امللحق) أ(
التعليمات واملعايري اخلاصة باملذكرات اخلطية
تعليمات عامة
جيب عدم االفصاح عن هوية الفرق للقضاة بأي صورة من الصور.
يتعني على كل فريق تسليم مذكرتني خطيتني ،مذكرة بإسم املدّعي ومذكرة بإسم املدّعى عليه.
ينبغي أن تتألف كل مذكرة من األجزاء األساسية التالية:
أ (لون الغطاء اخلارجي :خلفية زرقاء للمدّعي وخلفية محراء للمدّعى عليه
ب ( قائمة احملتويات
ت ( قائمة املراجع :التعليقات والكتب الدراسية والنشرات الدورية واألحكام
ث ( قسم احلجج.
ينبغي أن تتوافر يف املذكرة الشروط الشكلية التالية:
أ (جيب استخدام خط" تاميز نيو رومان "وأن تكون األسطر متباعدة ب  )1.5املساحة بني األسطر (
وحجم اخلط 12نقطة ،مع ترك هامش  2سم من كل جانب.
ب ( جيب أن يقتصر قسم احلجج على  15صفحة لكل مذكرة) لكل من املدّعي واملدّعى عليه (باستثناء
املقدمةوملخص الوقائع وملخص احلجج.
ت ( جيب أن اليتعدى ملخص قسم احلجج صفحتني.
معايري وضع العالمة
يقيّم على األقل خبريان قانونيان كل مرافعة بشكل فردي ومستقل.
يتم تنفيذ التقييم مع مراعاة التعليمات التالية لوضع العالمات:
أ (ختصص لكل مرافعة عالمة قصوى من  100نقطة.
ب ( يتم تدوين نتائج وضع العالمة على أوراق النتائج الرمسية اليت سيتم إرساهلا إىل القضاة مع
املذكرات اخلطية.
فيما يلي معايري وضع العالمة:
أ (صحة وقانونية التحليل واحلجج ،أي وضوح احلجج ،واإلقرار والترجيح الكاملني والصحيحني
للمشاكل ،والتطبيق الصحيح للقواعد واملبادئ القانونية ذات الصلة ،واالستخدام املتنوع للسلطات
القانونية  50:نقطة كحد أقصى.
ب (العرض واألسلوب ،أي اإلقناع) املنطق والبنية واملقتبسات والشمول واألسلوب والبالغة...(:
 25نقطة كحد أقصى.

ج (املهارات اللغوية  25:نقطة كحد أقصى.
خرق التعليمات
ينتج عن أي خرق للتعليمات اخلاصة باملذكرات اخلطية عقوبات قد تشمل خسارة نقاط واالستبعاد من
املنافسة.
تشمل اخلروقات ما يلي  :
أ (تقدمي املذكرة اخلطية يف موعد متأخر .ويكون تاريخ تقدمي املذكرة هو تاريخ ارسال املذكرة اىل
الربيد االلكتروين اخلاص باملسابقة .ويؤدي التأخر يف تقدمي املذكرة إىل:
التأخر يومًا واحدًا = إنقاص نقطتنيالتأخر يومني = إنقاص أربع نقاطالتأخر ثالثة أيام = استبعاد إلزاميب ( جتاوز الكم املنصوص عنه للمذكرات اخلطية .ويؤدي جتاوز الطول املنصوص عنه لقسم احلجج ) 15
صفحة ،ما عدا امللخص (إىل:
صفحة زيادة = إنقاص نقطتنيصفحتني زيادة = إنقاص أربع نقاطثالث صفحات زيادة =استبعاد إلزاميت ( يؤدي جتاوز الكم املنصوص عنه للملخص) صفحتان (إىل:
نصف صفحة زيادة = إنقاص نقطتنيصفحة واحدة زيادة =إنقاص أربع نقاطصفحة ونصف زيادة =استبعاد إلزاميج (اإلفصاح عن اهلوية .إن الكشف عن أمساء أعضاء الفريق أو ذكر اجلامعة داخل املذكرة اخلطية أو
االشارة اليها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة سيؤدي إىل استبعاد إلزامي من املسابقة 
د (إن عدم االلتزام بالشكليات األخرى ،مثل املساحة الالزمة بني األسطر واهلامش ،إخل ،سيؤدي إىل:
إنقاص نقطتني يف كل خمالفة 

امللحق) ب(
التعليمات واملعايري اخلاصة باملرافعات الشفهية
معايري وضع العالمة
يتم تقييم كل مترافع طالب بشكل فردي ومستقل من قبل كل عضو من احملكمة ويتم تنفيذ التقييم
مع مراعاة التعليمات التالية لوضع العالمات:
أ (ختصص لكل مرافعة عالمة قصوى من  100نقطة.
ب ( يتم تدوين النتائج على أوراق النتائج الرمسية اليت سيتم إرساهلا إىل القضاة قبل بداية اجلولة.
فيما يلي معايري وضع العالمة:
أ (التحليل القانوين الصحيح والتطبيق املناسب الصحيح للقانون ذات الصلة بالقضية) املعرفة
العامة وفهم القانون ذات الصلة ومبادئه:متنح  25نقطة كحد أقصى؛
ب ( معرفة وقائع القضية) املعرفة اخلاصة يف وقائع القضية واالستخدام الفعال هلذه الوقائع
يف املرافعة الشفهية :متنح  25نقطة كحد أقصى؛
ج ( القدرة على اإلجابة على األسئلة) الفعّالية يف الرد على أسئلة القاضي ،والرجوع إىل
عروضهم ،وإظهار االحتراف املهين أمام القضاة:متنح  11نقطة كحد أقصى؛
د (العرض واألسلوب واإلقناع) القدرة على متثيل كل طرف بشكل مقنع(متنح  15نقطة كحد
أقصى؛
ه ( اللغة :متنح  10نقاط كحد أقصى.
جزاء انتهاك قواعد املرافعة
جيوز لرئيس هيئة احملكمة استبعاد فريق أو أحد أعضائه يف حال انتهاك فادح للقواعد أو يف حال
اعتماد سلوك يلحق ضررًا باملنافسة.

