
 

 

 

 :  املؤمتر الدولي احملكم حتت عنوانمركز جيل البحث العلمي  حتت رعاية االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية ينظم

 يف الوطن العربيو اللجوء إشكاليات اهلجرة 

  

 2020/ 06/ 20و  19:  لبنان  / طرابلس
 

 توطئة: 

ية منذ األزمنة البعيدة  تنقل هجرة و لقد عرفت البشر
طوعية  من منطقة ألخرى ألسباب واألفراد المجموعات 

ها، أو   ن األوضاع االقتصادية واالجتماعية وغير كالسعي لتحسير
  قشية كالحروب، الرصاعات، االضطهاد اللجوء ألسباب 
وسائل نظامية آمنة أو  ... وذلك باتخاذ  والكوارث الطبيعية

ة.  عية وخطير  وسائل غير شر

اجتماعية، عدة مشاكل وانعكاسات واللجوء  وللهجرة
ها عىل ، إنسانية وحتى نفسية بنية  اقتصادية من خالل تأثير

المجتمعات، أمن واستقرار الدول، وعىل أمن وسالمة  
، كما قد يكون لها بالمقابل مزايا وأثار إيجابية عىل األشخاص
 م. له المضيفةالمصدرة أو الدول  

وعليه فمنذ مطلع الخمسينيات، سع المجتمع الدولي  
المنظمة الدولية  من خالل إنشاء  واللجوء  لتنظيم وإدارة الهجرة  

ن و  للهجرة ،  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير
 ووضع اتفاقية خاصة بحماية 

 
ي است

ن والتى تبعت  الالجئير
ي ديسمير  بمجموعة من الصكوك اإلقليمية، ليتم 

إصدار فن
والمنظمة   هجرة اآلمنةمن أجل العالمي ال االتفاق 2018

 . والنظامية

ي فلقد تفاوتت إدارة الهجرة  
أما عىل المستوى الوطتن

ن دولة وأخرى، غير أن نسبة المهاجرين واللجوء  ن  بير والالجئير
ات   ي ارتفاع مريب، سيما بعد التغير

من وإل الدول العربية فن
ي عرفت

ة. السياسية التى ي السنوات العشر األخير
 ها  المنطقة فن

 

 المؤتمر  أهداف

ئ  يهدف المؤتمر  الذي يصادف تاري    خ انعقاده يوم الالجر
ها  شكاليات  لكل اإل عملية  إليجاد حلول  العالمي   ي تثير

الهجرة  التى
ي واللجوء  ي الوطن العربر
، من جميع جوانبها: االجتماعية،  فن
يعية، االقتصادية، الثقافيةالنفسية،   ... اإلنسانية والتشر

ي حوكمة إدارة الهجرة  
للخروج بتوصيات فعالة تساهم فن

ي واللجوء  ي الوطن العربر
 واالستفادة منها. فن

 المؤتمر محاور 

 . والخلفيات سباباأل ، المفاهيمالهجرة واللجوء:  : 1المحور 

  . واالنعكاسات السلبية ثار اآل : واللجوء   لهجرةا  : 2المحور 

ن المهاجرين هوية، اندماج وعودة  : 3المحور   . والالجئير

.  : 4المحور ي عية عىل الوطن العربر  انعكاسات الهجرة غير الشر

ي   : 5المحور
 . التنمية المستدامةحوكمة الهجرة ومساهمتها فن

ي دول المهجر.  : 6المحور 
 دور ومكانة الجالية العربية فن

حماية  وطنية لالمؤتمرات والوثائق الدولية وال : 7المحور
ن  ورعاية المهاجرين  . والالجئير

ي  : 8المحور
ي فن

حماية  مجال  دور منظمات المجتمع المدبن
ن وإغاثة   . الالجئير

 

 

 

 طريقة المشاركة: 

م بالمنهجية    ن يمكن التسجيل للمشاركة بورقة بحثية تليى
ي موقع مركز جيل البحث العلمي  

العلمية والمعايير المحددة فن
أو بمداخلة مخترصة تثير اشكاليات ونقاط مرتبطة بمحاور 

تدرج ضمن برنامج الجلسات أو التسجيل لحضور  المؤتمر 
ي الالجلسات والورشات 

ن القانون الدولي لالجتدريبية فن  . ئير

ا عىل:  
ّ
ترسل استمارة التسجيل حرصي

conferences@jilrc.com 

ي  •
:   فن يحصل المشارك)ة(    حال المشاركة ببحث مقبول للنشر

 .  عىل شهادة مشاركة ونشر

ي حال المشاركة   •
مداخلة: يحصل المشارك)ة( عىل شهادة  بفن

 مشاركة. 

ي حال المشاركة بالحضور فقط: يحصل المشارك)ة( عىل   •
فن

ي الدورةشهادة  
 . تكوين فن

 تخضع األبحاث للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمركز.  •

ي لمتطلبات تنشر األبحاث المستوفية  •
ن
مركز  ال تمجال النشر ف

 .(CROSSREF - ROAD:  مفهرسة مجالت دولية محكمة و )

 

   المنظمة تكاليف التنقل وإقامة المشاركي   ال تتحمل الجهات 

ي الموقع 
 
 استمارة وتفاصيل التسجيل متوفرة ف

www.jilrc.com 


