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 دXدجلا بونجلا لجأ نم تاسا"سلا زكرم مظني

 2021 وينوي 23و 21 ([\ب ام دعZ نع
(E نمألاو ملسلا لوح يونسلا ەرمتؤم نم ةسماخلا ةرودلا

 ا"قH-فأ *
 

>; نمألاو ملسلا لوح يونسلا رمتؤملا نم ةسماخلا ةرودلا مظنت
 ةراشإلل وهو ،"نمألاو ملسلاو ءاسIلا" راعش تحت اCقA@فأ =

 ،دع` نع ماعلا اذه ةرود دقعتسو ،د[دجلا بونجلا لجأ نم تاساCسلا زكرم اهمCظنت Uع بأد =PQلا تارهاظتلا مهأ دحأ
 .بويتوAو كوبسeف Uع زكرملا =PQحفص Uع ةحاتم اهتع`اتم نوكتسو

 ملسلاو ءاسIلا صوصخ` 1325 مقر ەرارقل ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم دامتعا Uع ةنس نوklع مويلا تضم
>; زرحملا مدقتلا وه امف ،نمألاو

>; نهجمد برد نم اCقA@فأ =
>; اذكو ،عافدلا تاوق =

 ؟اهتA{س|و تاعا>>}لا نم ة[اقولا دوهج =
 ماق ام� .ةCقA@فأ ةلود 25 ىوس دجوت ال ،ەركذ فلاسلا رارقلا قيبطتل ةCنطو ططخ دادع�ب تماق ةلود 81 لصأ نم
A�Q@فألا داحتالا

 >��سIجلا >��ب ةاواسملا مدع رارمتسا لقرع[ لهف .ةصاخلا ةدنجألا ەذه عب�تل يراق جئاتن راطإ دامتعا` =
>; ةAراحتنا تاCلمع با�ترا �إ نعفدتو تاCتفلا اهيف محقت =PQلا تاعا>>}لا فنعو

 ؟نكمملا مدقتلا لحاسلا ةقطنم =

 22و 21 =�وي مظن�س ةCضاQ}فا تاراوح عــ�رأ لالخ ىرخأ ة�}ثك ةلئسألو ةلئسألا ەذهل لCقثلا راCعلا نم ءا�}خ قرطت�س
 تا�}بخ عــ�رأ نهسأر Uعو ،ءاسIلل عساو ل�ش¥ ةمل¤لا ةنسلا ەذه £عتسو .)ةدنجألا Uع عالطالا �¡ري( يراجلا وينوي
 ءاسIلا ا[اضق` ةCنعملا ةصاخلا ةCقA@فألا داحتالا ةCضوفم ةثوع©م ،)لاغنسلا( بويد اتي"ب :ءارمسلا ةراقلا نم تاقومرم
>; ءاسIلا ةردا©م ةسeئر ،)ا�A}جCن( الويبأ ةصفح ،نمألاو مالسلاو

23يل ،)Women in Africa Initiative( اCقA@فأ =
 اراويش 4

>; ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيه ةلثمم ،)يوبا©مAز(
A�Q@فألا داحتالاو ،ا�C{يثإ =

 ممألا ةئيهو ،اCقA@فأل ة[داصتقالا ةنجللاو ،=
 .ReimagineSA ةسسؤم ةوضعو امور يدانل ةكراشملا ةسeئرلا ،)اCقA@فأ بونج( 4;9فمار ال9فمامو ةأرملل ةدحتملا

 عانص بناج �إ ،)Atlantic Council( =½لطألا سلجم ىدل ةزرا©لا ة�}بخلا ،)اس¼رف( دا> امار روضح رمتؤملا دهشeس ام�
 سeئرلا ،)اس¼رف( ناEنارت ك9"يمودو ،شeجلا نا�رأل قباس سeئر ،)لاغنسلا( بويد ما<=ب :يركسعلاو =ÂاCسلا رارقلا
9KLتا<=س ارا>د مH9اربإو =½لطألا لامشلا فلحو ةدحتملا ممألا ىدل ةA@كسعلا اس¼رف ةثع©ل قباسلا

 ناويدلا ريدم ،)=�ام( 4
>;ا�klسالا لCلحتلا ريدمو قباسلا

 .ةAروهمجلا ةسائر ىدل =�CÄتاQ}سالاو =

 ،(IPSS) نمألاو مالسلا لوح تاساردلا دهعم ريدم ،)ا�C{يثإ( وتيدأ يادأ سانوي نم ل� روضح اض[أ رمتؤملا دهشeسو
S3راحلا نيدلا ردOو

ÇÈامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ىدل ةCنمألا تاسسؤملاو نوناقلا ةداCس مسق ريدم ،)برغملا( 4
= 



>; اCقA@فأ لامشو طسوألا قklلاو ا�وروأ ريدم ،)ا�Cجل`( سWاVو3=س TU4<=سو ،وصافانيكروب سeئرل صاخ راش�سمو
 دهعم =

 .مالسلا` صاخلا لماشلا Ëlؤم دهعملا اذه مدقCس ثCح ،(IEP) مالسلاو داصتقالا

>; ةCساCسويجلا نوؤشلل يونسلا رA@قتلا م[دقتو kl¼ يراجلا وينوي 23 موي دهشeس ،كلذ Uع ةوالع
 موق[ يذلا اCقA@فأ =

 م[دقتو لCلحت لوان�ي يذلاو "شعاد تافلم" نطنشاو جروج ةعماج رA@قت نع كCهان ،اA{نس ەرادص�ب تاساCسلا زكرم
>; ةCمالسإلا ةلودلا مCظنت اهكرت ةAرادإ ةقCثو 15000

 =>Pيم�ور ،زم[ات كروA{ين ةدA@ج ةCفحص اهعمج` تماقو قارعلا =
ÂlامCلا�

=. 

 زكرمل ةع`اتلا بويتوي ةانق �}ع ،ةA>�}لجنإلاو ةCس¼رفلا >��تغللا` ،ةËlا©م ءاوهلا Uع ةCضاQ}فالا تاراوحلا ەذه ث` مت�سو
 .A{Q{ت ةصنم Uع ةËlا©م ةCطغت عم ،كوبسeف Uع هتحفص �}عو د[دجلا بونجلا لجأ نم تاساCسلا
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Oد>دجلا بونجلا لجأ نم تاسا9سلا زكرم صوصخ 

>; قلطأ يذلا ،د[دجلا بونجلا لجأ نم تاساCسلا زكرم �}تع[
>; 2014 ماع =

 نم ل� نم Üا�}بخ 40 نم Ú{Ûأ عم طا�@لا =

>; ماهسإلا هتمهم ،تاساردلل ا�C@غم ازكرم ،لامشلاو بونجلا
 ةCعامتجالاو اهنم ة[داصتقالا ةCمومعلا تاساCسلا رA{طت =

Q;ا�و برغملا هجاوت =PQلا ةCلودلاو
 .لماشلا بونجلا نم أزجتي ال أزج اهتفص` ةCقA@فإلا لودلا =

  www.policycenter.ma 

 

                      
 


