
 

في محافظة االرااشيیديیة  تنجداادد االوااقعةقريیة بمديینة ووهھھھي  تاللتفي  1978وولد يیونس عربويي عامم 
االتحق حيیث اانتقل مع وواالديیهھ إإلى مديینة تنغيیرمن عمرهه  جنوبب شرقق االمغربب. في االساددسة

 قاالتح ,ااالبتداائيیة شهھاددةة االدررووسس ى ووبعد حصولهھ عل,مدررسة سيیديي مسكورر :بالمدررسة ااالبتداائيیة
على ددررجة االبكالورريیوسس في االعلومم  حيیث حصل ززاايید أأحمد  لموااصلة تعليیمهھ االثانوييثانويیة ب

٬، 1998ووسنة مرااكش.  بمديینة .وو ووااصل ددررااساتهھ االعليیا في االريیاضيیاتت 1997االريیاضيیة عامم 
االتدرريیس. على االدبلومم  االمهھني في فحصل وررززااززااتت باالتحق بمركز تدرريیب االمعلميین وو االمعلماتت 

بتزاامن مع  ٬، ددررسس االقانونن في جامعة مرااكش2004ووسنة  2000سنة ووفي االفترةة االممتدةة بيین 
المرحلة ااالبتداائيیة.بكمدررسس  عملهھ   

لموااصلة  ٬2004، هھھھاجر يیونس إإلى هھھھولنداا  عامم ببلدهه االمغربب بعد إإكمالل ددررااستهھ في االقانونن االعامم
صل أأووالً على ددررجة االبكالورريیوسس في االقانونن ددررااساتهھ االقانونيیة في جامعة أأمستردداامم االحرةة. فح

االهھولنديي. ووخاللل ددررااستهھ٬، تدرربب  مع االمجلس االهھولنديي لالجئيین في أأمستردداامم ,ثم مع االمفوضيیة 
االساميیة لشؤوونن االالجئيین في االمغربب. كما عمل كمتطوعع خاللل تحضيیرهه لدررجة االماجستيیر في 

ل ددررااساتهھ٬، قدمم يیونس ددررووًسا باللغة مستردداامم. من أأجل تمويیبا"االمتجر االقانوني للمهھاجريین" 
ووكموززعع  طعمبماالعربيیة للمغارربة االذيین يیعيیشونن في أأمستردداامم ,ووعمل أأيیًضا كطالب مساعد ,ووناددلل 

للصحف. أأكمل يیونس ددررااستهھ االجامعيیة بدررجة االماجستيیر في االقانونن االدوولي ووااألووررووبي في عامم 
2010.  

٬، تابع يیونس ااألبحاثث في جامعة أأمستردداامم 2015سنة االى2011ووخاللل االفترةة االممتدةة من سنة 
االحرةة٬، حولل موضوعع االلجوء االعائلي ٬، االمتعلق بقضايیا جمع شمل ااألسرةة وونوعع االجنس. كما عمل 

في إإنجلتراا حيیث بحث في قضايیا االزووااجج االقسريي٬، بما في ذذلك  "في جامعة "سنتراالل النكشايیر
عفو االدووليیة"٬، ووخاصة في االسيیاساتت االمثليیونن جنسيیاً. ووقد عمل أأيیًضا كباحث في "منظمة اال

االهھولنديیة االتي تهھدفف إإلى ااإلعاددةة االقسريیة للمهھاجريین االمقيیميین في هھھھولنداا إإلى بلدهھھھم ااألصلي.  
٬، في إإططارر مشرووعع االمنظمة االدووليیة للهھجرةة 2017سنةاالى  2015عادد يیونس االى االمغربب  سنة

االغرضض منهھ تعزيیز ااألنشطة  كانن :بعنواانن "االعوددةة االمؤقتة للمغارربة االمؤهھھھليین في هھھھولنداا"
ووااإلجرااءااتت االمتعلقة باللجوء وواالهھجرةة في االمغربب٬، ووخاصة على االمستوىى االجامعي. كانن يیونس 

منهھجيیة االعيیاددااتت االقانونيیة "في االمغربب. ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، أأنشأ  " ااالوواائل االذيین ااددخلواا عربويي من
لهھجرةة االقانونيیة "االتي تقدمم مساعدةة مديینة ررئيیسيیة للهھجرةة٬، "عيیاددةة ااباعتباررهھھھا مديینة ططنجة٬، بيیونس 

قانونيیة مجانيیة لالجئيین ووططالبي االلجوء.  
) ٬PNPM، اانضم يیونس إإلى االمنبر االوططني لحمايیة االمهھاجريین (2019وو  2017بيین عامي 

ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، أأجرىى بحثًا في شمالل االمغربب حولل مشكلة تحديید هھھھويیة  :كمسؤوولل االتنسيیق
االبحريیة االمغربيیة. في نفس االسيیاقق٬، عمل يیونس على االميیثاقق االعالمي االمهھاجريین االمتوفيین بالحدوودد 

للهھجرةة وونشر كتابًا بعنواانن "تحليیل أأهھھھداافف ااالتفاقق االعالمي للهھجرةة ااآلمنة وواالمنظمة وواالهھجرةة 
االنظاميیة".  

٬، اانضم يیونس مرةة أأخرىى إإلى جامعة أأمستردداامم االحرةة الستكمالل مشرووعهھ  2019منذ أأبريیل 
المغربب كمتطوعع. ووهھھھواالرئيیس بوااصل مشارركتهھ في قضيیة االهھجرةة فااللجوء. االبحثي حولل ااألسرةة وو
. يیعيیش يیونس حاليیًا في PNPMووكذلك عضو في االلجنة االتوجيیهھيیة لل  CJHوواالمنسق االوططني لل 

أأمستردداامم مع ززووجتهھ وواابنتهھ.  
شكر ووتقديیر:  

 االباحثيینمن قبل مجموعة من  2015في سبتمبر  Clinique Juridique Hijraتأسست 
وواالطالبب االشبابب٬، تحت قيیاددةة يیونس٬، مؤسسهھا االرئيیسي.   

لي وواالسيید محمد حديید على ددعمهھم ووتشجيیعهھم عيیودد االمؤسس أأنن يیشكر االسيیدةة حنانن أأيیت عبد هللا وو
.CJHخاللل تأسيیس   

 


