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   االجمعيیة االددووليیة لقضاةة قانوونن االالجئيینن     

- -قسمم إإفرريیقيیا  

-23االجهھوويي ااإلفرريیقي بمررااكشش  مؤؤتمررلاا 2015نووفمبرر  27  

 

ددليیلل للمشارركيینن  
تمتت ااستضافة االمؤؤتمرر منن قبلل االحكوومة االمغرربيیة٬، ووتنظظيیمهھ منن قبلل االجمعيیة االددووليیة لقضاةة 

ألممم لمغارربيیة٬، وواالمفووضيیة االساميیة مع ووززااررةة االعددلل اال تعاووننبال) (IRALIحقووقق االالّجئيینن 
).(HCR االمتحددةة لشؤؤوونن االالجئيینن  

 27إإلى  25بمناسبة هھھھذذاا االمؤؤتمرر سيیلتقي قضاةة منن كاملل إإفرريیقيیا وومنن قررااتت أأخررىى منن 
٬، االقاررةة ااإلفرريیقيیةلمناقشة "االحلوولل االممكنة لمشاكلل االتهھجيیرر االقسرريي في  2015نووفمبرر 

ددووررةة تكوويینيیة (تددرريیبيیة) ستنظّظمم كما أأّنهھ  دديي للقضاء"٬،وواالووسائلل االتشرريیعيیة االتقددميیة وواالددوورر االنق
أأشغالل االمؤؤتمرر. اانططالقققبلل  2015نووفمبرر  24وو 23بيیووميینن بتارريیخ   

) ووددعمم (GIZاالمساهھھھمة االسخيیة للووكالة ااأللمانيیة للتعاوونن االددوولي  إإلىتنظظيیمم هھھھذذاا االمؤؤتمرر  يیعوودد
االسفاررةة االفررنسيیة.  
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1- االتسجيیلل: / االددعووةة   

مؤؤتمرر على االخبررااء وواالقضاةة االمددعوونن.(االتددرريیبيیة) وواالاالمشارركة في االددووررةة االتكوويینيیة  قتصررت  

االمفووضيیة االساميیة لألممم االمتحددةة لشؤؤوونن االالجئيینن وواالجمعيیة االددووليیة لقضاةة حقووقق االالّجئيینن في ستّتصلل 
نظظرر في أأقرربب ااآلجالل بكلل االمشارركيینن االذذيینن تمتت ددعووتهھمم وواالذذيینن أأكددوواا مشارركتهھمم لتنظظيیمم قددوومهھمم وواال

االتأشيیررةة وواالتنقلل إإلى غيیرر ذذلكك...ستيیة فيیما يیتعلقق بالسكنن وواالسفرر وواالتفاصيیلل االلووج  

2- االووصوولل / ااإلقامة:   

	Palm  "بالمم بالتززاا" االملتقى بفنددقق يینظّظممس  plaza)( ٬، االكائنن عنوواانهھ بشاررعع االفنن االسابع٬، أأكدداالل٬، بمررااكشش
مررااكشش.  

+ 212 524 388 700االهھاتفف:   

  http://hotelpalmplaza.com االمووقع ااإللكتررووني:

سووااء كانن ذذلكك بالنسبة للمشارركيینن في  بالنسبة للمشارركيینن٬،وو .إإقامة االمشارركيینن بفنددقق "بالمم بالتززاا"ستكوونن 
ضررووررةة  رر مططالبيینن بالحجزز بالفنددققغيی ٬، فإنهھممتت تغططيیة مصارريیفهھممتمّ ذذيینن اال االمؤؤتمرر أأوو ما قبلل االمؤؤتمرر٬،
ميینن.منن قبلل االمنظظتهھمم أأّنهھ تمّم حجزز االغررفف على ذذم  

 )(HCRألممم االمتحددةة لشؤؤوونن االالجئيینن لوواالمفووضيیة االساميیة  )(GIZاالووكالة ااأللمانيیة للتعاوونن االددوولي ستووّفرر 
إلقامة٬، ووفططوورر االصباحح٬، ووووجباتت االغذذااء.اا  

نووفمبرر  22االمؤؤتمرر سيیتمم حجزز االغررفف بدداايیة منن يیوومم ااألحدد للمشارركيینن في االددووررةة االتددرريیبيیة ووبالنسبة 
.2015نووفمبرر  28 إإلى غايیة يیوومم االسبتت 2015  

نووفمبرر  24 االثالثاء سيیتمم حجزز االغررفف بدداايیة منن يیوومم فإنهھ ٬،حسببأأّما بالنسبة للمشارركيینن في االمؤؤتمرر ف
.2015نووفمبرر  28إإلى غايیة يیوومم االسبتت  2015  

إإمكانيیة إإقامة االمشارركيینن ليیالل إإضافيیة سووااء قبلل االمؤؤتمرر أأوو بعددهه متاحة٬، لكنن  :ااأليیامم ااإلضافيیة بالفنددقق
وويیتمم االحجزز بالنسبة لمنن يیررغبب في ذذلكك باالتصالل مباشررةة بالنززلل٬، وويیمكنهھ أأنن يینتفع  االخاصة. نفقتهھممعلى 

عندد االحجزز على "مؤؤتمرر االووكالة  أكيیددعليیهھا مع االمنظظميینن شرريیططة االت ااالتفاقق تممّ باألسعارر االتفاضليیة االتي 
)".(GIZااأللمانيیة للتعاوونن االددوولي   

: هھھھي ااآلتيیةعليیهھا  االمّتفققااألسعارر   

.لغررفة االمنفررددةةددووالرر أأمرريیكي ل 85ما يیعاددلل  أأيي ررهھھھمم مغرربيدد 814.60  

مززددووجة.االددووالرر أأمرريیكي للغررفة  109أأيي ما يیعاددلل ددررهھھھمم مغرربي  1.043,20  

في ااصططحابب تّمتت تغططيیة مصارريیفهھمم وواالررااغبيینن  االمشارركيینن االذذيینن مرراافقة ااألززووااجج:
مباشررةة االصرريیح  تقدديیمم ططلبهھمم عليیهھمموويیجبب  .أأززووااجهھمم بإمكانهھمم ذذلكك على نفقاتهھمم االخاصة
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 24ددررهھھھمم مغرربي أأيي ما يیعاددلل  228,60كما يیجبب عليیهھمم ددفع مبلغ إإضافي قددررهه  .لفنددققل
.بغررفة مززددووجة بعنوواانن االليیلة االووااحددةةددووالرر أأمرريیكي   

مباشررةة إإلى  ٬،قرريینهھ ووااصططحابب أأخررىىبالنسبة لمنن يیرريیدد إإضافة أأيیامم  ٬،مططالبب االحجززتووجهھ 
بالتززاا" مررااكشش.بالمم " نددققبفاالمسؤؤوولة االتجارريیة  ححاايیمارراالسيیددةة جميیلة   

+212) 0( 6 78 49 37 23+    االجوواالل:212) 5( 24 38 87 00االهھاتفف:  

+212) 5( 24 38 23 69االفاكسس:  

- أأكدداالل ٬،االعنوواانن: شاررعع االفنن االسابع  000 40 - مررااكشش.   

elpalmplaza.comsalesexecutiv@hotاالبرريیدد ااإللكتررووني:   

 jamila	  AIMARAH 	  

 

ووجباتت أأثناء أأعمالل االمؤؤتمرر وواالددووررةة االتكوويینيیة.جميیع االتووفيیرر  تممّ سيی :ااألكلل ووجباتت - 	  
سيیقع تنظظيیمهھما  يیننررسميیّ ووجبتي عشاء نن لحضوورر وومددعووّ االمشارركيینن  كما أأننّ 

 2015نووفمبرر  25 ااألرربعاء يیووميووتموويیلهھما منن قبلل ووززااررةة االعددلل االمغرربيیة ووذذلكك 
.2015نووفمبرر  26وواالخميیسس   

منن االمشارركيینن في االحددثث (االتظظاهھھھررةة)  عدددد محددوودد :االمشارركيینن على نفقاتهھمم االخاصة -
لووكالة ااوو )(HCRجئيینن ألممم االمتحددةة لشؤؤوونن االالّ لاالمفووضيیة االساميیة االغيیرر ممووليینن منن قبلل 
بأنفسهھمم ووفي أأسررعع ووقتت مططالبوونن بحجزز إإقامتهھمم  )(GIZااأللمانيیة للتعاوونن االددوولي

 ااالتفاققباألسعارر االتفاضليیة االتي تمّم  ااالنتفاععووبإمكانهھمم  .ددىى االفنددققممكنن مباشررةة ل
وواالفنددقق "بالمم بالتززاا" مع ضررووررةة  )(GIZاالووكالة ااأللمانيیة للتعاوونن االددوولي  بيیننعليیهھا 
.)(GIZعلى أأنهھمم سيیحضرروونن "مؤؤتمرر االووكالة ااأللمانيیة للتعاوونن االددوولي أكيیدد االت  

 85ددررهھھھمم مغرربي أأيي ما يیعاددلل حوواالي  814,60قدّدرر سعرر االغررفة االمنفررددةة بما قددررهه 
ووجبة فططوورر االصباحح. بما فيیهھددووالرر أأمرريیكي   

 
3- :االتأشيیررااتت   

 يیررجى منن االمشارركيینن ززيیاررةة االمووقع ااإللكتررووني لووززااررةة االشؤؤوونن االخاررجيیة وواالتعاوونن االمغرربيیة
)MAECعلى االرراابطط االتالي (: 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

auxvoyageurs/tabid/3175/language/fr/Default.aspxsonseilCn/https://www.diplmatie.ma/e 
.بالنظظرر لجنسيیاتهھمم مططالبوونن بضررووررةة االحصوولل على االتأشيیررةةأأّنهھمم للتثبتت منن هھھھلل ووذذلكك   
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منن جوواازز  إإررسالل نسخة ررقميیةإإلى نن مددعوّوووالحصوولل على تأشيیررةة ب االمططالبيینناالمشارركيینن 
	Girardot ررااررددوو ماقيیلوونن"إإلى االسيیددةة "جيی 2015رر أأكتووب 16سفررهھھھمم قبلل يیوومم   Maguelone	  

)@unhcr.orggirardot،( االسيیددةة ددليیلة ززيیناتيوو )٬unhcr.org@zenati(.  ووسيیتمم إإعالمم
االقنصليیاتت االمغرربيیة االمتووااجددةة بأماكنن إإقامة االمشارركيینن االذذيینن يیتعيّینن عليیهھمم بعدد االقيیامم 

إلجررااءااتت االقانوونيیة سحبب االتأشيیررةة منن االقنصليیة االمتووااجددةة بمكانن إإقامتهھمم مع ااإلشاررةة إإلى با
.)(IRALIاالجمعيیة االددووليیة لقضاةة حقووقق االالّجئيینن   

 
االسفرر بالططائررةة: ‐-4  

بمررااكشش أأوو  نن لحجزز ررحالتهھمم على مططارر االمناررةةوومددعووّ االططائررةة  عبرراالمشارركوونن االقاددموونن 
ء.مططارر محمدد االخامسس بدداارر االبيیضا  

أأنّن االمططارر ااألقرربب منن مدديینة مررااكشش هھھھوو مططارر "االمناررةة" وواالذذيي يیووجدد على بعدد حوواالي علما وو
أأميیالل منن مدديینة مررااكشش٬، في حيینن أأنّن االمططارر االذذيي يیليیهھ في  3كيیلوومتررااتت أأيي ما يیقارربب  5

كيیلوومترر أأيي ما يیعاددلل  230يیبعدد حوواالي االذذيي االقرربب هھھھوو مططارر محمدد االخامسس بدداارر االبيیضاء 
يینظظمم بصفة مستررسلة ررحالتت ددووليیة ووإإفرريیقيیة على خالفف  وواالذذيييینة مررااكشش ميیلل منن مدد 143

مططارر االمناررةة بمررااكشش.  
 ٬،)(HCRاالساميیة لشؤؤوونن االالّجئيینن على مكاتبب االمفووضيیة  نفقاتهھممبالنسبة للمشارركيینن االمحموولة 

بالبلدد ااألصلي.االمتووااجددةة قبلل االمكاتبب  ستتمم مننحجووززااتهھمم بالططائررةة فإنّن   
فإنّن حجووززااتهھمم بالططائررةة  ٬،االمحموولة نفقاتهھمم على االسفاررةة االفررنسيیة بالمغرربببالنسبة للمشارركيینن 

ستتمم عنن ططرريیقق االسفاررةة.  
 

5- االفنددقق:االمططارر وواالتنقلل بيینن    
"االمناررةة" بمررااكشش وومططارر "محمدد  مططارر بيینن كلل مننسفرريیاتت ووززااررةة االعددلل االمغرربيیة ستنظّظمم 

نووفمبرر وواالثالثاء  22وومي ااألحدد إإلى فنددقق "بالمم بالتززاا" بمررااكشش يی االخامسس" بالدداارر االبيیضاء
تززاا"        بالمم بال" بيینن فنددققكما ستقوومم ووززااررةة االعددلل االمغرربيیة بتنظظيیمم سفرريیاتت  نووفمبرر. 24
  .2015نووفمبرر  28يیوومم االسبتت مططارر االمناررةة ووذذلكك كلل منن مططارر محمدد االخامسس وووو

الفتة  لووننيیحم االمشارركيینن عندد االووصوولل إإلى االمططارر سائقي عررباتت االنقلل ااستقباللسيیكوونن في 
."٬، مررااكششIRALJ) (2015نن عليیهھا "مؤؤتمرر االجمعيیة االددووليیة لقضاةة حقووقق االالّجئيینن مددووّ   

 
6- تسجيیلل االمشارركيینن:   

نووفمبرر  23 ااالثنيیننيیوومم  حضووررهھھھممنن في االددووررةة االتكوويینيیة (االتددرريیبيیة) لتسجيیلل وواالمشارركيیددعى 
) 8:45( عيینن ددقيیقةبأأرراالثامنة ووخمسة وواالساعة ) وو8:00(٬، بيینن االساعة االثامنة صباحا 2015
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 نططلققافتتاحح أأعمالل االددووررةة االتكوويینيیة وواالذذيي سيیب اااللتحاققبمكتبب االتسجيیلل االمتووااجدد بالنززلل قبلل 
).9:00على االساعة االتاسعة صباحا (  

بيینن االساعة  2015نووفمبرر  24االمشارركوونن في االمؤؤتمرر لتسجيیلل حضووررهھھھمم يیوومم االثالثاء يیددعى 
) بمكتبب االتسجيیلل 8:45سة ووأأرربعيینن ددقيیقة () وواالساعة االثامنة ووخم8:00االثامنة صباحا (

نووفمبرر على االساعة االتاسعة  25 ااألرربعاءأأعمالل االمؤؤتمرر يیوومم  اافتتاححاالمتووااجدد بالفنددقق٬، قبلل 
).9:00صباحا ( 	  

 
7- بررنامج االتظظاهھھھررةة:   

المؤؤتمرر في نهھايیة شهھرر بالبررنامج االكاملل للددووررةة االتكوويینيیة (االتددرريیبيیة) ووسيیتمم مووفاةة االمشارركيینن ب
وويیمكنن ااإلططالعع عليیهھ على االمووقع ااإللكتررووني االخاصص بالجمعيیة االددووليیة لقضاةة حقووقق أأكتووبرر٬، 
	www.iarlj.org) على االرراابطط االتالي: JIRAL(االالّجئيینن   	    

 
8- االلغة:   
سيیة االفررن ماااألكثرر تددااووال هھھھ تيیننااللغ إإالّ أأننّ  .االعرربيیة وواالبرربرريیة ماللمغرربب هھھھ تانناالررسميی تاننااللغ

مدديینة سيیاحيیة وومنن االسهھلل االتووااصلل بلغاتت أأخررىى على غرراارر هھھھي علما ووأأنّن مررااكشش  .وواالعرربيیة
.االلغة ااإلنقلززيیة  

إإلى ثالثث لغاتت: ااإلنقلززيیة  ااآلنيیةاالتررجمة  ؤَؤمَّننوواالددووررةة االتكوويینيیة ستُ لمؤؤتمرر اابالنسبة ألعمالل 
اتت االتررجمة االررااغبوونن في االحصوولل على سماعنن وواالمشارركيیددعى وو .وواالعرربيیة وواالفررنسيیة)

.هھوويیةتثبتت االبووثيیقة  الستظظهھارراا  
 

9- االصحة:   
 لمغرربب يیتمّتع ببنيیة تحتيیة صحيیةاا ووجدديیرر بالمالحظظة أأننّ  .أأساسيیة بالفنددقق ةخددماتت ططبيیستووّفرر 

وويیمكنن االووصوولل إإليیهھا بسهھوولة في  .االمصحاتت االخاصةيّیددةة٬، مثلل االمستشفيیاتت االعمووميیة ووج
مدديینة كبيیررةة مثلل مررااكشش.  

صحيیة جيیددةة. اتتخددممعقوولة ووتقدّدمم هھھھذذهه ااألخيیررةة االمصحاتت االخاصة ي ااألسعارر االمتددااوولة ف  
 

10- بعضض االمعلووماتت حوولل االبلدد االمستضيیفف٬، االمغرربب:    
مليیوونن نسمة. ستنظّظمم االتظظاهھھھررةة  8،٬33إإنّن ددخلل االمغرربب متووّسطط مقاررنة بعدددد سكانهھ االذذيي يیبلغ 

نسمة. 928 850كاملة بمررااكشش٬، ووهھھھي رراابع مدديینة بالمملكة ٬، وويیبلغ عدددد سكانهھا   
مثلل ساحة جامع االفنا ووجامع "االمدديینة االحمررااء" مشهھووررةة في كلل االعالمم بجمالهھا ووأأشهھرر معالمهھا 

االكتبيیة. كما شهھررتت مررااكشش بحرركيّیتهھا االدداائمة لشووااررعهھا ووأأسووااقهھا ليیال وونهھارراا ووططوواالل االسنة. 
محسووسة خاللل شهھرر نووفمبرر٬، غيیرر أأنّن االططقسس يیبقى ناعما. تنخفضض ددررجة االحررااررةة بصفة 
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ددررجة سلسووسس٬، ووتكوونن ااأليیامم االممططررةة  24وو 10حح ددررجاتت االحررااررةة في آآخرر االشهھرر بيینن تتررااوو
ناددررةة.   

أأسعارر االنقلل االعموومي ووخاصة منهھ االحدديیدديي معقوولل وويیسمح بالتنّقلل بسررعة بيینن مختلفف مددنن 
االمملكة. تززخرر االمددنن االكبررىى مثلل االدداارر االبيیضاء وومررااكشش بالتاكسي. ووال يیمكنن لما يیسّمى 

 5بووااسططة االتاكسي بيینن  االسفررةةرر" أأنن يیتنّقلل خاررجج االمددنن. يیتررووااحح سعرر "بالتاكسي االصغيی
ددووالرر أأمرريیكي) حسبب ططوولل االمسافة  5.2وو 0.5ددررهھھھمم مغرربي (أأيي ما يیعاددلل  50ووحوواالي 

االمررجوو . االسفررااتتيیحدّددد عدّداادد آآلي يیووجدد على االجانبب ااأليیمنن للسائقق سعرر وواالتووقيیتت االيیوومي. 
سجيیلل مدّدةة االسفررةة وواالسعرر االذذيي يیوواافقهھا. االتثّبتت منن ااستخدداامم االسائقق للعدّداادد لت  

 
11- ااالتصالل:   

لططررحح أأسئلة بخصووصص االمؤؤتمرر٬، يیررجى االتووّجهھ إإلى:  
	Magueloneجيیررااررددوو  ماقيیلوونناالسيیددةة   Girardot	   Mme 	  
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