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« There will be no peace on this planet as long
as human rights are violated somewhere in
the world »
René Cassin, 1968
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رسوم التسجيل ٨٠٠يورو
نفقات السفر واالقامة من سكن وطعام وتنقل تقع عىل عاتق املشاركني
التسجيل عرب اإلنرتنت عىل هذا املوقع www.iidh.org :
ولن يتم قبول وال معالجة الطلبات الغري مستوفية للرشوط املطلوبة

املعهد الدويل لحقوق االنسان

هذه الدورة تقدم دراسة شاملة للقانون الدويل والقانون املقارن لحقوق
االنسان بتوجيه من خرباء يف هذا املجال من مناطق مختلفة من العامل
تتو ّجه عىل وجه الخصوص إىل:

وحتى يتم النظر يف طلبات القبول يجب إرفاق كافة املستندات التالية :
 موجز عن السرية الذاتية نسخة من الدبلوم الجامعي االخري -صورة شخصية

الطالب يف مستوى عال يف العلوم القانونية والسياسية واالنسانية
واالجتامعية
املدرسني و الباحثني
أعضاء املهن القانونية وكل مهنة متعلقة بحقوق االنسان
املسؤولني الوطنيني والدوليني
أعضاء املنظامت غريالحكومية

ويجب ارسالها كاملة اىل املعهد قبل تاريخ  ٤نيسان ٢٠١٦

تنظم هذه الدورة بدعم من:

يتم قبول املرشحني من خالل دراسة ملفاتهم من قبل لجنة اإلختيار وذلك
تحت مسؤولية األمني العام للمعهد

مجلس األمة
رئيس الوزراء الفرنيس
وزارة الدفاع
املنظمة الدولية للفرانكفونية
مجلس الشيوخ
مجلس أوروبا
مبساهامت من املمثلية الدامئة لحكومة الدامنارك و املمثلية الدامئة
لحكومة لوكسمبورغ لدى مجلس أوروبا
مدينة سرتاس بورغ
منطقه االلزاس
نقابة املحامني يف سرتاس بورغ
جامعة سرتاس بورغ
كلية القانون و العلوم السياسية و الترصف بسرتاسبورغ
مؤسسة فريدريش ناومان
مركز جينيف لتعزيز حقوق اإلنسان والحوار الشامل

تصلكم رسالة القبول عن طريق الربيد العادي والربيد اإللكرتوين بعد خالص
معلوم  ٢٠٠يورو كتأكيد نهايئ ملشاركتكم  -غري قابل لإلسرتداد ويت ّم خصمه
من معلوم التسجيل
رشوط القبول
يجوز قبول املرشحني الذين:
يجيدون اللغتني الرسميتني للدورة :اإلنجليزية و الفرنسية
يفضل إجادة اللغة األخرى ملتابعة كافة الدروس و املناقشات
ال توجد ترجمة فورية
الدورات التمهيدية واألساسية  :الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية والروسية
والعربية
الدورات املوضوعية واملتعمقة :الفرنسية أو اإلنجليزية
الدورات الخاصة :الفرنسية ،اإلنجليزية
لديهم عىل األقل شهادة جامعية بأربع سنوات دراسية (ماجستري ،ماجستري
 1أو ما يعادلها(.
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الدورات
تعقد جميع الدورات واملؤمترات يف جامعة سرتاس بورغ
معهد الحقوق1 Place d’Athènes 67000 Strasbourg ,
يطلب من املشاركني االمتثال للقواعد االساسية املنطبقة يف كل مؤسسة
أكادميية

املعهد الدويل لحقوق االنسان

إستثنائيا ،الذين لديهم خربة واسعة مرب ّرة بشهادة يف مجال حقوق اإلنسان
مكتسبة يف هيئة حكومية أو منظامت حكومية دولية أوغري حكومية أو
اللذين ميكنهم إثبات خربة مامثلة
ألسباب تنظيمية ومن أجل الحفاظ عىل نوعية التعليم ،يحدد عدد
املشاركني يف كل دورة مع مراعاة االحتياجات التدريبية ذات األولوية يف
مختلف البلدان واملناطق يف العامل (مبا يف ذلك البلدان النامية(.

يتوجب عىل املشاركني املتابعة باجتهاد وحضور كافة املحارضات
واملؤمترات املقدمة باللغة االنجليزيه والفرنسية طوال مدة الدورات
واحرتام األوقات املشار اليها يف املواعيد املحددة

املساعدة املالية :

ان كل مباردة أو نشاط يقع خارج الربنامج التعليمي للدورات ال يدخل
ضمن مسؤولية املعهد

يف حاالت استثنائية ،ميكن الحصول عىل متويل جزيئ لتغطية تكاليف
ا لتسجيل

مدير الدراسات هو املسؤول عن حسن سري العمل يف الدوره والتواصل
مابني املشاركني واملعهد

يرفق مع طلب القبول املستكمل لكافة رشوطه :
 رسالة تبني الدوافع والبواعث للتقدم بهذا الطلب -رسالة توصية

وثيقة النجاح
يف نهاية الدورة سيكون هناك اختبار كتايب من عرشين سؤاال متعدد
الخيارات موضوعني من قبل أساتذة الدورة .وقد متت صياغة هذه االسئلة
باللغة الفرنسية واالنجليزية وميكن للمشاركني استخدام قاموس ثنايئ
اللغة .وسيحصل املراجعون الذين اجتازوا هذا االختبار عىل وثيقة نجاح
من املعهد العاملي لحقوق االنسان وأما الذين فشلوا فيه فسيحصلون عىل
وثيقة تثبت حضورهم

يتم إعالم املرشحني بنتيجة طلبات مشاركتهم عن طريق الربيد

تقوم لجنة املنح الدراسية بدراسة طلباتهم
تعطى األولوية للمتقدمني من البلدان النامية
يتم اإلعالم عن نتيجة طلب املساعدة املالية للمرشحني عن طريق الربيد
اإللكرتوين و العادي
كل شخص يتلقى املساعدة املالية سيتوجب عليه االلتزام مبتابعة التعليم
كامال خالل األسابيع الثالثة
الميكن الحصول عىل أية مساعدة مالية اضافية بعد قرار اللجنة
يف حالة عدم دفع املبلغ املطلوب من معاليم التسجيل أو اإلقامة ـ مبا يف
ذلك مبلغ  ٢٠٠الذي يسدد قبل تاريخ  ١أيّار ـ يقع فقدان املساعدة املالية
كاملة
ونظرا للعدد املحدود للمنح الدراسية من قبل املعهد فمن املستحسن
للمشاركني االتصال بالهيئات الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية،
واملنظامت الدولية ،واملؤسسات األكادميية ،واملؤسسات واملنظامت املختلفة
واملانحني املحتملني للمساعدات املالية
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املعهد الدويل لحقوق االنسان

الصحة /الحادث

االقامة

يجب عىل كل مشارك تقديم ما يثبت التأمني ضد الحوادث
ان املعهد ال يتحمل بأي حال من االحوال النفقات الطبية للمشاركني خالل
فرتة اقامتهم يف سرتاس بورغ

سكن اختياري مقرتح من مقر الجامعة )(CROUS
كام انه ال يوجد أي اتصال WIFI

تأشرية دخول شنغان
نلفت إنتباهكم إىل آجال الحصول عىل تأشرية الدخول التي تصل إىل ثالثة
أشهر عىل األقل
التسجيل االداري لكل املشاركني  :السبت  ٢متوز ٢٠١٦
من الساعة الثامنة إىل الساعة الثانية عرش والنصف صباحا
من الساعة الواحدة والنصف إىل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال

اذا رغبتم بحجز غرفة من  ١إىل  ٢٣متوز  ٢٠١٦يجب تسديد رسومها اىل
املعهد عند تسجيلكم االداري علام انها غري قابلة لالسرتداد
ـ غرفة فردية بدون حامم و مرحاض (يوجدان يف نفس الطابق(
ـ غرفة فردية فيها بيت حامم خاص (عدد محدود(
ـ شقة ستوديو فيها بيت حامم ومطبخ (عدد محدود(
أية ليلة اضافية يتم سداد مصاريفها مبارشة اىل مقر الجامعة)(CROUS
ان املعهد غري مسؤول عن أية صعوبات تتعلق بظروف السكن التي هي
من مسؤولية مقر الجامعة
يحق لكل مشارك البحث لنفسه عن سكن يف حال عدم رغبته باالقامة يف
مقر الجامعة
املطاعم
ميكن تناول وجبات الطعام يف املطعم الجامعي بتكلفة مثانية يوروات
للوجبة الواحدة وسيتم االعالن عن االماكن يف وقت الحق
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DIPLOMA OF THE INTERNATIONAL
INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS
Regulations governing the award of the diploma
ARTICLE 1
The Diploma of the International Institute of Human Rights is open to
participants of the Institute’s annual teaching session who already have
extensive knowledge of International and Comparative Human Rights Law.
The Diploma exam is open only to those already possessing a
postgraduate degree or equivalent (Master’s or higher). The
Institute’s Diploma is distinct from the session’s Participation Certificate
which is designed to test general knowledge acquired during the Session.
ARTICLE 2
Participants meeting the requirements outlined in Article 1 and who
demonstrate a special competence in the area of human rights through
their scientific works or professional experience may be registered to
participate in the Diploma exam. Permission to sit for the diploma exams
is granted by the Institute’s competent commission.
ARTICLE 3
Only candidates who have been selected by the Institute’s competent
commission will be allowed to sit for the Diploma examinations.
ARTICLE 4
Examinations take place in Strasbourg on the dates indicated on the
session’s schedule, in French or English, as chosen by the candidate.
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ARTICLE 5
The examination consists of:
1 – A test of pre-admissibility:
Consisting of a 5 hour written exam. Candidates will be given a choice
between two subjects pertaining to international and comparative human
rights law.A minimum grade of 12/20 is required in order to participate in
the test of admissibility (Candidates having earned the grade of 10/20
on the written exam will automatically receive the Certificate of the
International Institute of Human Rights).
2 – A test of admissibility:
Consisting of a practical exercise pertaining to a casus relative to one
or/and the other of the universal or regional systems of human rights
protection(the United Nations Human Rights Committee , the Inter
American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights,
the African Commission of Human and Peoples Rights).
Each candidate must prepare an argumentation and defend it orally 24
hours after drawing his subject.
A minimum grade of 12/20 is required in order to participate in the final
oral exam.

3 – A final oral exam:
Consisting of a presentation in the form of an exposé/discussion (2 hours
of preparation without any documentation) on a subject pertaining to
international human rights protection. Candidates must have a minimum
grade of 12/20 to be admitted to the final exam.
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ARTICLE 6
The Jury for the pre-admissibility is composed of a minimum of four
members. The Jury for the admissibility exam is composed of a minimum
of two members. The Jury for the final admissions exam is composed of a
minimum of three members.
ARTICLE 7
1- The admissions Jury may, in exceptional cases, award the mention
“CUM LAUDE”
2- Should the candidate be on the borderline of the average required, the
Jury may grant him the possibility to receive the Diploma by preparing
a memoir on a subject chosen by the Jury and following the terms and
conditions set by the Jury. This memoir must be addressed to the Institute
at the latest by March 31 of the following year. The Diploma will be
delivered subject to the Jury’s appreciation of the memoir.
ARTICLE 8
The Jury’s decisions are not subject to appeal.
In 2015, the two subjects proposed to the candidates for the
written exam were:

٢٠١٥ الشهادة
تبعات إنتهاكات اإللتزامات التعاهدية يف مادة حامية حقوق اإلنسان
كيف ت ٌضمن املصلحة العليا للطفل بفعال ّية يف املعاهدات الدولية لحامية
حقوق اإلنسان
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