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 بالشراكة مع 
 الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية، ومركز البحوث والتطوير التربوي 

 ومركز الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء 
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 ومؤسسات علمية دولية وعربية 
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 ديباجة:
 

ال تزال الهجرة غير النظامية من وإلى الدول العربية تطرح تحديات للمهاجرين وللدول. وتشكل الاضطرابات       

السياسية والنزاعات الطويلة ألامد في الشرق ألاوسط واملنطقة العربية دوافع رئيسية للهجرة غير النظامية 

ل وزيادة حدتها وطو  -ومع انتشار النزاعات وتهريب املهاجرين، ومعظمهم فروا من أعمال العنف في بلدانهم. 

في جميع أنحاء املنطقة، عمد الالجئون إلى الشروع في الهجرة  -وقلة احتمال العودة إلى بلدانهم الاصلية  -أمدها 

غير النظامية نحو بلدان أخرى، وال سيما إلى أوروبا عن طريق البحر ألابيض املتوسط، وزاد عدد البلدان 

 كات التهريب. املتضررة من شب
       

 في العربية املنطقة في والدولي الداخلي التشرد ارتفاع مستويات الحروب والنزاعات عن كما أسفرت     

،  مشرد ماليين 6.1 من وأكثر الجئ ماليين 6.6 ففي سوريا اسفرت الاوضاع عن أكثر من ألاخيرة، السنوات
ً
داخليا

 في املتعاقبة التشرد موجات وتيرة ، واستمرت8102نهاية  بحلول  لجوء ( ملتمس001.111حوالي) إلى وأدى

  عراقي مليون  1.9 من أكثر وكان العراق 
ً
 داخليا

ً
، أما في السودان والتي تعد سادس 2018 نهاية بحلول  مشردا

، 8102( الجئ نهاية 011.111أكبر بلد أصلي لالجئين على الصعيد العالمي، فبلغ عدد الالجئين منها حوالي كان)

 من أبرز البلدان املضيفة لالجئين،  8.0وأكثر من 
ً
، وفي الوقت نفسه، يعتبر السودان أيضا

ً
مليون مشرد داخليا

 إذ يوجد فيه أكثر من مليون الجئ. 

 أكثر  8102الجئ بحلول نهاية  40،  111أما مصر فكانت تستضيف أكثر من    
ً
، وتستضيف الجزائر أيضا

( الجئ، 00.111الوضع ألامني والسياس ي املتقلب في ليبيا في تراكم أكثر من) ( الجئ، كما ساهم801.111من)

.880.111وحوالي )
ً
 داخليا

ً
 (مشردا

مليون الجئ فلسطيني، ويبلغ عدد الالجئين املسجلين في  2.1 ويعيش في ألاردن أكثر من    

ألف عراقيا،  67.600ألف سوريا، و 671.579 ، منهم2019 لف حتى كانون الثاني/ينايرأ 762.420 املفوضية

ألف الجئ من  1.845 صوماليا، فيما سجلت املفوضية 793آالف سودانيا، و 6.146ألف يمنيا، و 14.457و

ماليين الجئ في عدد من الدول  (5.5)جنسيات أخرى، أما الالجئين الفلسطينيين ويقدر عددهم حوالي 

 لبنان وألاردن.
ً
 وخصوصا

    

  مشرد مليون  2.3 من جد أكثروفي اليمن يو      
ً
، كما إن عدد املهاجرين من دول القرن 2018 نهاية في داخليا

( الجئ، وهذا العدد يمثل مشكلة كبيرة 804.202م إلى )8104ألافريقي إلى اليمن في ارتفاع ليصل العدد عام 

 للحكومة اليمنية واملفوضية السامية  لألمم املتحدة وشركائها في رعاية الال 
ً
كبيرة  جئين، ويمثل مشكلةجدا

 بالنسبة لالجئين أنفسهم، بسبب تعرض حياة العديد منهم للغرق في مياه البحر ألاحمر وغيرها. 

تشكل  04-؛ إلى أن جائحة كوفيدألامين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريشومع شيوع جائحة كورونا، أشار    

تهديدا إضافيا لالجئين واملشردين، الذين هم من بين أكثر الفئات ضعفا. وقد دعوت الحكومات في موجزي 

tel:2.1
tel:762.420
tel:2019
tel:671.579
tel:67.600
tel:67.600
tel:14.457
tel:14.457
tel:6.146
tel:6.146
tel:793
tel:793
tel:1.845
tel:5.5
https://www.un.org/sg/ar/node/252062
https://www.un.org/sg/ar/node/252062
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واملرتحلين من الناس إلى ضمان إدماجهم في جميع جهود الاستجابة  04-السياساتي ألاخير بشأن جائحة كوفيد

 .وإلانعاش

ها الحكومات العربية، واملنظمات املعنية برعاية الالجئين في العربية املحلية منها ورغم الجهود التي تقدم     

والدولية، إال إن هذه الظاهرة أصبحت تمثل مشكلة كبيرة للحكومات وللمجتمعات وللمهاجرين والالجئين 

لزم تنظيم ا يستانفسهم، ومن الاهمية بمكان تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل على املستوى العربي، مم

 العديد من املؤتمرات املحلية وإلاقليمية والدولية بصورة مستمرة.

 وفي هذا السياق:      

تسعى الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من املؤسسات واملراكز     

نوان: ة إلى تنظيم املؤتمر الدولي الثاني بعالبحثية والجمعيات العلمية العربية واملنظمات الاقليمية والدولي

الهجرة واللجوء باملنطقة العربية )الواقع والتحديات والحلول(،  ويهدف املؤتمر إلى تشخيص ودراسة ظاهرة 

الهجرة والالجئين في الدول العربية من حيث حجم الظاهرة، والاثار املترتبة عنها، والتحديات التي تواجه 

-ن والدول املستضيفة لهم، وخاصة في ظل تفش ي ألاوبئة العاملية والتي كان أخرها وباء كوفيداملهاجرين والالجئي

، وكذا تحليل دور املنظمات الدولية ذات العالقة، والخروج بتوصيات علمية وعملية ورؤى فعالة اللهام 04

فير ئين والعمل على تو صناع القرار في الحكومات واملنظمات نحو توفير الحياة الكريمة للمهاجرين والالج

الظروف املواتية وألامنة لتمكينهم من العودة إلى أوطانهم، أو إدماجهم مع املجتمعات املحلية في الظروف 

 الطبيعية وفي أوقات ألازمات وألاوبئة العاملية املختلفة. 

 هما:تتبلور فكرة املؤتمر ومشكلته الرئيسية في ثالثة جوانب أساسية، و وفي ضوء ما سبق؛     

 قصور الوعي املجتمعي بأهمية تطوير السياسات املتعلقة بالهجرة واللجوء في الدول العربية. -0

التعرف إلى حجم ظاهرة الهجرة واللجوء في الدول العربية، والجهود املحلية التي تبذلها الحكومات في الدول  -8

جهها، خيص التحديات التي تواالعربية تجاه املهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية واملشردين، وكذا تش

 في سبيل توفير الرعاية والاهتمام لهم والذين يتقاطرون اليها في السلم وأثناء الصراعات والحروب. 

تشجيع وتحفيز الحكومات العربية بوجه عام والحكومات بالدول املستقبلة للمهاجرين والالجئين بوجه  -2

ين والالجئين وعديمي الجنسية والنازحين واملشردين خاص إلى التعامل إلايجابي والانساني مع املهاجر 

 ومنها البطاقات القانونية الالزمة 
ً
وتعجيل اجراءات تسجيلهم ومنحهم الحقوق القانونية املعترف بها عامليا

واملرتبطة بها بقية الحقوق، وكذا التعرف إلى مخاطر تأخير مثل هذه الاجراءات على مستوى الالجئين وعلى 

 -ان املضيفة لهم في الظروف الطبيعية وأثناء ألازمات وألاوبئة العاملية ومنها جائحة كوفيد مستوى البلد

 ، وتقديم جملة من التوصيات واملقترحات لصناع القرار والجهات ذات العالقة.04
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 أهداف املؤتمر:
  
 .املنطقة العربيةتحليل السياسات والتشريعات وإلاجراءات الرسمية املتصلة بالهجرة واللجوء في  .0

 التعرف إلى حجم املهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية واملشردين وخصائصهم في الدول العربية. .8

 التعرف الى جهود الحكومات العربية في توفير فرص التعليم بشكل مستدام للمهاجرين والالجئين.  .2

 وعلى املنطقة العربية. تشخيص تأثيرات وانعكاسات الهجرة واللجوء على الدول العربية املضيفة .0

 تصنيف التحديات التي تواجهها الحكومات واملجتمعات العربية واملرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء. .0

 تحديد الصعوبات التي يواجهها املهاجرون والالجئون وعديمي الجنسية في املنطقة العربية. .0

 املهاجرين والالجئين.التي تبذلها الحكومات العربية تجاه التعرف إلى الجهود املحلية  .0

 املنظماتية تجاه قضايا الهجرة واللجوء باملنطقة العربية. التعرف إلى الجهود الدولية و .2

 .04 -استعراض بعض التجارب واملمارسات املميزة ذات العالقة باملهاجرين والالجئين أثناء كوفيد .4

بالهجرة واللجوء في الدول تقديم تصورات علمية وعملية لتطوير السياسات وإلاجراءات املتعلقة  .01

  العربية.

 

 :محاور املؤتمر

الاتفاقيات واملواثيق والقوانين املحلية والدولية تجاه الهجرة واللجوء السياسات والتشريعات و  املحور ألاول: -

 وعديمي الجنسية. 

 املحور الثاني: حقوق وواجبات املهاجرين والالجئين والنازحين واملشردين وعديمي الجنسية. -

 املحور الثالث: أسباب واثار الهجرة واللجوء والنزوح على البلدان واملجتمعات والافراد بالعالم العربي. -

 املحور الرابع: تأثيرات ألاوبئة العاملية والحروب وألازمات على املهاجرين والالجئين والنازحين. -

عيل ة في املجتمعات العربية، وتفاملحور الخامس: مجاالت وطرق إدماج املهاجرين والالجئين وعديمي الجنسي -

 دورهم في مجاالت التنمية الشاملة واملستدامة.

املحور السادس: الجهود املحلية والدولية في الدول العربية املستضيفة تجاه قضايا الالجئين واملهاجرين  -

تمرار ل اسوالنازحين واملشردين وعديمي الجنسية بصورة عامة وجهود الاستجابة والاغاثة وإلايواء في ظ

 ( بوجه خاص.04 –الحروب وتفش ي جائحة )كوفيد 

املحور السابع: التحديات التي تواجه الحكومات والجهات واملنظمات والهيئات املحلية والدولية املعنية  -

 بشؤن الهجرة والالجئين في البلدان العربية املستضيفة والحلول املقترحة.

 املحور الثامن: واقع العدالة والاستدامة والانسانية في فرص تعليم املهاجرين والالجئين بالعالم العربي.  -

املحور التاسع: تجارب وخبرات محلية وعربية ودولية حول املمارسات التطبيقية الناجحة تجاه قضايا  -

 وألاوبئة. الهجرة واللجوء والنزوح وإلايواء في الظروف الطبيعية واثناء ألازمات
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املحور العاشر: املبادرات التصورات العلمية والعملية الرامية لتشجيع الحكومات العربية، على التعامل  -

الايجابي والانساني مع قضايا املهاجرين والالجئين وعديمي الجنسية واملشردين وتحفيز املنظمات املحلية 

 والدولية لتقديم الدعم الكافي واملستدام لهذه الفئات.

املحور الحادي عشر: دور املؤسسات واملراكز البحثية والفكرية ووسائل الاعالم املختلفة في تنمية الوعي  -

 العام وتناول القضايا املتصلة بالهجرة واللجوء في املنطقة العربية. 
 

 :املشاركون املستهدفون 

 العلماء واملفكرون والحقوقيون واملختصون بقضايا الهجرة واللجوء والنزوح. -

 خبراء السياسات في مجال حقوق الانسان ذات العالقة بالهجرة واللجوء والنزوح. -

 .طلبة الدراسات العليا واملؤسسات واملراكز البحثية والفكرية والجمعيات العلمية العربية والعاملية -

 املؤسسات الاعالمية املختلفة. -

 واللجوء.صناع القرار وقادة املؤسسات املحلية والدولية املعنية بالهجرة  -

 منظمات املجتمع املدني والهيئات العربية وإلاقليمية والدولية ذات العالقة. -
 

 هيئات املؤتمر:
 

 للمؤتمر: العامة املنسقة

 الشبكة الدولية لدراسة املجتمعات العربية  -د. ماريز يونس 
 

 املؤتمر رئيس

 اليمن  –د/ خليل  الخطيب 

 

 املؤتمر رئيس نائب

 ألاردن -د. أنس الصبح  
 

 :العلمية اللجنة رئيس

 اليمن –أ.د/ عبدهللا معمر 
 

 : للمؤتمر العام ألامين

 املغرب –د. عبدالعزيز فعرس 
 

 :والتنظيمية التحضيرية اللجنة رئيس

 اليمن  -د. يوسف سلمان الريمي 
 

 الترجمة: مدير   

 اليمن –د. شرف شائع 
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 لجان املؤتمر:

 للمؤتمر:اللجنة العلمية 

 للمؤتمر: العلمية اللجنة رئيس

 أ.د/ عبدهللا معمر

 
 العلمية: اللجنة أعضاء

 

 الدولة جهة العمل الصفة الاسم م

 روسيا الاتحادية جامعة قازان الفيدرالية –مركز الثقافة العربية  عضوا  دمحم صالح العماري   أ.د.  .2

  أ.د. إبراهيم ألانصاري   .0
 
 املغرب الدار البيضاء –جامعة الحسن الثاني  عضوا

 اليمن جامعة صنعاء  عضوا د. زيد الوريث  .3

 ألاردن جامعة اليرموك عضوا  د.عالء القضاة  .4

 اليمن جامعة صنعاء عضوا د. عبدالوهاب الوشلي  .5

  د. سكينة أحمد هاشم  .6
 
 اليمن جامعة صنعاء عضوا

 املغرب تطوان  –جامعة عبد امللك السعدي  عضوا د. دمحم شرايمي   .7

  د. فارس القادري   .8
 
 اليمن جامعة صنعاء عضوا

  د. يوسف بن عثمان   .9
 
 تونس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية عضوا

 لبنان الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع  عضوا د. ثناء الحلوة   .22

 اليمن جامعة صنعاء عضوا د. علي العواض ي  .22

  د. عبدالسالم الدار  .20
 
 اليمن جامعة تعز عضوا

 فلسطين وزارة التربية والتعليم عضوا د. محمود عبد املجيد عساف  .23

 اليمن جامعة الرازي  عضوا د. دمحم صادق ألاعور   .24

 ليبيا جامعة الزاوية عضوا د. ناجية سليمان عبدهللا  .25

 اليمن جامعة صنعاء  عضوا د. إحالم عبد امللك القباطي  .26

 اليمن مركز البحوث والتطوير التربوي  عضوا د. إنصاف عبده قاسم   .27

 سلطنة عمان جامعة السعيدة عضوا د. أحمد سعيد الحضرمي  .28

 الجزائر البويرة –جامعة العقيد آكلي محند أولحاج  عضوا د. صليحة لطرش   .29

 العراق الجامعة العراقية –رئيس فريق لهن للتنمية وإلاغاثة  عضوا ا.م.د.رجاء الجبوري   .02

 مدير مكتب التمويل الخارجي للمشاريع البحثية  عضوا املقوس يد.علي   .02

 جامعة البترا، عمان

 ألاردن

 ليبيا مركز البحوث والدراسات إلافريقية عضوا د.طه دمحم والي   .00
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 للمؤتمر:والتنظيمية اللجنة التحضيرية 

 للمؤتمر: والتنظيمية التحضيرية اللجنة رئيس

 د. يوسف سلمان الريمي
 

 والتنظيمية التحضيرية اللجنة رئيس نائب

 أ. دمحم خصروف 
 

 والتنظيمية: التحضيرية اللجنة أعضاء
 الدولة الصفة الاسم م

 املغرب عضوا د. كماز محجوب   .2

 اليمن عضوا  د. نجوى الخزان   .0

 املغرب عضوا د. دمحم الكحيل   .3

 اليمن عضوا د. إصباح عبد القوي الشميري   .4

 ألاردن عضوا د.عالء القضاة  .5

 اليمن عضوا د. سهير عاطف  .6

 اليمن عضوا د. عبدالرؤوف الرمانة   .7

 الاردن عضوا أ.عزام العزام  .8

 فلسطين عضوا أ.براءة عبدهللا دمحم معروف  .9

 الاردن عضوا أ.دمحم ربايعة  .22

 اليمن عضوا أ. آمنة ناجي سعد املوشكي  .22

 اليمن عضوا أ.جهاد علي عبدهللا عامر  .20

 اليمن عضوا العلفي  أ.عصام  .23

 ليبيا عضوا  أ.دمحم سالم سعيد  .24

 اليمن عضوا أ. أماني صالح يحيى محالق  .25

 ألاردن عضوا ا.فوزية استايتيه  .26

 ألاردن عضوا ا.زينة جعدان  .27

 اليمن عضوا أ.أديب عثمان الحجي   .28
 

 

 اللجنة الاعالمية للمؤتمر:

 للمؤتمر: الاعالمية اللجنة رئيس

 عبدهللا الكبودي  .أ

 إلاعالمية: اللجنة أعضاء
 الدولة الصفة الاسم م

 اليمن عضوا دمحم علي جميل ا.  .29

 اليمن عضوا  مختار الخطيبأ.  .02

 اليمن عضوا  أ.فرحان البحم   .02

 ليبيا عضوا  أ.مفيد خليفة البكباك   .00

 اليمن عضوا أ.ذي يزن عبدالكريم داعر   .03

 اليمن عضوا أ.ثابت حسين حدير  .04
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 :شروط الكتابة
 .يكون البحث أصيال لم يسبق نشره أو تقديمه إلى جهة أخرى  أن -

 أن يتحرى الباحث في بحثه الجدية وألامانة العلمية والالتزام بالشروط واملنهجية العلمية. -

 .(APA) والالتزام بأسلوب التوثيق بطريقة  بشكل قطعي في املتن وقائمة املراجع عدم استخدام الهوامش -

 ( كلمة.022حدود )يقدم ملخص للبحث في  -

 .wordة صفحة، بما في ذلك املراجع واملالحق، وأن يحفظ ملف الورد بصيغ 05صفحة وأال تزيد عن  25أال تقل املشاركة عن  -

 .أن تتضمن الورقة البحثية مهما كانت لغتها ملخصا باإلنجليزية وآخر بالعربية -

 .الانجليزية/ الفرنسيةتقبل ألاوراق البحثية املكتوبة باللغات التالية: العربية/  -

 ( للعناوين بالعربية، وبخط26( للمتن و )24حجم ) (Simplified Arabic) (، بخطwordأن تكتب الورقة البحثية وملخصها ببرنامج ) -

(Times New Roman) ( للعناوين في اللغات ألاجنبية24( للمتن و)20حجم ).  

 

 :حقوق املشاركة

 .املشاركة مجانا بدون رسوم -

الباحث املشارك بمداخلة على نسخة إلكترونية من وقائع اعمال املؤتمر إضافة الى شهادة تثبت مشاركته كما يحصل  -

 (.ISSNمجلد املؤتمر ومجلة علمية محكمة ولديها رقم دولي ) تنشر ألاعمال املحكمة واملقبولة ضمن

امل املسؤولية حول حجة البيانات، وما ال تعبر الدراسات البحثية إال عن آراء أصحابها، وهم وحدهم من يتحملون ك -

 .يتبع ذلك من قضايا إلاخالل بقواعد وأخالقيات البحث وألامانة العلمية
 

 
 

 
 

 :تواريخ مهمة

 30  آخر موعد الستقبال ملخصات البحوث   2021سبتمبر. 

 10  أخر موعد للرد على امللخصات   2021أكتوبر. 

 20  البحوث كاملة آخر موعد الستقبال نصوص    2021نوفمبر. 

 30   أخر موعد للرد على البحوث املقبولة بشكل نهائي   2021نوفمبر. 

 10  - 11    موعد انعقاد املؤتمر  2021ديسمبر. 
 

 

 لالستفسار والتواصل: 

 

 ملزيد من املعلومات ولالستفسار والتواصل: 

  00967734532802وتساب:      -       00967770138374:  تلفون  يرجى الاتصال على

 

 ترسل امللخصات واملداخالت على البريد إلالكتروني للمؤتمر الدولي:

Inassevent2@gmail.com 
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