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ینظم المعھد الدولي لحقوق اإلنسان والسالم الثانویة الفرنسیة تیودور مونود بنواكشوط مسابقة بالغة الشباب الموریتاني السادسة لحقوق 
اإلنسان یوم الثالثاء 13 دیسمبر 2202 في نواكشوط ، بالشراكة مع سفارة فرنسا في موریتانیا والوكالة الفرنسیة للتعلیم في الخارج 

والمعھد الفرنسي بموریتانیا

من  محددة  حاالت  بإبراز  للشباب  یسمح  تربوي  مشروع  ھي  اإلنسان  حقوق  أجل  من  الموریتاني  الشباب  بالغة  مسابقة 
الحاضر  الجمھور  یواجھ  المستقبلیین،  المحامین  فبفضل   ، واستنكارھا  العالم  أنحاء  جمیع  في  اإلنسان  حقوق   انتھاكات 

یتم  ما  غالبًا  التي  اإلنسان  حقوق  انتھاكات  من  مواقف  المناسبة  بھذه  عام  تنشر كل  التي  المرافعات  مجموعة  وقراء 
لالشمئزاز. مثیرة  دائما  كونھا  رغم  تجاھلھا 

بم یتعلق األمر؟

فضح انتھاك حدیث وحقیقي لحقوق اإلنسان من خالل 
. كتابة مرافعة

إذا تم اختیار مرافعتكم من قبل المنظمین فسوف 
تقدمونھا للجمھور وألعضاء لجنة التحكیم.

المسابقة مفتوحة أمام لشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 14 
و 18 عاًما والمسجلین في إحدى ثانویات الجمھوریة 

اإلسالمیة الموریتانیة، أو أعضاء في جمعیة موریتانیة، كما 
یجب أن یشرف علیھم شخص بالغ مسئول.

ن. • إدانة انتھاك من انتھاكات حقوق اإلنسا
زاز؛ • التعبئة والدفاع عن قضیة قریبة من قلبك، تسلیط الضوء على موقف مثیر لالشمئ

.
• تطویر مھارات جدیدة (البحث الوثائقي ، الملخص، الجدل، البالغة، إلخ)

المشاركة في یوم مليء بالعواطف مع العدید من الشباب المشاركین مثلك، أمام جمھور یقظ ولجنة تحكیم مرموقة. •
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لمن تحق المشاركة؟

لم المشاركة؟
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أین؟
في نواكشوط الفرنسیة أو العربیة

مفیدة معلومات 
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متى ؟بأي لغة؟
الثالثاء 13 دیسمبر 2022

كیف ؟

د. الخطوة 1: البحث عن قضیة ملموسة وحدیثة من انتھاك حقوق اإلنسان، یمكن أن تكون حالة عامة أو حالة خاصة تتعلق بشخص مضطھ

. الخطوة 2: إعداد ملف المرافعة وإرسالھ في موعد أقصاه الثالثاء 8 نوفمبر 2022
: یجب أن یحتوي ھذا الملف على

. • عنوان المرافعة
وع. • أسباب اختیار الموض

. • الوثائق والموارد المستخدمة

ول؛ • العناوین (وسائل االتصال الكاملة) للتالمیذ الذین یشكلون الفریق (شخص واحد أو فریق من شخصین) وعنوان الشخص البالغ المسئ
. (PDF أو بى دى أف Word وورد) النص الكامل للدعوى بصیغة إلكترونیة •

. یجب أال تتجاوز المرافعة 6800 حرفًا بما في ذلك المسافات ویجب أن تستمر شفھیًا ما بین 7 و 8 دقائق كحد أقصى
الخطوة 3: االطالع على قائمة المتأھلین للتصفیات النھائیة المنشورة یوم الخمیس 17 نوفمبر 2022 على الموقع اإللكتروني للمعھد 

وط. الدولي لحقوق اإلنسان والسالم (www.2idhp.eu) والمتاحة لدى الثانویة الفرنسیة تیودور مونود في نواكش

وع. یتم اختیار 8 إلى 10 مرافعات وفقًا لنوعیة النقاش وأصالة الموض

.
في حالة الوصول للمرحلة النھائیة یوم الثالثاء 13 دیسمبر 2202 في نواكشوط ، یتوجب تحضیر العرض الشفوي لمناقشتھ. وفي حالة 

المشاركة ضمن فریق یجب على كل عضو في الفریق أن یرافع ویجب أن یوزع وقت التحدث بین عضوي الفریق بصفة متساویة

وستحكم لجنة التحكیم على المحتوى والشكل وستولي اھتماًما خاًصا ألصالة الموضوع وجودة العرض الشفھي وطبیعة الحجج المقدمة 
والحلول المطروحة.
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الجدولة

الخمیس 1 سبتمبر 2022
إطالق التسجیل للمشاركة في المسابقة

التسجیل عن طریق النموذج المعروض أدناه

األربعاء 5 أكتوبر 2022
یوم تكوین لصالح المدرسین في نواكشوط

الثالثاء 8 نوفمبر 2022
آخر موعد للتسجیل وإرسال المرافعات

الخمیس 17 نوفمبر 2022
إعالن المتأھلین للتصفیات النھائیة

الثالثاء 13 یسمبر 2022
 نھائي النسخة السادسة من مسابقة بالغة الشباب

الموریتاني من أجل حقوق اإلنسان
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اثنانواحدعدد األشخاص الراغبين في الترافع:

المشارك رقم1:

االسم واللقب:

أنثىذكرالجنس:

تاريخ الميالد:

الجنسية:

البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف:

العنوان في موريتانيا:

المشارك رقم1:

االسم واللقب:

أنثىذكرالجنس:

تاريخ الميالد:

الجنسية:

6ème Concours d’éloquence de la jeunesse 
mauritanienne pour les droits de l’Homme

مسابقة بالغة الشباب الموریتاني السادسة من أجل حقوق اإلنسان

استمارة التسجیل

یتم إرسالھا مع المرافعة في موعد أقصاه الثالثاء 8 نوفمبر 2022 عبر البرید اإللكتروني إلى كلیمانس بیسون
 clemence.bisson@2idhp.eu 



البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف:

العنوان في موريتانيا:

ممثل المجموعة:

االسم واللقب:

الصفة:

البريد اإللكتروني:

رقم الهاتف:

العنوان:

المعلومات الجامعية:

عنوان المرافعة:

أسباب اختيار الموضوع:

المراجع والمصادر المعتمدة:

 یجب أن ترفق بھذا النموذج المرافعة المكونة من 6800 حرفًا كحد
.Word أقصى بما في ذلك المسافات وبتنسیق



القواعد

 المادة 1: منظمو النسخة السادسة من مسابقة بالغة الشباب الموریتاني من أجل حقوق اإلنسان ھم المعھد الدولي لحقوق اإلنسان والسالم
 والثانویة الفرنسیة تیودور مونود بنواكشوط ،ص.ب: 4911، بدعم من السفارة الفرنسیة في موریتانیا والوكالة الفرنسیة للتعلیم في الخارج

.والمعھد الفرنسي بموریتانیا

من تمكنھ المشاركة؟

 المادة 2: المسابقة مفتوحة أمام الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 14 و 18 عاًما والمسجلین في المدارس الثانویة الخاصة الشریكة للثانویة
.الفرنسیة والمدارس الثانویة في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة أو أعضاء في إحدى الجمعیات الموریتانیة

 المادة 3: یجب على المرشحین كتابة مرافعة بشأن حالة ملموسة وحدیثة من انتھاك حقوق اإلنسان في موریتانیا أو في العالم. یمكن أن تكون
.حالة عامة أو خاصة تتعلق بشخص مضطھد، یجب أن تكون حالة حقیقیة

 المادة 4: یمكن إعداد العروض وتقدیمھا إما من قبل مرشح واحد أو من قبل فریق من مرشحین كحد أقصى، ستوجھ رسائل أو رسائل برید
.إلكتروني من قبل المنظمین إلى المرشح (المرشحین) وكذلك إلى الشخص البالغ المسئول الذین سیتم تعیینھم في استمارة التسجیل

.المادة 5: یجب على المرشحین تقدیم ما یثبت تسجیلھم في مؤسسة تعلیمیة أو عضویتھم في جمعیة موریتانیة

 المادة 6: لغات المسابقة ھي الفرنسیة والعربیة، من الممكن كتابة الطلبات بإحدى لغتي المسابقة وبإمكان المرشحین الذین تم اختیارھم لنھائي
.المسابقة اختیار المرافعة بإحدى اللغتین العربیة أو الفرنسیة

تكوین الفرق

یقرأ بعنایة

 المادة 7: یتكون كل فریق من واحد أو اثنین من المرشحین وشخص بالغ، یجب أن یكون عمر األخیر أكثر من ثمانیة عشر (18) عاًما وأن
یتعھد بضمان االمتثال للبرنامج الذي وضعتھ اللجنة المنظمة للمسابقة خالل نھائي المسابقة، أثناء مرافقتھ للفریق

المادة 8: یجب على كل مرشح معین في استمارة التسجیل الواردة في الملف أن یرافع شفویاً أثناء نھائي المسابقة

المادة 9: ال یمكن تعدیل تشكیلة الفریق إال في حالة المرض

 المادة 10: الشھادة الطبیة وحدھا ھي التي تسمح لعضو من الفریق بعدم المرافعة خالل نھائي المسابقة، وإذا لم یرافع أحد المرشحین في
.نھائي المسابقة بسبب المرض یسمح لباقي أعضاء الفریق بالمشاركة، إال أنھ لن تمنح أي جائزة أو مكافأة للمرشح الغائب
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ما الذي یجب القیام بھ ؟

تتكون المسابقة من 3 مراحل

المرحلة األولى: ملف الترشح

 المادة 11: یجب على المرشحین تقدیم ملفات ترشھم بحلول یوم الثالثاء 8 نوفمبر 2022 الساعة 11:59 مساًء بتوقیت باریس، ویتضمن
ملف الترشح العناصر التال

استمارة التسجیل: متوفرة أعاله أو على الموقع اإللكتروني للمعھد، تجب تعبئة استمارة التسجیل بشكل مقروء وبحروف كبیرة؛ 
.عنوان المرافعة، وأسباب اختیار الموضوع، والوثائق والموارد المستخدمة 

.Word النص الكامل للمرافعة (6800 حرفا بما في ذلك المسافات) بتنسیق وورد 
(العناوین وجمیع وسائل االتصال الخاصة بكافة أعضاء الفریق وبالشخص البالغ المسئول (مدرس أو موظف بالغ في جمعیة موریتانیة 

المرحلة الثانیة: اختیار المرشحین لنھائي المسابقة

 المادة 12: تنتقي لجنة اختیار المسابقة من 8 إلى 10 فرق مرشحة، وتھتم لجنة االختیار بشكل خاص بالتنظیم العام للنص واألسلوب وأصالة
الموضوع باإلضافة إلى جودة الحجج المقدمة

 المادة 13: سیتم إخبار المرشح أو المرشحین (باإلضافة إلى المسئولین الكبار المرافقین لھم) الذین یقع علیھم االختیار، وذلك عن طریق
الھاتف أو البرید اإللكتروني، وسیجري الكشف عن اختیار المرشحین لنھائي المسابقة یوم الخمیس 17 نوفمبر 2022

 المادة 14: على المشاركین الرجوع إلى موقع المعھد الدولي لحقوق اإلنسان والسالم لمعرفة المشاركین الذین تم اختیارھم والذین تعرض
 الئحتھم كذلك على أبواب الثانویة الفرنسیة تیودور مونود في نواكشوط. لن یتم إرسال أي برید في حالة عدم االختیار، وھیئة التحكیم ھي

صاحبة السیادة في تعیین الفائزین

المرحلة الثالثة: نھائي المسابقة یوم الثالثاء 13 دیسمبر 2022 في المعھد الفرنسي بموریتانیا

 المادة 15: ستقام الجولة األخیرة في المعھد الفرنسي بموریتانیا یوم الثالثاء 13 دیسمبر 2022 أمام ھیئة تحكیم مؤلفة من شخصیات معنیة  
بالدفاع عن حقوق اإلنسان من محامین ومدرسین وكتاب وأعضاء في المجتمع المدني وتالمیذ الثانویات، كما أن نھائي مسابقة البالغة مفتوح

.للجمھور

 المادة 16: یجب على المرشحین تقدیم النص الكامل لمرافعاتھم شفھیاً خالل ھذا االختبار، وأن یتراوح وقت العرض ما بین 7 و 8 دقائق،
.كما أن مدة المرافعة معیار لتقییم المرشح (المرشحین)، ویمكن تقدیم المرافعات باللغة الفرنسیة أو العربیة

 المادة 17: المرافعة لیست أداء مسرحیا، لذا ال یجوز استخدام أي دیكور سواء كان أشیاء أو مستندات أثناء المرافعة، باستثناء نص المرافعة
(وإخراج محدود (تنقل أو إیماءات

 المادة 18: سیتم الحكم على المرشحین من خالل المضمون والشكل، وستھتم لجنة التحكیم بصفة خاصة بأصالة الموضوع وجودة العرض 
وكذا الحلول المطروحة الشفوي وطبیعة الحجج المقدمة )الوجاھة القانونیة والعالقة بالحقائق والعناصر اإلحصائیة، الخ( 

 المادة 19: ھیئة التحكیم ھي صاحبة السیادة في تحدید الفریق الفائز، ومع ذلك تحتفظ اللجنة المنظمة بالحق في التدخل في حالة عدم االمتثال 
للقواعد

 المادة 20: ستعلن لجنة التحكیم ترتیب أفضل ثالث مرافعات یوم الثالثاء 13 دیسمبر 2022 في نھایة مسابقة البالغة، وستقوم الشخصیات 
الحاضرة بتقدیم مكافآت للفرق الفائزة

 المادة 21: ستجرى مداوالت ھیئة التحكیم مباشرة بعد المسابقة، وستُنشر النتائج على موقع المعھد الدولي لحقوق اإلنسان والسالم وعلى
موقع الثانویة الفرنسیة في نواكشوط، وستُعرض على أبواب الثانویة

المادة 22: یتحمل المرشحون نفقات السفر أو المصاریف األخرى المتعلقة باالختیار األولي

المادة 23: ترتیب تقدیم مرافعات الفرق یأتي عن طریق القرعة



المادة 24: یجب أن یوزع وقت تحدث أعضاء الفریق بالتساوي بینھم

المادة 25: إذا لم تتمكن إحدى الفرق من المنافسة فسیتم استبدالھا بالفریق الذي وصل أوالً على قائمة االنتظار أثناء اختیار المرافعات

 المادة 26: إذا لم یتمكن فریق من الوصول إلى نھائي المسابقة لسبب قاھر أو الستحالة الوصول إلى المعھد الفرنسي بموریتانیا فلن یحظى
بأي استئناف من لدن المنظمین

الجوائز

 المادة 27: سیحصل جمیع المرشحین المشاركین في نھائي المسابقة على مكافآت، وستمنح جوائز خاصة للفرق الثالثة المصنفة في المراكز
األول والثاني والثالث، حسب جودة أدائھم

المادة 28: التالمیذ المرشحون ھم وحدھم من سیحصلون على مكافآت

متفرقات

المادة 29: تحتفظ اللجنة المنظمة بالحق في إلغاء نھائي المسابقة في حالة وجود استثناءات كبیرة تؤدي إلى غیاب نصف الفرق أو أكثر

 المادة 30: یتعھد المرشحون بقبول التقاط صور لھم ومقاطع فیدیو أثناء أدائھم الشفوي وأن یتم التقاط ھذه الصور من قبل الصحافة أو
المنظمین، كما یقبلون أن یتم بث نصوصھم كلیًا أو جزئیًا للترویج للمسابقة

 المادة 31: یتطلب تنظیم نھائي المسابقة نشر نصوص المرافعات التي یكتبھا تالمیذ الثانویات، تطبع النصوص لعرضھا خالل النھائي، ویمكن
إجراء بعض التغییرات الطفیفة على ھذه النصوص بین نشر مجموعة المرافعات والعرض الشفوي یوم نھائي المسابقة



لالتصال

المعھد الدولي لحقوق اإلنسان والسالم
سیتیس ، لیبینتاكل
شارع تسوكوبا 5
ھیروفیل سانت كلیر 14200
فرنسا
جوناس بوشیت
المدیر
jonas.bochet@2idhp.eu

كلیمنس بیسون
منسقة البرامج
clemence.bisson@2idhp.eu

6ème Concours d’éloquence
de la jeunesse mauritanienne
pour les droits de l’Homme

مسابقة بالغة الشباب الموریتاني السادسة من أجل 
حقوق اإلنسان

Mardi 13 décembre 2022 
Nouakchott

الثالثاء 13 دیسمبر 2022 
أنواكشوط
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