
 

 

 

 دعوة للمشاركة في 

  افعةرالمباراة الوطنية حول الم 
 - الدورة السادسة تحت شعار-

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

 

المرصد  عم شراكة و تعاونبتنظم شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة اإلعدام، 

ومنظمة جميعا من اجل إلغاء  المجلس الوطني لحقوق االنسان ،المغربي للسجون

 10الدورة السادسة من المباراة الوطنية للمرافعة يوم السبت  عقوبة اإلعدام،

المرافعة، فن من (ر: تحت شعا الرباط-جامعة محمد الخامس اكدالب 2022دجنبر

 (.ماجل إلغاء عقوبة اإلعدا

المحاميات والمحامين يقومون بأداء أدوار أساسية خالل المحاكمات، ويسهرون إن 

حماية الحق في الدفاع وضمان حقوق اإلنسان  العادلة، على قواعد المحاكمة

، موقع المحاماة دفاعا سادسةدورتها ال وكرامته، من هنا تجسد "مباراة المرافعة" في

للمساهمة في  والمحامين من كل الهيئاتعن الحق في الحياة وتشجيع المحاميات 

المتهمين فائدة الحق في الدفاع ل وتحصيناإلعدام  معركة المطالبة بإلغاء عقوبة

 .عقوبة اإلعدامحكام أل المعرضين

 

  :كيف يمكن المشاركة في المباراة

 الترشيحات المرحلة األولى:

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

  /7Jigss4phfAtBzMQ8https://forms.gle االستمارة على ملئ  .1

صورة من البطاقة (، صفحتين) كلمة 750ال يتعدى  المرافعةملخص ارسال  .2

  الذاتية عبر البريد االلكتروني التالي والسيرةالمهنية 

plaidoiries2022@gmail.com و 

https://forms.gle/8phfAtBzMQ4Jigss7
mailto:plaidoiries2022@gmail.com%20وارفاق


 

 

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

 . د23:59على الساعة 

 

 :لمشاركات والمشاركينل ولياألالمرحلة الثانية: االنتقاء 

  )ة(( مشارك25) وعشرينخمسة سيتم انقاء اولي ل

 5كلمة ) 4000بحد أقصى  مإرسال النص الكامل لمرافعته ستوجب على المنتقيني -

عبر البريد االلكتروني مساًء  11:59الساعة  2022نوفمبر  30صفحات( قبل 

  و  plaidoiries2022@gmail.com التالي

omdp.abolitionpdm@gmail.com  

 

 :في المباراة والمشاركيناالختيار النهائي للمشاركات  :لثةالمرحلة الثا

 .في المباراة نهائي )ة(مشارك (12) اثني عشر اختيار سيتم

ستتاح  وبالتالي، ،ةالنهائي الى المباراة )هن(ودعمهم)هن( ستتم دعوتهم  -

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

 القانونيين اآلخرين واألشخاص الملتزمين بإلغاء عقوبة اإلعدام.

 عبر الوسائل االلكترونية ويتم إشعار المشاركات والمشاركينتنشر الئحة  -

 المختارين من قبل اللجنة.المختارات و

يتحمل المنظمون مصاريف التنقل واإلقامة )التغذية والمبيت( للمشاركات 

والمشاركين الوافدات والوافدين من مدن بعيدة، وباقي المصاريف يتحملها 

 المشاركون بما فيها مصاريف األشخاص المرافقين لهم. 

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

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

األوائل. كما تقدم شواهد  الثالثة لفائزينا او لفائزاتتسلم جوائز من قبل المنظمين ل

 المشاركة لجميع للمشاركات والمشاركين في المباراة.

 

 المرافعة،إن المباراة الوطنية حول 

 مؤهالتهم نتحصي ينتتيح للمحاميات والمحاممناسبة فريدة 

 يسوتأكيد موقعهم األسا ومهاراتهمقدراتهم  واستعراض

 .إلغاء عقوبة اإلعدام وهيدفاعا عن قضية نبيلة 
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