المنظميــــن والمحاضريـــن

المعهــد الدولـي للقانـون اإلنسانـي
الــدورة الـ  ٣٨حــول

القانــون الدولــي لالجئين
من  ٧إلى  ١١فبرايـر ٦١١٢
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة

ستيفانيـا بالدينــي
األمين العام لمعهد القانون الدولي اإلنساني
جـان فرانسوا دوريـو
مدير برنامج القانون الدولي لالجئين و الهجرة
في معهد القانون الدولي اإلنساني
جــورج فهمـــي
منسق الدورة
ومسؤول التدريب على أنشطة الحماية بالمفوضية
هـاجـر موســى
كبير مسؤولي الحماية الدولية
بالمكتب اإلقليمي للمفوضية بالرياض
كـارمن صخــــر
المسؤول اإلقليمي للتدريب على أنشطة الحماية الدولية
بالمكتب اإلقليمي للمفوضية بداكار

جــدول أعمــال الــدورة

د .يوســف الدرادكــة
مسؤول الحماية الدولية
بالمكتب اإلقليمي للمفوضية بالرياض

نظمت بدعم وتعــــاون
د .زهــرة الـــبرازي
باحث بمركز دراسات انعدام الجنسية واالندماج
بايدنهوفن ،هولندة

المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

الجامعـــة االمريكية في الشارقـة

نهـــي معــــروف
معاون أول قسم الحماية الدولية
بالمكتب اإلقليمي للمفوضية بالرياض
باتريشيـــا بانيــــزي
سكرتيرالمعهد الدولي للقانون اإلنساني

نظــرة عامــة علــــى الدورات
تم عقد دورات عامة في القانون الدولي لالجئين منذ عام .2891
ويتم تنظيم هذه الدورات من قبل المعهد الدولي للقانون اإلنساني
في سان ريمو بالتعاون مع المفوضـية السـامية لألمم المتحدة
لشـئون الالجئين  ،وبدعم من المكتب االتحادي السويسري
للهجرة.
وقد تم تنظيم دورات قانون الالجئين في المقام األول إلفادة
المسؤولين الحكوميين الذين يشاركون في صياغة وتطبيق
التشريعات والسياسات التي تؤثر على األشخاص الذين هم في
حاجة إلى حماية .والدورات مفتوحة كذلك ألعضاء المجتمع
المدني ،وال سيما أولئك الذين ينادون من أجل حماية الناس الذين
أوطانهم.
من
بالقوة
انتزاعهم
تم
بشكل عام ،تهدف دورات القانون الدولي لالجئين إلى:
 تعزيز القانون والمبادئ والسياسات المتعلقة بحماية األشخاصالحماية؛
إلى
يحتاجون
الذين
 تطوير فهم مشترك بين المشاركين حول كيفية تعزيز هذهالتشريعات والسياسات وتنفيذها على المستوى الوطني من خالل
المصلحة؛
أصحاب
من
متنوعة
مجموعة
 تعزيز مهارات المشاركين في وضع وتطبيق السياساتالدولي؛
القانون
لمبادئ
وفقا
والمعايير
 تطوير موقف إيجابي بين المشاركين من أجل حماية الالجئينالنازحين.
األشخاص
من
وغيرهم
خالل أيام الدورة الخمسة سيكون لدى المشاركين فرصة للتفاعل
مع المحاضرين الخبراء في حماية الالجئين .وتستخدم منهجيات
التعلم المختلفة لتشجيع المشاركين على تطبيق معارفهم
ومهاراتهم المكتسبة بطريقة عملية وواقعية.

المعهد الدولي للقانون اإلنساني
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األحــد  ٧فبرايـر ٦٠١٢
08:20 -08:00

كلمـة ترحيبية

20:20 -08:20

تقديم للدورة واهدافها
والتعريف بالمشاركين والمحاضرين
جورج فهمي
استراحة شاي وقهـوة

20:10 -20:20

 22:10 -20:10مناقشة لحالة نزوح في مجموعات عمل
واستخالص األفكار الرئيسية
هاجر موسى
 21:00 -22:10اإلطار القانوني الدولي لحماية الالجئين
ووضع الالجئين في الدول العربية
جورج فهمي
 24:00 -21:00استراحة الغداء
 24:40 -24:00العالقة بين القانون الدولي لالجئين
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
والقانون الدولي االنساني
هاجر موسي
 20:10 -24:40تحديد وضع الالجىء
كارمن صخر
 20:40 -20:10استراحة شاي وقهـوة
 21:00 -20:40تمثيل أدوار عن تحديد وضع الالجىء
 21:10 -21:00عرض خالصة االستنتاجات ومناقشة
يوسف الدرادكة

األثنين  ٣فبرايـر ٦٠١٢

األربعاء  ١٠فبرايـر ٦٠١٢

08:20 -08:00

تلخيص موجز عن اليوم األول

08:20 -08:00

تلخيص موجز عن اليوم الثالث

20:10 -08:20

معايير األهلية :الشمول واإلنقطاع
واإلستبعاد بموجب إتفاقية 1591

20:10 -08:20

20:10

صورة جماعية

22:00 -20:10

عرض فيلم عن رحالت النزوح عبر البحار
ومناقشة
هاجر موسي
استراحة شاي وقهـوة

22:00 -20:10

استراحة شاي وقهـوة

 22:10 -22:00حماية الالجئين خالل تدفقات الهجرة
المختلطة
جورج فهمي
 21:10 -22:10الحلول الدائمة لمشكالت الالجئين

 21:00 -22:00حاالت دراسية عن تحديد وضع الالجئين
في مجموعات عمل
جورج فهمي
 21:00 -21:00اللجوء في اإلسالم والتقاليد العربية
يوسف الدرادكة
 24:00 -21:00استراحة الغداء
 20:10 -24:00تمرين محاكاة عن حالة تدفق جماعي
في مجموعات عمل

 21:00 -21:10حاالت دراسية عن الحلول الدائمة
يوسف الدرادكة
 24:00 -21:00استراحة الغداء
 20:10 -24:00مدخل إلنعدام الجنسية
 26:00 -20:10استراحة شاي وقهـوة

 20:40 -20:10استراحة شاي وقهـوة
 21:00 -26:00حاالت دراسية عن انعدام الجنسية
 21:00 -20:40حماية الالجئين في حاالت التدفق الجماعي
كارمن صخر
 21:10 -21:00عرض خالصة االستنتاجات ومناقشة
هاجر موسي

 21:10 -21:00عرض خالصة االستنتاجات ومناقشة
زهــرة الـــبرازي

الثالثاء  ٩فبرايـر ٦٠١٢

الخميس  ١١فبرايـر ٦٠١٢

08:20 -08:00

تلخيص موجز عن اليوم الثاني

20:20 -08:20

معالجة الشواغل األمنية للدول
دون تقويض حماية الالجئين
يوسف الدرادكة
استراحة شاي وقهـوة

22:10 -20:10

عرض فيلم عن العنف الجنسي والقائم
على نوع الجنس ومناقشة

20:10 -20:20

 21:00 -22:10السن والنوع والتنوع ( أداة المفوضية
للتقييم التشاركي وقت العمليات
هاجر موسي
 21:00 -21:00حاالت دراسية عن حماية الالجئين
في مجموعات عمل
كارمن صخر
 24:00 -21:00استراحة الغداء
26:00

رحلة الى دبي

08:20 -08:00

تلخيص موجز عن اليوم الرابع

20:10 -08:20

تبادل لألفكار حول أهمية وضع
تشريعات وطنية خاصة بالالجئين
كارمن صخر
استراحة شاي وقهـوة

21:00 -22:00

مناقشة عامة

21:10 -21:00

تقييم الدورة

21:00 -21:10

الختام وتوزيع شهادات المشاركة

22:00 -20:10

يوسف الدرادكة

