
 

 

 

 النظام األساسي 

  المباراة الوطنية حول المرافعة 
 -الدورة السادسة تحت شعار -

 المرافعة، فن من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام
 الرباط -بجامعة محمد الخامس اكدال  2022دجنبر  10السبت 

 

 المرصد المغربي للسجون، عم شراكة وتعاونبتنظم شبكة المحاميات والمحامين 

الدورة  ومنظمة جميعا من اجل إلغاء عقوبة اإلعدام، المجلس الوطني لحقوق االنسان

دورات سابقات  السادسة من المباراة الوطنية حول المرافعة، بعد أن نظمتها في

 .بمشاركة العشرات من المحاميات والمحامين من العديد من الهيئات

المشاركات والمشاركين ليبرهنوا ويتوخى المنظمون لهذه الفعالية، فتح الفرص أمام 

المحاماة ومهام نساء ورجال الدفاع في النهوض وحماية حقوق  عن أهمية مهنة

اإلنسان ودورهم في المطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدام ومعلوم أن الدورة السادسة تعقد 

 والعالم يخلد اليوم العالمي إللغاء عقوبة اإلعدام تحت شعار:

 )) معبد بالتعذيب ))عقوبة اإلعدام: طريق

ومن اجل المشاركات والمشاركين في المباراة، تقدم الشبكة النظام األساسي الخاص 

والذي يحتوي على القواعد التالية التي تضبط مراحل  سادسةبالمباراة في الدورة ال

  :المباراة

 :من يمكنه المشاركة

المباراة الوطنية للمرافعة، مفتوحة أمام كل محامية ومحامي مسجل بإحدى هيئات 

المحامين بالمغرب، ويتوفر على بطاقة التسجيل بالهيئة، ومارس المهنة فعليا ألكثر 

 .عشر سنوات الىمن ثالث سنوات 



 

 

 :موضوع المشاركة

عليه  يتعين على كل مشاركة ومشارك، تحرير مرافعة دفاعا عن شخص قد يحكم

مرشحات ومرشحين ممن يتم اختيارهم،  12بعقوبة اإلعدام وتقوم المباراة على تقديم 

 .دقيقة 15مرافعة شفوية علنية أمام لجنة التحكيم في مدة ال تتعدى 

 :إجراءات االختيار للمباراة

 :الترشيحات

يمكن لجميع المحاميات والمحامين المسجلين لدى هيئة من الهيئات من بين 

عشر سنوات، المشاركة في المباراة ويتعين على الى ثالث الممارسين ما بين 

 :الراغبات والراغبين في المشاركة

  https://forms.gle/8phfAtBzMQ4Jigss7ملئ االستمارة على  .1

بحرف من  (صفحتينكلمة ) 750ملخص لنقط مرافعتهم ال يتعدى ارسال  .2

 والسيرةصورة من البطاقة المهنية  ،Times New Roman بخط 14حجم 

 و plaidoiries2022@gmail.com الذاتية عبر البريد االلكتروني التالي

omdp.abolitionpdm@gmail.com  2022نونبر  20يوم قبل وذلك 

 . د23:59على الساعة 

 :لمشاركات والمشاركيناالنتقاء االولي ل

 ( مشارك 25) وعشرينخمسة سيتم انقاء اولي ل

 4000بحد أقصى  مإرسال النص الكامل لمرافعته ستوجب على المنتقيني -

عبر البريد مساًء  11:59الساعة  2022نوفمبر  30صفحات( قبل  5كلمة )

  و  plaidoiries2022@gmail.com االلكتروني التالي

omdp.abolitionpdm@gmail.com  

 

 :/ مرشح مرشحة 12 اختيار

 .مشارك نهائي في المباراة (12) اثني عشر اختيار سيتم
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ستتاح  وبالتالي، ،ةالنهائي الى المباراة )هن(ودعمهم)هن( ستتم دعوتهم  -

فرصة فريدة لحضور حدث وطني مهم ومقابلة العديد من المهنيين  م)هن(له

 القانونيين اآلخرين واألشخاص الملتزمين بإلغاء عقوبة اإلعدام.

 عبر الوسائل االلكترونية ويتم إشعار المشاركات والمشاركينتنشر الئحة  -

 المختارين من قبل اللجنة.المختارات و

تسلم للفائزة أو الفائز األول جائزة خاصة وهي عبارة عن تحمل كل نفقات اإلقامة 

 .والسفر للمشاركة في فعالية جهوية أو دولية تتعلق بموضوع إلغاء عقوبة اإلعدام

الثالثة األوائل. كما تقدم شواهد  لفائزينا او تتسلم جوائز من قبل المنظمين للفائزا

 المشاركة لجميع للمشاركات والمشاركين في المباراة.

 

 :2022 دجنبر 01 السبت افعات النهائية يومرالم

  يقدم المرشحات والمرشحون المختارون مرافعاتهم الشفوية بجلسة عامة أمام

مرتدون بذلتهم المهنية في مدة ال تتجاوز  وهم 2022دجنبر  10اللجنة يوم 

 .دقيقة 15

  يكون تقييم المرافعات المقدمة من المشاركين على أساس متانة التعليل، قوة

سالسة الخطاب وجودته، وعلى احترام المدة المحددة  اإلقناع، سالمة اللغة،

 .للمرافعة

  أسماء الفائزين يتداول عند نهاية المرافعات أعضاء لجنة التحكيم ويعلنون عن

 .وتختتم بذلك المباراة وتسلم الجوائز

  للمشاركات  المبيت(والتغذية )يتحمل المنظمون مصاريف التنقل واإلقامة

والوافدين من مدن بعيدة، وباقي المصاريف يتحملها  والمشاركين الوافدات

 المرافقين لهم المشاركون بما فيها مصاريف األشخاص

 ن قبولهم نشر صور وأشرطة عن الفعالية كلها تعلن المشاركات والمشاركو

المكتوبة أو المرئية لغرض  والصحافةالتواصل االجتماعي  عبر شبكات



 

 

ومرافعات المشاركين، كما يعبرون عن  اإلخبار واستعراض أشغال المباراة

 .باختيار المنظمين قبولهم نشر مرافعاتهم كاملة أو مقتضبة عبر كل الوسائل

 :تسليم الجوائز

 تسلم جوائز من قبل المنظمين للفائزين أو الفائزات األوائل الثالثة

جائزة خاصة وهي عبارة عن تحمل كل نفقات اإلقامة  الفائز األولتسلم للفائزة أو 

 .للمشاركة في فعالية جهوية أو دولية تتعلق بموضوع إلغاء عقوبة اإلعدام والسفر

 .في المباراة المشاركينكما تقدم شواهد المشاركة لجميع للمشاركات و 

 :مالحظة

مراجع مفيدة في الموضوع يمكن للمشاركات وللمشاركين االستفادة منها ومن 

 .معلوماتها في الملحق

 

 موارد مفيدة: 

 

 Droit international  

Etat des ratifications des traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme :  

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_fr 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 :  

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

visant à abolir la peine de mort, 1989 :  

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/2ndopccpr.aspx 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 

1984 : https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cat.aspx 

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, 2002 :  

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx 

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989 :  

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx 

Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 1981 :  

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_fr
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/2ndopccpr.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx


 

 

https://au.int/fr/treaties/charte-africaine-des-droits-de-lhomme-et-des-peuples 

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, 1990 :  

https://au.int/fr/treaties/charte-africaine-des-droits-et-du-bien-etre-de-lenfant 

 

 Maroc 

ECPM, mission d’enquête, « Voyage au cimetière des vivants, Enquête dans les couloirs de la mort 

marocains », 2013 : https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/ME-Maroc-2013-Fr.pdf 

ECPM, La peine de mort en droit et en pratique 2020 :  

https://www.ecpm.org/wp-content/uploads/flyer-maroc-280621-MD-planches-b.pdf 

ECPM, site web, page « Maroc » : https://www.ecpm.org/dans-le-monde/maroc/ 

 

 Torture et peine de mort 

Coalition mondiale contre la peine de mort, « https://worldcoalition.org/fr/campagne/20eme-journee-

mondiale-contre-la-peine-de-mort/ » 

«chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://worldcoalition.org/wp-

content/uploads/2022/06/BROCHURE_V4_8p_BD.pdf» 

 

 

 Accès à un avocat 

Coalition mondiale contre la peine de mort, « Avoir accès à un.e avocat.e une question de vie ou de 

mort » : https://worldcoalition.org/wp-content/uploads/2020/09/WD2020_Leaflet_FR-1.pdf 

Coalition mondiale contre la peine de mort, Fiche d’information pour les avocat·e·s de la défense, « Le 

droit à une représentation juridique effective » : https://worldcoalition.org/wp-

content/uploads/2020/09/WD2020_FactsheetLawyers_FR-1.pdf 
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