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:E4Jة يجامعال التعليمية وحداتالسلسلة 

نظمةاملجريمة ال

:14 التعليمية لوحدةا

ة الجريمة املنظمة عبر الوطنية اتفاقية األمم املتحدة ملكافح

والصكوك الدولية ذات الصلة

نموذج محاكاة األمم املتحدة لفريق عامل ملؤتمر األطراف 

في اتفاقية الجريمة املنظمة

ةمذكر 

 أدوار املحاكاة 

 هيكل وإجراءات سير اجتماع مجموعة العمل 

 بعض القواعد اإلجرائية 

نماذج للقرارات الصادرة من مؤتمر األطراف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية 

نماذج للديباجات والبنود التنفيذية   
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دوار املحاكاةأ

األدوار املقترحة )أمثلة(  وصف األدوار التفاصيل  األدوار

االختيار من بين مجموعة الدول املتقدمة يمكن  

 والدول النامية، على أن يراعى التنوع الجغرافي.

حضور االجتماعات واإلدالء بالتصريحات؛ استالم وثائق املؤتمر. وكذلك تقديم اآلراء 

باملسائل  املتعلقة  القرارات  التصويت على  في  املداوالت؛ واملشاركة  في   واملشاركة 
ً
كتابة

 .اإلجرائيةاملوضوعية و 

الدول التي وقعت أو صدقت على اتفاقية الجريمة املنظمة  

الدول األطراف 

الكنغو وإيران حضور االجتماعات واإلدالء بالتصريحات؛ استالم وثائق املؤتمر. وكذلك تقديم اآلراء 

 واملشاركة في املداوالت. 
ً
 كتابة

الجريمة   اتفاقية  على  وقعت  التي  املوقعة(  اإلقليمية  االقتصادية  الكيانات  )أو  الدول 

 املنظمة ولكنها لم تصدق عليها. 

اقبة  املر الدول 

1

الفاتيكان وفلسطين   حضور االجتماعات واإلدالء بالتصريحات؛ استالم وثائق املؤتمر. وكذلك تقديم اآلراء 

 واملشاركة في املداوالت
ً
 كتابة

في    . أو الدول غير األعضاء  اتفاقية الجريمة املنظمة.  التي لم توقع أو تصدق على  الدول 

املتحدة   األمم  دورات  في  مراقب  بصفة  للمشاركة  دائمة  دعوة  تتلقى  التي  املتحدة  األمم 

ووكاالتها. 

اقبة  املر الدول 

2

العاملية، الجمارك  الصحة   منظمة  منظمة 

 االنتربول  العاملية،

جتماعات واإلدالء بالتصريحات؛ استالم وثائق املؤتمر. وكذلك تقديم اآلراء حضور اال 

 للمؤتمر. 
ً
 كتابة

املنظمات الحكومية الدولية التي تلقت دعوة دائمة من الجمعية العامة للمشاركة بصفة  

 مراقب في دورات جميع املؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها.

املنظمات  

الحكومية  

الدولية

صندوق التراث العاملي، منظمة العفو الدولية، 

 إلخ. 

حضور االجتماعات بدعوة من الرئيس وبموافقة املؤتمر، اإلدالء ببيانات شفوية بشأن 

 استالم وثائق املؤتمر. ؛املسائل املتعلقة بأنشطتها

االقتصادي   املجلس  لدى  االستشاري  املركز  ذات  الحكومية  غير  للمنظمات  يمكن 

 .وكذلك تلك التي ال تتمتع بهذا املركز أن تتقدم بطلب لتكون مراقًبا واالجتماعي

غير   املنظمات 

الحكومية  

األمين العام  اإلدالء ببيانات مكتوبة أو شفوية بشأن أي مسألة؛ استرعاء انتباه املندوبين واالجتماع  

القواعد   التطبيق املناسب لهذه  أو مراجعة مسار /وبشكل خاص مع املكتب ملراجعة 

 املناقشات.

أحد    يعين  أن  له  ويجوز  الجلسات.  جميع  في  الصفة  بهذه  للمحاكاة  العام  األمين  يعمل 

 أعضاء األمانة للعمل كممثل له. 

األمانة العامة 
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موظفو األمانة  ملختلف الوثائق حسب االقتضاء،  يقوم موظفو األمانة بأعمال التوزيع والنشر والتعميم  

ويفضل استخدام الوسائل اإللكترونية؛ كذلك يقع على عاتقهم القيام بعدد من املهام  

األعمال  جدول  وتوزيع  صياغة  املثال،  سبيل  )على  االجتماعات  وأثناء  قبل  األخرى 

 ثين، إلخ(. املؤقت، إعداد قوائم املتحد

ينهض موظفو األمانة بدور الجنة التنظيمية للمحاكاة ويقدمون الدعم االزم لألمين العام.   موظفو األمانة 

الرئيس   الكالم؛  في  الحق  الرئيس  يمنح  كذلك  واختتامها؛  الجلسات  بافتتاح  الرئيس  يختص 

القواعد اإلجرائية؛ ويطرح املسائل   احترامويوجه الخطب واملداوالت. ويضمن الرئيس  

 للتصويت ويعلن القرارات.

الرئيس   نائب  الرئيس،  املكتب:  األمانة أعضاء  تختار  املحاكاة،  بداية  واملقرر. ويسأل قبل 

 هؤالء عن تصريف األعمال. 

املكتب

نائب الرئيس  يتمثل دور نائب الرئيس في مساعدة الرئيس. 

املقرر  الواردة  والتعديالت  القرارات  مشاريع  ترتيب  ينسق  املتحدثين؛  بقائمة  املقرر  يحتفظ 

الواجبات عليها؛ التحقق من عدد األصوات في عمليات التصويت؛ باإلضافة إلى بعض  

 .اإلجرائية أخرى 
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هيكل وإجراءات سير اجتماع مجموعة العمل 

تحديد األدوار/تعيينيتم

إطالع الطالب على 
الموضوعات الموجودة بجدول 

األعمال ومطالبتهم باتباع 
القواعد اإلجرائية وإعداد 

مواقف الدول التي يمثلونها 

بدأ يفتتح الرئيس الجلسة وت
الدول في عرض مواقفها 

إعداد مشروع القرار يتم
وتقديمه إلى الرئيس 

واألمانة

األمانة بتعميم مشروع تقوم
القرار

المشاورات إجراء

مراجعة كل فقرة من فقرات 
القرار

إدخال التعديالت إذا كان 
هناك أي منها

الموافقة على مشروع 
القرار 

باإلجماع التصويت /

الرئيس يختتم أعمال 
االجتماع 
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ائية  بعض القواعد اإلجر

التصويت نقطة نظام الخطب والحق في الرد  مشاورات  االقتراحات  

في حالة عدم توصل الدول األطراف إلى قرار بإجماع األطراف، تتم  

 .عملية التصويت. ويكون لكل دولة في املحاكاة صوت واحد

يتم التصويت عن طريق رفع األيدي أو لوحات اسم البلد،    اإلجراء: 

بعد اإلعالن عن بدء التصويت، ال يجوز  و .  حسب تعليمات الرئيس

نقطة  إثارة  خالل  من  إال  التصويت  عملية  يقاطع  أن  مندوب  ألي 

 .التصويت الجاري نظام تتعلق بإجراء 

يجوز ملندوبي الدول املطالبة بالتصويت    التصويت بنداء األسماء:

من خالل آلية النداء على األسماء. فإذا وافق الرئيس على ذلك يجب 

أن يتم النداء على األسماء بالترتيب األبجدي ألسماء الدول املمثلة 

بقراءة املقرر  يقوم  الحالة،  هذه  وفي  املحاكاة.  عمل  كل   بلغة  اسم 

بـ  باإلجابة  دولة بصوت عاٍل. ويقوم كل مندوب عند تسمية دولته 

"نعم" أو "ال" أو "يمتنع عن التصويت." 

املقترحات:  القرار   تجزئة  مشروع  جزئيات  على  التصويت  يجوز 

 بشكل منفصل، إذا طلب أحد مندوبي الدول ذلك.

أثناء   للمندوبين،  أي يجوز  مناقشة 

وقت نقطة  إثارة    ،مسألة أي  في  نظام 

إجراء غير الئق أو   أن هناك  لإلشارة إلى 

 .تطبيق غير صحيح للقواعد

هذه املكنة بمناسبة    ال يمكن استخدام

 واقعية أو ألي غرض آخر. الخطاء األ 

للمندوب يجوز  نقطة  ، ال  إثارة    عند 

املسألة    ،نظام مضمون  في  يتكلم  أن 

 .قيد املناقشة

ر. يبت الرئيس في هذه النقطة على الفو 

قرار يو  في  الطعن  للمندوب  جوز 

 س. الرئي

مخاطبة ألي شخص  يجوز  مجموعة   ال 

الحصول على إذن مسبق من   دون العمل  

 الرئيس. 

يقتصر النقاش على القضية أو يتعين أن  

املطروحةا مجموعة أمام    إلشكالية 

على  العمل ويجب  إلزام  ،  الرئيس 

مالحظاته  خرجت  إذا  بالنظام  املتحدث 

 .املوضوع قيد املناقشةعن 

إلقاء الخطب في وضعية الجلوس   يمكن 

 أو القيام، حسبما يتراءى للرئيس. 

تعكس أن  للخطب  يمكن  اآلراء    ال 

أو   األفكار  أو  الخاصة،  أو  الشخصية 

يتعين   وإنما  النظر  تكون وجهات  أن 

 ملعنية. مع موقف الدولة ا جانسةمت

للمتحدثين   املخصص  الوقت  يكون  قد 

عددو ) ملن  كذلك  يجوز  التي  دوب املرات 

(  إشكاليةكل دولة التحدث فيها حول أي  

عندما يتجاوز في هذه األحوال،  . ومحدوًدا

الوقت   املتكلمين  يتعين    املخصص،أحد 

املشاورات  يجب أن تكون  

تكون  أن  ويمكن  سرية، 

رسمية،  غير  أو    رسمية 

هذه   إلى  اللجوء  ويتم 

األخيرة في الغالب    الصورة

القرار   للمراجعة مشروع 

ر أو لالتفاق  بسط  سطرا

 .على التوصيات

من   الغرض  يكون  قد 

قرار   صياغة  املشاورات 

إحدى  مناقشة  أو 

التي   املوضوعية  املسائل 

خالل  إجراؤها  يمكن  ال 

 .ة الرسمية املناقش

  
ً
ممكنا ذلك  كان  وكلما 

خالل املحاكاة، ينبغي أن 

في   املشاورات  هذه  تجرى 

املقام األول داخل الكتل 

والسياسية    اإلقليمية 

بين   أو  والتعاونية 

هي   عن  االقتراحات  املندوبون عبارة  يطلبها  محددة  إجراءات 

أو بوجه عام، ملطالبة مجموعة   ،اقشة في اتجاه معين لتوجيه املن

 العمل بالقيام بعمل. 

الجلسة:  األعمالأثن  تعليق  بنود جدول  أحد  مناقشة  يجوز اء   ،

مشاورات جراء  يطلب في أي وقت تعليق املناقشة إل للمندوب أن  

للمادة    
ً
الطلب16وفقا يتضمن  أن  ويجب  املندوب   .  من   املقدم 

ومدته.   التعليق  من  يخضع  الغرض  للنقاشوال  وإنما الطلب   ،

املندوبين.  يتعين   قبل  من  فيه  للنظر  الفور  على  حيث طرحه 

الدعوة  التعليق  يتضمن هذه    ضمًنا  بشأن  مشاورات  إلجراء 

 املسألة

االجتماع جدول  تأجيل  بنود  مناقشة  أثناء  يجوز   األعمال،: 

الجلسة رفع  وقت  أي  في  يطلب  أن  هذا  و   للمندوب  استئناف 

اللجنة املنظمة  ترتبه  يقترحه الرئيس أو    االجتماع في الوقت الذي

  املثال، على سبيل    ،استخدام هذه اآلليةأو أمانة املحاكاة. ويمكن  

 الغداء أو ألي نشاط آخر تقترحه األمانة.تناول وجبة لل

mailto:dohadeclaration@unodc.org
http://www.unodc.org/e4j


United Nations Office on Drugs and Crime │ Vienna International Centre │ PO Box 500 │ 1400 Vienna │ Austria  

Tel.: (+43-1) 26060-0 │ Email: e4j@unodc.org | www.unodc.org/e4j 

املطلوبة:  اإلجرائية،  األغلبية  املسائل  على  التصويت  تتخذ    عند 

املسائل   على  التصويت  عند  أما  البسيطة.  باألغلبية  القرارات 

القرارات  تتخذ  القرارات،  مشاريع  على  التصويت  مثل  املوضوعية 

اللجنة   تفرضه  ملا  طبًقا  املندوبين،  من  أو مشددة  بسيطة  بأغلبية 

 .املنظمة أو أمانة املحاكاة

املندوب   كلمة  إنهاء  الرئيس  دون  على 

 .تأخير

الرئيس   الرديمنح  أي  حق  دولة   ملندوب 

ن أو م  من خالل طلب كتابي  يطلب ذلك

رف بلده  عخالل  اسم  و لوحة  ما .  عادة 

إلساءات يقتصر استخدام حق الرد على ا

التعليقاتالبالغة   التي   أو  الالئقة  غير 

بها   بخصوص أدلى  الدول  مندوبي  أحد 

أو أخرى،  دولة  أو   ه بلدبشأن    مندوب 

 .قيادتها السياسية

الدول   مجموعات 

املوجودة بالفعل في األمم 

  .املتحدة

املناقشة:  تأجيل    تأجيل  وقت  أي  في  يطلب  أن  للمندوب  يجوز 

ال    ت املوافقة على الطلب،إذا تم فقيد املناقشة.  مناقشة البند  

البند خالل فترة زمنية محددة.    يمكن إجراء املداوالت حول هذا

غير قابل للنقاش ويجب طرحه على الفور للنظر التأجيل  طلب  و 

 املناقشة،يل  في حالة املوافقة على تأج. وفيه من قبل املندوبين 

يمكن    وإنما  تستنفد،ملناقشة حول البند قيد املناقشة لم  فإن ا

 .استئنافها الحًقا

املناقشة:  غالقإ ب  باب  البند  غالق  إيقصد  حول  املناقشة  باب 

املناقشة   إمكانية  قيد  املداوالت حول هذا  عدم  إجراء مزيد من 

يجوز للمندوب أن يطلب هذا اإلغالق في أي  و البند في أي وقت.  

وطلب   لن مندوبين آخرين رغبتهم في التحدث.حتى ولو أع  وقت،

طلب غير قابل للنقاش ويجب تقديمه على الفور إلى اإلغالق هو  

فيه  للنظر    هذا حول  النقاش  يكون    الحالة،في هذه  . واملندوبين 

 املداوالت بشأنه الحًقا. قد استنفد وال يمكن استئناف  دالبن
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الصادرة من مؤتمر األطراف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية  لقرارات ل نماذج

ي:موجودة على الرابط التال  قراراتوهذه ال

 )crime.html-organized-transnational-against-convention-nations-united-the-to-parties-the-of-conference-decisions-and-http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/resolutions
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نماذج للديباجات والبنود التنفيذية  

 املصدر: 

-un-participate/model-to-un/how-model-classrooms-http://www.unausa.org/global

 clauses-operative-and-preparation/resolutions/preambulatory 

البنود الخاصة بالديباجة ➢

القرار أسباب معالجة اللجنة للموضوع محل القرار وتسلط الضوء على اإلجراءات الدولية السابقة  توضح ديباجة مشروع  

املوضوع هذا  و بشأن   .( بفعل  بند  كل  بفاصلة.  سمى  ييبدأ  وينتهي  الديباجة(  املوجودة يو عبارة  البنود  تشتمل  أن  مكن 

 :بالديباجة على ما يلي

املتحدة؛ اإلشارة إلى ميثاق األمم  -

 اقتباسات من قرارات أو معاهدات األمم املتحدة السابقة حول املوضوع محل القرار؛-

 اإلشارة إلى التصريحات التي أدلى بها األمين العام أو هيئة أو وكالة تابعة لألمم املتحدة؛-

االعتراف بجهود املنظمات اإلقليمية أو غير الحكومية في التعامل مع القضية محل القرار؛  -

 .بيانات عامة حول املوضوع محل القرار وأهميته وتأثيره-

 نماذج للعبارات املستخدمة في الديباجات   ➢

يتأكد من 

ينزعج من 

يوافق على  

يرغب في 

يبين 

يترقب

يشير بقلق عميق 

 بارتياح شير ي

 يشير كذلك 
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مع األخذ في االعتبار 

 يؤمن  

 موثوق 

 يأمل

 مقتنع 

 يعلن 

 يشعر بقلق عميق 

 واعية بعمق 

 مقتنع بعمق 

 ينزعج بشدة  

 يأسف بشدة

 يعرب عن تقديره 

 يفي بمتطلبات  

 يدرك تماما 

 مزيد من األسف 

 تشير كذلك 

 يسترشد

 بعد أن اعتمد 

 بعد النظر في

 بعد دراسة  

 بعد أن تلقت 

 مع األخذ في االعتبار 

 يراقب

 يؤكد

 يدرك

 يذكر

 يميز 

 يحيل 

 يهدف 

اخذه بعين االعتبار 

 مالحظة يسجل 

 يشاهد بتقدير 

 يرحب
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 البنود التنفيذية  ➢

 للمسائل التي تم تناولها سابًقا في
ً
. وتتضمن هذه البنود الدعوة إلى القيام بعمل،  قسم الديباجة  تقدم البنود التنفيذية حلوال

 مسطًرا في  
ً
فإنه يتعين اتباع املبادئ التالية عند صياغة    ، بداية الجملة متبوعة بالحل املقترح. ولذاكما يجب أن تتضمن فعال

 أي من هذه البنود: 

 ؛ يجب ترقيم البند-

 ؛ا أساسًيا في بناء الحل املقترحيجب أن تدعم العبارات بعضها البعض وأن تشكل جزءً -

 ؛أجل الحصول على حل كامل يجب إضافة تفاصيل إلى البنود من  -

. أن تتخلل البنود التنفيذية فاصلة منقوطة، وذلك باستثناء آخر البنود التنفيذية فيجب أن تنتهي بنقطةيجب -

 نماذج للعبارات املستخدمة في البنود التنفيذية: ➢

قبول  

يوكد

يوافق

يرخص

يدعو

 يدعو إلى

يدين

يؤكد

ينهئ 

 يلفت االنتباه 

 يشدد 

 يشجع

 يدعم

يعرب عن تقديره 

 يعرب عن أمله 

 يدعو كذلك

 يعلن كذلك

 يوص ي كذلك 

يالحظ 

يعلن 

يؤكد من جديد 

يوص ي

يأسف

يذكر

يطلب

يؤكد رسميا 

يدين بشدة
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 يقدر

يعلن وفًقا لذلك

 يأسف

 يعين

يذكر كذلك 

يطلب كذلك

يقرر كذلك 

تم حلها 

يدعم

يحيط علما 

يرسل

 يثق
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