٌن بمشروعً ٌتعلق وفٌما وأخٌرا،
 . المدنً المجتمع مع وبخاصة التشاور إلى تنفٌذ عملٌة  تدعو منظماتنا

                                                           
 Bonne nouvelle: 5 060 femmes migrantes obtiendront la carte de séjour », 28»  األخص على انظر  11

juillet 2014, http://telquel.ma/2014/07/28/5060-femmes-migrantes-obtiendront-carte-sejour_1411572 et 

« Le Maroc régularise 6 000 migrants mais les violences continuent », 16 septembre 2014 , 
 http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-Maroc-regularise-6-000-migrants-mais-les-

violences-continuent-2014-09-16-1206826 .ًاألوضاع، لتوفٌق طلب  ألف21 تلقً  تم2014 األول تشرٌن/أكتوبر نهاٌة ف 

 .تسجٌل  بطاقة4400 إصدار تم كما القبول، على  منها8989 وحصل

 .اإلنسان لحقوق العالمً اإلعالن  من13 المادة انظر  12

 القانونً اإلطار" بشأن العنصرٌة مناهضة مجموعة وضعته الذي العملً القانونً الدلٌل انظر المعلومات، من للمزٌد  13

 2013 أٌلول/سبتمبر ،"المهاجرٌن بوضع الخاص
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