مسابقة المحاكم الصورية لحقوق اإلنسان للعام  2015بتنظيم من معهد راؤول والينبرغ والشبكة
العربية لحقوق اإلنسان
تشرين الثاني 2015
دعوة للطلبات

الخلفية والغايات:
يسر معهد راؤول والينب رغ لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني اإلعالن عن تنظيم مسابقة المحاكم الصورية بالتعاون مع
شبكة حقوق اإلنسان األكاديمية العربية ،و من دعم مالي من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدولي (سيدا).
ويتم تنظيم هذه المسابقة لمنح طلبة الحقوق المعرفة والمهارات لتطبيق ،أو دعم استعمال ،مبادئ حقوق اإلنسان في
إجراءات المحاكم والقرارات أثناء ممارستهم اليومية المستقبلية في المجال القانوني .كما تهدف المسابقة إلى تعزيز
وترويج التعليم القانوني حول حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ستصبح المسابقة أداة لزيادة إدماج مبادئ حقوق اإلنسان في التعليم القانوني ،والتوعية حول ضرورة اإلشارة إلى وتطبيق
مبادئ حقوق اإلنسان أمام المحاكم وفي أي شكل من أشكال الممارسة القانونية.
المسابقة:
القضية:
بما أن الغرض من هذا النشاط هو تعليم طالب الحقوق على استعمال مبادئ قانون حقوق اإلنسان أمام المحاكم المحلية،
بنيت المسابقة على قضية وهمية.
وستعكس القضية موضوع قانوني ذو صلة إقليمية وله أهمية حالية بالنسبة للجدل القانوني ضمن منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،وستصاغ ضمن اإلطار الموضوعي ألدوات حقوق اإلنسان الدولية التالية :اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان؛ العهد الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية ،واالجتماعية والثقافية؛ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل.
ستشكل القضية الوهمية ،والتي كتبها خبير قانون دولي حول موضوع معاصر قيد الجدل حاليا ومرتبطة بحماية حقوق
اإلنسان في السياق العربي ،أساس المسابقة التي تشمل األدوات المذكورة أعاله.
المسابقة – الجزء الكتابي والجوالت الشفوية:
سيقدم الطالب وقائع القضية في مذكرات كتابية في أيار من عام  ،2015والتي سيتم تقديمها بحلول شهر أيار من عام
.2015
ثم سيمنح الطالب فرصة المرافعة في جلسات مرافعة شفوية – جوالت تمهيدية  ،جوالت الدور نصف النهائي وجوالت
نهائية – أمام محكمة لحقوق اإلنسان الوهمية والتي تتألف من أساتذة أو خبراء في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
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سترعى الجامعة تونس ( 1كولية الحقوق و العلوم السياسية) الموقرة الجوالت الشفوية وسيدعى جميع الطالب إلى
حضور جلسات المرافعة الشفوية في تونس تشرين الثاني ( 2015يومي .)4-3
األهلية:
يحق لطلبة الحقوق المسجلين في سنوات الدراسة الثالثة والرابعة (الفصل السادس إلى الثامن) المشاركة في المسابقة ،كما
أن مشاركة الطالب طوعية.
ينبغي على الطالب المهتمين بتنمية مهاراتهم حول مبادئ حقوق اإلنسان إرسال طلباتهم الكترونيا إلى العنوان البريدي
االلكتروني الرسمي الموفر من قبل السلطات التنسيقية في جامعاتهم (أنظر أدناه) .وسيقع االختيار على أربعة مرشحين
من ذوي المؤهالت األكاديمية المتميزة للمشاركة في مسابقة المحاكم الصورية كأعضاء في فريقين مشاركين تسميهم كل
مؤسسة أكاديمية مشاركة.
سيقوم مدرب باإلشراف على وتوجيه كل فريق مشارك ،حيث سيكون هناك اثني عشر فريق ،فريقين لكل مؤسسة
أكاديمية مشاركة  ،وعضوين في كل فريق ،حيث يمثل كل فريق إما الفريق المتقدم بالمطالبة (المتقدم بالطلب أو الضحايا)
أو الطرف الذي قدمت المطالبة ضده (المستجيب أو الدولة).
أما المؤسسات األكاديمية المشاركة فهي :الجزائر (جامعة الجزائر  ،)1المغرب (جامعة الحسن الثاني) ،فلسطين (جامعة
بيرزيت) ،األردن (الجامعة األردنية) ،لبنان (جامعة بيروت العربية) وتونس (جامعة تونس .)1
ستكون اللغة الرسمية للمسابقة اللغة العربية الفصحى ،وسيتمكن الطالب من صياغة المذكرات والمرافعة أثناء الجوالت
الشفوية باللغة العربية الفصحى.
نشر الدعوة للطلبات:
ستقوم المؤسسات األكاديميةالمشاركة بنشر الدعوة الحالية على صفحتهم الرسمية ،ولوحات اإلعالنات الخاصة بالطالب،
ولوحات اإلعالنات الخاصة بالدوائر القانونية ذات الصلة ،خالل فترة ال تقل عن  15يوما تقويميا قبل الموعد النهائي
المحدد للتقدم بالطلبات (انظر أدناه).
التقدم بالطلبات:
ترسل الطلبات من المرشحين المحتملين الكترونيا إلى عناية السيد  /السيدة  ..................................على العنوان
االلكتروني التالي.............................:
محتوى الطلبات:
يعتبر المرشحين المحتملين مسؤولين عن التأكد بأن الطلب كامل :بأن الطلب قد أرسل إلى العنوان االلكتروني الرسمي
(أنظر أعاله) وبأن المعلومات والوثائق المطلوبة قد قدمت تبعا للدعوة الحالية.
يرفق بالطلبات الوثائق التالية ،إما على شكل وثائق ( )Wordأو (:)PDF
-

رسالة الحافز (صفحة إلى صفحتين حول خلفية المتقدم بالطلب وأسباب المشاركة في المسابقة)؛
سيرة أكاديمية كاملة (تحتوي على المؤهالت األكاديمية للمتقدم بالطلب ،مثل اإلصدارات ،المشاركة في
المؤتمرات الوطنية  /الدولية ،المشاركة في برامج  /فرق أبحاث ،الخ)؛
نسخ من العالمات والشهادات المرتقبة؛
إثبات على إتقان مهارات اللغة العربية الفصحى (القدرة على إجراء الدراسات باللغة الرسمية للمسابقة)؛

قد يؤدي عدم االمتثال بالمتطلبات أعاله إلى رفض الطلب.
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الموعد النهائي إلرسال الطلبات:
يرسل المرشحين المحتملين طلباتهم على البريد االلكتروني الرسمي الموفر من قبل المؤسسة األكاديمية المشاركة (أنظر
أعاله) ،بموعد أقصاه يوم اإلثنين 20 ،نيسان ،2015 ،الساعة  12منتصف الليل.
وسيؤدي عدم االلتزام بالموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى رفض الطلب.
عملية االختيار:
ستكون عملية االختيار مبنية على مبادئ العدالة ،والشفافية ،والتنافسية ،مما يسمح بالفرص المتساوية لجميع الطالب
المؤهلين ،وتشجع المشاركة المتوازنة جندريا في المسابقة.
بعد التقدم بالطلبات ،سيدعى عشرة ( )10مقدمي طلبات ناجحين إلجراء مقابلة شخصية ،بناء على المؤهالت األكاديمية.
وسيتم تقييم الطالب تبعا لمعرفتهم في المجاالت ذات الصلة المرتبطة بالمسابقة ،والحافز ،والمهارات اللغوية.
سترسل المؤسسات األكاديمية المشاركة أسماء المرشحين األربعة النهائيين الذين وقع االختيار عليهم ،وتشكيلة الفريقين
اللذين سيشاركان في المسابقة ،ودورهم في المسابقة ،إما كمقدم للطلب أو مستجيب ،بموعد أقصاه يوم الخميس الموافق
 30نيسان  ،2015الساعة  12منتصف الليل.
المواعيد النهائية والتواريخ المهمة:
-

تقديم الطلبات :موعد أقصاه يوم االثنين 20 ،نيسان ،2015 ،الساعة  12منتصف الليل.

-

اختيار الفريق :موعد أقصاه يوم الخميس 30 ،نيسان ،2015 ،الساعة  12منتصف الليل.

-

نشر القضية :االثنين 4 ،أيار .2015

-

إرسال األسئلة والتوضحيات الخاصة بالقضية :األحد 31 ،أيار.2015 ،

-

نشر األجوبة والتوضيحات الخاصة بالقضية :األحد 14 ،حزيران.2015 ،

-

تقديم المذكرات الخطية :الخميس 20 ،آب.2015 ،

-

الجوالت الشفوية 4-3 :تشرين ثاني .2015

ضابط االتصال في الجامعة :
قبل التواصل مع الشخص المذكور أدناه فيما يتعلق بمحتوى الطلب أو أي أسئلة أخرى محتملة ،الرجاء التعرف أكثر على
الدعوة الحالية لطلبات مسابقة المحاكم الصورية التي ينظمها معهد راؤول والينبرغ – الشبكة األكاديمية العربية لحقوق
اإلنسان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
السيد  /السيدة............................ :
البريد االكتروني.............................. :
العنوان البريدي............................... :
الهاتف...................................... :

نتمنى الفوز للفريق األفضل!
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