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I.  حول نموذج األمم المتحدة  في ثانوية حسام الدين الحريري:  

 ا ص   خاا الدين الحريري من كونه نموذ ج   على مدى السنوات العشر الماضية تطور مؤتمر هيئة االمم المتحدة في ثانوية حسام

لمتحمسين في صيدا. يرحب لبنان بالطالب الرائدين واا بقيادة الطالب ، وأول محاكاة دولية ي  ا محللألمم المتحدة ، ليصبح مؤتمر  

نهم من التفاوض و ممارسة مهاراتهم الدبلوماسية وتحسينها. يوفر نموذج األمم المتحدة في ثانوية من جميع الجنسيات لتمكي

النشطاء.  حكام إلىحسام الدين الحريري وسيلة تعليمية تمنح جميع الطالب الفرصة لمحاكاة قادة عالمنا من السياسيين إلى ال

الخاصة بهم  وبالتالي،  فإن نموذج األمم المتحدة  في ثانوية حسام الدين الحريري هو فرصة للجميع للخروج من منطقة الراحة

مم نموذج األسمحت النجاحات المستمرة لمؤتمركما  .بعد عام اعا م  ا جسيد  وامتالك القدرة على تغيير الكلمة ، حتى ولو كانت ت

المتحدة  وذج األممبإنشاء وابتكار وتكرار مؤتمر نم لفريق نموذج األمم المتحدة  في ثانوية حسام الدين الحريري المتحدة 

والثامن.  تستهدف طالب الصفين السابع ةمبتدئ نايشتمل فريق نموذج األمم المتحدة  لدينا على لجوما مثل كل عام ، تما السنوي

القادمة.  وذج األمم المتحدة و تفتح  لهم األبواب والفرص للمشاركة في المؤتمراتتعطي هذه الفرصة للناشئين لمحة عن نم

 ،األخرى عالوة على ذلك ، سوف تسهل هذه التجربة فهمهم  لنموذج األمم المتحدة  ، مما يسمح لهم بالتفوق في المؤتمرات

 :هي ام لجنة واحدة  للّصغار تتحدث اإلنجليزيةسوف يستوعب نموذج األمم المتحدة  في ثانوية حسام الدين الحريري لهذا العو

: هيئة األمم يانوية ناطقة باللغة اإلنجليزية هث، وثالث لجان  في المدارس المتوسطة وال ( AWCلجنة الرفق بالحيوان )

أما بالنسبة للجنة الناطقة (.GA3(، والجمعية العامة الثالثة )ICTJ(، المركز الدولي للعدالة االنتقالية )UNWالمتحدة للمرأة )

للمدارس المتوسطة  فخورون بوجود لجنة،فإننا  AEFEرا لكوننا مدرسة و نظ( SC)مجلس األمن باللغة العربية  فهي 

  (.UNITARي: معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )والثانوية كلجنة ناطقة بالفرنسية ه

II.   :موضوع المؤتمر لهذة السنة 

المتحدة  لهذا العام هو "كسر الحواجز". خالل السنوات القليلة الماضية ، سيطرت قضايا مختلفة على موضوع نموذج األمم 

 العالم. نحن ، بصفتنا فريق نموذج األمم المتحدة التاسع في ثانوية حسام الدين الحريري ، نود أن ننظر إلى هذه القضايا على

ع العالمي وانتشار الحروب واألزمات االقتصادية المتزايدة حول أنها حواجز يجب كسرها. إن تفشي فيروس كورونا والجو

نعتقد  لذلك،العالم كلها حواجز يجب علينا تدميرها. لسوء الحظ ، فشل قادتنا العالميون في كسر تلك الحواجز وحل تلك القضايا. 

للعوائق  يا. أما بالنسبةالدولي افتراض قررنا جعل مؤتمرناأنه من مسؤوليتنا حل تلك المشاكل لكسر حاجز فيروس كورونا ،  لذا 

األخرى ، فاألمر متروك لكم أيها المندوبون إليجاد حلول لكسرها من خالل المشاركة في مؤتمر نموذج األمم المتحدة التاسع 

 التابع لثانوية حسام الدين الحريري . 

III. :تحضيرات المؤتمر 

 البحث الخاص بالبلد:

وينبغي أن تكون عملية مستمرة.  ، كماث عن كل تفصيل في الدولة مهم جداالبح، و لى بلدهمإينبغي على المندوبين أن يتعرفوا 

 : يجب أن يكون المندوب  على علم بهذه المعلومات

 .نوع الحكومة ورئيس الدولة • 

 عمله.الناتج المحلي اإلجمالي )والناتج المحلي اإلجمالي للفرد( ونوع/قوة • 
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 .مؤشر التنمية البشرية • 

 .الديانات واألعراق واللغات الرئيسية في البالد  •

 .في الدولة تالتاريخ العام للبالد واألحداث الكبرى التي حدث• 

 .المنظمات التي ينتمي إليها البلد • 

 .الصناعات الرئيسية ومصادر الدخل • 

 .سكان البلد • 

 .أهم القضايا الراهنة للبلد وكيفية تصرف الحكومة معها• 

 .البلد(الموارد الطبيعية، الكوارث،حدود ارات الجغرافية )االعتب• 

IV. :البحث المتعلق بموضوع المؤتمر 

بعد أن يكون لدى المندوبين فهم معمق لموقف بلدانهم، يمكنهم البدء بالبحث في مواضيع لجانهم. اإلنترنت سوف يوفر معظم 

و موارد ويكيبيديا(. إذا لم  com)االمتناع عن استخدام .المصادر ، ولكن يجب على المندوبين التأكد من مصداقية المراجع 

فعليه النظر في موقف حلفاء دولته و الدفاع عنها. يجب على ، لى المندوب إبشكل مباشر على البلد الذي نسب  يؤثر الموضوع

مسألة لبناء ه الهذ عنالمندوبين البحث عن الموضوع الرئيسي و التعمق في كل تفاصيله و جمع معلومات أساسية وحالية 

 األسئلة التالية: عنا على اإلجابة كل موضوع، يجب أن يكون المندوب قادر  في ة الرئيسية. ألصورة كاملة عن المس

 . ما هي المشكلة األساسية؟ 1
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 . ما هي البلدان/مجموعات األشخاص األكثر تأثرا بهذا الموضوع؟ 2

 األمم المتحدة )على سبيل المثالالذي تمتلكه . ما الذي يجري عمله حاليا لحل هذه المشكلة؟ ما 3

 لجنتك( من حلول  حاولت أن تقوم بها لحل  هذا الموضوع؟ 

 . ما هي أهم القرارات والمعاهدات حول هذا الموضوع؟ 4

 . ما هي عالقة بلدي بهذا الموضوع؟ ما الذي قام به بلدك تجاه الموضوع؟5

 الوزراء، أو وزير الخارجية( الذين اهتموا بهذا الموضوع؟رئيس من  القادة السياسيين )رئيسكم،  

 . ما هي الحلول الممكنة لحل  هذه المشكلة؟ 6

 . من أين تأتي األموال أو الموارد الالزمة للحل؟  7

 . أي من هذه الحلول سيدعمها بلدي؟ لماذا؟ 8

V. القواعد اإلجرائية وضوابط المناقشات : 

 يتم التحكم بالنقاش في المجلس من قبل  الرئيس ونائبيه الذين يصدرون القرارات ويوجهون النقاش. 

  نداء األسماء: أ. 

 حاضر" أو بـ"حاضرحسب الترتيب األبجدي، وعلى المندوب اإلجابة بـ"بتبدأ الجلسة بنداء األسماء، حيث تنادى أسماء الدول 

  و قم بتشغيل الكاميرا): تخدم أيقونة رفع اليداس" مع رفع القاعدة اإلسمية (وسأصوت
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 با أو اإلمتناع.  "،  يمكنه اإلدالء بصوته سلبا أو إيجاحاضرإذا أجاب المندوب بـ" •

با، وال يمكنه "، فإن على المندوب التصويت سلبا أو إيجاحاضر وسأصوتإذا أجاب المندوب بـ" •

 اإلمتناع . 

 األسماء، فإن عليه إرسال مالحظة إلى الرئيس فور وصوله ذاكراإذا لم يتواجد المندوب وقت نداء  •

 .ا سيجيب بـ"حاضر" أو بـ"حاضر وسأصوت" وإذا كان موجود  ، فيها سبب تأخره 

  الكلمات اإلفتتاحية: ب. 

وضع  بعد نداء األسماء، تفتح اللجنة باب اإلقتراحات للمندوبين، وعلى المندوبين في هذه اللحظة إقتراح •

.  يقوم المندوب (أقصاها دقيقة ونصف:قائمة الخطباء (راجع قائمة اإلقتراحات) وتحديد وقت المتكلم 

 الذي أدلى بإقتراحه بتقديم خطابه، بعد ذلك تستكمل اللجنة الخطابات حسب الترتيب األبجدي للدول .

 على المندوبين في هذا الخطاب:  

 تقديم دولتهم   -

 تمهيد للموضوع   -

   لةموقف الدوشرح  -

بطرق ثواٍن من انتهاء وقت الخطاب وذلك لتنبيه المندوب، و 10تقوم اللجنة بطرق طرقة واحدة قبل  •

 ث يجبر المندوب على إنهاء خطابه . طرقتين عند انتهاء الوقت حي

، ويحق للمندوب التنازل (إذا وجد)بعد اإلنتهاء من الخطاب، تعلن اللجنة عن الوقت المتبقي  التنازل: •

 عن هذا الوقت:  

 التنازل للرئيس.  أ

 التنازل لألسئلة: حيث يستقبل المندوب المخاطب أسئلة من المندوبين اآلخرين.  ب

ار من قبل المختتبقي إلى وقت خطاب المندوب اآلخرالتنازل لمندوب آخر: حيث يزاد الوقت الم ج

  المندوب المخاطب نفسه.

   مالحظة: •

 ، وعليه أن يقدم فقط آراء دولته(أنا،أنت،...)عدم استخدام ضمائر خاصة ومخاطبة على المندوب  -

 وليست آراؤه الشخصية. 

 يحق للجنة تعليق قائمة الخطباء وإعادة العمل بها الحقا خالل المؤتمر.  -

 ال يمكن التنازل عن الوقت المتنازل عنه.   -

  حق الرد: ج. 

يحق للمندوب بعد مرور خمسة خطابات إفتتاحية إستخدام حق الرد على أحد الخطابات التي مرت  •

 رسال مالحظة للرئيس شارحا سبب إستخدامه لهذه الصالحية.  إ من خاللوذلك للتعليق عليها، 

 ال يحق للمندوب إستخدام حق الرد على حق رد آخر.   •
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  التجمع الخاضع لإلشراف:  د.

في هذه المرحلة من المؤتمر، تقوم اللجنة بفتح باب اإلقتراحات، وعلى المندوبين إقتراح اإلنتقال  •

مع تحديد وقت المتكلم  (راجع قائمة اإلقتراحات)لتجمع لمناقشة المواضيع الفرعية إلى هذا ا

 والوقت الكلي للنقاش. 

ء المندوبين الذين يريدون المشاركة بعد أن يقوم المندوب المقترح بإدالء خطابه، تأخذ اللجنة أسما •

 بالنقاش، وذلك عبر سؤالهم، وعلى المندوبين رفع القاعدة اإلسمية إذا رغبوا بالمشاركة.  

راجع )اللجنة إستقبالها لنقاط إستعالم ال يوجد تنازل في التجمع الخاضع لإلشراف، إنما تعلن  •

  (.ئمةالنقاطقا

  التثنية: ه. 

 بإقتراح، على المندوبين اآلخرين التثنية عبر قول "أثني" مع رفع القاعدة اإلسمية. عند إدالء المندوب  •

 إذا لم يتلّق اإلقتراح أي تثنية، فإن اإلقتراح ال يؤخد بعين اإلعتبار.   •

  التصويت: و. 

 عندما تفتح اللجنة باب اإلقتراحات، تجمع اللجنة أربعة إقتراحات مثنى عليها .  •

 للوقت.   اه اإلقتراحات إبتدا ء باإلقتراح األكثر إستنزاف  يتم التصويت على هذ •

 .كي يمر (%51) 1على اإلقتراح الحصول على األغلبية البسيطة وهي نصف +  •

 يقوم المندوب الذي مر إقتراحه بإدالء خطابه أوال، ثم يتم إستقبال المندوبين اآلخرين الحقا.  •

 إذا تم التصويت على أول مشروع القرار ونجح، فإن المشروع التالي ال يناقش .  •

  (.راجع الئحة اإلقتراحات)كن للمندوب إقتراح تقسيم اللجنة يم •

  التجمع غير الخاضع لإلشراف:ز. 

 راجع قائمة )لإلشراف بعد اإلنتهاء من مناقشة المواضيع الفرعية، يقوم المندوبون بإقتراح االنتقال إلى تجمع غير خاضع 

 ويقسم هذا ،( اإلقتراحات

  التجمع إلى ثالث مراحل:

  يقوم المندوبون بتشكيل الكتل حسب الدول الحلفاء.  تشكيل الكتل: -

 . (راجع فقرة  ورقة العمل) العمل على ورقة العمل: -

 .  (راجع فقرة مشروع القرار)العمل على مشروع القرار:  -

 فيها، حيث يقوم المندوبونالفوضى المنظمة خالل هذا التجمع، تنصرف اللجنة من القاعة، وتعم  •

  بالتجمع والتناقش حول الحلول التي سيضعونها .

بعد اإلنتهاء من كل تجمع غير خاضع لإلشراف، يقوم المندوبون بإقتراح اإلنتقال إلى تجمع  •

راجع الئحة )ر الخاضع لإلشراف ه في التجمع غيلإلشراف لمناقشة ما فعلو خاضع

 (.إلقتراحاتا
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  ورقة العمل: ح. 

يقوم المندوبون بعد تشكيل الكتل بالعمل على ورقة العمل، حيث يكتبون رؤوس أقالم الحلول  •

% من اللجنة كي يمر . 20للموضوع المناقش.و يجب أن يحظى مشروع القرار على توقيع 

  شكل ورقة العمل كالتالي:

 ________ إسم اللجنة:_ 

الرعاة:..______،______،______،___

_____،___ 

...........  

 الموقعون: 

.........______،______،______،______،______  

 الحلول:  

• _______________________________ 

 ______________________ 

• _______________________________ 

 ______________________ 

• _______________________________ 

 ______________________ 

  

  مشروع القرار: ط. 

بعد الموافقة على ورقة العمل من قبل اللجنة، يتم اإلنتقال إلى تجمع غير خاضع  •

  لإلشراف للعمل على مشروع القرار.

 بنود تمهيدية وبنود تنفيذية . يحتوي مشروع القرار على  •

  التي تحتوي على المعلومات األساسية والحجج الداعمة. البنود التمهيدية:  -

هي حلول المشكلة، وهي الحلول التي ذكرت في ورقة العمل مع  البنود التنفيذية: -

  توسيعها .

  شكل مشروع القرار كالتالي: •
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 رقم:_ _ 

 إسم اللجنة:_ ________ 

 المقدم الرئيسي:_ ________   

  

 المقدمون الفرعيون: _________ 

  

  الموقعون:_________  

  

 

  _______________________________________________ذإ

  

  _______________________________________________إذالبنود               

  

  _______________________________________________ذالتمهيدية         إ  

  

 _______________________________________________ إذ 
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 ___________________________________________ يشجع )1  

 -أ ___________________________________________ يطلب )2  

  -ب ___________________________________________ 

 )3 البنود  ___________________________________________ 

 -أ ___________________________________________ يقترح

  .iالتنفيذية  ___________________________________________  

 _____________________________________ ii.  

  -ب _____________________________________ 

 ___________________________________________ i.  

 _____________________________________ 

 _____________________________________  .ii  
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  البنود التمهيدية  

 إذ يثق  م إذ يدع و إذ يدع

 إذ يشجع  إذ يدين  إذ يرى 

إذ يحيط عل  إذ يدين بشدة  باهه تإذ يلفت ان

 ما 

 إذ يخول  إذ يذكر  إذ يقبل 

 إذ يؤكد  إذ يلحظ  ة إذ يقرر مواصل

 يا  إذ يؤكد رسم إذ يؤيد  إذ يعلن 

 إذ يؤكد من جديد  إذ يعين  إذ يوصي 

 إذ يوافق  إذ يهنئ   إذ يتقبل  

 إذ يطلب  إذ يعرب عن تقديره   ي إذ يعرب عن أمله ف

  

  

  

   

  

  

   التنفيذيةالبنود 

 يتبنى  يسلم  يستنكر  

 ينقل  يثق  يعين  

 يشجع  يقبل  يدين  

 يثني   يدين بشدة   يهنئ  

 ق يواف يقترح  يجدد نداءه 

 يذكر  يطلب  يقدر 

 ه يوج ا يطلب أيض يعبر  

 يعبر   ث يح يوصي 

يحيط  يقرر  يوصي كذلك 

 ما عل

يدعو  ب يرح ظ يلح

 كذلك 
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األزماتي.   

في أي وقت أثناء المؤتمر، يمكن ألزمة أن تنشأ، ويمكن أن تكون حالة افتراضية أو حادث ا حقيقي ا قد يستهدف بلدان ا معينة، لذا 

يترك األمرللمندوبين المعنيين بالموضوع لإلدالء بخطاب إما للدفاع عن أنفسهم، وإما للدفاع عن دول حليفة لهم. كما يمكن 

ا إما التوجه بالكالم  في الخطاب إلى الدول العدوة مع الحفاظ على الدبلوماسية. بعد االنتهاء من األزمة يعود األمر للمندوبين أيض 

باقتراح االنتقال إلى جلسة خاضعة لإلشراف لمناقشة ما حدث في األزمة، أواإلنتقال إلى تجمع غير خاضع لإلشراف لوضع 

حلول أن تكون في شكلها مطابقة ألي ورقة حلول، أي أن تتضمن بنود ا تمهيدية وبنود ا حلول لألزمة. وانطالق ا من ذلك، ال بدّ لل

  تنفيذية وصوال  للتصويت على أفضل ورقة حلول، مع إمكانية تعديل البنود وإقامة خطابات مؤيدة أو رافضة لهذه الحلول. 

 قائمة النقاط  . ق

 

 مقاطعة:                                                  غير مقاطعة:                                         

  نقطة استفسار:    -                                        نقطة امتياز شخصي: -

الرئيس                                      يطرح المندوب سؤا ال على الرئيس     تستخدم للفت إنتباه   

 إلى أي وضع غير مريح.                                       ليستفسر عن أمر يتعلق بالنقاش . 

   (الدردشةخانة  )نقطة إستعالم:   -                                                    نقطة نظام: -

إذا الحظ أحد المندوبين                                          يطرح المندوب سؤا ال على الخطيب      

                                                                         ويحق  . ما أثناء النقاش.                                             إذا استقبلت اللجنة هذه النقاط شيئ ا

 للمندوب طلب المتابعة مرة واحدة. 

  نقطة توضيح:  -

تستخدم لطلب توضيحات                                                                                                                                                    

 بشأن نقطة أثارها الرئيس  

                     

  قائمة اإلقتراحات: . ل

  (.أقصاها دقيقة ونصف)_____مدة المتكلم:إقتراح وضع قائمة الخطباء   •

 واإلنتقال إلى تجمع خاضع لإلشراف لمناقشة الموضوع الفرعي_ _____تعليق القوانين إقتراح  •

 ______ المدة الكلية:  (أقصاها دقيقة ونصف)_____ مدة المتكلم:

 واإلنتقال إلى تجمع غير خاضع لإلشراف لـ_________ تعليق الجلسة إقتراح  •
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 ______  :(الكلية المدة تشكيل الكتل، العمل على ورقة العمل، العمل على مشروع القرا ر)

 واإلنتقال إلى تجمع خاضع لإلشرافتعليق القوانين بعد التجمع غير الخاضع لإلشراف: إقتراح  •

  لمناقشة ما قمنا به في التجمع غير الخاضع لإلشرا ف

 ______ المدة الكلية:   (أقصاها دقيقة ونصف)_____ مدة المتكلم:

  (حسب برنامج المؤتمر)ع الجلسة لمدة____ ألخذ استراحة إقتراح رف •

تستخدم أثناء التصويت الداخلي. كل مندوب يجب أن يقول بعد ذلك ما إذا   إقتراح تقسيم اللجنة: •

كان مع أو ضد القرار وليس مجرد رفع الفتات . قد ال يمتنع المندوبون ، والرئيس لديه القدرة على 

 قبول أو رفض هذا االقتراح باالعتماد على الفترة الزمنية.  

عندما تقوم اللجنة بالتحدث على نطاق واسع في نفس  إقتراح لإلنتقال إلى إجراءات التصويت: •

القضية وال يجري إحراز أي تقدم، يقترح  المندوب اإلنتقال إلى إجراءات التصويت من أجل 

 إجراء إعتراض على هذا اإلقتراح، فالرئيس لديه السلطة ليتفق أو  يختلف عليه.  المضي. إذا تم

يمكن للمندوب إستعمالها ضد مندوب آخر قام بإهانته أو خالف النظام،  قتراح نزع الصالحيات:إ •

ويقوم المندوبون بالتصويت على ذلك. كما يحق للرئيس أيضا إستعمال هذا الحق وذلك لمدة من 

 الوقت. 

تصويت وذلك بعد مرور وقت من نزع الصالحيات، ويقوم المندوبون بالإقتراح إعادة الصالحيات:  •

 على ذلك.  

تستخدم إذا أراد المندوب فتح جدال بينه وبين المخاطب  إقتراح القيام بمواجهة جد لية مباشرة: •

 وذلك إلثبات رأيه أو تعارضه مع المندوب اآلخر . 

  

  إستدعاء طرف ثالث: . م 

 إستدعاء طرف ثالثيحق للمندوب إرسال مالحظة للرئيس على أنه يريد  •

 للنقاش . 

 لها عالقة بالموضوع. ( رئيس او زعيم)هذا الطرف يكون شخصية  •

 يتم إستدعاء شخص يمثل هذه الشخصية، فيقوم بإلقاء خطاب حول الموضوع.  •

 تفتح نقاط اإلستعالم، فيقوم المندوبون بسؤال الشخصية.   •

بعد خروج الشخصية، يتم اإلنتقال إلى تجمع خاضع لإلشراف للتعليق على  •

  خطابها . 

  التعديالت: . ن

التعديل هو اقتراح لتغيير شيء ما  في القرار الذي يجري مناقشته. هناك نوعان من التعديالت:           

 ." : تعديالت غير ودية" و "تعديالت ودية" 

يقدم التعديل الودي خالل التحد ث لصالح القرار وعادة ما يتم بموافقة المقدم الرئيسي  •

 للقرار.  

با ما يغير فيه الوفد المقدم يعرض خالل التحدث ضد القرار وغالالودي  إن التعديل غير •

 بعض  الجوانب األساسية أو الهدف من القرار. 
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، ثم يتخذ الرئيس قرا را بشأن سالمة ال بد من تقديم نسخة خطية عن التعديل إلى الرئيس قبل إقتراحه

التعديل ويحدد مهلة لمناقشته. فالمقدم على التعديل يكون أول من يدافع عن التعديل وسيقوم الرئيس بعد ذلك 

 بإقفال باب المناقشة على التعديل، وإجراء التصويت الذي، في حال إقراره، يصبح جزءا من القرار.  

لثا بنود القرار، يفشل تلقائيا. إذا عدلت ث مالحظة: 



 

    

    

  

VI. االفتراضي:  لوكية في المؤتمر سالقواعد ال 

  

مكن للمندوب أن ينضم للمؤتمر إما من خالل كروسفت تيمز ، حيث يتحميل تطبيق ماي •

 الرابط أو من خالل التطبيق. 

  دقائق على األقل من بدء الفصل. 10قبل  كن مستعد ا  كن دقيقاً. •

  إبحث عن مكان مريح واحتفظ بأغراضك وأدواتك المكتبيّة في مكان قريب. كن مستعداُ. •

اتنبه لزمالئك أثناء تقديمهم الخطاب. استخدم أيقونة" رفع اليد" إذا كنت تريد  كن منتبهاً. •

  التحدث .

ً كن محترم • ا  أثناء حديث شخص ما. قم بس رسمية. اجعل الميكروفون مكتوم. ارتد  مالا

  بتشغيله فقط عندما تتحدث أو تطرح سؤاال . 

ى يتمكن كل من زمالئك المندوبين تحإبقاء الكاميرا قيد التشغيل  ضع في اعتبارك •

االسئلة بع الدردشة فقط لطرح التعليقات والمؤتمر من رؤيتك. استخدم مر اللجنة فيو

  ذات الصلة. 

استخدم قسم الدردشة الخاصة مع المندوبين اآلخرين لمناقشة أجزاء مما  •

 يحصل في الجلسة )الكتل ، عرض القرار ، إلخ.(

الخاصة مع أي من أعضاء لجنة الحكم في حالة حدوث استخدام قسم الدردشة  •

 تعديالت او استفسارات.

ضع في اعتبارك أنه في المؤتمر االفتراضي ، يجب ذكر النقاط او  •

قتراحات إما برفع اللوحة االسمية أثناء تشغيل الكاميرا أو رفع أيقونة اليد اال

 االفتراضية.

سيعقد على شكل غرف خاضع لإلشراف الغير تجمع خذ باالعتبار أن ال •

 جانبية بدال  من كتل.

  لغة مناسبة،. وتجنّب تشتيت انتباه االخرين .   استخدم •

ً كن آمن •   .(مثل اسم المستخدم و كلمة المرور)معلوماتك الشخصية د . ال تشارك أحا

و اتصل  (لوحيالمحمول/ الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر ال)حافظ على شحن جهازك  •

  صحيح.بشكل  باالنترنت

  اسمك الصحيح، فمن غير المسموح به  استخدام االلقاب . استخدم •

في حال وجود مشاكل في االتصال أو أي مشكالت أخرى، اتصل بفريق الخدمات  •

  اللوجيستية.

  اسم البلد الذي تمثله. وأقم بتعيين صور ملفك الشخصي على أنها علم  •

  عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل. قم بانشاء قاعدة إسمية خاصة بك و ارفعها •

  : هذا مؤتمر، وعليك أن تعامل  الجميع بالطريقة التي تريدهم أن يعاملوك بها.تذّكر •

 

 

 



 

    

    

  

 

 

 الجوائز: سياسات 

لكل  تجربة تعليمية ممتعةالدرجة االولى بتوفير بة حسام الدين الحريري مهتمون نحن في نموذج االمم المتحدة في ثانوي

 لى العالقات الدولية والتحدث أمام الجمهور. إفرصة للطالب للتعرف حيث نعتقد اعتقادا قاطعا أن هذا المؤتمر هو  مندوب،

مع اآلخرين  المشاركةقادرون على ، سس المواطنأعلى  وهم على اطالعوقبل كل شيء، نأمل أن يغادر المندوبون المؤتمر 

قدر مجهود جميع المندوبين ننا نإنوا عليه في البداية. و مع ذلك ففضل مما كاأ العالمية بشكل  اهم القضايأت حول في المحادثا

 بدعوا في المؤتمر.أالذين 

 ساس المعايير التالية:أيد و توزيع الجوائز الفردية على عضاء لجنة الحكم سوف يتم تحدأبعد التشاور و المناقشة بين 

 .ذي تم طرحه في اللجنةفهم الموضوع االساسي ال •

 .وتمثيل مصالح الدولة وسياساتها معرفة •

 .سواء(حد المناقشة )الرسمية وغير الرسمية على ، وكتابة التعديالت والقرارات، والمهارة والفعالية في التجمعات •

 .والحجج المقنعةالقدرة على العمل مع المندوبين اآلخرين وإقناعهم من خالل التفسير العميق  •

 .عملية وقابلة للتنفيذطوير حلول القدرة على ت -

 الكالم المرتجل.و تواصل الشفهيعلى العمل على الالقدرة  -

 جوائز الدبلوماسية، واالكثر حضورا. الما يلي: أفضل مندوب، وتتكون الجوائز في كل لجنة م

لوماسية أو مندوبين يفوزون بالدب 3-2يمكن أن يكون هناك حيث  اللجنةقد يختلف عدد الجوائز حسب عدد المندوبين في 

 ومع ذلك، يتم منح مندوب واحد فقط جائزة أفضل مندوب. ،المندوب االكثر حضورا

 

 انتحال المعلومات: 

 نحن في نموذج االمم المتحدة في ثانوية حسام الدين الحريري نعترف بأن التبادل المفتوح لألفكار يلعب دورا حاسما 

ن درجويعلى عمل اآلخرين أو  يعتمدونأن يعترفوا بذلك بوضوح عندما في النقاش. ومع ذلك، من المهم لجميع المندوبين  

يجب على لذا للجنة قبل وأثناء المؤتمر من عمل المندوبين. جميع المواد المقدمة تكون في عملهم. ومن المتوقع أن  ذلك

خرى من خالل أن مصادر من المعلومات المستمدة مالمندوبين دائما توخي الحذر الشديد و ذلك لتمييز أفكارهم الخاصة 

 االقتباس السليم لجميع المواد المقتبسة وإعادة صياغتها.  



 

    

    

  

مصدر العمل او لواضح  مستند آخرين تقديم ناسأعمال أل مقتبس من موا الي سبب كان اي عمن الذين قدّ يعلى المندوب

إلى توجيه رسالة تحذيرية من لجنة الحكم،  ، قد تصلديبيةأواال سيتم اخضاعهم الجراءات تالتي استخدموها، ات المعلوم

جميع فالحرمان من الجوائز، الطرد من المؤتمر، و / أو عدم األهلية في الحضور المستقبلي في المؤتمرات في الثانوية. 

رئيس انتباه  لفتينبغي أي شكوك بشأن انتهاك االنتحال  النتحال، وافحص ل خاضعة الوثائق المقدمة إلى لجنة الحكم ستكون 

 اللجنة إلى هذه السياسة على الفور.

  

 اس:قواعد اللب

ثانوية حسام الدين الحريري نسعى جاهدين لجعل مؤتمرنا شبيها بمؤتمر االمم في ن في نموذج االمم المتحدة الخاص نح

اللجان وفعاليات جلسات ومن الضروري أن يتبع المندوبون قواعد اللباس خالل جميع ، المتحدة الرسمي  من كل النواحي 

همية الحدث الحاصل. ان اللباس الذي يجب ان يكون حاضرا هو على الشكل أب االئق  ا رسمي   اعلى ان يكون لباس   ،المؤتمرات

 التالي:

 لباس  النساء:

 طول مناسب()ب  سروالع م سترة •

 فستان  •

 الئقة  سترةمع  البنط •

 أحذية اللباس الرسمي  •

 تجنب الدانتيل والجوارب الملونة  •

 عدم وضع العطور الثقيلة •

 عدم بروز اي نوع من المجوهرات •

 

 لباس الرجال:

 لة مع ربطة عنق ذب •

 قميص مع ربطة عنق  •

 حذاء رسمي •

 جوارب داكنة  •

 تجنب الجينز •



 

    

    

  

 عدم ارتداء القبعات •

 حذية رياضيةأعدم ارتداء  •

 

 سه.اي لباس غير الئق سوف يتم طلب تغيير لبأالمؤتمر بي مندوب يحضر يوم أ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    

  

 

 

للتواصل معنا:  ➢   

 ، mun@mak-hhhs.edu.lbألي استفسارات إضافية، يرجى عدم التردد في ارسال رسالةعلى 

 تأكد من الرد عليك في أقرب وقت ممكن
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