
 

 
 

 
 
 

 

 

 مشاركة فيلل طلباتال قبول بدء

 

 2013لعام في القانون والنزاعات المسلحة االقليمية الصيفية المدرسة 

 2013أيلول  13لغاية  2من 

 لبنان -بيروت 

 

 تعبئة ء الرجا، لتقديم طلبات المشاركة في المدرسة الصيفية

 االستمارة االلكترونية على الرابط التالي:

http://bit.ly/2013summerschool 

 

 

 2013حزيران  15المهلة النهائية لتقديم الطلبات: 
 

وهو جزء من مؤسسة عامل، بالتعاون مع كلية الحقوق في ينظم بيت عامل لحقوق اإلنسان 

على لثة للسنة الثاالمدرسة الصيفية في القانون والنزاعات المسلحة جامعة الحكمة في بيروت، 

 .2013أيلول  13أيلول و 2التوالي بين 

 

تتيح المدرسة الصيفية فرصة نوعيّة لخرّيجي الحقوق والمحامين والباحثين والمدافعين عن 

وتدريب العربية لالستفادة من محاضرات ودراسات معّمقة حقوق اإلنسان في لبنان والدول 

 الجنائي الدولي. متقدم في القانون الدولي اإلنساني والقانون
 

 هداف المدرسة الصيفية في القانون والنزاعات المسلحةأ

تبرز ، في ظل ما شهده لبنان وما زال يشهده العالم العربي من نزاعات مسلحة وعنف مسلح

الحاجة في مجتمعاتنا العربية إلى ترسيخ مفاهيم القانون الدولي اإلنساني الهادفة إلى حماية 

التشريعات مجال في ء منطقة حاجة إلى زيادة عدد الحقوقيين والخبراوقد لمست ال، المدنيين

 ه.الدولية والمحلية المتعلقة بالنزاع وآثار

 

ترمي المدرسة الصيفية في القانون والنزاعات المسلّحة إلى تزويد خريجي الحقوق إضافة إلى و

والبحث في األطر الالزمة للعمل بالمعرفة والخبرات الباحثين والمدافعين عن حقوق اإلنسان 

وفي حاالت المسلّحة النزاعات ء القانونية من أجل توفير الحماية للمدنيين واألعيان المدنيّة أثنا

 لياتها في القانون الجنائي الدولي المعاصر.آلمفهوم العدالة الدولية ونظرة معمّقة مع الطوارئ 
 

http://bit.ly/2013summerschool
http://bit.ly/2013summerschool


 مضمون المدرسة الصيفية والمنهجية المتبعة

أيلول  13جمعة أيلول حتى يوم ال 2من يوم االثنين  ء  على أسبوعين بد تمتد المدرسة الصيفية

محليين ودوليين وممثلين عن منظمات ء وتتضمن محاضرات ألساتذة جامعيين وخبرا 2013

 2013 ةورفي دالمدرسة الصيفية في القانون والنزاعات المسلحة الى حد اآلن، تحظى دولية. 

ليب األحمر، هيومن رايتس ووتش والجمعية الدولية اللجنة الدولية للصمن تأييد ومساهمة 

 للقانون العسكري وقانون الحرب في سان ريمو.

 

من  محاضرات لخبراء في القانون الدولي 2013يتضمن جدول أعمال المدرسة الصيفية لعام 

الدكتور حسن بينهم من قيمين وعرب من بينهم أساتذة لبنانيين الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

. ومن الخبراء االنساني الدوليالدكتور بطاهر بوجالل وهما خبيران في القانون وجوني 

الدوليين يشار الى مساهمة العميد بين كالبي، القاضي العسكري وعضو في الجمعية الدولية 

 للقانون العسكري وقانون الحرب )معهد سان ريمو(.

 

من حاالت حقيقية أو من وحي أسلوب دراسة الحاالت سواء المدرسة الصيفية نهجية متعتمد 

مختلف في  متقدمة بمهاراتالمشاركين  دّ تمسالخيال، باالضافة الى لعب أدوار ومحاكم صورية 

 .ميادين التطبيقية للقانون الدوليال

 

 عبر الربط التالي: ٢٠١٢نكم االضطالع على برنامج المدرسة الصيفية لعام يمك

http://bit.ly/LOAC_program2012 

 

 الفئة المستهدفة

من  باحثين ومدافعين عن حقوق االنسانمشاركا من حقوقيين ومحامين و 35سيتم اختيار  -

 لبنان والعالم العربي.

 سنة.  35ـــ ستعطى األولوية للمرشحين الذين هم دون ال -

 .ارة وااللتزام بحضور الدورة كاملةى أساس الجدلمشاركين علاعملية اختيار ستتم  -

 الجندر.عين االعتبار التكافؤ في سيؤخذ ب -
 

 فرص بحثية

بحاث تتناول إحدى أ تحضير فرصةمشاركين  4ألفضل سيتاح في ختام المدرسة الصيفية 

وأخصائيين ء تحت إشراف خبرا ،القانون الجنائي الدولي جوانب القانون الدولي اإلنساني أو

 الصيفية خالل األشهر الثالث الالحقة للمدرسة، أكاديميين وعاملين في منظمات محلية أو دولية

من ن ولمشاركا أبرز كنميت. كما سليف هذه األبحاثسيغطي بيت عامل لحقوق اإلنسان تكاو

 .سبات مشابهةاومن في دورات الحقة لمساهمة في التدريب على القانون الدولي اإلنساني ا
 

 الناحية التنظيمية واللوجستية

]خمسون دوالرا[ تدفع في  $50سيطلب من كل مشارك تم قبول طلبه مساهمة مادية قيمتها  -

 المرحلة ما بعد قبول الترشيح. 

 ، لبنان.تعقد المدرسة الصيفية في بيروت -
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تاسعة الساعة ال، من 2012أيلول  13وتستمر لغاية  2012أيلول  2تبدأ الجلسات يوم االثنين  -

 لغاية السادسة عصرا.صباحا 

، وستكون الترجمة متاحة حين مداخالت المحاضرين تعطى كافة المواد باللغة العربية -

 األجانب. 

من خارج لبنان ولعدد  دمينللمشاركين العرب القاء ن اإليوابيت عامل لحقوق اإلنسايؤمن  -

 خالل فترة المدرسة الصيفية. ركين المقيمين في لبنان خارج بيروتامن المشقليل 

من خارج تذكرة السفر للمشاركين القادمين كلفة نصف يغطي بيت عامل لحقوق اإلنسان  -

 لبنان.

وستكون الّشهادات بجميع أيام المدرسة الصيفية ا لتزمواشهادات للمشاركين اللذين ستمنح  -

 مصدقة من قبل مؤسسة عامل وجامعة الحكمة.

 

 كيفية تقديم الطلبات

تعبئة االستمارة االلكترونية على الرابط ء الرجا، لتقديم طلبات اإلنضمام إلى المدرسة الصيفية

 التالي:

http://bit.ly/2013summerschool 

 

 2013حزيران  15المهلة النهائية لتقديم الطلبات: 
 

 جع تقديم الطلب بأسرع وقت ممكن.وبالتالي نشتباعا، يتم قبول الطلبات 
 

   يمكنكم مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي:، للمزيد من المعلومات

lawsummerschool@gmail.com 

 

 المدرسة الصيفية في القانون والنزاعات المسلحة ممولة من قبل

 The Open Society Institute OSI 
 
 

 2013أيلول  13 –أيلول  2 التاريخ

 لبنان، بيروت، مؤسّسة عامللدى بيت عامل لحقوق اإلنسان  الجهات المنظمة

العيادة القانونية لحقوق االنسان في كلية الحقوق لدى جامعة الحكمة 

 في بيروت

 بعثة بيروت للجنة الدولية للصليب األحمر،  2012شركاء دورة 

 ي للمفوض السامي لحقوق االنسان في بيروتالمكتب االقليم

 هيومن رايتس واتش

 المكتب االقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت

 معهد )آسر( الهوالندي في الهاي 

 منظمة نداء جنيف

 القوات المسلّحة اللبنانية
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 نقابة المحامين في بيروت

 نقابة المحامين في طرابلس

 معهد الدروس القضائية في بيروت

 كز رصد آثار األلغام، جامعة البلمندمر

 عدل بال حدود

مشاركا من حقوقيين ومحامين وباحثين ومدافعين عن  35سيتم اختيار  الفئة المستهدفة

 حقوق االنسان من لبنان والعالم العربي

خبراء وأساتذة جامعات محليين ودوليين وممثلي منظمات دولية  المحاضرون

 ووكاالت األمم المتحدة

 العربية غةالل

من خارج مين للمشاركين العرب القادء المدرسة الصيفية اإليواتؤمن  االقامة / تذاكر السفر

 كين المقيمين خارج بيروت .ارمن المشقليل لبنان ولعدد 

السفر للقادمين تذكرة كلفة لحقوق االنسان نصف يغطي بيت عامل 

 من خارج لبنان.

 ين متفوقينمشارك 4فرص بحثية لـ 4 الفرص البحثية

المهلة النهائية لتقديم 

 الطلبات

 2013حزيران  15

 www.amelhumanrights.wordpress.com للمزيد من المعلومات

lawsummerschool@gmail.com 
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