
 نتایج درخشان تیم ویس در مسابقات آماده سازی بیش از مسابقه اصلی در کشور های هلند و صربستان

 ( اردوی آمادگی دیوان دائمی دادگستری در شهر الهه هلند:الف

کشور مختلف دنیا برگزار شد.  10تیم از  10روز در شهر الهه با حضور  2این اردو به مدت  2015مارس  17و  16در تاریخ 

تیم متقاضی انتخاب شده بودند و این اردو در سطح بسیار باالیی برگزار  50تیم از بین بیش از  10الزم به ذکر است که این 

روز حضور داشتند. تیم دانشگاه عالمه  2شد. محل برگزاری در محل کاخ صلح الهه بود و داورانی از سراسر دنیا در این 

یم هایی از کشورهای هند، برزیل، ایتالیا و فنالند برگزار کرد.تیم دانشگاه عالمه مسابقه تمرینی در مقابل ت 4طباطبایی 

امتیاز بود. نکته اینجاست  8.5طباطبایی در این اردو به مقام هفتم دست یافت درحالیکه فاصله امتیاز با تیم اول جدول تنها  

 7امتیاز که نشان از رقابت بسیار فشرده  22یم دهم جدل امتیاز بوده و با ت 9که فاصله امتیاز تیم ایران با تیم هشتم جدول 

امتیاز از یکدیگر قرار گرفته بودند.  تیم دانشگاه لیدن که بهترین دانشگاه هلند می باشد  1تیم اول جدول داشت که با اختالف 

 .تیمی بود که در رده آخر قرار گرفت که نشان از سطح بسیار باالی تیم ها داشت

ش عاملی داور سابق دیوان دعاوی ایران و آمریکا ایمیلی در خصوص عملکرد تیم ایران در اردوی الهه ارسال جناب آقای کورو

در ماه مارس سال جاری در جلسه ای میان تیم ایران و دانشگاه میالن "فرمودند که بخش هایی از آن ترجمه و نقل می شود. 

ضی دیوان داوری ایران و آمریکا بودم به عنوان سرداور انتخاب شدم. دهه قا 3ایتالیا در محل کاخ صلح جایی که من بیش از 

داور دیگر که مشاوران ارشد  2تیم ایران تیم بسیار خوب میالن ایتالیا را با اقتدار شکست داد و امتیازات بسیار عالی از من و 

یحه کتبی آنها بهبود یافته بود. من متوجه ه الی تیم ایران به طور محسوسی نسبت بدیوان دائم داوری بودند گرفت. ارائه شفاه

منابع محدود و قدیمی تیم ایران در الیحه کتبی آنها شدم و همچنین البته اشتباهات محدودی. واضح است که آنها در آینده 

ها نسبت به نیاز به منابع بهتری دارند. من تحت تاثیر ارائه تیم ایران و نحوه پاسخگویی آنها به سواالت و همچنین پیشرفت آن

  "الیحه کتبی خودشان قرار گرفتم.

 
In March of this year, I chaired the Iran and Milan teams Pre-Moot at PCA, The Hague, in the 
beautiful Small Court Room that I sat a judge of Iran-US Claims Tribunal for nearly three decades 

until 2009. 
The Iran team won a very good Milan team squarely and got excellent marks for their presentation 

from me and my two co-arbitrators who were senior PCA counsel.  
 

The Iran team oral presentation had also noticeably improved over its written Memorandum. I had 
noticed their limited and out of date resources in their Memorandum, which nonetheless had carried 

the day with few errors. They obviously needed better resources.  
 

As part of my function and chair of their pre-Moot Tribunal, I advised both Parties on the merits of 
their arguments and few skill matters. However, I could not do more and I had not sign up for the Vis 
Moot in Vienna itself, except for a few more points later during lunch time when they joined my table 

in the PCA restaurant.  
 

I was impressed with the Iran team presentation, answering our questions  and improvements over 
their Memorandum, which now I understand where all had come from, thanks to Philip and his 

colleagues. 
 

Koorosh H. Ameli 
 



 ج( اردوی آمادگی بلگراد

تیم از سرتاسر دنیا برای  70عازم شهر بلگراد در کشور صربستان شد جایی که تیم از شهر الهه  2015مارس  19در تاریخ 

انجام آخرین تمرینات حضور داشتند. اردوی آمادگی بلگراد به میزبانی دانشکده حقوق بلگراد برگزار شد و چندین دفتر حقوقی 

در خصوص موضوعات به روز داوری تجاری بین مارس کنفرانس داوری  20معتبر اروپایی از حامیان مالی این برنامه بودند. روز 

 المللی در دانشکده حقوق بلگراد بود که سخنرانان به موضوعاتی از جمله داوری ها چند جانبه و داوری اضطراری پرداختند. 

و قرار مارس شروع شد و تیم دانشگاه عالمه طباطبایی در نخستین دور مقابل تیم دانشگاه الیوال شیکاگ 21رقابت ها از روز 

امتیاز کسب نمود در حالیکه  266گرفت. در این دور تیم دانشگاه عالمه طباطبایی در موقعیت خوانده قرار داشت و در نهایت 

امتیاز شد. در دور دوم در همان روز تیم ایران مقابل تیم دانشگاه کیف از  244تیم دانشگاه الیوال شیکاگو تنها موفق به کسب 

این دور تیم دانشگاه عالمه طباطبایی در مقام خواهان قرار داشت و توانست با درخششی خیره کننده  اوکراین قرار گرفت. در

مارس تیم عالمه طباطبایی مقابل تیم  22امتیاز تیم رقیب شود. در دور سوم در روز  249امتیاز در مقابل  279موفق به کسب 

امتیاز کسب کند. تیم  261م ما در موقعیت خواهان بود و توانست دانشگاه صوفیا از بلغارستان قرار گرفت که در این دور تی

امتیاز شد. در دور چهارم تیم ایران مقابل تیم پارانا برزیل در موقعیت خوانده قرار گرفت و در  252مقابل نیز موفق به کسب 

 امتیاز تیم رقیب شد.  252امتیاز در مقابل  259مجموع موفق به کسب 

تیم شرکت کننده قرار  70تیم برتر از میان  5امتیاز در میان  266.25ایران توانست با کسب میانگین  در اردوی بلگراد تیم

 بگیرد و تحسین داوران و سایر تیم ها را برانگیزد.


