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 مقدمه:

در منطقه جنوب شرق سرخ  یبصل المللیینب یتهکم یتاست که با حما مسابقاتیدونان،  یهانر یادوارهموت کورت  مسابقات

دانشجویان حقوق با این شاخه مهم حقوق  یشترهرچه ب آشنایی و بشردوستانه المللبین حقوق مفاهیم ترویج برای وآسیا 

 گردد. گزار میالملل بربین

در ترویج و پاسداری  در راستای رسالت سازمانیالمللی صلیب سرخ  در تهران ، دفتر نمایندگی کمیته بین های گذشتهسال در

 یهای حقوق، مؤسسه مطالعات و پژوهشرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانهدبیبا همکاری المللی بشردوستانه از حقوق بین

 اقدام به برگزاری این مسابقات در کشور ایران نیز نموده است.  تحدشهردانش و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل م

گیرد. هر سال شاخ و برگ بیشتری می های اخیر تبدیل به درختی جوان شده است کهنهال موت کورت هانری دونان در سال

ناپذیری خود ها و خستگیها و تالشنهال مسابقه موت کورت را با موفقیتهای پیشین دانشجویان بااستعداد و درخشان سال

دانند و در کمک به سایر دانشجویان خانواده موت کورت ایران میعضو . این دوستان خود را اندتبدیل به درختی جوان کرده

های آنها در برگزاری هر ها و مساعدتضمن تشکر از تالشای مشترک دریغ ندارند. مند جهت یادگیری و داشتن تجربهعالقه

 شود به خانواده موت کورت بپیوندید. مند دعوت میکورت هانری دونان، از شما دانشجویان عالقهچه بهتر موت 

نهمین دور مسابقه ملی موت کورت یادواره هانری دونان در تابستان سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. زمان و مکان دقیق 

به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی برسند، جهت  دور ملیمی که در تیکنندگان خواهد رسید. دو مسابقه متعاقبا به اطالع شرکت

های ایرانی جزء در صورتی که تیمبه کشور نپال اعزام خواهند شد. در ماه دسامبر هانری دونان ای شرکت در مسابقات منطقه

الملل بشردوستانه صلیب به موت کورت حقوق بین 1396ای باشند، در اسفند ماه سال چهار تیم برگزیده مسابقات منطقه

 شوند. سرخ در کشور هنگ کنگ اعزام می

درخواست خود را جهت شرکت در مسابقات جهانی  های قهرمان و نایب قهرمان دور ملی مسابقات هانری دونانتیمهمچنین 

المللی کمیته بین با حمایت مالیپذیرش، رت ژان پیکته به کمیته برگزارکننده این مسابقات نیز ارائه خواهند داد و در صو

( نیز شرکت خواهند کرد. این مسابقات ضمن داشتن 97یا فروردین  96در این مسابقات )احتماالً در اسفند صلیب سرخ 

 رند. هایی نیز دااشتراکاتی از حیث شکل و محتوا، از جهت مقررات مسابقات با یکدیگر تفاوت

 کنیم:های متداول در این مورد گردآوری شده که توجه دانشجویان عزیز را به آنها جلب میای از پرسشدر ادامه مجموعه
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 پرسش و پاسخ در خصوص مسابقات موت کورت

 

 شرکت کنند؟ اتمسابقتوانند در چه کسانی می

هر گرایش دیگری که در  همچنین دانشجویان رشته فقه و حقوق یا .طع کارشناسی و کارشناسی ارشدادانشجویان حقوق در مق

 توانند شرکت کنند.ن به اخذ مدرک حقوق منتهی شود میپایا

برگزارکنندگان این حق را برای خود قائل هستند که در هر مرحله از مسابقه، از شرکت کنندگان درخواست ارائه معرفی نامه از 

 سوی دانشگاه محل تحصیل را داشته باشند.  

 شرکت کنند؟ اتدر مسابقتوانند آیا دانشجویان دکترا می

را ندارند. در صورت مشاهده تخلف در هر مرحله از مسابقات، تیم متخلف  اتمسابقدانشجویان دکترا اجازه شرکت در خیر، 

 دار باشند.های شرکت کننده را عهدهدانشجویان دکتری می توانند به عنوان مربی هدایت تیم حذف خواهد شد.

باشد. بنابراین اگر دانشجوی کارشناسی ارشد در جریان مسابقه در دوره دکتری پذیرفته شد منعی در مالک زمان ثبت نام می

 خصوص شرکت وی در سایر مراحل مسابقه وجود نخواهد داشت. 

 آیا اعضای تیم باید از یک دانشگاه باشند؟

. همچنین ضرورت دارد که هر سه نفر از یک دانشگاه ثبت نام کنند ، هنگ کنگ و ژان پیکته(هانری دونان)مسابقات تمامی در 

با توجه به  را اعزام نماید.یک تیم  تواندمی هر دانشگاه تنها هنگ کنگ،هانری دونان و مسابقات بر اساس مقررات مسابقات 

 ،خود اختیاراتعنایت به  ها در پیدا کردن هم تیمی، برگزارکنندگان دور ملی مسابقات موت کورت در ایران بامحدودیت

های ن شرکت تیمو همچنین امکا برای هم تیمی شدن افراد از دو دانشگاه را خواهند داشت صدور مجوز استثنایی صالحیت 

 یک دانشگاه باشند. سه عضو تیم، از باید حداقل دو نفر از  . در این صورت،جود داردونیز  متعدد از یک دانشگاه

باشد، چنانچه این تیم به به نظر برگزارکنندگان آن دوره میکه صالحیت شرکت چنین تیمی در دور ملی استثنایی و بنا  آنجااز 

مرحله بعدی صعود کند در هر دوره باید مجوز شرکت در مسابقه را دریافت کند. در صورت رد شدن صالحیت تیم در مراحل 

 نام ثبت مختلف هایدانشگاه از تیم اعضای از یک هر که مواردیبعدی، مسئولیتی متوجه برگزارکنندگان دور ملی نخواهد بود. 

 .نیست پذیرفته نوانع هیچ به کنند

 تواند از دانشگاهی به غیر از دانشگاه اعضای تیم باشد.ت شامل مربی تیم نیست و ایشان میاین ترتیبا

 آیا شرایط دیگری نیز برای شرکت در مسابقات وجود دارد؟

آموزش عالی بوده و کنندگان در مسابقات هنگ کنگ نباید مشغول به تدریس تمام وقت یا پاره وقت حقوق در مؤسسات شرکت

 سال سن داشته باشند. 30کنندگان در مسابقات ژان پیکته نیز باید زیر دارای پروانه وکالت باشند. شرکت همچنین نباید

در صورتی که اعضای تیم این شرایط را نداشته باشند، کمیته برگزارکننده بر اساس صالحیت استثنایی ممکن است به آنها 

در صورت رد شدن صالحیت تیم در مراحل بعدی، مسئولیتی متوجه برگزارکنندگان دور  اما بدهد.را در مسابقات مجوز شرکت 

 ملی نخواهد بود.
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 نحوه شرکت در مسابقات به چه نحو است؟

المللی صلیب سرخ اردیبهشت ماه به آدرس ایمیل کمیته بین 23گیری فرم ثبت نام را تا تاریخ هر تیم پس از شکل

 teh_ihl@icrc.org المللی صلیب سرخ الزم برای شرکت در مسابقه، کمیته بینکند. پس از احراز شرایط ارسال می

-کننده آمده که میکند که در آن چند پرسش جهت سنجش تیم شرکتهای واجد شرایط ارسال میایمیلی را به کلیه تیم

 بایست توسط تیم به صورت گروهی در مهلت مقرر پاسخ داده شود. 

ها، تیم مربوطه ایمیلی مبنی بر تاییدیه شرکت در مسابقات ملی و نیز سناریو مسابقه را دریافت در صورت پذیرش پاسخ تیم

 خواهد کرد. 

 آیا تغییر و جایگزینی اعضای تیم در مسابقات ممکن است؟

با  گیرد. مورد پذیرش قرار می ،برگزارکنندگان دور ملی بهتغییر ترکیب تیم تنها در شرایط استثنایی و با ارائه دالیل موجه 

 شود.سازی خود، چنین کاری پیشنهاد نمیها جهت آمادهتوجه به کمبود فرصت تیم

 آیا داشتن مربی الزامی است؟

 و یک پژوهشگر( Mooter) یا موتر دهندهارائه شود که در نقش دو کورت از سه نفر دانشجو تشکیل می خیر. هر تیم موت

(Researcher) شوند. داشتن مربی در کنار تیم اختیاری است.ظاهر می 

 د داشت؟نخواه ها نقشیتنظیم ترکیب و یا حل مشکالت تیم در گانبرگزارکنندآیا 

 ها خودداری کنند. م تیمی و نیز مداخله در امور تیماز پیدا کردن هکه کند ایجاب میطرفی برگزارکنندگان بی خیر.

 های پیشین باشد؟تواند از تیممی تیماعضای ترکیب آیا 

های قبل از شرکت مجدد در مسابقات محروم سالدر یادواره هانری دونان از موت کورت  در هر مرحلهکنندگان خیر، شرکت

  هستند.

 خواهد شد؟ مباحثی مطرحچه در آن شود و ی برگزار میو مکان چه زماندر  توجیهیجلسه 

 شود. اعالم می ری جلسه توجیهی متعاقباًو مکان برگزازمان 

مطرح خواهد شد و های پیش برگزیدگان موت کورت سالتعدادی از با حضور در این جلسه نکات کلیدی در خصوص مسابقه 

-ز به صورت رایگان در اختیار شرکتو بسته آموزشی موت کورت در این رو پاسخ داده خواهد شد.کنندگان االت شرکتؤبه س

 گیرد. کنندگان قرار می

 حضور حداقل یک نفر از اعضای تیم در این جلسه الزامی است. 

 شود؟ت کورت به چه صورت برگزار میمو اتمسابقدور ملی 

ال پیرامون حقوق بشردوستانه پاسخ دهند. در صورتی که ؤبه چند س نام بایدهای متقاضی شرکت در مسابقات پس از ثبت تیم

 شوند. ت در دور مقدماتی مسابقه دعوت میپاسخ آنها مورد قبول باشد، برای شرک
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-که مرحله مقدماتی است تمامی تیم شود. در مرحله فارسیگزار میبر رحله فارسی و انگلیسیدر دو مموت کورت هانری دونان 

به ارائه  المللی کیفریدر جلسه محاکمه دیوان بین نقش دادستان و وکیل مدافعنوبت جداگانه در های شرکت کننده در دو 

 مطالب خواهند پرداخت.

چهار تیم برتر مرحله مقدماتی در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت و در  شودبرگزار میدر مرحله نهایی که به زبان انگلیسی 

  آفرینی خواهند پرداخت.نقش سمت بههر دو 

 مدت زمان هر ارائه شفاهی چقدر است؟

دقیقه است. زمان اضافی برای پاسخ به سؤاالتی که  2+  10زمان اختصاص یافته برای ارائه شفاهی هر تیم مدت )فارسی( در دور مقدماتی 

متقابل هر یک از دو تیم )هیأت دادستانی و سپس پس از ارائه شفاهی  شود اختصاص داده خواهد شد.احیاناً توسط قضات پرسیده می

 ( خواهد داشت. rebuttalsدقیقه برای پاسخگویی به استدالالت طرف مقابل ) 3هیأت وکالی مدافع( هر تیم زمانی به مدت 

دادگاه به موتر داده  توسط منشیدر پایان دقیقه پانزدهم  هشداریدقیقه زمان خواهد داشت.  20، هر تیم مدت )انگلیسی( در دور نهایی

دقیقه( برای پاسخ به سؤاالتی که  5زمان اضافی  ). شودنیز پایان وقت به موتر و هیات قضات اعالم میدقیقه  20و در پایان مدت  شودمی

 فرصت خواهد داشت. rebuttalsدقیقه برای  3شود اختصاص داده خواهد شد و هر تیم مدت احیاناً توسط قضات پرسیده می

-ن ذکر است چنانچه یک تیم دو موتر داشته باشد این زمان به هر دو آنها اختصاص خواهد داشت و همین وقت بین آنها تقسیم میشایا

 بندی به انتخاب خودشان است. شود. میزان زمان تقسیم

-نی که موتر شروع به پاسخ میشود، ولی زماکنند از زمان تیم کسر نمیها پرسش میشود زمانی که قضات از تیمهمچنین، خاطرنشان می

 کند از مدت زمان تیم کسر خواهد شد. 

 آیا پوشش خاصی برای روز مسابقه الزم است؟

با لباس رسمی و هماهنگ با موازین اسالمی و اخالقی جامعه  حضورکننده است. های شرکتانتخاب پوشش بر عهده تیم

  ضروری است.

 قواعد مسابقه چه خواهد بود؟

 ارسال خواهد شد. های واجد شرایط شرکت در دور مقدماتی بعداًبرای تیم مسابقهقواعد 

 ، تبلت، آی پد، ... در حین مسابقه مجاز است؟لپ تاپآیا استفاده از وسایل الکترونیکی از جمله 

  ندارند.در هنگام حضور در جایگاه و ارائه مطالب، حق استفاده از وسایل الکترونیکی را کننده های شرکتخیر. تیم

 آیا استفاده از ساعت موبایل مجاز است؟

 ر یا اپل واچ.یتوانید از ساعت مچی استفاده کنید و نه گیخیر. برای تنظیم وقت فقط می

 توانند در نزدیگی جایگاه بنشینند؟آیا مربی یا سایر همراهان تیم می

 کننده در زمان مسابقه حاضر شوند. های شرکتباید با فاصله از تیمخیر. مربی و همراهان 

 نقش مربی چیست؟
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مربی که معموالً خود تجربه شرکت در مسابقات را دارد به اعضای تیم در الیحه نویسی و ارائه مطالب )موت کردن( در محضر 

الملل بینمینه حقوق تواند با توجه به دانشی که در زکمک خواهد کرد. همچنین مربی میتنها در سطح مشاوره دادگاه 

المللی کیفری دارد با توجه به سناریوی مطرح شده در سؤال مسابقه، المللی کیفری و رویه محاکم بینحقوق بین بشردوستانه،

 به اعضای تیم در یافتن منابع مرتبط کمک نماید.

 نقش پژوهشگر چیست؟

المللی و پژوهشگر به عنوان مغز متفکر تیم، به جستجوی منابع مرتبط با موضوعات مطرح شده در سؤال مسابقه، در اسناد بین

المللی پرداخته و اعضای تیم را در این خصوص راهنمایی خواهد کرد. البته این وظیفه، محدود به پژوهشگر آرای محاکم بین

تواند موترها را پژوهشگر میر گروهی باید در این خصوص به جستجو و تحقیق بپردازند. نبوده و هر سه عضو گروه در قالب کا

 در ارائه پاسخ به سواالت قضات نیز همراهی نماید.

 نویسی به چه صورت است؟روش الیحه

تقدیم نماید. کلیه هر تیم باید یک الحیه در قالب تیم وکالی مدافع و یک الیحه در قالب تیم هیأت دادستانی به زبان انگلیسی 

که متعاقباً اعالم خواهد شد و معموالً یک هفته تیم ها موظفند لوایح خود را پیش از موعد تعیین شده توسط برگزارکنندگان 

 خودداری از تقدیم لوایح منجر به حذف از مسابقات خواهد گردید. ارائه دهند.پیش از برگزاری دور مقدماتی است 

البته فهرست مطالب، جدول منابع مورد باشند.  بیشتر تایپ شدهصفحه  25صفحه کمتر و یا از  15از حداقل لوایح نباید 

های سمتفونت و سایز تمامی قآید. ای به حساب نمیصفحه 25مورد استفاده جزء این محدوده رویه قضایی استفاده و عناوین 

باشد. فاصله میان  Arial 11و یا فونت  Times New Roman 12ها باید یکسان بوده و یا فونت لوایح به جز پاورقی

شماره کمتر از فونت اصلی بوده و  2ها باید باشد. فونت پاورقی double-spacedسطور متن اصلی نیز بایستی به صورت 

 باشد.  single-spacedتواند به صورت ها و در عناوین مطالب میدر پاورقی فاصله میان سطور

 نویسی تا چه میزان ممکن است؟گرفتن از سایرین در الیحهان کمک امک

مربیان و بایست کار گروهی اعضای تیم باشد. مداخله و کمک یق پیرامون الیحه و کیفرخواست مینگارش، ویرایش و تحق

اطالع از تخلف، تیم در صورت برگزارکنندگان  تواند به صورت مشاوره باشد و نه انجام کار به جای تیم.اساتید دانشگاه تنها می

 متخلف را حذف خواهند کرد.

 کنند؟کننده را ارزیابی میهای شرکتیمقضات موت کورت بر اساس چه معیارها و ضوابطی ت

 امتیاز 30الیحه کتبی: 

 امتیاز 15: االجرا در پروندهجزئیات پرونده و قوانین و قواعد الزم درک

 امتیاز 15استفاده از منابع و ارجاع دهی صحیح: 

 امتیاز 15(: Advocacyمهارت در ارائه مطالب )

 امتیاز 15مهارت در پاسخگویی به پرسش ها: 

 امتیاز 10طرز رفتار در محضر دادگاه: 

  امتیاز 100مجموع: 
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 نمره الیحه تنها در دور مقدماتی لحاظ می شود. 

سال پیش ارائه شده است و امسال ممکن است ست این امتیازبندی من باب نمونه بر اساس جدول امتیازات ا شایان ذکر

 تغییراتی داشته باشد.

 مهارت زبان انگلیسی تا چه میزان دارای اهمیت است؟

بسیاری از منابعی که برای آماده شدن تیم ها الزم است مطالعه  و همچنیندانید سناریوی مسابقه هانری دونان همانطور که می

این مهارت در روز برگزاری دور مقدماتی شود به زبان انگلیسی هستند. از این جهت، تسلط به زبان انگلیسی الزم است. 

 شامل مصاحبه. شدانجام خواهد زبان انگیسی  بهکنندگان  با شرکتسنجیده خواهد شد؛ به این صورت که  مصاحبه کوتاهی 

  در نتیجه مصاحبه تأثیری نخواهد داشت.حقوقی خواهد بود. ولی دانش حقوقی مصاحبه شونده سؤاالت  نیزکلی و سؤاالت 

 کنندگان برای آماده شدن در مسابقه چه خواهد بود؟برگزار منابع پیشنهادی

 زبان منابع اصلی به که شامل بعضی خواهد شدهای شرکت کننده بسته آموزشی رایگان در روز جلسه توجیهی داده تیم به 

این  مسلماً خواهد بود. با این حال، مللی کیفری الالمللی بشردوستانه و حقوق بیننفارسی در خصوص دانش کلی حقوق بی

  به مطالعه سایر منابع نیز وجود دارد.به تنهایی پاسخگو نبوده و نیاز بسته آموزشی 

المللی صلیب های حقوقی شهردانش و نیز کمیته بینبشردوستانه، موسسه مطالعات و پژوهشهای کمیته ملی حقوق کتابخانه

 سرخ جهت مطالعه و امانت منابع مرتبط آماده پذیرایی دانشجویان گرامی با هماهنگی قبلی هستند. 

 الذکر ضمانت اجرایی دارد؟ آیا تخلف از شرایط فوق

برگزارکنندگان این اختیار را دارند تا با تیم متخلف برخورد کنند و در هر یک از شرایط مذکور ،  ازتخلف  احرازدر صورت 

 حذف خواهد شد.از دور مسابقات تیم متخلف صورت صالحدید آنها 

یا دانشجویان مشغول به تحصیل در تهران که در ایام  کننده ساکن شهرستان های شرکتآیا به اعضای تیم

 ندارند، به صورت رایگان خوابگاه داده خواهد شد؟ تعطیالت خوابگاه

کننده، برگزارکنندگان تالش خواهند کرد شرایط اقامت تنها برای روزهای در صورت امکان و با توجه به تعداد افراد درخواست

 مسابقه را فراهم کنند. 

 

 


