ﻣﻜﺘﺐ ﺛﺎﻳﻤﻦ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ اﻟﻰ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻗﻄﺮ

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ

Saturday October 6th 2018 Schedule of events
اﻟﺠﺪول
Event

Time

Registration اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

08:00-08:30

The main entrance QAD Primary
Opening Ceremony ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح

08:30-09:00

Audotorium
Session 1 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﻟﺔ

09:15-12:00

in committee rooms
Approval panel ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

1:15-2:45

THIMUN Qatar office
lunch اﻟﻐﺪاء

12:00-1:00

Diamond Area
Session 2 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

1:00-2:20

in committee rooms
Break اﺳﺘﺮاﺣﺔ

2:20-2:30

Session 3 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

2:30-4:00

in committee rooms
Break اﺳﺘﺮاﺣﺔ

4:00-4:10

Session4 اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

4:10-5:30

in committee rooms
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اﻟﻠﺠﺎن :ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺪ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺘﻪ
اﻟﻠﺟﺎن

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة - ٢
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة -٣
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن

STUDENT
OFFICERS
إدارة اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺗطوﯾر اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم

President: Omran
Saleh

ﺗﻌزﯾز اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﻌﺎطﻲ

اﻟﺧدرات و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ،ﺑﻣﺎ ذﻟﻠك President: Toqa Alhadi

ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات و اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟﺿﺎر ﻟﻠﻛﺣول

C1-06

Deputy: Mohammed
Hariri

ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺑﺗﻌزﯾز وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
دﻋم ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق
اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺑﻧﺎت
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ

President: Sharifa Al
Thani

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

C1-07

Deputy: Alanoud Al
Thani

President: Azah
Gamaa

C1-03

Deputy: Leen Haidar

ﺗداﺑﯾر ﻣﻧﻊ ﺗﺟﻧﯾد اﻟﺷﺑﺎب ﻣن President: Menatallah
Mutwally
ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﺷﻛﺎل اﻟﻌﺻب
اﻟدﯾﻧﻲ ﺣﻣل اﻟﻌﺎﻟم

3

C1-05

Deputy: Rani Sultan

ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﺟوﻻن وﻗوة
ﻣراﻗﺑﺔ ﻓض اﻻﺷﺗﺑﺎك
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ

اﻟﻐرﻓﺔ

C1-08

اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ :ﻳﺘﻤﺤﻮر دور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻮل إدارة إﺟﺮاء اﻟﻨﻘﺎش
اﻟﻤﻨﺪوب :اﻧﺖ اﻟﻤﻨﺪوب
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺮار :ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ
اﻟﻜﻠﻤﺔ :رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻨﺪوت و ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﺪوب .ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎء ﻛﻼﻣﻚ
اﻋﻄﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ او ﻟﻤﻨﺪوب آﺧﺮ
اﻟﻘﺮار :ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻘﻄﺔ اﺳﺘﻔﺴﺎرﻳﺔ :ﻫﻲ ﺳﺆال ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪوب ﻟﻤﻨﺪوب آﺧﺮ ،أو ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻈﺎم :ﻫﻲ ﺳﺆال ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺪوب ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺨﺺ إﺟﺮاء اﻟﻨﻘﺎش
ﻧﻘﻄﺔ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ :ﻃﻠﺐ ﻳﺨﺺ راﺣﺔ اﻟﻤﻨﺪوب ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻊ ﺧﻄﺎب
اﻟﻤﻨﺪوب اﻵﺧﺮ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :إﻗﺘﺮاح ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار
اﻗﺘﺮاح ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ :ﻳﻮﺟﺔ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ اذا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻨﻐﺎش ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع .ﻣﺜﻨﻰ/ﻣﻌﻄﺮض
اﻗﺘﺮاح ﺳﺤﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار :اذ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ :ﻫﺬا ﻃﻠﺐ ﻹﺳﺘﻌﺠﺎل اﺟﺮاﺋﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﻂ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺮوع
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ﺗﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺘﺎن ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺘﻜﻢ

اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ورق اﻟﺒﺤﺚ

 .1دليل البحث عن القضية
عندما تبحث عن القضايا التي سيتم مناقشتها في المؤتمر ،ابدأ أولا بقراءة القضية المتاحة علي موقع
جيد ،حيث ستجد المعلومات الأساسية .بعد ذلك ،استخدم المصادر المتاحة باللغة العربية هنا
المؤتمر
ً
لزيادة معرفتك بالموضوع ،ولإيجاد معلومات ستفيد دولتك بشكل خاص في المؤتمر.
للتأكد من قوة بحثك ،حاول بعد ذلك أن تجاوب علي الأسئلة الآتية:
ما هي القضية؟

ما هي مصطلحاتها الرئيسية؟

ما هو تاريخها /ما أسبابها؟

The Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 59th Floor,
New York City, NY10118, USA

1

Copyrighted ©2016 UNITED AMBASSADORS
All Rights Reserved
info@unitedambassadors.com
www.unitedambassadors.com

من الأطراف المعنية؟ (الدول أو الحكومات أو الهيئات أو الجماعات أو الأفراد المتعلقون بهذه القضية
بشكل مباشر أو غير مباشر)

ما هي الخسائر /النتائج السلبية التي نتجت عن هذه القضية؟ (إحصائيات هامة /أحداث أو ظواهر
سلبية)

ما هي المشكلة الحالية التي لم يتم حلها بعد؟ و هل هناك أحداث مستجدة تخصها؟

The Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 59th Floor,
New York City, NY10118, USA
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ما هي المحاولات السابقة لمناقشة وحل المشكلة؟ من الذي بادر بها؟ (الأمم المتحدة /مجلس الأمن/
دول مجاورة /أفراد)

هل نجحت المحاولات السابقة لحل المشكلة؟ ولماذا؟

هل هناك قوانين /اتفاقيات دولية تحكم هذه القضية؟ هل تم مخالفتها؟

The Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 59th Floor,
New York City, NY10118, USA
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ما هي كل الحلول المتوقعة لهذه القضية؟

 ابدأ الآن بالبحث عن سياسة دولتك بشكل خاص تجاه.رائع ! لقد أتممت البحث عن القضية بشكل عام
.القضية
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The Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 59th Floor,
New York City, NY10118, USA

ﺗﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺘﻜﻢ ﺗﺠﺎة
اﻟﻘﻀﻴﺘﺎن

اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

 .2دليل البحث عن سياسة الدولة الخارجية تجاه القضية
بعد أن تبحث عن القضية بشكل عام ،ابدأ بالبحث عن علاقة الدولة التي تمثلها بهذه القضية .اذهب
للمواقع المتاحة هنا  ،وأكتب اسم دولتك  +القضية ،و جاوب علي الأسئلة الآتية:
هل لدولتك علاقة مباشرة /غير مباشرة بالموضوع؟

كيف أثر /يؤثر هذا الموضوع علي دولتك؟

هل لدولتك أي تصريحات سابقة حول الموضوع؟ (حكومة دولتك ،الشخصيات العامة فيها ،أفراد الشعب
أو الهيئات الرسمية)
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هل غطت القنوات الإعلامية /الإخبارية في دولتك هذه القضية من قبل؟ ما هو اتجاهها العام؟

هل شاركت دولتك في أي مقابلات /منقاشات /لمحاولة حل هذه القضية من قبل؟ ماذا كانت النتيجة؟

كيف تري دولتك الحلول المقترحة لهذه القضية؟

The Empire State Building,
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ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دولتك في الحلول المقترحة للقضية أو في المؤتمر؟
( إذا كانت علاقة دولتك بالقضية أساسية ومباشرة ،فيجب أن يكون لها أم دور بناء للوصول لحل محدد.
أما إذا كانت علاقة دولتك بالقضية غير مباشرة ،فيمكن لها أن تلعب دور الوسيط ،أو دور المؤثر في دول
أخري في المؤتمر)

ما الذي يمكن أن تكسبه دولتك من المشاركة في مناقشة لهذه القضية؟
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ما الحلول المقترحة التي تناسب مصالح دولتك ،وما الحلول التي قد تعارض مصالحها؟

ما الدول التي تشارك دولتك في موقفها تجاه هذه القضية؟ لماذا؟

ما الدول التي تعارض دولتك في موقفها تجاه القضية؟ لماذا؟

وبذلك ،تكون قد أنهيت البحث بنجاح ! ابدأ الآن بكتابة تصريح دولتك الخارجي تجاه القضية ):

The Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 59th Floor,
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 .3كيف تكتب تصريح السياسة الخارجية لدولتك
تصريح السياسة الخارجي لا يزيد عن  ٤٠٠كلمة ،و يتكون من  ٤أجزاء:
 .1ما هو تاريخ دولتك تجاه هذه القضية (أي مؤتمرات ،خطابات ،اتفاقيات تتعلق بالقضية بشكل عام؟)
 . .2ما موقف دولتك الحالي تجاه القضية ،ولو كان حياديا
 .3ما الذي تأمل دولتك لتحقيقه تجاه هذه القضية؟
 .4ما الدول التي قد تشارك /تعارض دولتك في موقفها؟

نموذج مبسط لتصريح السياسة الخارجية:
ملحوظة هامة – برجاء ابقاء تصريح السياسة الخارجة (موقف الدولة) دبلوماسي .أي اضافات لا تليق بقواعد اللياقة
الدبلوماسية بين الدول لن يتم قبوله .اكتب هذا التصريح كأنمك تستعد لتقديمه في الأمم المتحدة /امعة الدول العربية
الحقيقة بالنيابة عن الدولة التي تمثلها .الدليل أدناه م بسط ججدا ويلسق بطلاب مدرسة .لكنه يساعدك علي فهم المحتوي
المطلوب بهذا التصريح.

إن موضوع ( )....................يؤثر علي دولة ( ).......بشكل (مباشر /غير مباشر).
لقد أصدرت (حكومة /هيئات رسمية /أفراد) في دولة ( ).....تصريحات رسمية حول هذا الموضوع ،تندد بأهمية
(.)..........
من ضمن التصريحات "........"( :و " "........و ")"........
لقد شاركت دولة ( ).....في (مؤتمر /حوار /نقاش) حول هذا الموضوع ،كانت نتائجه (.)............
تأمل دولة ( )..........أن تري حلا لهذه القضية في شكل ( ،).............لأن (.)..........
تقترح دولة ( ).......الحلول الثلاثة الآتية.)....................( :
(انتبه :الجزء القادم قد تكتبه في تصريح السياسة الخارجية الذي تقدمه لرئيس اللجنة ،لكن لا تذكر هذه النقاط أمام اللجنة
في خطابك الافتتاحي):

تأمل دولة ( )............أن تتعاون مع الدول ( .......و  ..........و  )...........للاشتراك في اقتراح وادخال هذه الحلول في
البنود الفعالة في القرار التي تتبناه اللجنة في المؤتمر.
تقلق دولة ( ).......من موقف الدول ( ........و  ......و  ).........في المؤتمر لأنها قد تعارض موقفها وحولها المقترحة
في المؤتمر للأسباب الآتية (.)......................

The Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 59th Floor,
New York City, NY10118, USA

1

Copyrighted ©2016 UNITED AMBASSADORS
All Rights Reserved
info@unitedambassadors.com
www.unitedambassadors.com

:اكتب الآن تصريح سياستك الخارجية هنا
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 .4كيف تكتب خطابًا افتتاحيًا.
يبدأ كل مندوب بخطاب افتتاحي في بداية المؤتمر .هذا الخطاب يمثل انطباعك األول للجنة ،وهو فرصتك لكي تجذب
اهتمام الحاضرين ،لتثبت حضورك وأهمية مشاركتك ،وتدفع بآرائك واقتراحاتك أثناء التحالف وكتابة مشروع القرار.
عند كتابتك لخطابك ،تأكد من احتواءه علي:
-١سنارة  >--هذه جملة تجذب اهتمام الحاضرين في أول كالمك .يمكنها أن تكون حدثًا هامًا ،تعجبًا ،مثال ً ،سؤاال ً،
إلخ.
 -٢نقطة جوهرية  >--هذه النقطة ،هيةمجموعة المعلوماتيارأئساسية التي أردت توضيحها للحاضرين ،عن وجهة نظر
دولتك تجاه القضية .ال تنس نقاذك األساسية .تأكد من توضيحها جيدًا .سيساعدك في ذلك حسن تحضيرك لسياسة
دولتك الحاردية (الخطوة السابقة).
 -٣حث علي الحركة  >--أنه خطابك بطلب واضح وقوي من الحاضرين .ما للذي تريد منهم فعله .ما الصورة المثلي
التي تود أن يصل إليها المؤتمر؟
اكتب خطابك االفتتاحي هنا
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 .5كيف تكتب مشروع قرار؟
القرار هو النتيجة النهائية لمؤتمر  ،MUNهو جملة طويلة توضح الحلول أو االقتراحات التي توصلت إليها
اللجنة بعد مناقشة القضية .يتكون القرار من  3أجزاء.
 .1المقدمة
 .2الديباجة.
تسرد الديباحة القرارات السابقة ،أو المحاوالت السابقة من األمم المتحدة ،المنظمات أو
الدول المختلفة لمواجهة هذه القضية.
توضح الديباجة كذلك أخطار هذه القضية ،تأثيرها ،وسبب /أهمية مناقشتها ومواجهتها
بشكل فعال.
 .3البنود الفعالة.
تسرد البنود الفعالة الخطوات العملية التي ستأخذها الدول المشاركة لحل القضية.
قبل المؤتمر ،ابدأ بكتابة للحلول المقترحة للقضية من وجهة نظر دولتك .وحاول ادخالها ضمن إطار بنود
فعالة لمشروع قرار .استخدم األلفاظ التالية عند كتابة البنود المختلفة في مشروع قرارك.
المفردات والتعابير أدناه يتم اختيار بعضها وإدخالها في ديباجة القرار
إذ تقر اللجنة ..........
إذ تؤكد.............
وإذ تعرب عن بالغ قلقها..........
إذ تعلن موافقتها..........
إذ تحيط علما ب..........
إذ تؤمن ب..........
وإذ تضع في اعتبارها ..........
اذ تؤكد ثقتها التامة ب /إذ تثق
ب..........
إذ تعلن تهنئتها ل............
إذ تدرس إمكانية.......... ...
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 ..........

وإذ تشير إلي...
معترفة ب....
مستندة إلي....
مذكرة ب....
إذ تسعي إلي....
مع مراعاة .......
مع األخذ بعين االعتبار
وإذ تحيط علما ب........
إذ تعرض مع التقدير
مرحبة ب.........إذ يساورها بالغ
القلق...
إذ تدرك تماما
اذ تعتقد اعتقادا كامال.......
إذ تستنكر بشدة....
وإذ تشير كذلك إلى
إذ تسترشد ب.....
واذ كانت قد اعتمدت...
اذ نظرت في أمر........

إذ تسترشد..............
إدراكا منها..............
إذ تعيد تأكيـد..............
إذ تـشدد..............
إذ تــدرك..............
إذ تدرك أيضا..............
اقتناعا منها..............
إذ تـدرك بوجـه
خـاص..............
إذ تـرى..............
إذ ترى أيـضا..............
إذ تعتـرف..............
إذ تشجع..............
إذ تعتقـد..............
إذ تسلم..............
إذ تالحـظ.........
إذ تالحظ أيضا.........
إذ تثني.............

اﻛﺘﺒﻮا ﺑﻨﻮد دﺑﺎﺟﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺘﺎن

اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ ذوي اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ

اﻛﺘﺒﻮا ﺑﻨﻮدﻛﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

المفردات والتعابير أدناه يتم اختيار بعضها وإدخالها في بنود القرار الفعالة
تقبل اللجنة............
تؤكد اللجنة............
توافق اللجنة علي............
تسأل ...............
تأذن /تسمح ب............
تدعو اآلن ل.........
تنادي  /تطلب من............
تدين بشدة...........
تهنئ ................
تؤكد وتضمن................
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...............

تعلن ...............
تقدم  /تقترح
توصي  /تنصح ب............
تندم علي.............
تطلب ............
تقرر .............
تسعى .............
اذ تؤكد بقوة ............
تدين بشدة ..............
تحث بقوة .................
تشير  /تقترح.........
تدعم  /تؤيد............
تثق كامل الثقة ..........
تنقل ..............
تحث ...............
تعتمــد...............
تقـرر إيضـا...............
تطلـب...............
تطلب إيضا...............
تالحـظ...............
تحيط علما...............
تهيب...............
تطلـب كذلــك...............
توصـي...............
تدعم...............

تدعو...............
تكرر دعوتها...............
تقبل...............
تؤكد...............
توافق...............
تسأل...............
تأذن...............
تدين...............
تهنئ...............
تعلن وفقا ل...............
تعرب عن استيائها...............
تعين...............
تشجع...............
تؤيد...............
تعرب عن تقديرها...............
تعرب عن أملها في...............
تدعو...............
تعلن...............
توصي كذلك...............
تأمل...............
تقترح...............
تندم...............
تسعى...............
تدين بشدة...............
تحث بقوة...............
تحث...............

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺮار
ﺑﻘﻠﻢ :ﻧﺒﯿﻠﺔ اﻟﻌﺼﺎر
دﯾﺒﺎﺟﺔ اﻟﻘﺮار واﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻮد /ﺟﻤﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ،ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻮاﺻﻞ وﻣﻨﻘﻮطﺎت.
ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺟﺰﺋﯿﯿﻦ ،اﻷول ھﻮ اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﯿﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ،ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أوﻻ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺤﺪد ﺑﻨﻮد وأﻟﻔﺎظ
اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ.
ﺑﻌﺪ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻨﺪوب ﻗﺪ ﻛﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻠﻮل أو اﺟﺮاءات ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش،
ﯾﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮح اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮارات ،واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ.
ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﻞ وﻣﻔﺮدات ﺗﺪﻋﻮ أو ﺗﺤﺚ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك أو
اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ،وأن اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻏﻄﺖ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮارات أو
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻠﻢ أﯾﻀﺎ أن اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﺮﺟﺘﮫ.
ﻣﺜﻼ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أن ﯾﺮﺳﻞ ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﻼم .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﺬﻛﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻘﻮات ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ھﻮ" :ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻷن ﯾﺮﺳﻞ ﻗﻮات ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ "...
ﻣﻜﻮﻧﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮار:
إﻋﻼن اﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
اﻟﺴﺆال أو اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش
اﻟﻮﺟﮭﺔ )اﻟﻤﻨﺘﺪى( اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮوف ﻋﺮﯾﻀﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ ﺗﻜﻮن
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ
ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ ﺑﻔﺼﻠﺔ
ﯾﺠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮوﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮار ،ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
ﺗﻜﻮن أول ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺤﺘﮭﺎ ﺧﻂ
ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺒﻮﯾﺐ ).(tab
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ
ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻤﻨﻘﻮطﺔ.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺒﻮﯾﺐ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮي )ﺛﻼث ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺒﻮﯾﺐ (tab
ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺛﻼث ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺒﻮﯾﺐ ،وﯾﺮﻗﻢ ﺑﺮﻗﻢ وﻗﻮس ھﻜﺬا(٣ :
ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺒﻮﯾﺐ ،وﯾﺮﻗﻢ ﺑﺤﺮف روﻣﺎﻧﻲ وﻧﻘﻄﺔ
ﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﺼﻞ أو ﺑﻤﻨﻘﻮطﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ أو اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ
ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻧﻀﻊ ﻧﻘﻄﺔ.

ﻣﺛﺎل ﻟﻘرار
اﻟﻣوﺿوع :ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد
اﻟﻣﻘدم اﻟرﺋﯾﺳﻲ :اﺳم اﻟدوﻟﺔ
إن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ,
ﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻷرﺟﻧﺗـﯾن ﻻﺳـﺗﺿﺎﻓﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺗﺣﺿـﯾري ﻏـﯾر
اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻟﻔﺳـﺎد ،وذﻟـك ﻓﻲ ﺑوﯾﻧـس ٓاﯾـرس ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  ٤إﻟﻰ  ٧ﻛﺎﻧون اﻷول/دﯾﺳﻣﺑر ،٢٠٠١

ﺧطورة ﻣﺎ ﯾطرﺣﮫ اﻟﻔﺳـﺎد ﻣـن ﻣﺷـﺎﻛل وﻣﺧـﺎطر ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وأﻣﻧﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻘوّ ض ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
وﻗﯾﻣـﮭﺎ واﻟﻘﯾـم اﻷﺧﻼﻗﯾـﺔ واﻟﻌداﻟـﺔ ،وﯾﻌرّ ض اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺧطر،

- ١ﺗﺣﯾــط ﻋﻠﻣــﺎ ﺑﺗﻘرﯾــر اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻠﺗﻔــﺎوض ﺑﺷـــﺄن اﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـــﺔ
اﻟﻔﺳﺎد ،اﻟﺗﻲ اﺿطﻠﻌت ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻘر ﻣﻛﺗـب اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة اﻟﻣﻌـﻧﻲ ﺑـﺎﻟﻣﺧدرات واﻟﺟرﯾﻣـﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﯾﻧﺎ ،واﻟذي ﻗدﻣت ﻓﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ اﻟﻧص
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻣﺷروع اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ
اﻟﻔﺳﺎد إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻧظر ﻓﯾﮫ وﺗﺗﺧذ إﺟراء ﺑﺷﺄﻧﮫ ،وﺗﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻟﻣـﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﻣن أﻋﻣﺎل؛

- ٢ﺗﺣـث ﻛـل اﻟـدول وﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﺗﻛــﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺗوﻗﯾـﻊ واﻟﺗﺻدﯾـق ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻟﻔﺳـﺎد ﻓﻲ أﻗـرب وﻗـت ﻣﻣﻛـن ﺿﻣﺎﻧــﺎ ﻟﻠﺗﻌﺟﯾل ﺑﺑدء ﻧﻔﺎذھﺎ؛

