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)الالجئون في األردن: رؤية نحو المستقبل(

مقدمة:

تعــد أزمــات اللجــوء أزمــات مركبــة ذات أبعــاد واســعة وذات أثــر واســع علــى مناحــي الحيــاة العامة مــا يتطلب   

جهــدا واســعة مــن العمــل البحثــي وبنيــة رصينــة مــن العمل فــي مجتمعــات اللجــوء. وقد وضع مركــز دراســات الالجئين 

والنازحيــن والهجــرة القســرية فــي جامعــة اليرمــوك وعبــر ســنوات عملــه هــذا الهــدف ليكــون قاعــدة متينــة فــي بنــاء 

دراســاته واســتراتيجياته وصــوال للمؤتمــر العلمــي الدولــي الخامــس الــذي يعقــده المركــز هــذا العــام بالشــراكة مــع 

كرســي االلكســو للجــوء والنــزوح والهجــرة القســرية بعنــوان »الالجئــون فــي األردن: رؤيــة نحــو المســتقبل« كخطــوة 

اســتراتيجية ســبقها بنــاء أولويــات بحثيــة وبنــاء شــبكة بحثيــة داخليــة فــي جامعــة اليرمــوك وذلــك ســعيا لبنــاء قاعــدة 

بحثيــة أكثــر اتســاعا وفــي مجــاالت بحثيــة متعــددة لتســتثمر نتائــج هــذه البحــوث فــي خدمــة هــذه القضايــا والوصــول 

إلــى آليــات واســتراتيجيات يمكــن اســتثمارها فــي توجيــه السياســات وترشــيد القــرارات المتعلقــة بهــذا المجــال.

ويتميــز هــذا المؤتمــر بأنــه ســيتناول هــذه الموضوعــات مــن خــالل زوايــا مختلفــة هــي البحــث العلمــي )أوراق   

ــن(  ــع الالجئي ــل م ــاالت العم ــاول مج ــة )تتن ــات النوعي ــدوات والتدريب ــاب( والن ــي كت ــا ف ــم جمعه ــة يت ــة محكم علمي

باإلضافــة إلــى مســابقة تســتهدف مشــاركة المبدعيــن مــن صنــاع األفــالم القصيــرة والوثائقيــة ومعرضــا فنيــا منوعــا. 

كمــا ان المركــز قــام وخــالل الفتــرة الســابقة ببنــاء أولويــات بحثيــة وطنيــة تتعلــق بقضايــا اللجــوء والنــزوح والهجــرة 

وفــي مجــاالت مختلفــة وســتكون هــذه األولويــات القاعــدة األساســية للعمــل علــى المؤتمــر لتوجيــه مخرجاتــه التــي 

ــا. تخــدم الــرؤى الوطنيــة والدوليــة لهــذه القضاي
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أهداف المؤتمر:

المحاور العلمية للمؤتمر:

التعرف على واقع الالجئين في األردن.. 1

تزويــد صانــع القــرار المحلــي والدولــي بنتائــج علميــة متعلقــة بالالجئيــن الموجودين فــي األردن وأوضاعهــم وأبعاد . 2

اللجــوء وتداعياتــه ومســتقبلهم وتأثيرهــم علــى األردن والمنطقة.

ربط الباحثين المهتمين في مجاالت اللجوء والنزوح والهجرات القسرية من مختلف المجاالت العلمية.. 3

توفير قاعدة بحثية للمهتمين بقضايا اللجوء والنزوح والهجرة القسرية.. 4

أواًل: البحث العلمي

محور العلوم الصحية والطبية والنفسية:. 1

مستوى الرضا عن الخدمات الصحية والطبية والنفسية داخل وخارج المخيمات لجميع الالجئين.	 

أسباب عزوف الالجئين عن االستفادة من الخدمات الصحية األولية اإلنجابية. 	 

خدمات المتابعة للصحة اإلنجابية.	 

مدى الرضا عن الخدمات الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي من الالجئين	 

مستويات التغير في الوصمة االجتماعية وعالقتها بالحصول على الخدمات النفسية.	 

انتشار الصدمة النفسية الثانوية لدى المترجمين والعاملين في المنظمات اإلنسانية.	 

االضطرابات النفسية المصاحبة لحاالت األطفال في مجتمعات اللجوء. 	 

الصحة النفسية لالجئين والمجتمعات المضيفة.	 

المحور االقتصادي:. 2

دور الالجئ في تنمية االقتصاد الوطني األردني. 	 

دور الالجئ في تضاعف نسب الفقر والبطالة في األردن.	 

إحالل عمالة الالجئين محل العمالة الوطنية االردنية.	 

تحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والالجئين.	 

أثر تحويالت الالجئين النقدية من وإلى األردن على االقتصاد األردني.	 

أثر اتفاقية Jordan compact على االقتصاد األردني.	 

أثر السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بالالجئين على االقتصاد والسوق االردني.	 
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 تحليل المهارات الفنية والمهنية التي يمتلكها الالجئين وطرق االستفادة منها.	 

دور التحول الرقمي في بناء الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين وتشغيلهم. 	 

القوانين واألنظمة المعنية بتنظيم سوق العمل ودخول العمالة الوافدة إليه.	 

استراتيجيات التشغيل الوطني.	 

الجدوى االقتصادية واالجتماعية للمنح الموجهة لالجئين. 	 

األثر االقتصادي واالجتماعي للمنح الموجهة لالجئين. 	 

الفجوة بين قيم المنح المقدمة لالجئين ومقدار اإلنفاق. 	 

كفاءة الالجئين ودورهم في االستثمار والصناعة.	 

المحور السياسي:. 3

األبعاد السياسية للجوء في األردن )حالة الالجئين السوريين نموذجًا(.	 

السيناريوهات المستقبلية لالجئين السوريين في األردن.	 

سياسات الحكومة األردنية تجاه الالجئين السوريين.	 

السياسات الدولية تجاه الالجئين السوريين في االردن.	 

تجارب عالمية في التعامل مع الالجئين السوريين.	 

محور االتصال وتكنولوجيا االتصال:. 4

التوجهات الحديثة في التعليم والتعلم الذكي في زيادة التحاق الالجئين بالتعليم والتعليم العالي.	 

المهارات الرقمية لالجئين وحاجات السوق.	 

الريادة الرقمية واالبتكار في مجتمعات اللجوء.	 

دور التكنولوجيا في تسهيل التواصل بين الالجئين والجهات الداعمة والمنظمات.	 

المهارات الرقمية وحاجات السوق وتحول الالجئ من الزراعة إلى صناعة األشياء.	 

محور العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلعالم:. 5

دور اإلعالم والفن في قضايا اللجوء والهجرات القسرية.	 

 دور وسائل اإلعالم في الدمج المجتمعي. 	 

الدور التنموي لالجئين. 	 

 مستقبل األزمة سياسيا واجتماعيا وإنسانيا.	 

التعلم والتعليم العالي لالجئين.	 
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تسرب الطلبة الالجئين من التعليم العام والعالي.	 

 أثر قضايا اللجوء في العالقات الدولية للدول المضيفة. 	 

دور شبكات التواصل االجتماعي وتوجيهها للمجتمعات في قضايا اللجوء.	 

العودة االختيارية لالجئين.	 

الهوية االجتماعية لالجئ المولود في المجتمع المضيف. 	 

التوثيق اللغوي والترجمة الشفوية في مجتمعات اللجوء. 	 

االحتياجات اللغوية عند الشباب الالجئ. 	 

حركة الهجرة والتوطين واسباب األزمات التي تؤدي للجوء والهجرة القسرية.	 

ازدواجية تقديم الخدمات لالجئين واحتياجات الالجئين.	 

الخدمات والبنية االجتماعية.	 

تمكين المرأة الالجئة.	 

الالجئون بين االغتراب واالندماج االجتماعي.	 

التأصيل اإلسالمي لمصطلحي اللجوء والهجرة.	 

دور األعالم في دعم الطفل الالجئ.	 

المرأة الالجئة وتحقيق التنمية المستدامة.	 

محور الدراسات المستقبلية والنظام العالمي وتحديات المستقبل:. 6

استشراف مستقبل الالجئين.	 

 العودة الطوعية بين النظرية والتطبيق.	 

 التطورات المستقبلية في الحقوق الممنوحة الالجئين. 	 

 استخدام تقنيات التكنولوجيا في استشراف مستقبل اللجوء.	 

 التطورات السياسية في المجتمعات المضيفة وبلد الالجئ األصلي.	 

االندماج المجتمعي لالجئ: عبء أم فرصة؟	 

اللجوء ومقاومة التغيير.	 

االكتفاء الذاتي في مجتمعات اللجوء.	 

مستقبل هوية الالجئ.	 

االستراتيجيات الوطنية وآليات التعامل مع اللجوء.	 
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محور دراسات البيئة والتنمية المستدامة:. 7

أثر مخيمات الالجئين على مصادر المياه السطحية والجوفية.	 

مشكالت الصرف الصحي وكيفية الوصول إلى المياه صالحة االستخدام.	 

إدارة مخاطر البيئة الناجمة عن المخيمات.	 

استثمار الموارد الطبيعية الزراعية والمراعي المحيطة بالمخيمات. 	 

إدارة تنظيم المخلفات في مناطق اللجوء.	 

المعايير الهندسية إلنشاء المخيمات.	 

استثمار التكنولوجيا في حماية النظم البيئية.	 

القوانين والتشريعات والسياسات الخاصة بالنظم البيئية في األردن.	 

دور المجتمع المضيف في تفعيل الصداقة البيئية في مجتمع اللجوء. 	 

حالة المخيمات اقتصاديًا والتنمية البيئية المنشودة.	 

إشراك الالجئين في التنمية البيئية.	 

إعادة تدوير النفايات الصلبة الناتجة في مجتمعات اللجوء.	 

استثمار األراضي حول المخيمات.	 

استثمار المياه الرمادية في الزراعة حول المخيمات.	 

استخدام الطاقة البديلة في المخيمات.	 

حلول مبتكرة للصرف الصحي في المخيمات.	 

أثر الصراعات على التغير المناخي.	 

اإلصالحات البيئية في مجتمعات اللجوء.	 

علم النفس البيئي في مجتمعات اللجوء.	 

التخطيط الحضري لتجمعات الالجئين.	 

محور الحماية القانونية لالجئين في التشريعات الدولية والوطنية:. 8

التشريعات المحلية في المجتمعات المضيفة للتعامل مع اللجوء.	 

بناء تشريعات محلية تتعلق بالالجئين.	 

تشريعات العمل المتعلقة بالالجئين.	 

تشريعات االستثمار المتعلقة بالالجئين.	 

حماية حقوق الالجئين.	 

حقوق المرأة الالجئة في اإلسالم.	 
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شروط مشاركة البحوث العلمية:

ارســال ملخــص البحــث بمــا يتوافــق مــع قالــب الملخــص للمؤتمــر، وســيبّلغ الباحــث بقبــول بحثــه مبدئًيــا فــي   

غضــون أســبوعين مــن تاريــخ اســتالم الملّخــص.

ترســل نســخة إلكترونّيــة مــن البحــث بصورتــه النهائّيــة حيــث يخضــع بعدهــا البحــث للتقييــم مــن اللجنــة العلميــة،   

ــول البحــث  ــّي بشــأن قب ــم النهائ ــة التحكي ــرار لجن ــخ اســتالم البحــث بق ــغ الباحــث خــالل أســبوعين مــن تاري ــم تبلي ويت

ــر. ــي المؤتم ــاركة ف للمش

تقبــل األبحــاث باللغتيــن العربّيــة واإلنجليزّيــة مــع تقديــم ملخصيــن بالعربّيــة واإلنجليزّيــة، علــى أن تتوافــر فــي   

اآلتيــة: والمواصفــات  الشــروط  البحــث 

يكــون البحــث ضمــن أحــد محــاور المؤتمــر، وأال يكــون البحــث قــد ســبق نشــره فــي المجــالت العلميــة أو قــدم فــي 	 

مؤتمرات ســابقة.

يجب ان يكون البحث المقدم للمشاركة بالمؤتمر ملتزمًا بالمنهجية العلمية واالكاديمية.	 

يجب اال تزيد عدد صفحات البحث عن 25 صفحة بمقاس A4 بضمنها المالحق وقائمة المصادر والمراجع.	 

 	)APA توثيق المصادر والمراجع بالطريقة المعتمدة من قبل اللجنة العلمية )حسب

ــن لألبحــاث 	  ــوع الخــط )Simplified Arabic( وبحجــم خــط 14 فــي المت ــب البحــث ببرنامــج )Word( ويكــون ن يكت

ــة. ــن لألبحــاث األنجليزي ــوع الخــط )Times New Roman( وبحجــم خــط 12 فــي المت ــة، ون العربي

إذا كان البحــث مســتال عــن رســالة علميــة جامعيــة يجــب أن يحتــوي الملخــص عناويــن االتصــال الخاصــة بالباحــث 	 

والمشــرف )رقــم الهاتــف، العنــوان البريــد، البريــد اإللكترونــي(
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شروط المشاركة في مسابقة األفالم:

مســابقة إبداعيــة تســتهدف تفعيــل دور الشــباب المبــدع وتتنــاول موضوعــات ومحــاور المؤتمــر وتنحصــر   

باألفــالم القصيــرة والوثائقيــة علــى أن تهتــم بمجــاالت المــرأة الالجئــة واألطفــال وقضايــا االقتصــاد والتنميــة وغيرهــا 

ــا. ــن القضاي م

يتخلــل المؤتمــر مجموعــة مــن التدريبــات المتخصصــة التــي تســتهدف الطلبــة مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة 

باإلضافــة إلــى أعضــاء الشــبكة البحثيــة وأســاتذة الجامعــة وموظفيهــا. كمــا ســيتم العمــل علــى عقــد مجموعــة مــن 

النــدوات المتعلقــة بهــذا الشــأن بالتعــاون مــع شــركاء محلييــن ودولييــن.

ثانيًا: مسابقة األفالم

ثالثًا: الندوات والتدريبات النوعية

أن يتناول الفيلم قضية تتعلق بمحاور المؤتمر او قصة إنسانية ترتبط باللجوء والهجرة القسرية.. 1

أن يكــون الفيلــم انتاجــا خاصــة للمشــاركة بالمســابقة )المؤتمــر( وان ال يكــون قــد نشــر فــي أي وســيلة إعالميــة . 2

أو عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ــريطة أن . 3 ــورة ش ــر منش ــورة او غي ــة منش ــادة خاص ــاركة بم ــا المش ــن فيه ــة والعاملي ــات اإلعالمي ــوز للمؤسس يج

موافقــة المؤسســة والقائــم علــى الفيلــم وإعطــاء حــق النشــر أو إعــادة النشــر للمؤتمــر وجامعــة اليرمــوك ممثلــة 

بمركــز دراســات الالجئيــن.

ملئ نموذج المشاركة في المسابقة )المؤتمر(.. 4



الشركـــــاء

التسجيل والرسوم:

مواعيد مهمة:

يتم التسجيل للمؤتمر من خالل تعبئة البيانات والمعلومات الواردة في استمارة المشاركة.

المشاركون من جامعة اليرموك )مجانًا ألعضاء هيئة التدريس والطلبة(	 

المشاركون من داخل األردن )100 دوالر(	 

المشاركون من خارج األردن وجاهيًا )300 دوالر(	 

المشاركون من خارج األردن إلكترونيًا )150 دوالر(	 

الحضور )50دوالر(.	 

جميع الرسوم اعاله ال تشمل االقامة في الفندق.	 

*يرجــى التلطــف بإرســال نســخة مــن القســيمة المالّيــة التــي تــم التحويــل بموجبهــا، وذلــك علــى البريــد اإللكترونــّي للمؤتمــر 

.)refuge@yu.edu.jo(

أواًل- األوراق البحثة:

آخر موعد الستالم الملخصات هو 2023/1/20م.	 

آخر موعد الستالم البحوث وأوراق العمل بصورتها النهائيةهو: 2023/2/15م.	 

أخر موعد لدفع رسوم المشاركة بالمؤتمر هو 2023/3/1م	 

15-3/16/ 2023 موعد انعقاد المؤتمر	 

يتم تسليم شهادات المشاركة في المؤتمر في الجلسة الختامّية.	 

ثانيًا- مسابقة األفالم:

2023/1/20م تسليم نموذج المشاركة	 

2023/3/1م أخر موعد لتسليم المنتج النهائي	 

2023/3/16م عرض األفالم	 



الشركـــــاء

اللجنة االستشارية للمؤتمر

اللجنة التحضيرّية للمؤتمـــر:

رئيسًا أ.د. رئيس الجامعة

عضوًاأ.د. نائب الرئيس لشؤون الجودة والمراكز

عضوًاأ.د. موفق العتوم/ عميد كلية الحجاوي للهندسة االلكترونية/ مدير دائرة العالقات والمشاريع الدولية

عضوًاأ.د. أيمن حمودة/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا 

عضوًاأ.د. موسى الربابعة/ عميد كلية اآلداب/ عضو مجلس مركز دراسات الالجئين والنازحين 

عضوًاأ.د. محمد أبو رمان/ عضو مجلس مركز دراسات الالجئين والنازحين 

عضوًاد. بدر ماضي/ الجامعة األلمانية األردنية

عضوًاد. هنري دياب/ معهد الدراسات اآلسيوية وعبر الثقافات في جامعة فلينوس

عضوًا ومقررًاأ.د. ريم الخاروف/ مديرة مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

رئيسًا ومقررًاأ.د. ريم الخاروف/ مديرة مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

عضوًاأ.د. رامي طشطوش/ كلية التربية

عضوًاأ.د. محمد عناقرة/ شاغل كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات األردنية

عضوًاد. علي شحادة/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

عضوًاد.  رياض ياسين/ كلية اآلداب

عضوًاد. أمل الناطور/ كلية التربية

عضوًاد. مفلح الجراح/ كلية الشريعة والدراسات االإلسالمية

عضوًاد. عالء المخزومي/ كلية التربية

عضوًاد. أريج الرفاعي/ كلية اآلداب

عضوًاد نهال طالفحة/ كلية اآلداب

عضوًاد. صالح جرادات/ كلية اآلداب

عضوًاد. طارق الناصر/ مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

عضوًاالسيد محمد نور شرايري/ دائرة العالقات العامة واإلعالم

عضوًاالسيد عزام العزام/ مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

عضوًا وسكرتيرا السيدة سوسن طعاني/ مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

عضوًاالسيد منير الخاليلة/ مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

عضواالسيد احمد الزيوت/ مركز التعلم االلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة



الشركـــــاء

اللجنة العلمية للمؤتمر

عناوين المراسالت

رئيسًا ومقررًاأ.د. ريم الخاروف/ مديرة مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

عضوًاأ.د. مظهر الزعبي/ كلية الطب

عضوًاأ.د. وليد العريض/ كلية اآلداب

عضوًاأ.د.  واصف السخاينة/ كلية االثار وانثروبولوجيا

عضوًاأ.د. وصفي الخزاعلة/ كلية التربية الرياضية

عضوًاأ.د. قاسم الدويكات/ كلية اآلداب

عضوًاد. عمر قموه/ كلية الصيدلة

عضوًاد. عال سوداح/ كلية الطب

عضوًاد. هيفاء فوارس/ كلية الشريعة والدراسات االسالمية

عضوًاد. محمد عبيدات/ كلية اآلداب

عضوًاد. أحمد الخطايبة/ كلية األعمال

عضوًاد. رنا قنديل/ كلية اآلداب

توّجه كافة المراسالت المتعلقة بالمؤتمر إلى رئيس اللجنة التحضيرّية للمؤتمر على العنوان اآلتي:
مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية 

جامعة اليرموك – إربد – األردن

E-mail: refuge@yu.edu.jo
Web site: https://www.yu.edu.jo/rjfv/

هاتف0096227211111 فرعي 4701/4700 فاكس 0096227211116
هاتف جوال أ.د. ريم الخاروف )00962795101752( واتس اب متاح

هاتف جوال أ.د. رامي طشطوش )00962772454745( واتس اب متاح
هاتف جوال سوسن طعاني  )00962797701260( واتس اب متاح

https://www.yu.edu.jo/rjfv/

