قواعد واجراءات نموذج ثايمن
لمحاكاة األمم المتحدة باللغة العربية
اجراءات اللجنة الرسمية لنموذج األمم المتحدة
يتضمن هذا الكتيب على كل ما تحتاج معرفته فيما يتعلق باللجنة المدارة باللغة العربية في نموذج األمم المتحدة في
نموذج األمم المتحدة بثايمن قطر.
بدأ ً من قواعد واجراءات النقاش والتصويت ،للمصطلحات والتعابير الرسمية المختصة ،ومشروع القرار.
بعد االنتهاء من قراءته ،ستكون ملما بكل المفردات واالجراءات الخاصة باللجنة العربية ،لتصبح جاهزاً لالنضمام
اليها في أسرع وقت!

ترجمة:

نبيلة العصار
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صياغة الخطاب وأسلوب توجيهه


توجه جميع الخطابات ،وجميع األسئلة إلي ،أو من خالل رئيس الجلسة.
 oيبدأ كل خطاب ألي مندوب بالكلمات" :سيادة الرئيس (المحترم) ،السادة أعضاء الوفد /المندوبين"... ،
ويبدأ المندوب خطابه.
 oال يجوز تجاهل هذه الكلمات في بداية أي خطاب ،ويضمن رئيس الجلسة التأكيد على ذلك.



عندما يعبر المندوب عن رأي /موقف الدولة التي يمثلها ،أو يشير إلي دولة أخري ،يكون ذلك دائما بصفة الغائب /يكون
خطابه مبني المجهول.
مثال،
 oيقول مندوب جمهورية مصر العربية" :تساند جمهورية مصر العربية البند الثالث في هذا القرار ،إليمانها
بجوهريته في تسوية هذه األزمة"



o

ويقول مندوب المملكة العربية السعودية" :كما أشار السيد عضو وفد /مندوب دولة الكويت في خطابه
األخير ... ،إلخ".

o

وبالتالي ،يتجنب المندوب استخدام كلمة "أنا /نحن" للتعبير عن رأيه ،ويتجنب كلمة "أنت /أنتم" عند
اإلشارة لبلد أخري.

يسبق أي نقطة استفسارية لرئيس الجلسة أو لمندوب اخر أيضا اشارة لمنصبه الرسمي.
o
o



مثال" ،هل علم سيادة الرئيس الجلسة بال"...
أو "هل يعلم السيد مندوب جمهورية لبنان بال"...

وفي النهاية ،يختم المندوب خطابه بالنقطة األخيرة ،ويفتح المجال لنقاشه.
كاآلتي" :وبالتالي ،تدعم دولة اإلمارات هذا القرار ،وتحث الجلسة على مساندته والتصويت له ،وترحب اآلن بأي استفسارات
أو أسئلة من السادة أعضاء الوفد الحاضرين"
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الخطاب االفتتاحي ومشروع القرار
الخطاب االفتتاحي /التصريح السياسي
تتاح لكل مندوب فرصة في بداية المؤتمر (الجلسة) ،ليلقي خطابا ،إلظهار موقف دولته من القضية المعروضة للمناقشة ،وللتأكيد على
اهتمام دولته بالتعاون إليجاد حل لها .هذا الخطاب يسمي بالخطاب االفتتاحي /التصريح السياسي.
تكون مدة هذا الخطاب عادة ،دقيقة واحدة .ولكنه ال يقل أهمية عن أي خطاب آخر ،ويخدم كوسيلة لعرض التوجهات الرئيسية في النقاش،
والتمهيد الحتدام النقاش.

حق الرد علي الخطاب االفتتاحي
في بعض الحاالت الخاصة ،يُمنح بعض المندوبين امكانية الرد على بعض الخطابات االفتتاحية .يكون ذلك بموافقة الرئيس ،بعد مرور
عدد معين من الخطابات االفتتاحية ،ويجب أن يكون الرد خاصا بخطاب محدد.

مشروع /مسودة القرار
القرار هو وثيقة مكتوبة ،تعرض وتلخص اإلجراءات التي اتفق عليها المجلس (المندوبون) لمواجهة وحل القضية المطروحة.
مشروع القرار ،هو المسودة ،الكتابة المبدئية لقرار مقترح ،لم يتم عرضه للتصويت بعد.

يجب أن يقدم المندوب المهتم بعرض مشروع قرار للتصويت قراره المقترح لرئيس الجلسة قبل أن يبدأ النقاش بوقت كاف ،يتم اعالنه
قبل كل نقاش.

وقبل أن يقبل مشروع قرار للعرض في النقاش وعلى التصويت ،سيتم مراجعته قبل الجلسة للتأكد من تحقيقه للشروط اآلتية:

-

يتبع قواعد وإجراءات ثايمن قطر في كلماته وتنظيمه (انظر للفهرس).
تم صياغته مفرداته وجميع أجزائه وفقا لقرارات األمم المتحدة الرسمية.
تخص الموضوع المعروض للنقاش فقط
تناسب مستوي كفاءة مجلس المندوبين الذين ناقشوه.

يلتزم بمبادئ وتعاليم ميثاق األمم المتحدة الرسمي.
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المصطلحات الرسمية في نماذج األمم المتحدة
المصطلحات والمفردات المستخدمة في النقاش
رئيس /مدير اللجنة
يتمحور دور الرئيس حول إدارة اجراء النقاش ،والحفاظ على النظام ،بشكل موضوعي خال من االنحياز .يكون عادة رئيس اللجنة هو
رئيس المجلس أيضا ،خاصة في حال مجلس األمن أو الجمعية العامة ،وتوجد بعض االستثناءات الخاصة لهذه القاعدة.
الوفد /اللجنة /المنتدى /المجلس
تشير هذه التعابير إلى جميع الحاضرين في النقاش أو المؤتمر ماعدا الرئيس.
عضو الوفد /المندوب
هو الدبلوماسي الذي يحضر المؤتمر /النقاش ليمثل دولته فيه.
المقدم لمشروع القرار
قبل أن يناقش أي مشروع قرار ليتم التعديل فيه أو التصويت على بنوده ،يجب أن يقدمه عضو من أعضاء الوفد بشكل رسمي .يمكن أن
يكون هناك مقدم رئيسي ،وعدة مقدمون مساعدون.
حركة /اقتراح /طلب رسمي من الرئيس
الحركة هي اقتراح أو طلب من المندوب للرئيس ،مقدم للنظر فيه في الوقت الحالي .يتضمن ذلك الموضوع أو مشروع القرار المعروض
للنقاش ،طلب التعديل على بنوده ،حركة التصويت عليه ،أو رفع نقطة نظام خاصة بإجراء النقاش.
القرار
مشروع القرار هو مجموعة من المقترحات لحل القضية الحالية ،ويعرض كله للنقاش .بعد نقاش بنوده ،واقتراح التعديل عليها ،يقدم القرار
للتصويت .بعد أن يحصل على أغلبية األصوات ،يتم تبنيه من اللجنة ،وتصبح بنوده هي قرارات وسياسات اللجنة الرسمية.
الكلمة
الكلمة اآلن للمندوب ،تعني أن هذا المندوب اآلن يمتلك حق التكلم أمام اللجنة وأعضاء الوفد اآلخرين.
نقل /تسليم الكلمة
يحق للمندوب أن ينقل الكلمة لمندوب آخر مؤقتا في خطابه ،ليسمح بأخذ نقاط استفسار من مندوبين آخرين .ويسلم المندوب الكلمة للرئيس
في نهاية خطابه.
نقطة استفسارية
هي سؤال من المندوب لمندوب آخر ،أو للرئيس ،هدفها االستيضاح عن نقطة معينة .ال يمكن تقديم هذه النقطة اال بعد موافقة الرئيس.
نقطة نظام
هي سؤال من المندوب للرئيس ،يخص اجراء النقاش وخطواته ،اما االستيضاح ،أو للفت االنتباه الي خطأ الحظه المندوب ويود التنبيه اليه.
نقطة حق شخصي
هو طلب يخص راحة عضو الوفد ،مثل المقدرة على سماع خطابا لمندوب اآلخر .في النموذج أون الين ،يتم التعبير عن تلك النقطة بالوجه
المتسائل []/:
التعديل
هو اقتراح لتغيير بند في مشروع القرار األصلي
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تعديل من الدرجة الثانية
اقتراح تعديل على التعديل األول في بند من مشروع القرار األصلي.
االنتقال للسؤال السابق
يستدعي ذلك أن يكون التعديل الحالي قد تم النقاش والتصويت عليه بالكامل ،ولكن يحق للمندوب رفع طلب لالنتقال للسؤال السابق ،ويتولى
رئيس اللجنة اإلجراءات المترتبة على ذلك.
انقسام اللجنة
في بعض األحيان ،إذا كانت نتيجة التصويت األول غير واضحة أو مشكوك فيها ،ينادي رئيس اللجنة بأسماء الدول الممثلة واحدة تلو
األخرى ،ويرد كل مندوب بتأكيد حضوره ،وتوضيح اتجاه التصويت الذي اختاره .مثال :الرئيس" :السيد عضو وفد دولة الكويت"؛
المندوب" :مع  /ضد /ممتنع".

مفردات وعبارات يستخدمها أعضاء الوفد /المندوبون
في بداية الخطاب:
’’ السيد رئيس اللجنة المحترم ،السادة أعضاء الوفد‘‘.............. ،
عند طلب السماح إللقاء خطاب:
’’ يود عضو وفد دولة ........طلب الكلمة إللقاء خطابه‘‘
في وسط الخطاب:
’’ تؤيد وتساند /تعارض بشدة ،دولة .......هذا القرار /البند ،وذلك ألن‘‘.........
عند رفع طلب /نقطة:
’’ يود عضو وفد دولة ......التقدم لرئيس اللجنة برفع نقطة استفسارية /نقطة نظام ‘‘
عند السؤال:
’’ هل عضو وفد دولة ...ملم باألحداث ال‘‘........
’’ هل يتفق عضو وفد دولة  .......مع أن الحل المناسب هو‘‘........
’’ هل يعلم السيد رئيس اللجنة المحترم أن‘‘......
عند التوقف لإلجابة السؤال:
’’ يود عضو وفد دولة ....إعالن استعداده لقبول أي نقاط استفسارية اآلن‘‘
عند اقتراح التعديل:
’’ تقدم دولة  ........حركة اقتراح تعديل على البند الفعال رقم ..........من وضعه األصلي ........................إلى
الوضع اآلتي‘‘ ......................................
في ختام الخطاب:
’’ وبالتالي ،السادة أعضاء الوفد ،تحث دولة  .........جميع الحاضرين على مساندة /وقف هذا القرار بكل األشكال
الممكنة‘‘ .
في نهاية الخطاب:
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’’ شكرا لك السيد رئيس اللجنة ،يسلم عضو وفد دولة .......الكلمة اآلن للرئيس /يود عضو وفد دولة ....نقل الكلمة
لعضو وفد ‘‘...........

مفردات وعبارات يستخدمها رئيس اللجنة
عند طلب الهدوء من الحاضرين:
’’ السادة أعضاء الوفد ،برجاء الحفاظ على النظام‘‘
عند بداية النقاش:
’’ السادة أعضاء الوفد ،سيتم اآلن قراءة البنود الفعالة للقرار المقدم .برجاء من السيد مقدم مشروع القرار الرئيسي قراءة البنود
الفعالة للسادة المندوبين الحاضرين‘‘
’’ السادة أعضاء الوفد ،لقد استمعت اللجنة لالقتراح .هل يوجد مؤيدين لهذا االقتراح؟ ‘‘
’’ السادة أعضاء الوفد ،لقد حدد زمن النقاش المفتوح حول القرار المقدم لعشرين دقيقة؛ عشر دقائق لسماع اآلراء المؤيدة،
وعشر دقائق لسماع اآلراء المعترضة .يبدأ زمن النقاش اآلن‘‘ .
’’ السيد عضو وفد دولة ،.........والمقدم الرئيسي لمشروع القرار ،الكلمة اآلن لك .تفضل بإلقاء خطابك‘‘
’’ السادة أعضاء الوفد ،ال يسمح بأي نقاط نظام أثناء خطاب المندوب‘‘
’’ برجاء من أعضاء الوفد الراغبين في التكلم ،ارسال رسالة لمدير الدردشة‘‘
عند إعطاء الكلمة لمندوب يود التكلم:
’’ السيد مندوب /عضو وفد دولة ،.......تم االعتراف بك؛ الكلمة اآلن لك .تفضل بإلقاء خطابك‘‘أو:
’’ السيد مندوب /عضو وفد دولة ،.......تم االعتراف بك؛ تفضل بتقديم اقتراحك /تفضل برفع النقطة االستفسارية /نقطة النظام
لديك‘‘
إذا كانت نقطة النظام/االستفسار غير واضحة:
’’ السيد المندوب ،برجاء إعادة نقطتك االستفسارية بصيغة سؤال‘‘
’’ السيد عضو الوفد ،لم يتمكن المندوب المتحدث من سماع /فهم نقطتك بوضوح؛ برجاء إعادة النقطة مرة أخري بصياغة
مختلفة /التوضيح منه‘‘
عند طلب نقاط استفسار /اقتراحات أخري:
’’ السادة أعضاء الوفد ،هل يوجد اقتراحات /نقاط استفسارية في المجلس؟ ‘‘
’’ السادة أعضاء الوفد ،برجاء التقدم برفع النقاط استفسارية للسيد المندوب المتحدث‘‘
عند التعامل مع نقاط النظام:
’’ السيد عضو وفد  ،.......تم االعتراف بك ،برجاء التقدم برفع نقطة النظام لديك‘‘
’’ السيد المندوب ،هذا وفق النظام‘‘ ’’/السيد المندوب ،هذا خارج عن النظام‘‘
عند أمر مندوب بإنهاء خطابه:
’’ السيد عضو الوفد /المندوب ،لقد نفذ وقتكم ،برجاء التوصل للنقاط الختامية لخطابكم‘‘
عند إعالن نهاية زمن النقاش المحدد:
’’ السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي زمن النقاش حول /مع /ضد هذا القرار /البند /التعديل ،وستنتقل اللجنة اآلن إلي‘‘...............
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’’ السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي زمن النقاش حول /مع /ضد هذا القرار /البند /التعديل ،الرجاء من المندوب المتحدث تسليم
الكلمة للرئيس‘‘’’ شكرا لك السيد المندوب؛ ستنتقل اللجنة اآلن إلي‘‘...............
عند إعالن مد زمن النقاش
’’ السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي زمن النقاش حول هذا القرار /البند /التعديل ،ويقترح اآلن للرئيس مد زمن النقاش بعشر
دقائق ،خمس دقائق سيماع اآلراء المؤيدة ،وخمس دقائق لسماع اآلراء المعارضة‘‘
عند إعالن نهاية النقاش واالنتقال للتصويت
’’ السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي زمن النقاش حول هذا القرار /البند /التعديل ،ستنتقل اللجنة اآلن للتصويت حوله .ال يسمح بأي
نقاط نظام اآلن ،الرجاء من مديري الدردشة ايقاف الرسائل الشخصية‘‘ .
في حال نقطة وجود نظام أثناء التصويت:
’’ السيد عضو الوفد ،هل نقطة النظام المقدمة تخص اجراء التصويت الحالي؟ ‘‘
نعم ’’:هذا وفق النظام‘‘؛
ال ’’:هذا خارج عن النظام‘‘ .

عند تنظيم التصويت على القرار:
’’ السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي الوقت المحدد لمناقشة هذا القرار .سوف ننتقل اآلن مباشرة الى اجراءات التصويت على
القرار ككل‘‘ .
الرجاء من مديري الدردشة تعطيل امكانية الرسائل الخاصة بين المندوبين.
السادة أعضاء الوفد ،الرجاء الحفاظ على النظام .سيبدأ اآلن اجراء التصويت على القرار ككل.

يحق للسادة المندوبين المشاركين ،التصويت مع او ضد أو االمتناع عن التصويت.
السادة المندوبين الذين يرغبون بالتصويت لهذا التعديل الرجاء اختيار الخيار االول .......
السادة المندوبين الذين يرغبون بالتصويت ضد هذا التعديل الرجاء اختيار الخيار الثاني ........
السادة المندوبين الذين يرغبون باالمتناع عن التصويت لهذا التعديل الرجاء اختيار الخيار الثالث ..........

عند إعالن نتيجة التصويت على القرار:
’’ السادة أعضاء الوفد ،الرجاء الحفاظ على النظام .سيتم اآلن إعالن نتيجة التصويت على القرار‘‘ .

عدد األصوات مع القرار............. :
عدد األصوات ضد القرار............. :
عدد األصوات الممتنعة عن التصويت على القرار............. :
السادة أعضاء الوفد ،هذا القرار قد مر (التصفيق في النظام)
السادة أعضاء الوفد ،هذا القرار قد فشل (التصفيق ليس في النظام)
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قواعد اجراء النقاش
اجراء النقاش
-

تسري قوانين روبرت العالمية للنظام واإلجراءات البرلمانية على كل نقاشات نموذج األمم المتحدة في ثايمن.
يكون رئيس اللجنة ملما بهذه القوانين ،ويعمل على تطبيقها أثناء الجلسة (النقاش).
بإمكان أعضاء الوفد (المندوبين) االستفسار عن قواعد النقاش الجارية /التي لم يفهموها من خالل تقديم طلب بنقطة استفسارية/
نقطة استعالم برلماني لرئيس اللجنة.
بإمكان هذه النقاط أن تكون في وسط النقاش ،على شرط أال تقاطع خطابا لمندوب آخر.

صالحيات رئيس اللجنة
صالحيات رئيس اللجنة هي القوي التي يمتلكها الرئيس إلدارة النقاش.
-

يحدد الرئيس بداية ونهاية مدة النقاش لكل طلب قدم اليه .عند انتهاء المدة ،يقترح الرئيس إما مد مدة النقاش ،أو وقف النقاش
واالنتقال إلى مرحلة التصويت على الطلب الذي تم نقله.

-

يكون النقاش في معظم األوقات مفتوحا ،لدعم امكانية تحدث كل أعضاء الوفد ،وللوصول لقرار باإلجماع (أو أكبر عدد ممكن).
لكن ،في بعض األحيان ،يحق للرئيس أن يقترح نقاشا مغلقا لوقت محدد ،إذا كانت الظروف تتطلب ذلك (في وجود مواضيع
شائكة ... ،الخ).

-

يمكن للرئيس أن يطلب من مندوب تقديم خطاب ،حتى لو لم يكن قد طلب التحدث .يكون ذلك لضمان مشاركة جميع األعضاء،
أو لمساعدة المجلس على التوصل لحل لألزمة ،أو بهدف اثراء النقاش... ،الخ.
يحق للرئيس أيضا ،ولنفس األسباب السابقة ،ان يمنع عضو وفد (مندوب) من التحدث مؤقتا.

-

يحدد الرئيس أقل ،وأقصى مدة لكل نقاش.

-

يعلن الرئيس أي وقف مؤقت للنقاش ،وتأجيل النقاش.

-

يحق ألعضاء الوفد تقديم طلب نقض علي أحد قرارات الرئيس .في هذا الموقف ،يشرح الرئيس سبب قراره ،ويعرض القضية
للتصويت .في حال اعتراض أكثر من ثلثي المندوبون على القرار ،يتم نقضه.

-
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التعديالت على مشروع القرار
-

تهدف التعديالت المقدمة على مشروع القرار ،الي تحسينه بشكل ما ،أو زيادة عدد الدول الداعمة له ،لتقريب فرصه إلى تصويت
باإلجماع.

-

يحق للمندوب أن يقدم تعديال على القرار ،فقط بعد أن يعطي الكلمة بشكل رسمي من الرئيس.

-

تقدم التعديالت عادة على بنود القرار الفعالة فقط وال تقدم على ديباجة (مقدمة) بنود القرار .هذا ألن ديباجة بنود القرار تكون
عادة مقتصرة على وقائع ،وبالتالي ،ال تحتاج لنقاش.

-

لتجنب التعقيد ،يخص كل طلب تعديل بند واحد فقط من بنود القرار الفعالة.

-

تضمن التعديالت امكانية:
o
o
o
o

اضافة بند /كلمة بالكامل
الزيادة/اضافة على بند /كلمة موجود
الغاء /شطب بند /كلمة
استبدال بند /كلمة بكلمة /بند آخر (شطب وإضافة).

-

بعد أن يقدم تعديل ،ينتقل النقاش من الموضوع الرئيسي ،إلي نقاش حول التعديل المقترح ،ثم يتم التصويت عليه.

-

يحدد الرئيس مدة النقاش المتاحة حول طلب التعديل .عند انتهاء المدة ،يعلن الرئيس بداية التصويت.

-

يحق للرئيس أن يعلن بداية التصويت على تعديل ،بدون فتح المجال لمناقشته .يكون ذلك في حال عدم وجود اعتراض كاف عليه
من أعضاء الوفد /المندوبين المشاركين ،ويكون في تقدير الرئيس.

-

يتم التصويت على التعديل قبل التصويت على البند الذي يتم التعديل عليه .في حال وجود طلب تعديل ثان على التعديل األول ،يتم
التصويت عليه أيضا قبل التعديل األول .إذا صوت األغلبية لصالح التعديل الثاني ،ال يتم التصويت للتعديل األول ،وهكذا...

-

عندما يقدم طلب تعديل ،بإمكان أعضاء الوفد (المندوبين) التصويت على قبوله ليقدم للتصويت من األساس ،ويمر الطلب في
حال حصوله على أكثر من  %05من األصوات ،حتى مع وجود امتناع عن التصويت.

-

بعد مكسب تعديل على بند في القرار على أكثر من  %05من األصوات ،يتم اضافته على البند األصلي في مشروع القرار ،ثم
يتم التصويت على البند األصلي في مشروع القرار ،وفي حال تصويت األغلبية لصالحه ،يتم ادخاله في القرار الرسمي النهائي
للمجلس.

-

في حال حصول التعديل علي أقل من  %05من أصوات الحاضرين ،يكون قد سقط ،ويرجع النقاش حول البند األصلي بشكل
طبيعي.

9

تسليم الكلمة لعضو وفد آخر
-

من الممكن أن يترك عضو وفد  /مندوب الكلمة لعضو وفد آخر مباشرة ،و لكن ال يمكن أن يزيد ذلك عن ملة واحدة علي
التوالي.

تقديم طلبات في منتصف خطاب جار أو مقاطعة خطاب مندوب آخر
-

ال يمكن مقاطعة خطاب مندوب آخر إال في حالة طلب نقطة حق شخصي ،لعدم سماع المندوب المتحدث.

-

يتم مراجعة أي طلبات أخري ،فقط بعد انتهاء المندوب من خطابه ،أو بعد أن يكون قد ترك الكلمة بملء إرادته إما لمندوب آخر،
لرئيس اللجنة ،أو لفتح المجال ألي نقاط استفسارية.

-

يمكن للمندوب تقديم نقطة نظام في حال األمور المتعلقة بإجراءات النقاش فقط.

نقطة طلب حق شخصي
-

هذه النقطة يتم طلبها من الرئيس للمسائل المتعلقة بالراحة الشخصية والصحة العامة للمندوب .ال يمكنها تحت أي حال من
األحوال أن ترمز العتراض علي محتوي الخطاب أو موقف عضو الوفد اآلخر.

-

يمكن فقط في حالة عدم سماع كلمات خطاب عضو الوفد المتحدث ،رفع طلب حق شخصي.

نقطة استفسارية  /استفهامية
-

يتم رفع وتقديم طلب لنقطة استفهامية إما لرئيس اللجنة ،أو للمندوب المتحدث في حال فتحه للمجال لنقاط استفسارية /استفهامية.

-

تصاغ النقطة االستفسارية في شكل سؤال ،ويمكن سبقها بجملة للتمهيد .ال يمكن تعقيبها بسلسلة أسئلة أخري.

نقطة استعالم برلماني
-

تقدم هذه النقطة من مندوب لرئيس اللجنة ،في حال وجود استفسار يخص قواعد وإجراءات النقاش الرسمية.

السؤال السابق
-

يستدعي االنتقال للسؤال السابق علي جدول اللجنة ،غلق النقاش علي السؤال الحالي ،و رفع طلب باالنتقال للسؤال السابق من
الرئيس .في حال قبول الطلب ،يتم التصويت عليه.

-

ال يتم قبول هذا الطلب في حال احتياج بعض أعضاء الوفد للتكلم عن الطلب الحالي ،مع تبقي وقت في جدول اللجنة للنقاش
حوله.

التصويت
-

يمكن للدول األعضاء ،الدول المراقبة ،والمنظمات غير الحكومية التصويت علي القرار ككل ،و علي تعديل القرار أيضا .هذه
القواعد سارية منذ ديسمبر .٣١٠٢

-

من لحظة بدء مرحلة التصويت ،ال يسمح بأي مقاطعات ،إال في حال طلبات لنقاط النظام الخاصة بتسلسل إجراءات التصويت
الرسمية.
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-

يحتاج التصويت على القرار إلى عدد األغلبية (أكثر من النصف) كي يربح .في حال حصول القرار على نصف األصوات فقط،
يكون قد سقط ،وال يمكن تبنيه.

-

األصوات الممتنعة عن التصويت ،ال تحسب كصوت مع أو ضد القرار .وبالتالي ،يربح القرار في حال حصوله عل أكثر من
نصف األصوات الفعالة ،بغض النظر عن عدد األصوات الممتنعة.

حقوق الفيتو
-

في وضع مجلي األمن الخاص ،تتبع إجراءات التصويت القواعد المذكورة في ميثاق األمم المتحدة .في نهاية التصويت ،يعلن
الرئيس نتيجته ،وفي حال نجاح القرار ،يمكن للمندوبين التصفيق.

-

بعد إعالن النتيجة ،وفي حال سماح الوقت ،يمنح الرئيس بعض الدول التي ساندت القرار ،والدول المعترضة عليه ،والدول
الممتنعة عن التصويت فرصة لشرح موقفهم لبقية اللجنة.

إعادة النظر في القرار
-

يمكن في بعض الحاالت النادرة ،أن يتم إعادة النظر في القرار بعد التصويت عليه .ال يتم ذلك إال بعد انتهاء النقاش
حول كل المواضيع على الجدول ،وبشرط حصول طلب إعادة النظر فيها على أكثر من ثلثي األصوات.
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مشروع القرار
ديباجة القرار والبنود الفعالة
يتكون القرار من مجموعة بنود /جمل متصلة ،يفصل بينها فواصل ومنقوطات.
ينقسم القرار إلى جزئيين ،األول هو الديباجية ،والثاني هو البنود الفعالة.
عند كتابة مشروع قرار ،من األفضل أن تبدأ بكتابة البنود الفعالة أوال ،وبناء على ذلك ،تحدد بنود وألفاظ الديباجة.
بعد أن يكون المندوب قد كون مجموعة حلول أو اجراءات تتخذها األمم المتحدة حول القضية المعروضة للنقاش ،ينتقل بعد ذلك إلى كتابة
الديباجة ،التي تشرح األسباب التي أدت لهذه القرارات ،والخلفية العامة للقضية.
يجب التأكد من أن البنود الفعالة تتكون من جمل ومفردات تدعو أو تحث الجهات المختصة على التحرك أو التصرف لحل األزمة ،وأن
الديباجة تكون قد غطت كل األسباب والمعلومات الخلفية لتبرير أهمية القرارات أو التصرفات التي تدعو إليها البنود الفعالة.
يجب العلم أيضا أن البنود الفعالة ال يمكنها أن تحتوي على بند ال يقع في نطاق صالحيات اللجنة التي أخرجته .مثال ،ال يمكن اال لمجلس
األمن أن يرسل قوات عسكرية لحفظ السالم .وبالتالي ،الطريقة الوحيدة لذكر امكانية استخدام هذه القوات لحل األزمة هو" :تدعو اللجنة
مجلس األمن ألن يرسل قوات عسكرية لحفظ األمن إلى "...
مكونات وقواعد القرار:
-

إعالن اسم اللجنة المجتمعة في المؤتمر.

-

السؤال أو القضية المعروضة للنقاش

-

الوجهة (المنتدى) المسئولة بحروف عريضة

-

الكلمة األولي في كل بند من بنود الديباجة تكون مائل ًة وبحروف عريضة

-

ال يمكن تكرار الكلمة األولي في بنود الديباجة في أكثر من بند

-

تنتهي كل جملة من بنود الديباجة بفصلة

-

يجب كتابة كل كلمة بكامل حروفها على األقل مرة في القرار ،قبل كتابتها باختصار

-

تكون أول كلمة في كل بند من البنود الفعالة تحتها خط وبحروف عريضة

-

ترقيم البنود الفعالة يكون معتمدا على حروف ترقيم الديباجة ،وتكون لها ثالثة عالمات تبويب ).)tab

-

ال يمكن تكرار الكلمة األولي في البنود الفعالة في أكثر من بند

-

تنتهي كل جملة من البنود الفعالة بمنقوطة.

-

يجب أن يكون تبويب كل البنود الفعالة على نفس المستوي (ثالث عالمات تبويب –)tab

-

يأخذ البند الفعال الفرعي ثالث عالمات تبويب ،ويرقم برقم وقوس هكذا)٢ :

-

يأخذ البند الفرعي للبند الفرعي عشر عالمات تبويب ،ويرقم بحرف روماني ونقطة

-

ال توضع فصل أو بمنقوطة بعد البند الفرعي أو البند الفرعي للبند الفرعي

-

بعد آخر بند في البنود الفعالة ،نضع نقطة.
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مثال لقرار للجمعية العامة لألمم المتحدة
اللجنة :الجمعية العامة لألمم المتحدة
الموضوع :مكافحة الفساد واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
المقدم الرئيسي :اسم الدولة
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها  ٥٥/١٠المؤرخ  ٤كانون األول/ديسمبر  ،٣١١١الـذي أنشـأت بموجبه لجنة مخصصة للتفاوض بشأن صك
قانوني دولي فعال لمكافحـة الفسـاد ،وقرارهـا  ٥٥/٠١١المــؤرخ ٣١كـانون األول/ديسـمبر ،٣١١١الـذي دعـت فيـه فريـق الخـبراء
الـــدولي الحكومــي المفتــوح العضوية الذي سـينعقد لدراسـة مسـألة األمـوال المحولـة بشـكل غـير مشروع وإعادة تلك األموال إلى
بلداها األصلية،
وإذ تشير أيضا إلى قراريهــا  ٥١/٠١١المــؤرخ  ٣٠كانــون األول/ديسمبـــر  ٣١١٠و ٥٥/٣٤٤المــؤرخ  ٣١كــانون
األول/ديســمبر  ٣١١٣بشــأن منــع ومكافحــة الممارســــات الفاسـدة وتحويـل األمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع ،وإعـادة
تلـك األمـوال إلى بلدهـــا األصلية،

وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـــا  ٥١/٣١١المــؤرخ  ٢٠كــانون الثــاني/ينــاير  ،٣١١٣الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة
للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد أن تنـهي أعمالهـا في أواخر سنة ،٣١١٢

وإذ تشـير إلى قرارهـا  ٥٥/٠١١المـؤرخ  ٠١كــانون األول/ديســمبر  ،٣١١٣الــذي قبلـت فيـه مـع التقديـر العـرض المقـدم مـن
حكومـة المكسـيك السـتضافة مؤتمـر سياســـي رفيع المسـتوى لغـرض التوقيـع علـى االتفاقيـة ،وطلبـت فيـه إلى األمـين العـام أن
يحـدد موعـد انعقـــاد المؤتمر لمدة ثالثة أيام قبل عام ،٣١١٢

وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار المجلـس االقتصـــادي واالجتمــاعي  ٣١١٠/٠٢المــؤرخ  ٣٤تموز/يوليه  ٣١١٠والمعنون بتعزيز
التعـاون الـدولي علـى منـع ومكافحـة تحويـل األمـوال ذات المصدر غير المشروع ،المتأتية من أفعال فساد ،بمـا في ذلـك غسـل
األمـوال ،وعلـى إعـادة تلـك األموال،

وإذ تعرب عن تقديرهـا لحكومـة األرجنتـين السـتضافتها االجتمـاع التحضـيري غـير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن
اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد ،وذلـك في بوينـس آيـرس في الفترة من  ٤إلى  ٥كانون األول/ديسمبر ،٣١١٠

وإذ تسـتذكر توافـق آراء مونتـــيري ،الــذي اعتمــده المؤتمــر الــدولي لتمويــل التنميــة ،المعقـود في مونتـيري ،المكســـيك ،في
الفــترة مــن  ٠١إلى  ٣٣آذار/مــارس  ،٣١١٣والــذي جرى فيه التشديد على أن مكافحة الفساد على جميع المستويات هي إحدى
األولويات،

وإذ تستذكر أيضا إعالن جوهانسـبرغ بشـأن التنميـة المسـتدامة الـذي اعتمـده مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ،الذي عقد في
جوهانسبرغ ،جنوب أفريقيا ،في الفـترة مـن  ،٣١وبخاصـة الفقـرة  ٠١منـه الـتي أُعلـــن فيــها أن الفساد يهدد التنمية المستدامة
للشعوب،
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وإذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفسـاد مـن مشـاكل ومخـاطر علـى اسـتقرار المجتمعـات وأمنها ،مما يقوض مؤسسات الديمقراطية
وقيمـها والقيـم األخالقيـة والعدالـة ،ويعـرض التنميـة المستدامة وسيادة القانون للخطر،

-٠تحيــط علمــا بتقريــر اللجنــة المخصصــة للتفــاوض بشــــأن اتفاقيـــة لمكافحـــة الفساد ،التي اضطلعت بعملها في مقر مكتـب
األمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة في فيينا ،والذي قدمت فيه اللجنة المخصصة النص النهائي لمشروع اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحـة الفساد إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه ،وتثني على اللجنـة المخصصـة لمـا قامت به من
أعمال؛
-٣تعتمد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المرفقــة بهـذا القـرار ،وتفتـح بـاب التوقيع عليها في مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع
المستوى المزمع عقـده في مـيريدا ،المكسـيك ،في الفترة من  ١إلى  ٠٠كانون األول/ديسمبر  ،٣١١٢وفقا للقرار ٥٥/٠١١؛

-٢تحـث كـل الـدول ومنظمـات التكــامل االقتصــادي اإلقليميــة المختصــة علــى التوقيـع والتصديـق علـى اتفاقيـة األمـم المتحـدة
لمكافحـة الفسـاد في أقـرب وقـت ممكـن ضمانــا للتعجيل ببدء نفاذها
-٤تقـرر أن يـدار الحسـاب المشـار اليـه في المـادة  ١٣مـن اتفاقيـة األمـــم المتحــدة لمكافحة الفساد ضمن إطار صندوق األمم المتحدة
لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة ،إلى أن يقرر خالف ذلك مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية ،المنشأ عمـال باتفاقيـة األمـم المتحـدة
لمكافحـة الفساد ،وتشجع الدول األعضاء على البدء بتقـديم تبرعـات وافيـة إلى الحسـاب اآلنـف الذكـر بغية تزويد البلدان النامية
والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية بمـا قـد تحتـاج إليـه مـن مسـاعدة تقنية لالستعداد للتصديق على االتفاقية وتنفيذها؛

-٥تقـرر أيضـا أن تكمـل اللجنـــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة لمكافحــة الفساد مهامها الناشئة عن التفاوض بشأن اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد بعقد اجتمـاع قبل وقت كاف من انعقاد الدورة األولى لمؤتمر الدول األطراف في االتفاقيـة ،مـن أجـل
إعـداد مشروع نص النظام الداخلي لمؤتمر الدول األطراف وغير ذلك من القواعد المذكـورة في المـادة  ١٢من االتفاقية ،والتي
ستحال إلى مؤتمر الدول األطراف في دورته األولى للنظر فيها؛

-١تطلـب إلى مؤتمـر الـدول األطـراف في االتفاقيـة أن يعـالج مسـألة تجـــريم رشــوة موظفي المنظمات الدولية العمومية ،بما فيـها
األمـم المتحـدة ،والمسـائل ذات الصلـة ،واضعـا في الحسـبان مسـائل االمتيـازات والحصانـات وكذلـك مســـألة الواليــة القضائيــة
ودور المنظمــات الدولية ،وذلك بسبل منها تقديم توصيات بشأن اإلجراء المناسب في هذا الصدد؛

-٥تقـرر أنـه ينبغـي تسـمية يـوم  ١كـانون األول/ديسـمبر يومـــا دوليــا لمكافحــة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور
االتفاقية في مكافحته ومنعه؛

-١تطلـب كذاك إلى األمـين العـام أن يكلـف مكتـب األمـم المتحـدة المعـني بـــالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول
األطراف في االتفاقية بتوجيه من ذلك المؤتمر؛
-١تطلب أيضا إلى األمين العام أن يزود مكتب األمم المتحدة المعني بـالمخدرات والجريمة بالموارد الالزمة لتمكينه من العمل بصورة
فعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقيـة األمـم المتحدة لمكافحة الفساد ومن النـهوض بمـهام أمانـة مؤتمـر األطـراف في االتفاقيـة ودعـم
اللجنـة المخصصة في أعمالها التي تضطلع بمقتضى الفقرة  ٥أعاله؛

-٠١تطلـب أخيرا إلى األمــين العــام أن يعــد ،وفقــا للقــرار  ،٥٥/٠١١تقريــرا شامال عن المؤتمر السياسـي الرفيـع المسـتوى
المزمـع عقـده في مـيريدا ،المكسـيك ،للتوقيـع علـى االتفاقية ،كي يقدم إلى الجمعية العامة في دورها التاسعة والخمسين.
الجلسة العامة ٥٠
 ٢٠تشرين األول/أكتوبر ٣١١٢
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المصطلحات والعبارات المستخدمة في كتابة مشروع القرار
المفردات والتعابير أدناه يتم اختيار بعضها وإدخاله في
ديباجة بنود القرار

المفردات والتعابير أدناه يتم اختيار بعضها وإدخاله في
بنود القرار الفعالة

إذ تقر اللجنة....... ...

تقبل اللجنة............

إذ تؤكد.............

تؤكد اللجنة............

وإذ تعرب عن بالغ قلقها..........

توافق اللجنة علي............

إذ تعلن موافقتها..........

تسأل ...............

إذ تحيط علما ب..........
إذ تؤمن ب..........

تأذن /تسمح ب............
تدعو اآلن ل.........

وإذ تضع في اعتبارها ..........

تنادي  /تطلب من............

اذ تؤكد ثقتها التامة ب /إذ تثق ب..........

تدين بشدة...........
تهنئ ................

إذ تدرس إمكانية.......... ...

تؤكد وتضمن................

إذ تعلن تهنئتها ل............
واقتناعا منها ب..........
إذ تعلن.......... ...
وإذ يساورها بالغ القلق ..........
وإذ تدرك إدراكا عميقا ..........
إذ تؤكد بقناعة تامة ..........
وإذ تشعر بانزعاج بالغ ..........
وإذ تأسف بالغ األسف ..........
إذ تستنكر تماما..........
ورغبة منها ..........
إذ تؤكد.......... ...
إذ تتوقع ..........
وإذ تعرب عن تقديرها ..........
وإذ تعرب عن ارتياحها ..........
اذ تضمن الوفاء ب..........

إذ يساورها بالغ القلق...
إذ تدرك تماما
اذ تعتقد اعتقادا كامال.......

إذ تستنكر بشدة....
وإذ تشير كذلك إلى
إذ تسترشد ب.....

تعلن  /تصرح بناء على ذلك........
تستنكر وترفض............
تعين .............
تشجع  /تؤيد..............
تصدق علي...........
تعرب عن تقديرها ..............
تعرب عن أملها في ..................
تدعو كذلك ................
تعلن فوق ذلك ............
توصي ب...............
تطالب أيضا..........
تقرر فوق ذلك.............
تأمل...............
تدعو .................
تعلن ...............
تقدم  /تقترح
توصي  /تنصح ب............
تندم علي.............
تطلب ............
تقرر .............
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واذ كانت قد اعتمدت ...
اذ نظرت في أمر........
إذ نظرت بعد في أمر.......
إذ كرست اهتماما بالغا ل.......
وقد درست بعناية........
وقد استمعت إلي......
إذ تلقت..........
إذ درست بعناية.......... ....
مع األخذ في االعتبار ..........
وإذ يالحظ كذلك ..........
تالحظ اللجنة مع التقدير ..........
وإذ تالحظ مع موافقة ..........
وإذ تالحظ بقلق بالغ..........
وإذ تالحظ مع األسف الشديد ...........

وإذ تالحظ مع االرتياح.........
مراقبة .......

مشيرة إلى...

تسعى .............
اذ تؤكد بقوة ............
تدين بشدة ..............
تحث بقوة .................
تشير  /تقترح.........
تدعم  /تؤيد............
تثق كامل الثقة ..........
تنقل ..............
تحث ...............
تعتمــد...............
تقـرر أيضـا...............
تطلـب...............
تطلب أيضا...............
تالحـظ...............
تحيط علما...............
تهيب...............
تطلـب كذلــك...............
توصـي...............

وإذ تؤكد من جديد

تدعو...............
تكرر دعوتها...............

وإذ تشير إلي...
معترفة ب....
مستندة إلي....
مذكرة ب....
إذ تسعي إلي....
مع مراعاة..... ..

تقبل...............

اذ تحقق....

تؤكد...............
توافق...............
تسأل...............
تأذن...............

مع األخذ بعين االعتبار

تدين...............
تهنئ...............

وإذ تحيط علما ب........

تعلن وفقا ل...............

إذ تعرض مع التقدير

تعرب عن استيائها...............

مرحبة ب.........

تعين...............

إذ تــشير.........
إذ تشـير أيضـا ً .........

تشجع...............

إذ تكـرر اإلعـراب..............
إذ تسـتذكر..............
إذ تستذكر أيضا..............
إذ تقلقها..............
إذ تعرب عن تقديرهـا..............
إذ تسترشد..............

تؤيد...............
تعرب عن تقديرها...............
تعرب عن أملها في...............
تدعو...............
تعلن...............
توصي كذلك...............
تأمل...............
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إدراكا منها..............

تقترح...............

إذ تعيد تأكيـد..............

تندم...............

إذ تـشدد..............

تسعى...............

إذ تــدرك..............

تدين بشدة...............

إذ تدرك أيضا..............

تحث بقوة...............

اقتناعا منها..............

تدعم...............

إذ تـدرك بوجـه خـاص..............

تثق ...............

إذ تـرى..............

تنقل...............

إذ ترى أيـضا..............
إذ تعتـرف..............
إذ تشجع..............
إذ تعتقـد..............
إذ تسلم..............
إذ تالحـظ.........
إذ تالحظ أيضا.........
إذ تثني.........

تحث...............
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ألفاظ ومفردات رئاسة اللجنة
مناقشة القرار
في حال تخصيص وقت لقراءة القرار
السادة أعضاء الوفد ،نرجو المحافظة على النظام ،الرئيس\ة سيحدد\ستحدد وقت زمنه *عشرون دقيقة* لقراءة هذا القرار ٫الرجاء استعمال
هذا الوقت بحكمة من أجل مراجعة القرار وتحديد اي نقاط مثيرة للقلق والعمل على كتابة تعديالت.

بداية النقاش
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،نرجو المحافظة على النظام ،القرار الذي سيتم مناقشته اليوم عن القضية\ الموضوع ——
——— يرجى من المقدم الرئيسي للقرار قراءة البنود الفعالة.
عضو الوفد /المندوب :يقرأ البنود
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،نرجو المحافظة على النظام ،الرئيس\ة سيحدد\ستحدد وقت نقاش مفتوح زمنه *ستون
دقيقة* لمناقشة هذا القرار .السيد عضو وفد دولة  ،........الكلمة االن لك إللقاء خطابك.
عضو الوفد /المندوب :يلقي الخطاب االفتتاحي
رئيس اللجنة :شكرا لك ،هل السيد عضو الوفد (المندوب) مستعد لإلجابة عن اي اسئلة /نقاط استفهامية؟
عضو الوفد /المندوب :ال أو نعم ،ويحدد كم سؤال.
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،السيد مندوب دولة  ..........مستعد ألخذ........أسئلة .هل يوجد اي أسئلة /نقاط استفهامية في
اللجنة حاليا؟

شكرا لكم ،السيد مندوب دولة ....والسيد مندوب دولة ،......قد تم االعتراف بكم بهذا الترتيب.
السيد مندوب دولة ،......الكلمة اآلن لك لطرح سؤالك.
عضو الوفد /المندوب األول :يطرح سؤاله
رئيس اللجنة :شكرا لك ،السيد مندوب دولة ،......الكلمة اآلن لك لطرح سؤالك.
عضو الوفد /المندوب الثاني :يطرح سؤاله

رئيس اللجنة :شكرا لك ،يرجى من السيد المندوب ارجاع الكلمة للرئيس\ة او اعطائها لمندوب اخر.
عضو الوفد /المندوب :إذا أرجعها للرئيس\ة
رئيس اللجنة :هذا حسب النظام .السادة أعضاء الوفد ،هل هنالك اي مندوبين يرغبون بالتكلم عن القرار ككل؟ السيد مندوب دولة
 ،.........تم االعتراف بك ،الكلمة االن لك.
عضو الوفد /المندوب :إذا أعطاها لمندوب اخر
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رئيس اللجنة :السيد مندوب دولة ،...هل تقبل الكلمة؟ (نعم /ال )........هذا حسب النظام .السيد مندوب دولة  ،.........تم
االعتراف بك ،الكلمة االن لك.

اجراء التعديالت
طلب تعديل:
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،نرجو المحافظة على النظام ،الكلمة اآلن متاحة لتقديم تعديالت على القرار .هل
يود أي مندوب تقديم تعديل؟ نعم ،السيد مندوب دولة.........

عضو الوفد /المندوب :السيد الرئيس ،لقد قدم المندوب تعديالً من الدرجة االولى\الثانية.
رئيس اللجنة :شكرا لك ،هذا حسب النظام .التعديل من الدرجة االولى\ الثانية هو .......
السادة أعضاء الوفد ،لقد حدد الرئيس\ة وقت نقاش مغلق زمنه  .......دقيقة لمناقشة هذا التعديل )...( .دقائق مع
التعديل ،و.......دقائق ضد هذا التعديل من الدرجة االولى\الثانية .السيد مندوب دولة ......الكلمة اآلن لك.

عند نفاذ وقت النقاش (مع التعديل):
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي الوقت المحدد للنقاش في صالح لهذا التعديل من الدرجة االولى\الثانية.
سوف ننتقل اآلن مباشرة الى وقت النقاش ضد هذا التعديل .هل يوجد مندوب يرغب بالتكلم ضد هذا التعديل؟ نعم،
السيد مندوب دولة ،.........لقد تم االعتراف بك ،الكلمة اآلن لك.

عند نفاذ وقت النقاش (ضد التعديل):
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي الوقت المحدد للنقاش في صالح لهذا التعديل من الدرجة االولى\الثانية.
سوف ننتقل اآلن مباشرة الى اجراءات التصويت على التعديل.
الرجاء من مديري الدردشة تعطيل امكانية الرسائل الخاصة بين المندوبين.
السادة أعضاء الوفد ،الرجاء الحفاظ على النظام .سيبدأ اآلن اجراء التصويت علي التعديل.

يحق للسادة المندوبين المشاركين ،التصويت مع او ضد أو االمتناع عن التصويت.
السادة المندوبين الذين يرغبون بالتصويت لهذا التعديل الرجاء اختيار الخيار االول .......
السادة المندوبين الذين يرغبون بالتصويت ضد هذا التعديل الرجاء اختيار الخيار الثاني ........
السادة المندوبين الذين يرغبون باالمتناع عن التصويت لهذا التعديل الرجاء اختيار الخيار الثالث ..........
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التصويت على القرار:
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،لقد انتهي الوقت المحدد لمناقشة هذا القرار .سوف ننتقل اآلن مباشرة الى اجراءات
التصويت على القرار ككل.
الرجاء من مديري الدردشة تعطيل امكانية الرسائل الخاصة بين المندوبين.
السادة أعضاء الوفد ،الرجاء الحفاظ على النظام .سيبدأ اآلن اجراء التصويت علي القرار ككل.

يحق للسادة المندوبين المشاركين ،التصويت مع او ضد أو االمتناع عن التصويت.
السادة المندوبين الذين يرغبون بالتصويت لهذا التعديل الرجاء اختيار الخيار االول .......
السادة المندوبين الذين يرغبون بالتصويت ضد هذا التعديل الرجاء اختيار الخيار الثاني ........
السادة المندوبين الذين يرغبون باالمتناع عن التصويت لهذا التعديل الرجاء اختيار الخيار الثالث ..........

إعالن نتيجة التصويت على القرار:
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،الرجاء الحفاظ على النظام .سيتم اآلن إعالن نتيجة التصويت على القرار.
عدد األصوات مع القرار............. :
عدد األصوات ضد القرار............. :
عدد األصوات الممتنعة عن التصويت على القرار............. :
السادة أعضاء الوفد ،هذا القرار قد مر (التصفيق في النظام)
السادة أعضاء الوفد ،هذا القرار قد فشل (التصفيق ليس في النظام)
قبول نقاط من المندوبين للرئيس
تتجزأ النقاط لرئيس اللجنة من أعضاء الوفد إلي :نقطة نظام ،نقطة امتياز شخصي أو نقطة استفهامية.
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،لقد استلم الرئيس نقطة نظام /استفهام /امتياز شخصي .السيد مندوب دولة،.........
لقد تم االعتراف بك ،من فضلك اضغط على زر التحدث وتفضل بتقديم نقطتك.

نقطة النظام – في حال كان المندوب علي خطأ:
رئيس اللجنة :السيد عضو الوفد /المندوب ،هذا ليس حسب النظام( ،ويشرح السبب ،وما هو الصحيح) .شكرا لك.

نقطة النظام – في حال كان الرئيس علي خطأ:
رئيس اللجنة :السيد عضو الوفد /المندوب ،شكرا على نقطتك ،هذا حسب النظام .السادة أعضاء الوفد ،يود الرئيس
تعديل تصريحه من  .......ل .........

نقطة االمتياز الشخصي – في حال عدم السماع
رئيس اللجنة :السيد عضو الوفد /المندوب ،شكرا على نقطتك ،هذا حسب النظام .السيد عضو الوفد المتحدث ،هل
بإمكانك رفع صوتك؟

نقطة الحق /االمتياز الشخصي – عام
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رئيس اللجنة :السيد عضو الوفد /المندوب ،شكرا على نقطتك ،هذا حسب النظام .السيد مدير الدردشة،
الرجاء..................

نقطة استفسارية /استفهامية لرئيس اللجنة
رئيس اللجنة :السيد عضو الوفد /المندوب ،شكرا على نقطتك ،هذا حسب النظام .اإلجابة
هي.................................

قبول طلب من اجراءات اللجنة /النقاش (مثل من مدة النقاش /االنتقال إلي نقاش مفتوح أو مغلق)
رئيس اللجنة :السيد عضو الوفد /المندوب ،هذا حسب النظام .السادة أعضاء الوفد ،لقد عرض على اللجنة طلب
ل ،.........هل من مساندين لهذا الطلب؟ شكرا لكم ،لقد تم االعتراف بكم .السادة أعضاء الوفد ،هل من معارضين لهذا
الطلب؟ شكرا لكم ،لقد تم االعتراف بكم.
في حال قبول الطلب :إذاً ،السادة المندوبين ،لقد تم قبول الطلب ل( .....ويشرح السبب) وستنتقل اللجنة اآلن إلي........
في حال عدم قبول الطلب :إذاً ،السادة المندوبين ،لقد تم رفض الطلب ل( ،............ويشرح السبب) ،وستكمل اآلن
اللجنة ............

قبول طلب االنتقال للسؤال السابق:
رئيس اللجنة :السيد عضو الوفد /المندوب ،هذا حسب النظام .السادة أعضاء الوفد ،لقد عرض على اللجنة طلب
لالنتقال للسؤال السابق ،هل من مساندين لهذا الطلب؟ شكرا لكم ،لقد تم االعتراف بكم .السادة أعضاء الوفد ،هل من
معارضين لهذا الطلب؟ شكرا لكم ،لقد تم االعتراف بكم.
في حال قبول الطلب :السادة أعضاء الوفد ،لقد تم قبول الطلب االنتقال للسؤال السابق (ويشرح السبب) وستنتقل اللجنة
اآلن إلى التصويت على التعديل /النقاش السابق .ويبدأ اجراء التصويت.
في حال عدم قبول الطلب :السادة أعضاء الوفد ،لقد تم رفض الطلب االنتقال للسؤال السابق( ،ويشرح السبب)،
وستكمل اآلن اللجنة ............
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النقاط االستفسارية /االستفهامية
في حال قبول المندوب لعدد محدد من النقاط االستفسارية /االستفهامية
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،السيد مندوب دولة  ..........مستعد لقبول........نقاط استفسارية /استفهامية .هل
يوجد اي نقاط استفسارية في اللجنة حاليا؟ نعم ،السيد مندوب دولة ،........تم االعتراف بك .الكلمة اآلن لك .تفضل
بتقديم نقطتك.

في حال قبول المندوب لعدد غير محدود من النقاط االستفسارية ،وعدم توافر وقت كاف في جدول اللجنة
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،السيد مندوب دولة  ..........مستعد لقبول عدد غير محدود من النقاط
االستفسارية ،لكن ،للحفاظ على الوقت ،سيسمح الرئيس بعدد حد أقصى ل ........نقاط فقط .هل يوجد اي نقاط
استفسارية في اللجنة حاليا؟ نعم ،السيد مندوب دولة ،........تم االعتراف بك .الكلمة اآلن لك .تفضل بتقديم نقطتك.

في حال رفض المندوب لقبول نقاط استفهامية
رئيس اللجنة :هذا حسب النظام .السادة أعضاء الوفد ،السيد مندوب دولة ..........غير مستعد لقبول نقاط استفسارية.
السيد مندوب دولة ،........الرجاء نقل الكلمة ألحد المندوبين أو تسليم الكلمة للرئيس.

في حال عدم وجود نقاط استفسارية في اللجنة
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،هل يوجد اي نقاط استفسارية في اللجنة حاليا؟ نظرا لعدم وجود أي نقاط
استفهامية ،الرجاء من السيد المندوب نقل الكلمة ألحد المندوبين أو تسليم الكلمة للرئيس.

مفردات وتصريحات للرئيس – عام.
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،الرجاء الحفاظ على النظام
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،نود تذكيركم باإلشارة إلى أنفسكم بضمير الغائب عند التحدث ،وعدم استخدام كلمة "أنا" أو
"أنت".
رئيس اللجنة :السادة أعضاء الوفد ،نود لفت انتباهكم ،ألن التحدث المباشر بين السادة المندوبين غير مسموح به.
رئيس اللجنة :الرجاء من السيد المندوب إعادة النقطة االستفسارية بصيغة سؤال.
رئيس اللجنة :الرجاء من السيد المندوب االلتزام بعدد سؤال واحد في المرة.
رئيس اللجنة :الرجاء من السيد المندوب إعادة النقطة االستفسارية بشكل أوضح.
رئيس اللجنة :نظرا لحدود الوقت المتبقي في جدول اللجنة ،الرجاء من السيد المندوب إعادة الكلمة للرئيس.

