
مقدمة 

فــي ضــوء الصراعــات التــي تجتــاح الشــرق األوســط بشــكل متزايــد فــي الســنوات الخمســة األخيــرة، ومــع 
ــاني،  ــي اإلنس ــون الدول ــد القان ــان وقواع ــوق اإلنس ــاكات حق ــد انته ــلح وتصاع ــزاع المس ــاالت الن ــاد ح ازدي

ــة... ــة والدولي ــب تداخــل المســؤوليات المحلي ــى جان ــا، إل ــاع أعــداد الضحاي وارتف

تنظــم كليــة الحقــوق فــي الجامعــة األردنيــة بعمــان بالتعــاون مــع المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 
فــي سويســرا دورة صيفيــة تمتــد ل5 أيــام، وتســتهدف طــاب الحقــوق وخريجيــه إضافــة إلــى العامليــن فــي 
حقــول التوثيــق الميدانــي واإلعــام فــي مناطــق النــزاع فــي الــدول العربيــة لاســتفادة مــن محاضــرات معّمقــة 

وتدريب متقدم في القانون الدولي اإلنساني وآليــات حقــوق اإلنســان والمســاءلة الدوليــة.

وســوف تكــون هــذه الــدورة التــي تعقــد فــي األردن ممهــدة لــدورة أخــرى متقدمــة ســوف تعقــد فــي جنيــف علــى 
هامــش اجتماعــات مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي دورتــه الرابعــة والثاثيــن فــي وســط 
مــارس )آذار( 2017، وتتنــاول آليــات األمــم المتحــدة فــي الرقابــة والتعامــل مــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
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من يستطيع أن يقدم لهذه الدورة:

- أن تكون/ي من حملة إحدى الجنسيات التالية: األردن، فلسطين، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، ليبيا.

- تحملـ/يــن شــهادة البكالوريــوس فــي إحــدى التخصصــات التاليــة: القانــون، أو حقــوق اإلنســان، أو العلــوم 

ــات  ــي إحــدى كلي ــة ف ــون طالباً/طالب ــة. أو أن تك ــة، أو اإلعــام أو الصحاف ــات الدولي السياســية، أو العاق

القانــون فــي الجامعــات العربيــة وأنهيــت -علــى األقــل- نصــف ســاعات الدارســة الجامعيــة.

- يشــترط فــي حملــة شــهادة البكالوريــوس مــن تخصصــات غيــر القانــون أو حقــوق اإلنســان أن يكــون قــد 

عمــل مــع إحــدى المنظمــات الحقوقيــة المحليــة أو الدوليــة لمــدة 6 أشــهر علــى األقــل.

- تعطى األولوية للمرشحين الذين هم دون ال 30 عاماً.

- سيؤخذ بعين االعتبار التكافؤ في الجندر.

- ستتم عملية اختيار المشاركين على أساس الجدارة واإلفادة المستقبلية للمجتمع.

- سوف تعقد مقابات مع المتقدمين الذين تقبل طلباتهم، وذلك في بداية يوليو )تموز(.

سوف يتم اختيار 20 مشاركاً من المتقدمين للدورة 

برنامج المدرسة الصيفية:
ابتــداًء من يوم الســبت 30/7/2016 حتــى األربعــاء  أيــام   تمتد المدرسة الصيفية على مــدار خمســة 
ألكاديمييــن  محاضرات  وتشــمل  غــداء-.  ســاعة  تتضمــن   - يوميــاً  ســاعات   8 بمعــدل   3/8/2016
وخبراء دوليين ومحلييــن وعامليــن فــي منظمات دولية كمنظمــات األمــم المتحــدة والصليــب األحمــر.
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أبرز العناوين التي تغطيها المدرسة 
الصيفية:

ــة، -  ــة والداخلي ــلحة الدولي ــات المس ــاني: النزاع ــي اإلنس ــون الدول ــي القان ــة ف ــية ومعمق ــم أساس مفاهي
ــال المدنييــن وقــت الحــرب،  ــدأ التمييــز، المعتقلــون وأســرى الحــرب، ضوابــط اعتق واالحتــال، مب

ــة. ــال العدائي ــي األعم ــوم المشــاركة ف قاعــدة التناســب، ومفه
مفاهيــم أساســية ومعمقــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان: أهــم االتفاقيــات الدوليــة فــي حقــوق - 

ــة، مفهــوم  ــات المحاكمــة العادل ــال التعســفي وضمان ــات التعامــل معهــا، مفهــوم االعتق اإلنســان وآلي
االســتخدام المفــرط للقــوة، وحــق اللجــوء والاجئيــن.

ــة، -  ــا الرقابي ــم المتحــدة وأجهزته ــل األم ــات عم ــة: آلي ــي المســاءلة الدولي ــة ف ــم أساســية ومعمق مفاهي
 .R2P ــة ــؤولية الحماي ــم الخاصــة، مس ــة والمحاك ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

محاكاة لمحاكمة صورية، ودراسة تحليلية لقضايا من واقع المنطقة.- 

ُيمنح المشارك في الدورة شهادًة باسم كلية الحقوق في الجامعة 
األردنية والمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان
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 الرسوم:

· رســوم االنتســاب للــدورة 660 دوالر أمريكــي للطالــب الواحــد. يغطــي المرصــد األورومتوســطي 	
ــي  ــه ف ــب بقبول ــد إعــام الطال ــع بع ــط. ُتدف ــب 330 دوالر أمريكــي فق ــع الطال ــة ويدف نصــف هــذه التكلف
 البرنامــج. وتغطــي هــذه الرســوم حضــور المحاضــرات التدريبيــة، والقرطاســية، ووجبــة الغــداء.

· وللطاب من خارج األردن: 	
o  ،تكاليــف اإلقامــة فــي الفنــدق فــي عمان لمــدة 6 ليال تســاوي 423 دوالراً – شــامل وجبة اإلفطار

ــر. ــل المرصــد األورومتوســطي النصــف اآلخ ــف. ويتحم ــذه التكالي ــب نصــف ه ــل الطال  يتحم

o :تكاليف السفر
 األورومتوســطي 	 يتحمــل  ســوريا:  أو  فلســطين  مــن  ســيأتون  الذيــن  للطــاب 

 نصــف تكلفــة الطريــق، حيــث ســيعطى كل طالــب مــن هــؤالء 75$ بــدل ســفر.

 ــل األورومتوســطي 	 ــا: يتحم ــن، ليبي ــان، اليم ــراق، لبن ــن الع ــيأتون م ــن س للطــاب الذي
.$400 عــن  التذكــرة  ســعر  يزيــد  ال  أن  علــى  الطائــرة  تذكــرة  تكلفــة   نصــف 
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الحوافز:

ســوف يتــم اختيــار 7 طــاب مــن المشــاركين فــي هــذه الــدورة لالتحــاق بــدورة متقدمــة تعقــد فــي جنيــف فــي 
مــارس )آذار( القــادم علــى هامــش اجتماعــات مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، وتغطــي هــذه 

الــدورة:

o  ،آليــات حمايــة حقــوق االنســان )المؤسســات الوطنيــة والدوليــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق االنســان
اللجــان الدوليــة والمقرريــن الخــواص التابعيــن لألمــم المتحــدة، االســتعراض الــدوري الشــامل(.

o  .آلية تقديم الشكاوى المتعلقة باالنتهاكات الواقعة على حقوق االنسان
o .الصياغة القانونية للتقارير الحقوقية
o  المتحــدة األمــم  فــي  والعامليــن  الخــواص  المقرريــن  مــن  بعــدد  االلتقــاء 

بــه. الملحــق  والمعــرض  الدولــي  األحمــر  للصليــب  الرئيســي  المقــر   وزيــارة 
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مواعيد هامة:

آخــر موعــد لتقديــم طلــب االنتســاب للــدورة ومــلء االســتمارة الخاصــة بذلــك هــو يــوم االثنيــن - 
.27/06/2016

سوف ُتجرى المقابات مع من يتم اختيارهم في المرحلة األولية في الفترة بين 28/6 – 1/7.- 
سوف يتم إعام المقبولين برسالة عبر البريد اإللكتروني يوم 3/7/2016.- 
ُتدفع الرسوم من ِقَبل الطلبة المقبولين في موعد أقصاه يوم الخميس 14/7/2016.- 

لمزيد من االستفسار يمكن التواصل عبر:
الهاتف: من األردن 962774983883+ أو من جميع أنحاء العالم 44757848855+ - 

 -summer.school@euromedmonitor.org :البريد اإللكتروني

  للتسجيل: امأل االستمارة الخاصة بالمدرسة الصيفية في موقع المرصد األورومتوسطي  
)https://goo.gl/2m4ODx : اضغط هنـأ(

في موعد أقصاه يوم اإلثنين 27/6/2016

https://docs.google.com/forms/d/1rxNy8Omx_3mE-eg7nhgZc_zmKcYfkZS_1uNUnR_083c/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rxNy8Omx_3mE-eg7nhgZc_zmKcYfkZS_1uNUnR_083c/viewform

