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 ACODECالثقافة  وجمعية الجعاون للجومية ثوظم 

ثحت شعارثقافيا ومهرجاها فويا 

جل ثعايش مشجرك بيووا "
 
بين وجميعا من ا

" الالجئين  وإخوثوا المهاجرين  

2018يوهيو  23 و  22،  21، 20وجدة 



في إطبر اإلسخراحيجيت الىطٌيت الخي أعدحهب الىزارة   -

الخعبوى  والوٌخدبت لدي وزير الشؤوى  الخبرجيت 

شؤوى  والدولي الوكلفت ببلوغبربت الوقيويي ببلخبرج 

الخي حخبًٌ  ببألسبس علً  احخرام حقىق  والهجرة  

الوقبربت  واإلًسبى في الخعبهل هع قضبيب الوهبجريي 

هع جوعيبث الوجخوع الودًي ، حٌظن جوعيت  الخشبركيت

:  الثقبفت ههرجبًب ححج شعبر   والخعبوى للخٌويت 

بيي إخىحٌب  وجويعب هي اجل حعبيش هشخرك بيٌٌب “

 ”  الالجئيي والوهبجريي 



مه أجم انحفكيز وجعميق انىقبش :مهزجبن ثقبفي 

حىل قضبيب انهجىء وحمبية انالجئيه في انمغزة؛ 

ومىاصهة انحىار مع انمجحمع انمذوي وانببحثيه 

انمحخصصيه في مجبل حمبية انالجئيه ، حىل 

اإلشكبالت وانصعىببت انحي جطزحهب حمبية 

كمب جزمي إنى جسهيظ انضىء . انالجئيه في انمغزة

عهى انزهبوبت وانححذيبت انحي أضحث جطزحهب 

.حمبية انالجئيه عهى انمغزة



مهزجبن فىي ألن انفه هى طزيقة كىوية 

نهحىاصم في سبيم جسهيم اوذمبج انالجئيه 

داخم انمغزة، خبصة أن هذي انفئة أصبحث 

جعحبز انمغزة بهذ اسحقزار ونيس مجزد بهذ

انعبىر



أفبدت إحصبئيبت انمفىضية انسبمية نشؤون 

هى عذد  7139انالجئيه ببنمغزة، أن 

 53انالجئيه ببنمغزة وهم مىسعىن عهى 

مذيىة مغزبية حيث  أن معذل انالجئيه اوحقم 

في  7139إنى  2017الجئب سىة  6779مه 

2018محم شهز مبرس 



عدد الالجئين المدينة المحتضنة 

900أزٌد من  الرباط 

673 البٌضاء  الدار 

603  تمارة

567 وجدة 

430 القنٌطرة

259  طنجة

233 مكناس 

 3474 مناطق ومدن مغربٌة أخرى

7139 (2018فً متم شهر مارس )المجموع 

إحصائٌات المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن بالمغرب



58.5%  رجال

41.5%  نساء

إحصبئيبت انمفىضية انسبمية نشؤون انالجئيه ببنمغزة

توزيعهم حسب السنتوزٌع الالجئٌن حسب الجنس

سنة وأكثر 60   17أقل من  59 -18

2% 58% 40%

جنسيات الالجئين الموجودين بالمغرب، 

 جنسيات
مختلفة

العراق  الكونغو 
الديمقراطية 

إفريقيا 
الوسطى 

اليمن ساحل 
العاج

غينيا الكامرون سوريا  الجـنسـية

795 161 313 360 556 579 612 701 3062 الـــــعــدد

7139: المجموع 



  الضمانات الدولية لحماية حقوق الالجئ

الذي اعترف للفرد 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة •
( 13المادة ) بهالتمتع  وبحق طلب اللجوء السٌاسً 

االتفاقٌة الخاصة بوضع الالجئٌن اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة •
ٌونٌو  28للمفوضٌن بشان الالجئٌن وعدٌمً الجنسٌة بجنٌف فً 

1951

.1976البروتوكول الملحق الخاص بالالجئٌن لسنة •

اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة القاسٌة أو •
التً أكدت على عدم إرجاع الالجئٌن فً حالة  3المهٌنة فً مادتها

.ما كان األشخاص المعنٌون معرضون للتعذٌب

.1969سبتمبر  10اتفاقٌة منضمة الوحدة اإلفرٌقٌة •

.بشان نقل المسؤولٌة عن الالجئٌن 1980لسنة االروبًاالتفاق •

1990معاهدة دبلن لسنة •

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/


إن الندوة المبرمجة غدا فً هدا المهرجان ستتطرق 

 والتعايش المشترك داخل المجتمع المغربي إلى

حماٌة الالجئٌن من  والتبادل الثقافي  والتقاسم 

الجانب 

السلطات العمومٌة فً حماٌة  ، القانون الدولً -

طالبً اللجوء، القضاء، المؤسسات  والالجئٌن 

   ......دور الجمعٌات غٌر الحكومٌةو  الوطنٌة



Semaine du réfugié أسبوع الالجئ

3ème édition

du 18 au 23 juin 2018

بين  وجميعا من أجل تعايش مشترك بيننا  "
" الالجئين    وإخوتنا المهاجرين   

 2018يوهيو  23 و  22،  21، 20وجدة 

شكرا لكم  
ACODECرئيس جمعية   رزوقي الميلود


