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دليل املفوض
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مرحباً بك يف مؤمتر منوذج األمم املتحدة يف اجلامعية األمريكية يف الشارقة ()AUSMUN
عزيزي املفوض،
هننئك على االنضمام إىل مؤمتر منوذج األمم املتحدة ِ
املنعقد يف اجلامعة األمريكية يف الشارقة.
حجم املؤمتر يتزايد ابستمرار ،وقد جتاوزت األعداد ما خططنا له مما يدل على نيل مؤمتران اهتماماً إقليمياً ،وذلك بسبب السمعة

اإلجيابية اليت حققناها على مر السنني .هذه السمعة مل تكن ليرتدد صداها يف مجيع أحناء املنطقة لوال تعاون أعضاء اجمللس التنفيذي
للمؤمتر .أعضاء قد عملوا على تطوير املؤمتر يوماً بعد ٍ
يوم وعلى مدى عدة سنوات.
عند كتابة هذا الدليل ،وضعنا مجيع املفوضني يف احلسبان .وقد حاولنا العثور على حلول لكل املشاكل اليت قد يواجهها أي مفوض
خالل هذا املؤمتر .لقد بذلنا قصارى جهدان لتوضيح كل ما يتعلق ابملؤمتر ،لكن ،مل يكن ابستطاعتنا التنبؤ جبميع العقبات اليت
سيواجهها كل مفوض .وعلى الرغم من ذلك ،فإن الطالب الذين يشاركون يف هذا املؤمتر هم من أملع الطالب يف املنطقة ،وحنن على
يقني أبهنم سيثبتون أنفسهم وسوف يتغلبون على مجيع هذه العقبات.

من خالل مشاركتك يف مؤمتر منوذج األمم املتحدة يف اجلامعة األمريكية يف الشارقة ،ستتاح لك الفرصة للعمل مع أكثر املؤمترات مهنيةً
يف املنطقة .حيث أننا قد وضعنا معايريان العالية لكي تعكس متيز املفوضني الذين نعمل معهم .ومن أجل تلبية هذه املعايري ،عليك
بذل أقصى جهد ممكن يف اإلعداد للمؤمتر .ويشمل هذا التحضري إجراء قدر ٍ
كاف من األحباث وإعداد أكرب قدر ممكن من اخلطاابت
لكي تتمكن من التعامل مع خمتلف السيناريوهات اليت قد تواجهها ،وستنعكس هذه األحباث على جودة ورقة العمل اإلجرائي اليت
ستقدمها.
وكنصيحة نقدمها لك كمفوض ،ال جتعل من جوائز املؤمتر هدفاً ملشاركتك فيه .وجيب أن يرتكز اهتمامك حول كيفية الفوز أبكرب قدر
من املعرفة ،فهذه هي القيمة احلقيقية ملؤمتران يف هناية املطاف.

ِ
مستقبل تصبح فيه
وأخريا ،نتمىن لك جتربة مميزة يف هذا املؤمتر حتقق من خالهلا طموحاتك وتربز فيها قدراتك حمققاً بذلك خطوة حنو

من األكثر أتثرياً بني جيلك.
حتياتنا الطيبة،

منظمو مؤمتر منوذج األمم املتحدة يف اجلامعية األمريكية يف الشارقة.
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املقدمة:
متت كتابة هذا الدليل لتوجيه املفوضني يف مراحل حبثهم ،أي ملساعدهتم على فهم سياسات مؤمتر منوذج األمم املتحدة اليت قد تتجاوز
توقعات املفوضني .وقد يشمل هذا الدليل مواضيع عدة قد تواجه املفوض قبل وخالل املؤمتر .ولقد مت ترتيب هذا الدليل ترتيباً زمنياً
متماشياً مع حبواثت املفوضني ،وقد جيد املفوض بعضاً من األقسام مألوفةً لديه ،وذلك أن هذا الدليل يتماشى مع مجيع املفوضني يف
مجيع املؤمترات وخرباهتم املختلِفة .للمفوضني احلرية التامة يف استخدام هذا الدليل ابلطريقة اليت قد جيدوهنا فعاّلة لديهم ،فكل الطرق
تؤدي إىل روما!
يبدأ الدليل مبقدمة موجزة عن مفهوم منوذج األمم املتحدة وعن متيز مؤمتر منوذج األمم املتحدة ِ
املنعقد يف اجلامعة األمريكية يف الشارقة
ُ
هذا العام ابلتحديد .والغرض من هذا القسم هو تقدمي منوذج األمم املتحدة للمفوضني اجلدد ليتم فهم الغرض من املؤمتر وكيف

يتماشى مع شغفهم .مث ينتقل الكتيب لوصف اجلزء األكثر تقنية من جتربة املفوض ،مبا يف ذلك منهجية البحث وصياغة ورقة العمل
اإلجرائي وقواعد تسيري اللجان ومشروع القرار والتعديالت .وأيضاً من املهم أن مير املفوض على كل هذه األقسام يف الكتيب بغض

النظر عن مقدار اخلربة اليت ميتل ُكها بسبب وجود تفاصيل مميزة ملؤمتر هذا العام ابلتحديد .ويف هناية هذا الدليل ،ميكن للمفوضني العثور
على معلومات حول كيفية زايدة فرصهم يف الفوز جبوائز .وعالوة على ذلك ،حيتوي امللحق على كمية كبرية من النماذج اليت ِ
توضح
حمتوى الدليل ،ابإلضافة إىل جدويل ورشيت التدريب وجدول املؤمتر.
القسم األول:
القيم اإلنسانية لألمم املتحدة
لقد انلت القيمتان األساسيتان لألمم املتحدة ،وهن ضمان استمرار منو احلضارات واحلفاظ على السالم العاملي ،اهتماماً عاملياً .حيث
أن العديد من املدارس واملؤسسات التعليمية يف مجيع أحناء العامل شهدت على أمهية تعرف الشباب على هذه القيم .وهلذه الغاية،

عُقدت مؤمترات منوذج األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل لتعزيز القيم اإلنسانية لألمم املتحدة ولتوفري فُرص قد تساعد الطالب يف
تطوير مهارات التواصل لديهم.

أول مؤمتر منوذج األمم املتحدة كان يف جامعة سانت لورانس يف نيويورك عام  ،1949ولكن بعد مرور سبعني عاماً ،عُ ِقد منوذج
األمم املتحدة من قبل آالف املؤسسات حول العامل سنوايً .وابإلضافة اىل ذلك ،فقد عُ ِقد أول مؤمتر منوذج األمم املتحدة يف اجلامعة
األمريكية يف الشارقة يف عام  ،2007وقد تكون من جمموعة طالبية صغرية .وحيتفل املؤمتر هذا العام مبرور  12عاماً على أتسيسه
وعلى مشاركة أكثر من ألف طالب يف شىت أقسامه.
مع أخذ موضوع هذا العام بعني االعتبار ،وهو الشباب والتمكني ،مت اختيار اللجان ومواضيعها من خالل جهد وتعاون أعضاء اجمللس
التنفيذي للمؤمتر .ويلتزم جملس اإلدارة يف بذل جهد دائ ٍم لتعزيز جتربة املفوضني املشاركني يف هذا املؤمتر.
وأخرياً ،ميكنك االطالع على قائمة اللجان ومواضيعها على موقعنا.
القسم الثاين:
كيفية البحث
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مفصل و ٍ
ٍ
كاف قبل املؤمتر من أهم العوامل اليت تساهم يف متيّز املفوض ،وذلك بغض النظر عن حجم خربته السابقة
يعد القيام ببحث
لدى منوذج األمم املتحدة.
يساعدك البحث اجليد على فهم النقاط واملواضيع اليت ستناقشها جلنتك وبناء حجج قوية عند حتدثك عنها ،لكن قد تتحول عملية
البحث إىل كابوس يف حال عدم التخطيط املسبق هلا.
يف هذا القسم ،ستجد خطة تقسم لك البحث إىل أربعة أقسام رئيسية ميكن تطبيقها على أية منهجية حبثية قد ختتارها كمفوض.
افهم األمم املتحدة
إنه لغين عن القول إنه ينبغي عليك أن تفهم األمم املتحدة فهماً كافياً لكي تتمكن من التصرف على النحو الصحيح كمفوض.
جيب عليك إجراء حبث جيد لتكون قادراً على فهم اهليكل التنظيمي ومجيع أنشطته .وعلى الرغم من أنك ستمثل دولة يف جلنة معينة،
جيب أن تفهم كيفية تفاعل اللجان مع بعضها البعض وماهيّة سري العمل يف أي مسألة تتعلق ابألمم املتحدة .ويوفر بناء فهم شامل
للمؤسسة دعماً كبرياً لكيفية استهدافك لعقبات معينة قد تواجهها جلنتك يف كثري من األحيان خالل املؤمتر ،واليت مل يتم مواجهة
العديد منها من قبل.
افهم بلدك
من الضروري للغاية اجراء حبث شامل عن الدولة املوكلة لك لتتمكن من متثيل دور مفوض هذه الدولة بطريقة صحيحة .وواحدة من
أهم النقاط وأكثرها حساسية ،واليت يتم تقييم املفوضني عليها ،هي مدى دقتهم وواقعيتهم عند متثيل بلداهنم .وبصفتك مفوض يف
األمم املتحدة ،فإنك ال تدافع عن معتقداتك ،بل عن موقف بلدك يف اجملتمع الدويل .لذلك ،قد تواجه بعض املواضيع الفرعية اليت
جتربك على اختاذ إجراءات معينة قد ختتلف معها شخصياً .وهذا هو جوهر الدبلوماسية ومجاهلا .كمفوض يف منوذج األمم املتحدة ،لن
يتم تنفيذ أي من إجراءاتك على أرض الواقع .إنه ملعب آمن مي ّكنك من جتربة الدبلوماسية دون احلاجة للقلق بشأن عواقب أفعالك.
لتحقيق هذه الغاية ،جيب أن تفهم البلد املوكل لك وكيف يتصرف هذا البلد يف سيناريوهات متعددة .سيكون من املفيد للغاية يف
امل راحل األوىل من حبثك أن تقرأ عن اتريخ بلد .وقراءة هذا التاريخ يتيح لك فرصة فهم االيدلولوجيات اليت تشكل حكومة دولتك
وقوانينها وسياساهتا اخلارجية .عالوة على ذلك ،قد تصادف أحدا ًاث اترخيية قد تكون ذات صلة ابملوضوع الذي تناقشه اللجنة .وال
يتعلق األمر حبفظ سياسات بلدك ،وإمنا بتشكيل طريقة تفكريك للعمل كممثل حقيقي لتلك الدولة املعينة خالل أايم املؤمتر.

افهم اللجنة اخلاصة بك
على األرجح ،فهم اللجنة هو اجلزء الذي يغفل عنه الكثريون خالل البحث ،ابستثناء املفوضني األكثر متيزاً وخربة .وعلى الرغم من
وجود سياسات خارجية حمددة جيب عليك احرتامها يف مناظرتك ،جيب أن تفكر بشكل أساسي يف كيفية استهداف جلنتكم لبعض
القضااي.
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يتم إنشاء اللجان بتفويضات حمددة للغاية تعمل مبوجبها .وميكن أن ينعكس فهمك هلذه التفويضات وللجنتك بسهولة على لغتك
عند إعداد خطاابتك وكتابة القرارات ،حيث أنه يتم تقييم املفوض بصورة اجيابية عندما يكون لديه فهم جيد للجنة.
افهم موضوعاتك
أييت اآلن اجلزء الدسم من البحث واألكثر استهالكاً للوقت .بعد بناء أساس متني من املعرفة حول مجيع السياسات والربوتوكوالت اليت
جيب أن حترتمها كدبلوماسي يف األمم املتحدة ،ميكنك استكشاف القضااي اليت قدمها لك املؤمتر أبمان .وال توجد قيود على مكان
مبتدًئ ،فمن الطبيعي أن تشعر بعدم االرتياح .ومع ذلك ،فاألمر اجليد هو أنك أجريت حبثاً مسبقاً كافيا
مجع معلوماتك .وإذا كنت ً
ُمي ّكنك من فهم أي موضوع بسهولة ودون قلق على اإلطالق.
ميكنك أخذ النقاط التالية بعني االعتبار:
• كيف ستتصرف جلنتكم فيما يتعلق ابلقضااي اليت هي حمل النقاش؟
• ما هي املشكالت احلالية وما احللول اليت ميكنك اقرتاحها؟
• كيف يتأثر بلدك هبذه املشاكل؟ ما هو الدور الذي تلعبه؟
• ما هو موقف بلدك ضمن اجملتمع الدويل؟ ما هي الدول اليت قد يكون هلا موقف متفق مع موقف دولتك؟
القسم الثالث:
ورقة العمل اإلجرائي
على األغلب أنك مل تقم بكتابة أية وثيقة رمسية إىل اآلن ،وستكون ورقة العمل اإلجرائي أول وثيقة تقوم بكتابتها.
ورقة العمل هي وثيقة موجزة تعرض وتلخص بشكل رمسي موقف دولتك من القضااي اليت ستُناقَش خالل املؤمتر .تُستخدم هذه الورقة
لتقييم جودة البحث الذي قمت به ،وتُساعد رئيس اللجنة على فهم وتصور تدفق اجللسة والنقاش الذي سيدور أثناء املؤمتر .كما أهنا
تساعدك على بناء وتلخيص فهمك للقضااي املطروحة وملوقف بلدك منها .وابلطبع ،لن تتمكن من كتابة هذه الوثيقة بشكل صحيح

يف حال عدم قيامك ببحثك بشكل اتم وانتهاءك منه .وستتمكن من البدء بكتابة ورقة العمل فور قيامك جبمع كل املعلومات املطلوبة
لدعم موقف بلدك.
تنويه :عدم استالم جلنة الرًئسة لورقة العمل ستحرمك من فرصة الفوز إبحدى جوائز املؤمتر.
وللقيام بكتابة هذه الورقة ،سيكون من األفضل اتبعاك للبنية اآلتية:

الرتويسة:
يف الرتويسة ،عليك ذكر اسم الدولة ،اسم املدرسة أو اجلامعة ،واسم جلنتك.
املقدمة:
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يف املقدمة ،عليك كتابة بيان متهيدي خمتصر تقدم فيه جلنتك ودولتك والقضااي اليت ستناقشها يف ورقة العمل اإلجرائي .تعمل على
هذه الفقرة على التعريف بشكل خمتصر عن حمتوايت الورقة.
العرض:
يُ َق َّسم العرض يف ورقة العمل اإلجرائي إىل قسمني متساويني ،ويناقش كل قسم القضيتان احملدداتن للجنتك .هذا يعين أن كل ورقة
عمل حتتوي على عرضني ،ويناقش كل عرض إحدى قضااي جلنتك يف صفحة منفصلة .وجيب أن يبدأ كل قسم بعنوان ُمَرقَّم برق ٍم
روماين ،يتلوه األجزاء الثالثة اآلتية:
خلفية القضية:
يشكل هذا اجلزء حنو  20ابملئة من هذه الورقة .وحيتوي على معلومات شاملة عن القضية واإلجراءات السابقة اليت اختذها كل من
اجملتمع الدويل واألمم املتحدة حبق هذه القضية ووضعها احلايل .وسيكون من الرائع أيضاً ذكرك ألي مشاكل تواجهها هذه القضية

حالياً وكيف تتطلع دولتك حللها أثناء املؤمتر.
موقف الدولة:

جيب أن يشكل هذا اجلزء حنو  50ابملئة من ورقة العمل .حيث أنه عليك أن توضح موقف دولتك من القضية املطروحة وما الدور
(املباشر أو غري املباشر) الذي تلعبه هذه الدولة يف القضية .كما أنه ميكنك أن تذكر أية إجراءات سابقة اختذهتا حكومتك حملاولة حل
القضية ،حيث أنه مت اختيار مجيع الدول يف مجيع اللجان بعد دراسة دقيقة حبيث تكون كل دولة معنية ابلقضية اليت ستناقشها وهلا
عالقة مباشرة هبا .لذلك ،وبغض النظر عن سياسات دولتك اخلارجية ،سيكون لدولتك دور يف اللجنة اليت هي عضو فيها .وسيكون
البحث الذي ستقوم به عن دولتك وسياساهتا العامل األول واألهم الذي سيساعدك على صياغة وكتابة موقف هذه الدولة من
القضية.
احللول املمكنة:
جيب أن يشكل هذا اجلزء حنو  30ابملئة من هذه الورقة ،وسيكون األكثر متعة عند قراءته بكل أتكيد .ويف هذا اجلزء ،سيكون
مبقدورك التميز واستعراض مجيع مهاراتك الدبلوماسية .وإذا ما كان مبقدورك توضيح املشاكل اليت تواجهها قضيتك وموقف دولتك
منها ،سيكون من السهل أن تقرتح حلوالً هلذه املشاكل .وبكل أتكيد ،على هذه احللول أن توافق السياسات اخلارجية لدولتك وأن
تكون ذات معىن وواقعية ،حبيث أنه من املمكن تطبيقها ابلنسبة للتفويض والقوة اللتان متتلكهما جلنتك.

مالحظات:
• ال جيب أن تكون أوراق العمل اإلجرائي أكثر من صفحتني مكتوبتني خبط ( )Times New Romanوحبجم  12نقطة
ومبسافة مفردة بني السطور وذات هامش مبقدار إنش واحد وفقرات متساوية احلدود.
)(Times New Roman font, at 12 pt. Single spaced, 1-inch margins, and justified paragraphs
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• على الورقة أن تناقش القضيتان احملدداتن للجنتك بشكل متسا ٍو.
كلي .يف هذا املؤمتر ،ال يوجد أي تسامح حبق السرقة األدبية أو الفكرية ،وسينعكس ذلك
• على الورقة أن تكون جديدة بشكل ّ
بشكل سيء جداً على مرتكب هذا اجلرم.

• ميكن أن تستخدم ورقتك هذه عند إلقاء خطابك االفتتاحي ،لكنه ليس شرطاً وإمنا لك حرية االختيار .كما أننا نشجعك على
إعادة كتابة الورقة بشكل خمتصر واستخدامها كخطاب افتتاحي ،وذلك نظراً للوقت احملدود الذي متتلكه للتحدث.

سليب.
• جتنب التحدث عن دولة أخرى بشكل ّ
• جتنب التعليقات الغري دبلوماسية بشأن الدول األخرى.
• جتنب استخدام إحصائيات بدون شرح أمهيتها واملغزى منها.
•يقدم كل ٍ
وفد ( )Double delegatesورقة عمل إجرائي واحدة فقط.
تسليم ورقة العمل اإلجرائي:
• املوعد النهائي – 7 :فرباير –  ،2020الساعة  5:00مساءً.
• يتم التسليم لرؤساء اللجنة (اإلمييل مرفق يف دليل القضااي).
• على البادئة أن حتتوي على اسم مؤسستك (مدرسة /جامعة) واسم الدولة اليت متثلها (كما هو مذكور أعاله).
• اسم امللف:
(_“AUSMUN20_PPاسم جلنتك ابإلجنليزية)_(اسم دولتك ابإلجنليزية")
مثال:
”“AUSMUN20_PP_UNICEF_United States
• عليك تسليم ورقة العمل اإلجرائي على شكل ملف pdf.

امللكية الفكرية والتنويه لالقتباس:
تكتب ورقة العمل اإلجرائي لدولة معينة ابفرتاض أهنا بيان سياسي تتقدم به وزارة الشؤون اخلارجية هلذه الدولة .وابلتايل ،فإنه ال يوجد
داع للتنويه عند االقتباس من أية مصادر عائدة هلذه الدولة .لكنه جيب التنويه ،داخل الورقة ،عند استخدام أو اقتباس أي جزء من أي
ٍ
مصدر آخر.
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يف منوذج اجلامعة األمريكية يف الشارقة ملؤمتر األمم املتحدة ،ال يوجد أي تسامح بشأن السرقة الفكرية .على كل املندوبني احرتام امللكية
الفكرية ألي وثيقة ،وعليهم التنويه ملصدر أية معلومة مقتبسة من أي مكان .وحيق للمؤمتر اختاذ إجراءات تبعية حبق املفوض الذي ال
حيرتم امللكية الفكرية ألي وثيقة أو مصدر مستخدم ،وقد يتضمن ذلك إقالة املفوض من املؤمتر.
بعض املواقع االلكرتونية اليت ميكن االقتباس منها:
• موقع األمم املتحدة الرمسيhttp://www.un.org/en/index.html :
• وكالة املخابرات املركزية "World Factbook": https://www.cia.gov/library/publications/the-
/world-factbook
• البنك الدويل/http://www.albankaldawli.org :
• منظمة العفو الدولية/https://www.amnesty.org/ar :
 • BBC Newsعريبhttp://www.bbc.com/arabic :
• املواقع الرمسية للحكومات
القسم الرابع:
قواعد تسيري اللجان-:
هنالك عدة نقاط وقوانني أساسية جيب اتباعها خالل مناقشات األمم املتحدة عادة ما تعرف ابلنظام الداخلي او اللغة املتداولة لتسيري
مهام اجللسات .االلتزام ابلنقاط القادمة عند بدء النصاب القانوين للجلسة سيعود ابإلجيابية على املمثل الرمسي للدولة ،لذلك ،حنن
كرؤساء اجللسات دائماً ما نشجع املفوضني على وجوب اإلدراك التام للمصطلحات املستعملة نظراً ملا سيأهلهم للفوز إبحدى اجلوائز
اخلمس للمؤمتر .يعرتف هذا املؤمتر ابلنقاط واملفردات التالية:

 /Formal procedureالنصاب القانوين:
اللغة والنصاب الرمسي للجلسة

 / Roll Callعملية النداء:
عملية النداء تستأنف يف أول كل جلسة ،وجيب على املفوض االدالء إما ب :
●  /Present and votingحاضر و مصوت:
إذا أدىل املفوض هبذه احلالة ،ال ميكنه االمتناع عن التصويت عند طرح مسودة القرار.
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●  / Presentحاضر و ممتنع:
إذا أدىل املفوض هبذه احلالة ،ميكنه االمتناع عن التصويت إن رغب عند طرح مسودة القرار.
 /Abstainingتصويت امتناعي:
ال يرغب املفوض ابلتصويت على اإلطالق
 / Set the agendaحتديد موضوع اللجنة:
مقرتح إجرائي يتم طرحه مرة واحدة بعد االنتهاء من عميلة النداء ،يقوم به املفوضون ابختيار املوضوع الذي ستتم مناقشته يف األايم
القادمة.
 / General Speakers listالقائمة العامة للمتحدثني:
يتم طرحها مرة واحدة بعد حتديد جدول أعمال اجللسة.
 / Moderated caucusحوار منهجي:
موضوع اثنوي يتم طرحه خالل اجللسة ،وجيب على املفوضني االلتزام بقواعد تسيري جلان اجللسة خالله .وال يلغي ابلضرورة املقرتحات
املطروحة سابقاً.
 / Unmoderated caucusحوار حر:
حوار حر يتم طرحه يف اليومني الثاين أو الثالث من اجللسة ،وميكن للمفوضني التحرك أبرحيية والتحدث مع بعضهم البعض من دون
االلتزام بقواعد تسيري اللجنة.
 / Motion to suspend the meetingمقرتح اجرائي لتعليق اجللسة:
يتم طرح هكذا إجراء يف آخر اجللسة لغرض أخذ اسرتاحة – االسرتاحات يتم حتديدها من قبل اللجنة املؤسسة للمؤمتر-
 / Motion to adjourn the meetingمقرتح اجرائي إلقفال ابب املناقشة:
يتم طرح هكذا قرار بغرض إقفال ابب اجللسة كلياً من دون إكمال.
 / Point of personal privilegeنقطة طلب شخصي:
طلب خيص راحة املفوض ،مثل املقدرة على مساع خطاب ملندوب آخر.
 / Point of parliamentary inquiryنقطة استعالم شامل:
هي سؤال من املفوض للرئيس ،خيص إجراء النقاش وخطواته ،إما لالستيضاح أو للفت االنتباه اىل خطأ الحظه املفوض ويود التنبيه
إليه.
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 /Point of orderنقطة اعرتاض قانوين:
نقطة يتم رفعها عند تقدمي معلومات مغلوطة عن إحدى الدول أو إذا شعر املفوض أن هنالك هجوم شخصي عليه من قبل مفوض
آخر.
 / Point of informationنقطة استفهام:
هي سؤال من مفوض ملفوض آخر ،أو للرئيس ،هدفها االستيضاح عن نقطة معينة .ال ميكن تقدمي هذه النقطة إال بعد موافقة الرئيس.
يقتضي وجود مناصرين

ميكنه مقاطعة املتحدثني

يقتضي التصويت

نقاط تسيري اللجان
نقطة طلب شخصي

ال

نعم

االعرتاف من قبل اللجنة

نقطة استعالم شامل

ال

ال

االعرتاف من قبل اللجنة

نقطة اعرتاض قانوين

ال

ال

االعرتاف من قبل اللجنة

نقطة استفهام

ال

ال

االعرتاف من قبل اللجنة

مقرتحات إجرائية
مقرتح إجرائي لتحديد موضوع
اللجنة

ال

ال

األغلبية البسيطة

مقرتح إجرائي لفتح قائمة املتحدثني

ال

ال

أغلبية الثلثني

مقرتح إجرائي للبدء حبوار حر

نعم

ال

األغلبية البسيطة

مقرتح إجرائي للبدء حبوار عام

نعم

ال

األغلبية البسيطة

مقرتح إجرائي لتعليق اجللسة

نعم

ال

األغلبية البسيطة

مقرتح إجرائي إلقفال ابب املناقشة

نعم

ال

األغلبية البسيطة

عند انتهاء املفوض من تقدمي كلمته للّجنة ،حيق له أن ينهي خطابه ابستعمال واحدة من الثالث نقط املذكورة أدانه:
Yielding:
 . .1حيق للمفوض أن مينح وقته ملفوض آخر ،إن كان لديه وقت فائض.
 . .2حيق للمفوض استقبال نقاط استفهام (اسئلة) من املفوضني ،مع ذكر عدد االسئلة املراد اجابتها.
 . .3حيق للمفوض أن يسلّم وقته لرؤساء اللجنة من دون استقبال أي اسئلة.

مفردات سيتم استعماهلا خالل اجللسة:
 / Total speaking timeتوقيت كلي
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 / Individual speaking timeتوقيت فردي
 / Motion toمقرتح إجرائي ل
 / Right to replyحق الرد
 / Right to follow upحق االستكمال
 / Two thirds majorityأغلبية الثلثني
 / Simple majorityاألغلبية البسيطة
 / UN charterميثاق األمم املتحدة
 / Delegateمفوض
 / Out of orderخارج عن القانون
 / Position paperورقة عمل اجرائي
 / Perambulatory clausesمفردات الديباجة لبنود القرار
 /Operative clausesمفردات شرعية لبنود القرار الفعالة
 / Amendmentsتعديالت
 / Friendly amendmentsتعديالت ودية
 / Unfriendly amendmentsتعديالت غري ودية
يف بداية اخلطاب" :السادة رؤساء اللجنة احملرتمون ،السادة أعضاء الوفد"،
عند رفع طلب إجرائي /نقطة" :يود عضو وفد دولة ......التقدم لرئيس اللجنة برفع نقطة استفسارية /نقطة نظام"
عند السؤال" :هل عضو وفد دولة ...ملم ابألحداث ال"........
"هل يتفق عضو وفد دولة  .......مع أن احلل املناسب هو".......
"هل يعلم السيد رئيس اللجنة احملرتم أن"......
عند االنتهاء من اخلطاب" :يود عضو وفد دولة ....إعالن استعداده لقبول أي نقاط استفسارية اآلن"
عند اقرتاح التعديل" :تقدم دولة  ........حركة اقرتاح تعديل على البند الفعال رقم ..........من وضعه األصلي  .......إىل الوضع اآليت"......
يف ختام اخلطاب" :وابلتايل ،الساد ة أعضاء الوفد ،حتث دولة  .........مجيع احلاضرين على مساندة /وقف هذا القرار بكل األشكال املمكنة".
يف هناية اخلطاب" :شكرا لك السيد رئيس اللجنة ،يسلم عضو وفد دولة .......الكلمة اآلن للرئيس"
مثال على كيفية طرح مقرتح اجرائي لتحديد موضوع اللجنة :مقرتح اجرائي لتحديد موضوع اللجنة ،بدءاً من املوضوع األول ،تِبعاً ابملوضوع الثاين
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القسم اخلامس:
مشروع القرار:
يعترب مشروع القرار مثاالً للجنة معينة تناقش مسألة وتقرتح حلوالً للموضوع املطروح .يبدأ مشروع القرار كمسودة حىت تتم
املوافقة عليها عن طريق إجراءات التصويت .ومن اجلدير ابلذكر أن مشروع القرار ميثل مرآةً جلودة املناظرات والنقاشات خالل املؤمتر.
مبنعى آخر ،مشروع القرار هو الناتج الذي جيب على املفوضني االهتمام به .أيضاً ،جيب أن يكون يف ابل اجلميع أن مشروع القرار
الذي يؤخذ به بعد التصويت يتم تبنيه من قبل مجيع أفراد اللجنة ،مما يعزز روح الدميوقراطية اليت جيب أن حيرتمها اجلميع.
●

●

●

من الذي يكتب مسودة مشروع القرار؟
بشكل عام ،إبمكان مجيع املفوضني كتابة املسودة .ولكن من املهم األخذ بعني االعتبار املصطلحات التالية خالل الكتابة:
1املقدم الرئيسي :الدولة الرئيسية املسؤولة عن "كتابة" مسودة مشروع القرار .كل مسودة جيب أن يكون فيها مقدمرئيسي واحد فقط أو حسب القرار املتخذ من قبل رؤساء اللجنة.
2املقدمون الثانويون :مجيع الدول األخرى اليت سامهت يف كتابة املسودة .من املمكن أن يكون هنالك عدة مقدمنياثنويني .احلدان األدىن واألقصى لعدد املقدمني الثانويني يتم تعيينهما حسب حجم اللجنة .وابإلمكان سؤال رؤساء اللجنة
عن هذه املعلومة.
3املوقّعون :املوقع هو مفوض ليس له دور يف كتابة املسودة ،ولكنه يريد البحث فيها واملناقشة .توقيع دولة على أيمسودة ال يعين أن هذه الدولة توافق على حمتواها .وال يوجد حد أقصى لعدد املوقعني ،ولكن احلد األدىن يعتمد على حجم
اللجنة وجيدر السؤال عنه خالل املؤمتر.
مىت تتم كتابة مسودات مشروع القرار؟
عاد ًة ما تتم الكتابة خالل حوا ٍر ح ٍر يتم خالل اجللسات .وكما هو مذكور يف قوانني تسيري اللجان ،إبمكان
املفوضني التحرك حبرية خالل احلوار احلر ،مما يسمح هلم ابالجتماع واملناقشة للوصول ألفكار تعترب حلوالً مشرتكة
للمسائل على الطاولة.
التصويت على مشروع القرار:
مجيع املناقشات واملناظرات اليت تتم خالل املؤمتر هدفها اجلوهري هو الوصول إىل مشروع قرار تقبل به اللجنة.
شرتط أال يتعارضوا مع بعضهم البعض
 AUSMUNتسمح بنجاح أكثر من مشروع قرار واحد يف كل جلنة ،و لكن يُ َ
وأال يتعارضوا مع سياسات املقدمني اخلارجية.

مفردات الديباجة واملفردات التشريعية لبنود القرار:
مسودة مشروع القرار تكتب وفقاً لصيغة معينة .أهم ميزاتن موجوداتن يف هذه الصيغة مها نوعان من املفردات ،مفردات الديباجة لبنود
القرار ،واملفردات التشريعية لبنود القرار.
مفردات الديباجة لبنود القرار:
هذه املفردات تناقش بشكل رئيسي أية مواضيع ذات صلة حصلت يف املاضي أو أية بياانت سابقة أصدرها األمني العام
لألمم املتحدة أو مسودات قرار سابقة صدرت من األمم املتحدة.
املفردات التشريعية لبنود القرار:
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هذه املفردات تقدم اقرتاحات من أجل الوصول حلل هنائي يضمن انتهاء املشكلة .أمثلة على املفردات يف اجلدول أدانه:

مفردات الديباجة لبنود القرار
إذ تقر اللجنة
إذ تؤكد
إذ تعرب عن ابلغ قلقها
إذ تعلن موافقتها
إذ حتيط علما ب
إذ تؤمن ب
إذ تضع يف اعتبارها
اذ تؤكد ثقتها التامة ب
إذ تثق ب
إذ تعلن هتنئتها ل
إذ تدرس إمكانية
إذ تعلن
وإذ يساورها ابلغ القلق
وإذ تدرك إدراكا عميقا
إذ تؤكد بقناعة اتمة
وإذ تشعر ابنزعاج ابلغ
وإذ أتسف ابلغ األسف
إذ تستنكر متاما
ورغبة منها
إذ تؤكد
إذ تتوقع
إذ تعرب عن تقديرها
إذ تعرب عن ارتياحها
اذ تضمن الوفاء ب
إذ يساورها ابلغ القلق
إذ تدرك متاما
اذ تعتقد اعتقادا كامال
إذ تستنكر بشدة
إذ تشري كذلك إىل
إذ تسرتشد ب
اذ كانت قد اعتمدت
اذ نظرت يف أمر
إذ نظرت بعد يف أمر
إذ كرست اهتماما ابلغا ل
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قد درست بعناية
قد استمعت إىل
إذ تلقت
إذ درست بعناية
مع األخذ يف االعتبار
إذ يالحظ كذلك
تالحظ اللجنة مع التقدير
إذ تالحظ مع موافقة
إذ تالحظ بقلق ابلغ
إذ تالحظ مع األسف الشديد
إذ تالحظ مع االرتياح
إذ تؤكد من جديد
إذ حتقق
إذ تشري إىل
معرتفة ب
مستندة إىل
مذكرة ب
إذ تسعى إىل
مع مراعاة
مع األخذ بعني االعتبار
إذ حتيط علما ب
إذ تعرض مع التقدير

املفردات التشريعية لبنود القرار:
تؤكد اللجنة
توافق اللجنة على
تسأل
أتذن /تسمح ب
تدعو اآلن ل
تنادي  /تطلب من
تدين بشدة
هتنئ
تؤكد وتضمن
تعلن  /تصرح بناء على ذلك
تستنكر وترفض
تعني
تشجع  /تؤيد
تصدق على
تعرب عن تقديرها
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تعرب عن أملها يف
تدعو كذلك
تعلن فوق ذلك
توصي ب
تطالب أيضا
تقرر فوق ذلك
أتمل
تدعو تعلن
تقدم  /توصي
تؤكد بقوة
تدين بشدة
حتث بقوة
تشري  /تقرتح
تدعم  /تؤيد
تثق كامل الثقة
تنقل
حتث
تعتم د
تق رر
تالح ظ
حتيط علما
هتيب
تطل ب كذل ك
توص ي
تدعو
تكرر دعوهتا
تقبل
تؤكد
توافق
تسأل
أتذن
تدين
هتنئ
تعلن وفقا ل
تعرب عن استيائها
تعني
تشجع
تؤيد
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تعرب عن تقديرها
تعرب عن أملها يف
تدعو
تعلن
توصي كذلك
أتمل

مسودة مشروع القرار:
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القسم السادس:
التعديالت على مسودة مشروع القرار:
التعديل الودي:
أي من رعاته أو
إن أشار مجيع رعاة القرار إىل أي تعديل ،وبعد أن توافق عليه الرًئسة ،ميكن تقدميه حبكم أنه تعديل ودي ،ويقدمه ٌ
أي مندوب آخر .ال ميكن االعرتاض عند طرح تعديل ودي ،وابلتايل ال تتطلب التعديالت الودية أي تصويت لتقدميها .يقدم املفوض
التعديل عندما تُقرأ بنود القرار .ويتم إرسال التعديل إىل جلنة الرًئسة لقراءته .ويف حال قبول التعديل الودي ،يصوت مقدمو القرار لكي
كلي للّجنة.
يضاف التعديل إىل مشروع القرار من دون أخذ تصويت ّ
مالحظة :تعد التعديالت اليت تشري إىل أية أخطاء إمالئية تعديالت ودية.
التعديل الغري ودي:
يعترب التعديل غري ود ٍي يف حال اعرتاض شخص واحد على األقل من رعاة القرار .يتطلب هذا التعديل متحداثً مع التعديل ومتحداثً
ضده ،حيث ستتيح جلنة الرًئسة اجملال جلميع املفوضني ملناقشة التعديل .وبعد انتهاء مجيع املتحدثني من خطاابهتم ،تنتقل اللجنة إىل
عملية تصويت ألجل هذا التعديل ،وتتم املوافقة عليه .وتطلب هذا التعديل أغلبية بسيطة لالجتياز.
القسم السابع:
جوائز املؤمتر:
نقطة أخرى نود التنويه هلا هي وجوب وجود بعض املهارات لدى املفوض ،كالتمتع ابلدبلوماسية لتمثيل سياسة دولته على أكمل وجه
والسياسة احلكيمة ومهارات املخاطبة الصحيحة اليت ستمكنه من تكوين عالقات مع ممثلي الدول األخرى .واليت بدورها ستكون
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فعالة .وابإلضافة إىل ذلك ،وكما ذكران سابقاً ،االطالع التام على قوانني تسيري اللجان سيكون
املؤهل الرئيسي لكتابة مسودة قرار ّ
أحد العوامل الرئيسية لتقييمنا ما إذا كان املفوض مؤهالً للفوز أم ال.
اجلوائز املذكورة أدانه تنطبق على مجيع اللجان ابستثناء جملس األمن الدويل:
.1
.2
.3
.4
.5

أفضل مفوض
املفوض املتميز.
املرتبة الشرفية.
أفضل حبث.
أفضل متحدث.

جوائز جملس األمن الدويل:
 .1أفضل مفوض.
 .2املفوض املتميز.
 .3املرتبة الشرفية.
بعض النقاط اليت ستؤهل املفوض للفوز بشكل عام:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

التحدث والقاء كلمة كل ما مسحت له الفرصة.
الفهم العميق للمواضيع املطروحة.
متثيل واتباع سياسة الدولة بطريقة صحيحة.
االلتزام بقوانني املؤمتر.
االلتزام ابلزي الرمسي.
االتزام ابملفردات الرمسية.
عدم استعمال مصطلحات غري الئقة.
العمل بدبلوماسية وأدب مع كافة املفوضني.
احرتام جلنة الرًئسة.

بعض النقاط اليت ستؤهل املفوض للفوز أبفضل حبث:
●
●
●
●

تسليم ورقة العمل يف الوقت احملدد.
اتباع القوانني املذكورة يف املالحظات حتت قسم ورقة العمل.
التأكد من صحة املعلومات املذكورة يف الورقة.
استعمال اللغة الدبلوماسية.

القسم الثامن:
القواعد السلوكية:
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ِ
األويل للمؤمتر ،وابلتزامن مع اآلداب العامة املتعارف عليها ،يتوجب على املفوضني االلتزام مبا يلي
تبعاً للقوانني املذكورة عند التسجيل ّ
يف كافة االوقات .أي خلل ملحوظ سيعود سلباً على املفوض وسيتيح الفرصة لرًئسة املؤمتر أبخذ اإلجراءات الالزمة.
تتضمن القوانني ولكن ال تنحصر على:
●
●
●
●
●
●

احملافظة على األسلوب املهين.
االلتزام ابلزي احملدد للذكور واإلانث (التنانري القصرية واجلينز غري مسموح هبم) (على الذكور ارتداء بدلة رمسية مع ربطة عنق).
عدم استخدام اهلاتف النقال أثناء اجللسة.
تبادل املالحظات املكتوبة بني املفوضني خالل اجللسة ممنوع.
التقاط الفيديوهات أو الصور ألشخاص من دون علمهم ممنوع ،وذلك توافقاً مع قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة يف التنمر
اإللكرتوين (قانون رقم  ،5صدر يف )2012.
عدم استخدام كلمات تدل على ذات املتكلم أو املخاطب مثل (أان) وعدم التعبري عن اآلراء الشخصية.
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