
يت�رّشف 

)CEDROMA( مركز الدرا�سات احلقوقّية للعامل العربي

يف كلّية احلقوق والعلوم ال�سيا�سّية

جامعة القدي�س يو�سف

بالتعاون مع 

املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني

بدعوتكم حل�ضور ندوة حول

ق�سايا الالجئني: 

م�سائل يف ال�سيا�سة، 

مقاربات يف القانون

23 ت�رشين الأول 2017

 7:30 - 2:45

�ضالة كولبنكيان 

حرم العلوم االجتماعية

�ضارع هوفالن، االأ�رشفية، بريوت

لال�ستعالم:

www.cedroma.usj.edu.lb | cedroma@usj.edu.lb | 01-421403





 3:00 – 2:45

افتتاحية

ماري كلود جنم القبع

مركز  مدير  يو�سف،  القدي�س  جامعة  يف  ال�سيا�سّية  والعلوم  احلقوق  كلية  يف  بروف�سور 

 )CEDROMA( الدرا�سات احلقوقّية للعامل العربي

الربوف�سور �سليم دكا�س الي�سوعي

رئي�س جامعة القدي�س يو�سف

 4:30 – 3:00

القانون الدويل وحماية الالجئني املو�سوع الأول  

املناق�س: �سكيب قرطباوي، حماٍم يف اال�ستئناف، وزير العدل �سابقًا، نقيب املحامني يف 

بريوت �سابقًا

عيده عازار

بروف�سور يف القانون الدويل العام يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سّية يف جامعة القدي�س 

يو�سف، نائبة عميد الكلية

من هو »لجئ« يف مفهوم القانون الدويل؟

كارولينا ليندهومل بيلينغ

نائبة ممثل املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني )احلماية(

امل�سوؤولية الدولية امل�سرتكة يف تاأمني احلماية لالجئني والبحث عن حلول دائمة لهم

عليا عون

لدى  االإن�سانية  لل�سوؤون  قانونية  م�ست�سارة  باري�س،  يف  املحامني  نقابة  لدى  حمامية 

بلبنان  اخلا�سة  املحكمة  الدفاع يف  رئي�سة معاونة ملكتب  اللبنانية،  اخلارجية  وزارة 

�سابقًا

ملاذا ل ين�سّم لبنان اإىل اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�سة بو�سع الالجئني؟

نقا�س

ا�سرتاحة  4:50 – 4:30



 7:30 – 4:50

املو�سوع الثاين   الو�سعية القانونية واأو�ساع الالجئني والنازحني يف لبنان

 6:10 – 4:50

اجلل�سة الأوىل 

املناق�س: نا�رش يا�سني، مدير اأبحاث يف معهد ع�سام فار�س لل�سيا�سات العامة وال�سوؤون 

الدولية، اجلامعة االأمريكية يف بريوت، بروف�سور �سيا�سة وتخطيط يف اجلامعة االأمريكية 

AUB4Refugees Initiative يف بريوت، مدير م�سارك

مايا يامنري

بروف�سور يف قانون الهجرة، جامعة اأو�سلو

ترتيب اللجوء والنزوح يف لبنان: اختالف يف الت�ضميات والت�ضنيفات

خليل جباره

دكتور يف االقت�ساد ال�سيا�سي، م�ست�سار لدى وزارة الداخلية والبلديات 

ت�ضجيل الوالدات احلا�ضلة يف جمموعات النازحني يف لبنان

نقا�س

 7:30 – 6:10

اجلل�سة الثانية

املناق�س: كرمي بيطار

ا�ستاذ م�ساعد يف العالقات الدولية يف معهد العلوم ال�سيا�سية )كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية، 

)IRIS( مدير اأبحاث يف معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية يف باري�س ،)جامعة القدي�س يو�سف

فادي اجلميل

رئي�س جمعية ال�سناعيني اللبنانيني 

القوانني اللبنانية والدخول اىل �ضوق العمل: نظرة القطاع اخلا�ص

زياد ال�سائغ

خبري يف ال�سيا�سات العامة والالجئني، م�ست�سار ال�سيا�سات العامة والتوا�سل يف وزارة الدولة 

ل�سوؤون النازحني

الدمج واعادة التوطني والعودة: نحو �ضيا�ضة عامة

نقا�س

نخب املنا�سبة  7:30


