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 في القانون الدولي وحقوق الالجئین الفلسطینیین تدریبیة دورة
 2017كانون األول  12 – 7

 
 لتقدیم طلبات المشاركة في الدورة، الرجاء تعبئة االستمارة االلكترونیة عبر الرابط التالي:   

http://bit.ly/RLC_2017 
 

 2017تشرین الثاني  20لمھلة النھائیة لتقدیم الطلبات: ا
 

/بدیل في فلسطین  الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنةمركز الوعائدون  –ینظم مركز حقوق الالجئین 
كلیة  /العیادة القانونیة لحقوق االنسان و مؤسسة عامل الدولیةبیت عامل لحقوق االنسان / مع  الشراكة ب

، دورة في القانون الدولي وحقوق الالجئین التعاونمؤسسة ، وبدعم من لحكمةالحقوق لدى جامعة ا
 . 2017 كانون االول 12كانون االول لغایة  7الفلسطینیین من 

تتیح ھذه الدورة فرصة نوعیة لخریجي الحقوق والمحامین والباحثین والمدافعین عن حقوق اإلنسان في 
ة في حقوق الالجئین الفلسطینیین في اطار القانون الدولي لبنان لإلستفادة من محاضرات ودراسات معمق

 والنظام الدولي لالجئین.
 

 المنظمون: .1
مركز حقوق الالجئین/عائدون ھو ھیئة أھلیة مستقلة ومركز موارد لحقوق الالجئین الفلسطینیین  •

 1999األساسیة، وخاصة حق العودة. ویتبع المركز لمجموعة عائدون التي تأسست في العام 
المھتمة بالدفاع عن حقوق الالجئین الفلسطینیین في العودة إلى دیارھم األصلیة واسترجاع و

، وذلك باالستناد الى مبادئ القانون الدولي وقرارات 1948ممتلكاتھم التي اقتلعوا منھا منذ العام 
 األمم المتحدة ذات الصلة.

مؤسسة أھلیة فلسطینیة الھویة  المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة والالجئین ھو -بدیل •
في منطلقاتھا ومبادئھا وغایاتھا؛ یؤمن أن دوره یتركز في الدفاع عن حقوق الالجئین والمھجرین 
الفلسطینیین وذلك باالستناد إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي عامة، وقانون حقوق اإلنسان 

إلنسان الدولیة من قواعد تشّكل الدولي خاصة. یؤمن مركز بدیل أن ما تتضمنھ مواثیق حقوق ا
أداة نضالیة یمكن توظیفھا لتحقیق األھداف الوطنیة من جھة، وإطاراً یحدّد فلسفتھ، وعالقاتھ، 

 .ورؤیتھ في كّل المراحل وعلى كافّة المستویات
مؤسسة عامل الدولیة عن طریق برنامجھا الخاص بحقوق اإلنسان مع بیت عامل لحقوق اإلنسان  •

بھدف تطویر برامج متقدمة في التعلیم والتدریب على حقوق  2009أواخر العام  الذي تأسس في
 اإلنسان ولیكون مصدراً للمعرفة وللخبرة في مناصرة حقوق اإلنسان والحمایة القانونیة.

حیث ادخلت  ٢٠٠٨العیادة القانونیة لحقوق االنسان في كلیة الحقوق لدى جامعة الحكمة تأسست في  •
تشكل منھاجا إلزامیا لطالب الحقوق لدى . دیثة لكیفیة تدریس مادة الحقوق في لبناناسالیب تعلیمیة ح

الكلیة في حین توفر فرصا لبناء المھارات في مجال حقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الجنائي الدولي. كما تدعم العیادة القانونیة جھود منظمات المجتمع المدني في برامج 

 .ة وحمالت توعیة حول ھذه المجاالت القانونیة في لبنانتدریبی
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 :الداعمون .2
قامت مجموعة من الشخصیات االقتصادیة والفكریة  حیث ،1983في العام  تأسستسسة التعاون ؤم

الفلسطینیة والعربیة، بالمبادرة إلى عقد لقاء في العاصمة البریطانیة "لندن" والتداول في فكرة انشاء 
قادرة على دعم وتعزیز صمود الشعب الفلسطیني. ومن ھنا جاء میالد مؤسسة التعاون  مؤسسة فلسطینیة

في جنیف والتي تعمل على تمكین االنسان الفلسطیني وتعزیز الھویة، وقیم الحریة والدیمقراطیة وسائر 
 القیم االنسانیة.

 
 أھداف الدورة: .3

 وفي أوساطفي البرلمان ئین الفلسطینیین طرح ملف حقوق الالجأثبتت النقاشات والمداوالت التي رافقت 
الحكومات المتعاقبة، كما في وسائل االعالم طغیان ھاجس التوطین، وذلك على حساب فقر المعرفة 
باألساس القانوني لحقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف وفي مقدمتھا حق العودة وحق تقریر 

تماعیة والثقافیة لالجئین الفلسطینیین في اطار القانون المصیر وعالقتھما بالحقوق االقتصادیة واالج
الدولي لحقوق االنسان. كما عكست المیل الى التقلیص من واجب الدولة المضیفة ومسؤولیتھا عن توفیر 
الحمایة المؤقتة لھؤالء الالجئین، الى حین أن تتم عودتھم عبر منحھم ھذه الحقوق األساسیة، من دون 

عودة وبوضعھم القانوني كالجئین ومن دون إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولیاتھ المساس بحقھم في ال
 عن تطبیق القرارات الدولیة المتعلقة بھذا الحق.

المركز الفلسطیني لمصادر حقوق المواطنة /بدیل في و مركز حقوق الالجئین/عائدون ینظملذلك 
العیادة القانونیة لحقوق ولیة وفلسطین بالشراكة  مع بیت عامل لحقوق االنسان / مؤسسة عامل الد

الدورة الخامسة في القانون الدولي وحقوق الالجئین االنسان / كلیة الحقوق لدى جامعة الحكمة، 
میق المعرفة القانونیة وتعزیز المفاھیم المتعلقة بحقوق الالجئین أیام، بھدف تع 6الفلسطینیین لمدة 

الفلسطینیین في لبنان لدى الحقوقیین والناشطین في مجال حقوق اإلنسان، باالضافة الى العمل على 
تعزیز المفاھیم والمقاربات الحقوقیة المتعلقة بالصراع الفلسطیني اإلسرائیلي في أواسط الناشطین 

 الحكومیة الفلسطینیة واللبنانیة.منظمات غیر الحقوقیین وال
ترمي ھذه الدورة الى تزوید خریجي الحقوق والباحثین والمدافعین عن حقوق اإلنسان بالخبرات 
والمعرفة الالزمة للعمل والبحث في األطر القانونیة والحقوقیة والتشریعات الدولیة والمحلیة من أجل 

المنتشرین في العالم العربي خاصة في ظل ما نتج عن األزمة توفیر الحمایة لالجئین الفلسطینیین 
السوریة مؤخرا، المرتبطة بالحاجة إلى زیادة عدد الحقوقیین والخبراء في ھذه التشریعات المتعلقة 

 باللجوء وآثاره.
 

 مضمون الدورة في القانون الدولي وحقوق الالجئین الفلسطینیین: .4
كانون األول  12 الثالثاءكانون االول حتى یوم  7 خمیسیوم التمتد الدورة على ستة أیام بدءاً من 

وتتضمن محاضرات ألساتذة جامعیین وخبراء محلیین ودولیین وممثلین عن منظمات دولیة  2017
مخیمات فلسطینیة  الى ووكاالت األمم المتحدة وتتضمن أیضاً دراسة حاالت معمقة كما زیارات میدانیة

 في بیروت.
 

 :ن برنامج  الدورة المحاور التالیةبشكل أولي یتضم .5
 مدخل إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني .1
 العالقة بین القانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني .2
 )1967وبروتوكول  1951النظام الدولي لالجئین (معاھدة  .3
 والقانون الدولي اإلنسانيحق العودة في القانون الدولي لحقوق االنسان  .4
 محاوالت إقامة الدولة الفلسطینیة: منظور تاریخي وقانوني  .5
 االساس القانوني للجنسیة الفلسطینیة من منظور تاریخي .6
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 واقع حقوق المواطنة لالجئین الفلسطینیین في فلسطین التاریخیة (الضفة الغربیة وغزة، .7
 ).1948االردن، االراضي المحتلة  

 لقسري للسكان وسیاسات اسرائیل في تھجیر الفلسطینیینجریمة النقل ا .8
 واقع حقوق الالجئین الفلسطینیین في لبنان: ھل من جدید؟ .9

 والمسؤولیة؟ني الفلسطیني: الدور لجنة الحوار اللبنا .10
 حمایة الالجئین الفلسطینیین من سوریا داخل مناطق عملیات األونروا وخارجھا  .11

 : طاولة مستدیرةالالجئین)ؤون المفوضیة السامیة لش –(االونروا 
 المواثیق العربیة لحقوق االنسان وحمایة الالجئین. .12
 الحملة العالمیة لمقاطعة اسرائیل: األساس القانوني واالنجازات .13
 .السوریة اعقاب االزمةفي دول االتحاد االورروبي في  اللجوء  الفلسطیني .14
ألة جاه الشعب الفلسطیني  ومسقراءة في تقریر االسكوا حول "الممارسات االسرائیلیة ت .15

 الفصل العنصري (االبارتاید).
 

 مالحظة: یتضمن البرنامج زیارات میدانیة لمخیمي شاتیال وبرج البراجنة.
 
 الفئة المستھدفة: .6

ً عن حقوق اإلنسان من المقیمین في لبنان.  40سیتم اختیار  ً ومدافعا ً وباحثا ً ومحامیا وستعطى حقوقیا
والجدیر بالذكر أن عملیة اختیار المشاركین /ات ستتم  سنة. 35ذین ھم دون الـ األولویة للمرشحین ال

 على أساس الجدارة واإللتزام بحضور الدورة كاملة كما سیؤخذ بالمساواة في الجندر.
 

 الناحیة التنظیمیة واللوجستیة: .7
 الدورة مجانیة للمشتركین/ات الذین سیتم قبولھم/ن. •
 تعقد الدورة في بیروت. •
 طي المنظمون كلفة السفر الى لبنان واإلقامة لمن یرغب في القدوم الى لبنان من الخارج.ال یغ •
ً  2017كانون األول  12الى  7تعطى المحاضرات من  • رابعة وال بین الساعة التاسعة صباحا

 والنصف من بعد الظھر.
  .تعطى كافة المواد باللغة العربیة  •
 

 الطلبات:كیفیة تقدیم  .8
 االلكترونیة عبر الرابط التالي: نضمام الى البرنامج الرجاء تعبئة االستمارةلتقدیم طلبات اإل •

7http://bit.ly/RLC_201 
 2017تشرین الثاني  20المھلة النھائیة لتقدیم الطلبات:  •
 یتم قبول الطلبات تباعاً، وبالتالي نشجع تقدیم الطلب بأسرع وقت ممكن. •
البرید اإللكتروني التالي:  للمزید من المعلومات، یمكنكم مراسلتنا على •

aidoun2013@hotmail.com        
 ل مؤسسة التعاون الدورة في القانون الدولي وحقوق الالجئین الفلسطینیین ممولة من قب •


