


استراحة قهوة

اليوم األول: األربعاء 14 آذار 2018

10:00 – 09:00

11:00 – 10:00

11:30 – 11:00

التسجيل

حفل االفتتاح                                              القاعة: الملوكية

السالم الملكّي األردنّي	 

آيات من الذكر الحكيم	 

كلمة الدكتور فواز أيوب المومني	 

 مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرّية

كلمة عطوفة األستاذ الدكتور رئيس جامعة اليرموك	 

كلمة صاحب السمو الملكّي األمير الحسن بن طالل المعّظم	 

راعي المؤتمر

عريف الحفل: د. محمد فؤاد الحوامدة 



غداء

1:30 – 11:30

3:00 – 1:30

الجلسة الحـوارية األولى               القاعة: الملوكية

الُفرص والتحّديات التي تواجه الدول الُمضيفة لالجئين

يدير الجلسة: معالي األستاذ الدكتور فايز خصاونة

دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة - األردن	 

معالي الدكتور تيسير الصمادي/ وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق - األردن	 

سعادة السيد مراد كراكوز/ سفير الجمهورية التركية في عمان	 

سعادة السيد اريك اولهنج/ سفير السويد في عمان	 

ســعادة الســفير  ســتيفانو ســيفيري/ ممّثــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 	 
لشــؤون الالجئيــن فــي عمــان

معالي السيد علي العمراني/ سفير الجمهورية اليمنية في عمان	 

سعادة السيد بيتر ماك دوجال/ سفير كندا في عمان	 

سعادة السيد مايلز ارميتاج/ سفير استراليا في عمان	 

سعادة السفير الدكتور روبرت جنكيز/ ممّثل اليونيسيف في عمان	 

المتحدثون:

المتحدثون:

الجلسة الحـوارية الثانية                 القاعة: الملوكية3:00 – 5:00

دور المجتمع الدولّي في إعادة إعمار الدول المتضّررة

من النزاعات والصراعات المسلحة

»الجوانب السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية«

يدير الجلسة: سعادة السيد مراد كراكوز/ سفير الجمهورية التركية



نقاش عام 

اليوم الثاني: الخميس 15 آذار 2018

11:00 – 9:00

11:00 – 10:30

الجلسة األولى )أ(                                القاعة: جرش

نقاش عام 

رئيس الجلسة: معالي األستاذ الدكتور هشام غرايبة

الدور التنسيقي لمديرية شؤون الالجئين السوريين في إدارة أزمة اللجوء السوري.
العميد احمد الكفاوين/مدير مديرية شؤون الالجئين السوريين/وزارة الداخلية األردنية

الالجئون بين الواقع والـقانون.
د.صالح الكيالني/ منسق مكتب شؤون الالجئين/ وزارة الداخلية األردنية

تحديات اللجوء ومتطلبات األمن الوطني. اللواء المتقاعد خالد المرشود/األردن

أثر موجات اللجوء على األمن الوطني األردني.
العميد المتقاعد محمد قرباع/األردن، د. زكريا أبو دامس/ األردن

الموقف األردني تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين.
م. ياسين أبو عواد/ مدير دائرة الشؤون الفلسطينية/ األردن

دور المملكة األردنية الهاشمية في دعم مخيمات الالجئين الفلسطينيين.
د. ناصر حمودة/ فلسطين

الجلسة األولى )ب(                             القاعة: اليرموك9:00 – 11:00

رئيس الجلسة: معالي الدكتورة ريم أبو حسان

دور القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي في خدمة الالجئين.
العميد الركن علي رضوان المومني/ مدير أمن الحدود/ األردن

أثر الهجرة القسرية على القطاعات االقتصادية واالجتماعية في األردن.
صدقي حمدان/ دائرة اإلحصاءات العامة/ األردن، مها دواس/ دائرة اإلحصاءات العامة/ األردن

أثر الالجئين على سوق العقار في األردن. م. منال خضير/ األردن

دور الخدمات الطبية الملكية في المساعدات اإلنسانية.
العميد الطبيب سالم الزواهرة /مدير دائرة الطب الميداني/ الخدمات الطبية الملكية األردنية

آثــار النزاعــات المســلحة علــى األوضــاع اإلنســانية فــي الــدول المتأثــرة بالنزاعــات المســلحة فــي 
الشــرق األوســط. د.أبكــر أحمــد/ الســودان، د.معــاذ خيــر اللــه/ الســودان

أثر التحالف األمريكي األوروبي على الالجئين في البحر المتوسط. د.عزة زهران/ مصر 

11:00 – 10:15

استراحة قهوة 11:00 – 11:30



نقاش عام  1:30 – 12:45

الجلسة الثانية )أ(                                 القاعة: جرش11:30 – 1:30

رئيس الجلسة: معالي الدكتور تيسير الصمادي

الجلسة الثانية )ب(                               القاعة: اليرموك11:30– 1:30

رئيس الجلسة: عطوفة األستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هاني/ رئيس جامعة جرش

نقاش عام 1:00 – 1:30

غــــــــداء1:30 – 2:30

الالجئون الفلســطينيون في ســورية والتغريبة الثانية.
عبيــر قطنانــي/ المعهــد الدبلوماســي األردنــي 

أزمــة الالجئيــن في أوروبا: بناء مقاربة سوســيو-بوليتيكية.
أ. حنــان جعفر/ الجزائر

التجربــة المغربيــة فــي تدبير سياســة الهجرة واللجوء. د. عبد الرحمن شحشــي/ المغرب

ــي فــي دول  ــى التكامــل الديموغرافــي والوطن ــة وانعكاســاتها عل توجهــات السياســة اإليراني
ــل/ األردن ــة العــراق، ســوريا، اليمــن(. د. وصفــي عقي ــي )دراســة حال المشــرق العرب

التحديــات التــي تواجه الالجئين من دولة جنوب الســودان.
د. شــيماء موسي/ السودان

A Challenging Market Becomes More Challenging: Jordanian Workers, Migrant 
Workers, and Refugees in the Jordanian Labor Market. Susan Razzaz/ USA

Regulating Syrian Refugees Access to Employment Through National and 
International Integrated Response. Maha Kattaa/Jordan

The Effects of Syrian Refugees on Jordanian Labor Markets. Sarah Winton/ USA

Refugees and Muslims from the Perspective of the Catholic Church in the Country 
Untouched by the Migration Crisis. Konrad Pedziwiatr/Poland

Mental Health amongst Child Syrian Refugees Living in Jordan’s Host Community.
Dr.Bettina Bohm/ Germany

The RESCUE Project: Needs, Constraints and Opportunities for Higher Education 
Institutions in the refugee Regional Crisis Context. Catalina Jerez/ Spain, & 
Muhammad Duhoki/ Iraq



نقاش عام 

نقاش عام 

الجلسة الثالثة )أ(                                 القاعة: جرش2:30 – 4:30

رئيس الجلسة: عطوفة األستاذ الدكتورة حنان عيسى ملكاوي
نائب رئيس الجمعية العلمّية الملكّية للتواصل العلمّي

4:30 – 3:45

4:30 – 3:45

الجلسة الثالثة )ب(                               القاعة: اليرموك2:30 – 4:30

رئيس الجلسة: عطوفة اللواء الدكتور وضاح الحمود
مدير عام دائرة الجمارك األردنّية

التدخل القانوني السريع لضمان حماية الالجئين في األردن.

المحامية سمر محارب/ األردن 

مسألة الالجئين بين المواثيق الدولية والواقع السياسي-الالجئين السوريين نموذجا. 

أ.هادي الشيب/ فلسطين

حقوق الالجئين وآليات حمايتهم. د. نبيل العبيدي/ العراق، د.إسراء نوري/ العراق

المساعدة القانونية المجانية لالجئين في األردن. المحامي عيسى المرازيق/ األردن

مستقبل الالجئين السوريين في األردن. أحمد المنسي/ األردن، أ.د. محمد محافظة/ األردن

الجلسة الختامية والتوصيات               القاعة: جرش4:30 – 5:30

Barriers to Information sharing among Humanitarian NGOs; A Case of Jordan. 
Dr. Raeda Jamal Saa'da/ Jordan

The Refugees' Reproductive Crisis: A Comprehensive Review. ‘Alakyaz Anais‘ 
Ohan Assadorian/ Lebanon

Precarious Odyssey: Tucson Refugees Tell their Stories. Dr. Orhon Myadar/USA

Learning Together with Refugees in the Middle East and Globally to Transform 
the World. Mary McFarland/ USA 

The Use of Social Media by NGOs to Promote Social Resilience: The Case of 
Syrian Crisis. Asma Jdaitawi/ UK


