
 لمركز المغاربي لألبحاث حول ليبيا                                                                  

 بدعم من مؤسس                                                                    نهج جزيرة رودس3

 هانس زاٌدل تونس                                                                 – حدائق البحيرة 

  www.newlibya.net: الموقع

  اململسددرة  حول برنامج املائدة

 :ددناميات الهجرة من منطقة الملا ل إلى ليبيا ومن ليبيا إلى أوروبا"

 "اململارات واملآالت

 2016 أفرٌل 27-26نزل الدٌبلوماسً تونس 

  أفريل26الثالثاء 

 :الجلسة االفتتاحٌة

      كلمة ترحيبية لمدير المركز السيد رشيد خشانة09.00

      كلمة الدكتور زيد الديلمي المدير االقليمي لمؤسسة هانس زايدل09.15 

 حسن بوبكريرئٌس الجلسة : الجلسة األولى

خصحصيات ليبيا الحددثة في جيحبحليتيك  ركة :  المولدي األحمر  09.30

 الملكان بين ضفتي املسحسط

 حالة لٌبٌا: الهجرة غٌر النظامٌة:     جمال الغربلي10.00

               استراحة   10.30
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 :الجلملة الثانية

 رشيد خشانة: رئٌس الجلسة

     مناقشة الورقتين   11.00

الخصائص االجتماعٌة واالقتصادٌة والصحٌة :   هاني الترهوني11.30
 والمهنٌة للمهاجرٌن غٌر الشرعٌٌن الوافدٌن على لٌبٌا 

الحالة : تأثٌر األزمة فً لٌبٌا على المهاجرٌن العالقٌن:   حسن بوبكري12.00
  التونسٌة

  مناقشة عامة12.30

 غداء  13.00

 :الجلملة الثالثة

 المولدي األحمر: رئٌس الجلسة

 الرؤٌة األوروبٌة للهجرة غٌر النظامٌة:    براء ميكائيل15.00

للمركز الدولً لتنمٌة السٌاسات أٌة ُمساهمة : ابراهيم المعتمد    15.30
 ؟(فٌٌنا)الهجرٌة 

   مناقشة 16.00

  استراحة 16.30

 مسارات الهجرة االفرٌقٌة نحو لٌبٌا: كرود محمد 17.00

  مناقشة عامة 17.30

  نهاية الجلسة18.00

  

 



 

  أفرٌل 27األربعاء 

 :الجلسة الرابعة

 براء ميكائيل: الرئيس

 هل من بدائل للهجرة غٌر النظامٌة عبر المتوسط؟:   أنطونيو موروني09.30

االطر القانونٌة والتنظٌمٌة لمكافحة الهجرة غٌر :   ياسين الناجح10.00
 .المشروعة فً لٌبٌا

   استراحة10.30

   مناقشة 11.00

  تالوة التوصيات والتقرير الختامي ومناقشتهما12.00

  كلمة ختامية للدكتور زيد الديلمي 12.15

  غداء13.00

  

 :المتحدثون

 أستاذ علم االجتماع بالجامعة التونسٌة ومعهد الدوحة للدراسات العلٌا: المولدي األحمر- 

مدٌر مكتب الدراسات والسٌاسات السكانٌة بالمجلس الوطنً للتطوٌر : هاني الترهوني- 
 (لٌبٌا)االقتصادي و االجتماعً 

 مدٌر مكتب تونس للمركز الدولً لتنمٌة السٌاسات الهجرٌة :ابراهيم المعتمد- 
 (النمسا/فٌٌنا)

عضو هٌئة التدرٌس بكلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة غرٌان جامعة الجبل : ياسين الناجح- 
 (لٌبٌا)الغربً 



 نائب مدٌر ادارة الشؤون القنصلٌة بوزارة الخارجٌة والتعاون الدولً :محمد فرج كرود- 
 بلٌبٌا

 مركز تىنس للهجرة واللّجىء رئيس: حسن بوبكري- 

 المدٌر االقلٌمً لمؤسسة هانس زاٌدل بتونس والجزائر ولٌبٌا: زيد الديلمي- 

باحث متخصص فً الشؤون االفرٌقٌة بكلٌة العلوم السٌاسٌة جامعة : أنطونيو موروني- 
  (إٌطالٌا)بافٌا 

أستاذ العلوم السٌاسٌة بجامعة سان لوٌس بمدرٌد وخبٌر بشؤون الشرق  :براء ميكائيل
 األوسط

 رئٌس المنظمة العالمٌة لإلغاثة :جمال الغربلي

  باحث وإعالمً، مدٌر المركز المغاربً لألبحاث حول لٌبٌا:رشيد خشانة

  

 بدعم من مؤسسة        

      هانس زاٌدل        

 


