
 

 

 يـاإلنسان للقانـون الدولـي المعهــد
 

 حــول ٩٦الـ دورةالـ
 لالجئين الدولــي القانــون

 
 ٢٠١۸ نوفمبر ١۷إلى  ١٣من 

 

 

 الــدورة أعمــال جــدول
 
 

 م وتعــــاونبدع تنظم
         
 
 
 

 السامية المفوضية              
 لألمم المتحدة لشؤون الالجئين        

 

 

 

 والمحاضرون المنظمون  

 يــا بالدينـستيفاني
 لمعهد الدولي للقانون اإلنسانـيل األمين العام

 
 

                                      رو د.كالوديو ج. دلفاب
 مدير برنامج القانون الدولي لالجئين و الهجرة 

 المعهد الدولي للقانون اإلنسانـيفي 
 
 

  لبنى عبد الهادي
 مديرة الدورة

 مستشارة دولية في حماية الالجئين
 
 

  ميليسا أميسانو
برنامج القانون الدولي لالجئين  منسقمساعد 

 اإلنسانـيللقانون معهد الدولي الوالهجرة في 
 
 

 زيــــا بانيـــباتريشي
 اإلنسانـي للقانونالمعهد الدولي  سكرتير

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لدوراتنظــرة عامــة علــــى ا

تم عقد دورات عامة في القانون الدولي لالجئين منذ عام 
. ويتم تنظيم هذه الدورات من قبل المعهد الدولي 1982

 المفوضـيةالتعاون مع بللقانون اإلنساني في سان ريمو 
، وبدعم من  الالجئين  لشـئون  المتحدة  لألمم  السـامية

 .المكتب االتحادي السويسري للهجرة
 

فادة رات قانون الالجئين في المقام األول إلدو تنظيم وقد تم
المسؤولين الحكوميين الذين يشاركون في صياغة وتطبيق 

الذين هم  األشخاص التشريعات والسياسات التي تؤثر على
ألعضاء  كذلك الدورات مفتوحة وفي حاجة إلى حماية. 

أجل  منالمجتمع المدني، وال سيما أولئك الذين ينادون 
 .من أوطانهم ذين تم انتزاعهم بالقوةحماية الناس ال

 
 :إلى لالجئين بشكل عام، تهدف دورات القانون الدولي

 
تعزيز القانون والمبادئ والسياسات المتعلقة بحماية  -

 الحماية؛ األشخاص الذين يحتاجون إلى
 
تعزيز هذه  يةتطوير فهم مشترك بين المشاركين حول كيف -

ى المستوى الوطني من التشريعات والسياسات وتنفيذها عل
 خالل مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة؛

 
تعزيز مهارات المشاركين في وضع وتطبيق السياسات  -

 والمعايير وفقا لمبادئ القانون الدولي؛
 
تطوير موقف إيجابي بين المشاركين من أجل حماية  -

 .نازحينالالجئين وغيرهم من األشخاص ال
 

  لمشاركين فرصةا ىلدسيكون خمسة الدورة الخالل أيام 

حماية الالجئين.  فيالخبراء المحاضرين للتفاعل مع 

وتستخدم منهجيات التعلم المختلفة لتشجيع المشاركين على 

تطبيق معارفهم ومهاراتهم المكتسبة  بطريقة عملية 

 .وواقعية

 

 

 

 المعهد الدولي للقانون اإلنساني
 113كورسو كافالوتي  -فيال أورموند 
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 ٢٠١۸ نوفمبر ١٦ الجمعـة

 
 لالجئين االقتصادي التمكين 10:00 -09:00

 
 استراحة  10:00-10:30

 
 لالجئين االقتصادي التمكين 12:00 -10:30

 تمرين تفاعلي                      
    
 

   حر وقت \استراحة الغداء  13:00 -12:00
 للصالة                      

 
  عن  عمل مجموعات 16:00 -13:30

   والممارسات  التشريعات                     
  باللجوء الخاصة الوطنية                     

 
 عشاء جماعي             20:00

 

 ٢٠١۸ نوفمبر ١۷ السبـت

 
   مجموعات عرض خالصات 09:00-10:30

  التشريعاتحول  ملالع                    
  الخاصة والممارسات الوطنية                    

  باللجوء      
 
 

 شاي وقهوة استراحة 10:45 -10:30
 

 الحلول الدائمة لمشكالت  11:15 -10:45
  الالجئين          

 
 ختامي ذاتي تقييم 11:45 -11:15

 
 الدورة تقييم 12:30 -11:45

  الشهادات وتوزيع الختام          
 

 استراحة الغداء12:30-13:30

 ٢٠١۸ نوفمبر ١٤ األربعـاء

 
  بموجب تحديد وضع الالجئين 10:30 -09:00

 1951اتفاقية       
 

 صورة جماعية 11:00 -10:30
 شاي وقهوة استراحة          

 
     - الالجئوضع تحديد  12:30 -11:00

 تدراسة حاال                     
 

 استراحة الغداء 13:30 -12:30
 

   األمنية الشواغل معالجة 14:30 -13:30
 الالجئين وحماية للدول      

 
  شاي وقهوة استراحة 14:45 -14:30

 
                                محاكاة –دورة النزوح  14:45-16:00

 
 

                        

 ٢٠١۸ نوفمبر ١٥ الخميـس

 
   الالجئين مفوضية والية 09:00-10:30

 داخليا النازحين وحماية                    
 

 شاي وقهوة استراحة 11:00 -10:30
 

 العمر والنوع والتنوع أثناء  12:30 -11:00
 النزوح                     

                                     
 

 استراحة الغداء 12:30-13:30
 
 

 وقت حر للمشاركين

 

 ٢٠١۸ نوفمبر ١٣الثالثاء 

 
 كلمـة ترحيبية وافتتاح الدورة 09:00-09:15

 
   الدورة  اهداف :المقدمة10:00  -09:15

    بالمشاركين والتعريف                     
  والمحاضرين                     

     
 

 شاي وقهوة استراحة 10:00-10:30
 

 مبدئي ذاتي تقييم 11:00 -10:30
 

  لحماية الدولي القانوني اإلطار 11:00-12:30
 الالجئين         

          
 

 استراحة الغداء12:30-13:30
 

    سياق في الالجئين حماية 14:30 -13:30
 المختلطة  الهجرة                     

 
 شاي وقهوة استراحة 14:45 -14:30

 
  والتهريب بالبشر االتجار 16:00 -14:45

              
 

 كوكتيل ترحيب            16:00
 


