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 م2019المخيم الصيفي القانوني 

 

 إيطاليا  - كامبوسإي  جامعة
 

المركز و  ،إيطاليا كامبوسإي  جامعةالهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع  يسر
 يةسنساسنواإل عدالةلل العالمي

 لكم قدمت نأ

 "ناا وحقوق ال  معما األ" فيالمخيم الصيفي القانوني 

 كامبوسإي  جامعة  

 إيطالياب( كومو) سنوفيدراتي في

 

 2019 يوليو 7 حداأل -يوليو  1االثنين   

 

 

 



 
 

 

 
 .2019يوليو 7 األحدإلى  ،يوليو 1من االثنين  ،واحد سبوعأ لمدة :الفترة

 ةجامعإلى  وأخذهم ،أو ليناتي مالبينساالمشاركين من مطار  ستقبالا) 2019يوسنيو  30 :الوصو  تاريخ
 .(المشاركين تسجيل إجراءات كمالإل كامبوسإي 

 مالبينسا مطارإلى  وتوصيل المشاركين ،كامبوسإي  جامعة من المغادرة) 2019يوليو  8 :المغادرة تاريخ
 .(ليناتيأو 

 :البرنامج

  يوليو 5 الجمعة – يوليو 1 االثنين :العمل ورش/  المحاضرات

 (الجمعة– الخميس- الثالثاء- االثنين)

 .(12.30- 09:00 ربعاءاأل ،15:30-9:00 التوقيت:

 مراسم الختام.

  16:00 الساعةيوليو: 7 األحد

 

 



 
 

 

 

 .امشارك   35إلى  15 بين سعة البرسنامج ما :المشاركين معدد

 تىح المطلوب دسنىاألالمسددين الرسوم للحد  المشاركين عددالبرسنامج في حال عدم وصول  لغاءإ سيتم)
 .(2019 يوسنيو 15

 .كل الدول :المشاركة الدو 

 .سنجليزيةاإل للغةبا ساسيةاألالمعرفة  مطلوب -والعربية  سنجليزيةاإل :البرنامج لغة

 :(وربياألالتحويل المالي  سنظام) سإتي  سيإي  :االمعتماد
guide_en.pdf-users-https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ects 

 

 .قطاربال ميالنإلى  زيارة( اظهر  ) يوليو 3 ربعاءاأل( 1 :الثقافية النشاطات

 سومالر  في مضمنة غير)أو  ،صابالب كوموإلى  يارةز  (اليوم طوال)يوليو  6 السبت( 2                    
 .فنيسياإلى  زيارة (من المشاركين المطلوب األدسنىالحد  طلب على وتتوقف

 

                            

 

 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/ects-users-guide_en.pdf


 
 

 

 

 

 

 

  ريال لغير األعضاء 4000 –ريال لألعضاء  3500 :التاجيل رسوم

 :تشمل الرسوم

 . 2019 يوليو (اصباح  ) 8 يومإلى  ،(اظهر  )يوسنيو  30فردية بحمام داخلي من يوم  غرفةفي  السكن (1
 .واحدة ووجبتين خالل اليوم فطارإ وجبة (2
  .سنشطةاأل خالل القهوة لتناول استراحة (3
ومي والعودة في ي ،كامبوسإي  جامعةإلى  ليناتيأو  مالبينسا ميالسنو مطار منبالباص  الترحيل (4

 .(رةغاد  والم   الوصول يومي) يوليو 8و يوسنيو  30
 .كوموإلى  صابالب واحدة يومية رحلة (5
 .قطاربال ميالنإلى  اظهر   واحدة زيارة (6
 .الدراسة وتمارين وراقواألعلى المستندات  للحصول سنترسنتاإلإلى  الدخولو  الدراسة مواد (7

 :بأ  معلًما

 قعيو  ،مينأالتخدمات  كامبوسإي  جامعة توفر ال كما ،الطيران تذاكر تشمل ال التسجيل رسوم -
 .الطبية التغطية فيها بما ،لرحلةل شامل مينأتعلى عاتق الزائر توفير 

 .يورو 45يكلف  كامبوسإي  في زائد يوم كل -
 المحددة ياماأل في كمجموعةتم وصولهم ومغادرتهم  ذاإالمطار  لىإو  من الطالب ترحيل سيتم -

 .(مالبينساليناتي ومطار  مطار) ليهاإبالمطارات المشار 
 



 
 

 

 

  :للمدرسة التعليمية دهدا األ

 وفيرت جلأ نم   شخاصاأل لب  ق   نم   مستمرال طلبالخالل  نم   الغالب في تحقيقها يتم سنسانحقوق اإل 
قها في حياتهم تحقي لب  س   عن البحث في ن و يبدؤ  سنساناإل حقوق  لمفاهيم استيعابهمبو  ،لهم الالزمة الحماية

 .مجتمعاتهمفي  كذلكو  ،وعائالتهمالخاصة 

 جعشعلى النهوض بالقيم والمعتقدات والمفاهيم التي ت   ركزي   سنساناإل حقوق  تعليم نإف ،هذا السياق ضمنو 
جعل هذه  جاهت وليتهؤ بمسالعام للفرد  همالف   نميمما ي   ،رفقائهم وحقوق  الخاصةعلى حماية حقوقهم  فراداأل

 .المجتمعات كل في ماثلةالحقوق حقيقة 

  بل ،تماعياالج القطاع سياقاتأو  الدولي يسنساسناإل القاسنون  على سنساناإل حقوق  وتحليل دراسة تقتصر الو 
الوطنية  المؤسسات نإف ،2014 عام في المتحدة مملألالجمعية العامة  لب  ق   نبحسب ما تم مالحظته م  

 والمشاريع المؤسسات"، فـسنساناإل حقوق  احترام تجاه يةمسؤولتكون لها  نأ يجب خرى األوالمشاريع التجارية 
مما  ؛لتقنيا والتطور الثروات وتنمية والتطوير االقتصادي التقدمتعزيز  علىلها القدرة  خرى األ التجارية

 برازإو ليل فحص وتح على تقومفالصيفية  المدرسةأما ، "سنسانتنعكس على حقوق اإل مؤثراتيتسبب في 
 .سنسانالتجارية وحقوق اإل سنشطةاأل بين المشترك الرابط

 داريةواإل ةخالقياأل مفاهيمال تضمنوبمفهوم شامل ي ،القاسنوسني المنظور خالل نم   يكون  سوففالتحليل  أما
 بموجب الدولة مالتزا على اسنتباههم بتركيز ن و المشارك يقوم سوفو  ؛مختلفتين سنظر بوجهتي ،يةوالتاريخ

 في دةالمتح مماأل بنيةبتحليل  ن و المشارك سيقوم المنظور هذا نم   ااسنطالق  و  ،والدولي الداخلي القاسنون  
  ."والعالج واالحترام الحماية"



 
 

 

 معةالس   دارةإو المجتمعية للشركات  يةمسؤولال جيدة بمفاهيم معرفة   ن و المشارك سيجنيالوقت سنفسه  فيو 
 . ادولي   الخاصة عماللأل وتوجيه معرفتهم في التنظيم الذاتي ،الستهالكيةا خالقيةاألوالنزعة 

 

 :والمنهجية نشطةاأل 

ق من الحصول على معرفة تامة بحقو  ن و المشارك تمكنيبحيث  امتناوله تميالدراسية والتدريب  النماذج
العمال وحماية البيئة  حماية :يأ) ؛بالمهارات المطلوبة للعمل بالمجال مدهيوتزو  ،عمالواأل سنساناإل

 .(خرهآ لىإو  خالقياألواالستثمار 

 ،التجارية خالقواألوالشركات  سنساناإل حقوق  في اجتماعيةو  يةخالقأو  واقتصادية قاسنوسنية معرفة الدراسة توفر
، القائمة مارساتالم فضلأباختبار  ايض  أستقوم الدراسة  كما ،سنسانعن اسنتهاكات حقوق اإل احصائي  إ وتحليال  

 انسنسفي مجال حقوق اإل الالزمة عملال دواتأو  العملية المعرفة   سنشطةاأل خالل من لتدريبا سيوفركما 
 .عمالواأل

 ،التفاعلية اتدو واأل النظرية الدراسة بجاسنبمنهجية تعليمية ودراسية وتدريبية  كامبوسإي  جامعة تستخدمو 
كما يكتسب الطالب مهارات عن كيفية تأطير  ،(وسنقاش حالة ودراسة دواراألالخرائط ولعب  باستخدام)

 .اف  سل   ةد  ع  الم   فاداتواإل ستراتيجياتاإلقائمة على  إسنسانحقوق  قل  القضايا لخ  

 

 

 



 
 

 

 :المقترحة المراجع قائمة

 ،الممارسةإلى  من المبادئ :سنسانوحقوق اإل عمالاأل ،سنوالن جوستي ،باولي – باومان دورتي -
 .2016 ،روتليدج

 يةمسؤولال في الشركات مساهمة في النظر عادةإ  ،باسو كوسنال ،باالزو جويدو ،باسكال – جيان -
 .ا رقم 19 الجزء - 2009،يةخالقاأل عمالاأل ،مجازي  كتعبير المافيا خالل من مجتمعيةال

 مراكز في يةالمجتمع الشركات يةمسؤول"مفاهيم الزبون ل ،بي سوليوان ،يهإ اللكسندر ،اتش اوبيوال -
 13-2006 .مجلة خدمات التجزئة والمستهلك ،"التسوق  تقييم في ثيرهاأوت بالمدينة التسوق 

(14):263-270. 
 ممأللللمفوضية العليا  المتحدة مماألمكتب  ،سنساناإل حقوق  في المتحدة مملأل رشاديةاإل المبادئ -

 .المتحدة
 العرض 98 بوسطن جامعة( 2018 ديسمبر 1)دمج النشاط االجتماعي  –توم سي دبليو  ،لين -

 .1535-2018 القاسنوسني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 :لىإ يميلإ رسالإ يرجىمن المعلومات فيما يخص التسجيل  لمزيد

contact@sba.gov.sa 

 :مع

 السفر. جوازواسم العائلة كما هو في  االسم -
 .الدراسي المؤهل -
 .الجنسية -

 .(م 2019 – 6 – 10) :للتاجيل يوم خرآ

 


