
 

 

 يـاإلنسان للقانـون الدولـي المعهــد

 

دام  ــنعا حول الثامنه دورةال
 ةــالجنسي
 

 سان ريمو
 2020   أبريل  9 إلى   6 من

 

 
 

 الــدورة  أعمــال جــدول
 
 

 من مدعو  تعــــاونب تنظم

 
 
 
 

 السامية  المفوضية
 لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 
 

 المنظمون

 يــا بالدينـستيفاني
 اإلنسانـيلمعهد الدولي للقانون ل ةالعام ةاألمين

 
 .كالوديو ج. دلفابرو د

لمعهد ل الهجرةالقانون الدولي لالجئين وقسم  مدير
 اإلنسانـيالدولي للقانون 

 
 ميليسا أميسانو

القانون الدولي لالجئين  قسمل ةمنسق ةمساعد
 اإلنسانـيللقانون لمعهد الدولي  ل والهجرة

 
 الس جليما

المفوضية  مكتب مدير في حماية للية إقليم ةمسؤول
لشؤون الالجئين في الشرق األوسط  ساميةال

 وشمال إفريقيا، عمان، األردن 
 

 هدرادكيوسف 
ألمم السامية ل مفوضيةال في حماية ال لمسؤو

 شؤون الالجئين في بيشاور، باكستانل المتحدة
 

 استيتية فــوزيــة 
 الوحدة القانونية في ةمساعد ةقانوني ةمسؤول

ألمم المتحدة لشؤون الالجئين السامية ل مفوضيةلل
 في عمان، األردن 

 
 ر موسىـهاج

ألمم  السامية ل مفوضيةال في  حمايةللأولى  ةمسؤول
لشؤون الالجئين في الرياض، المملكة  المتحدة 
 السعودية العربية

 
 

 :سكرتارية
 

 زيــــبانيا ـــباتريشي
 اإلنسانـي للقانونالمعهد الدولي 

 

 الدورة عننظــرة عامــة 

الميا يؤثر على كل جزء من  انعدام الجنسية تحديا ع  ظلي 
ن اليي م ١٠ يعيش حاليا على األطفال.  ةخاص و العالم 

كجزء  و .في جميع أنحاء العالم  الجنسية  يشخص عديم
من خطة العمل العالمية للمفوضية السامية لألمم المتحدة  

طلق  ت لشؤون الالجئين إلنهاء حاالت انعدام الجنسية، 
المفوضية بالشراكة مع المعهد الدولي للقانون اإلنساني  

حول انعدام    العربيةباللغة    الثالثة  دورتها(  IIHLالدولي )
أبريل في   ١٩و  ١٦الفترة ما بين   خالل  ذلك، والجنسية

من الطراز  مركزا  يعد المعهد  كما . إيطالياب  سان ريمو 
شريكا قديما  لتدريب في القانون الدولي و في االعالي 

النجليزية في  تم تقديم هذه الدورة باللغة ا و  للمفوضية. 
ء  حضرها على نحو واسع نظراالسنوات الماضية، و

هذه  العالم. صممت دورة  قطارحكوميون من جميع أ
لمسؤولين الحكوميين في  لباللغة العربية خصيصا السنة 

 دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  
 

أيام حول حاالت    ٤أهداف الدورة العربية المقترحة لمدة  
 : فيما يلي  تتمثلانعدام الجنسية 

زيادة قدرة المشاركين على معالجة ظاهرة   •
لك عن طريق  ذ، وبشكل أفضل  انعدام الجنسية

المفاهيم الرئيسية   حولمعرفتهم  جديدت 
دام الجنسية والمعايير الدولية  أسباب انعو
 اإلقليمية. و

تشجيع تبادل الممارسات الجيدة بين  •
الحد من حاالت انعدام    المشاركين حول كيفية

حماية األشخاص عديمي  و ،منعهاالجنسية و
 الجنسية. 

العالمية  خطة العمل  تشجيع استخدام •
 للمفوضية إلنهاء حاالت انعدام الجنسية 

  سنوات كجزء من ١٠في غضون  هاوتنفيذ
 . IBelong#  حملة

 

 المعهد الدولي للقانون اإلنساني
 113كورسوكافالوتي  -فيال أورموند 

 إيطاليا - IMسان ريمو،  18038
 018454184 39 +هاتف:
 541600 0184 39+ فاكس:

 sanremo@iihl.org: اإللكترونيالبريد 
 www.iihl.org: الموقع اإللكتروني

mailto:sanremo@iihl.org
http://www.iihl.org/


 2020 أبريل  9 الخميس
 

 الثمراجعة مواضيع اليوم الث 09:15 – 09:00
 

الممارسات الجيدة: معالجة حاالت  10:15 – 09:15
انعدام الجنسية )االبتكارات 
والحلول في السجل المدني 

 واإلحصاءات الحيوية(
 فوزية استيتية

 
 قهـوة استراحة 10:30 – 10:15

 
 الحلولإيجاد  الممارسات الجيدة: 12:00 – 10:30

 هاجر موسى
 

الممارسات الجيدة: استخالص  12:00 – 12:30
 المعلومات

 هاجر موسى
 

 استراحة غـذاء 01:30 – 12:30
 

 تقييم ختامي 002:0 – 01:30
 هاجر موسى

 
 التقييم النهائي 03:30 – 03:00

 الحفل الختامي
 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 أبريل  7 الثالثاء 
 

 اليوم األول مراجعة مواضيع 09:00 – 08:45
 

 :۱الجزء-اإلطار القانوني الدولي 10:30 – 09:00
 )الصكوك العالمية(

 فوزية استيتية
 

 جماعية صورة 11:00 – 10:30
 قهـوة استراحة

 
 :۲الجزء-اإلطار القانوني الدولي 12:00 – 11:00

 (اإلقليمية الصكوك)
 فوزية استيتية
 هيوسف درادك

                                
 حملة )أنا أنتمي(      12:00- 12:30 

 
 استراحة غـذاء 01:30 – 12:30

 
 تمرين: الدولي القانونياإلطار 03:00 – 01:30

 هيوسف درادك
 

 قهـوة استراحة 03:30 – 03:00
 

 تخطيط الشراكات 04:30 – 03:30
 هاجر موسى

 
 عشاء 08:00

 

 2020 أبريل 8 األربعاء 
 

 الثانيمراجعة مواضيع اليوم  09:15 – 09:00
 

 ةتمرين محاكا 10:30 – 09:15
 هيوسف درادك

 
 قهـوة استراحة 10:45 – 10:30

 
 ثار انعدام الجنسيةآ 12:30 – 10:45

 هاجر موسى
 

 استراحة غـذاء 01:30 – 12:30
 

 رحلة إلى موناكو 07:30 – 01:30
 

 

   2020 أبريل 6 اإلثنين
 

 التسجيل 09:00 – 08:45
 

 كلمـة ترحيبية 09:15 – 09:00
 البروفيسور فاوستو بوكار

 رئيس المعهد
 

 هدافهاوأ مخطط الدورة 09:30 – 09:15
 

 التعريف بالمشاركين 10:15 – 09:30
 

 قهـوة استراحة 10:45 – 10:15
 

 يئتقييم مبد 11:05 – 10:45
 هاجر موسى

 
المفاهيم األساسية المتعلقة  12:30 – 11:05

 بالجنسية وانعدام الجنسية
 فوزية استيتية

 
 استراحة غـذاء 01:30 – 12:30

 
الجنسية  عن عديمي ةعام  نظرة  02:30 – 01:30

 العالمحول 
 هاجـر موسى

 
 الجنسية انعدام أسباب 04:00 – 02:30

 هيوسف درادك
 

 كوكتيل ترحيبي 05:00 – 04:00
 
 
 
 
 
 


