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Dia 1

Què és un model de Nacions
Unides?
És una activitat formativa que ens posa en el lloc de
diplomàtics que representen les ideologies i les
cultures dels diferents països. A més, ens ajuda a
comprendre l'estructura, el protocol i el funcionament
de les Nacions Unides.

Repartiment de papers
Quinze membres del Consell de Seguretat è
Cinc membres permanents:
Xina
França
Rússia
Regne Unit
Estats Units

Deu membres no permanents (s’indica l'any en què acaba la
representació de cadascú):
Alemanya (2020)
Bèlgica (2020)
Costa d'Ivori (2019)
Guinea Equatorial (2019)
Indonèsia (2020)

Parts interessades è Veneçuela, Colòmbia, Nicaragua.
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Kuwait (2019)
Perú (2019)
Polònia (2019)
República Dominicana (2020)
Sud-àfrica (2020)

Fase 1. Recerca.
1. Investiga sobre la política exterior del país que representen:
www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx
2. Investiga sobre el Consell de Seguretat:
funcions i poders i reglament provisional.
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Fase 1. Recerca .
3. Investiga sobre el conflicte que s'aborda:
LA CRISI DE VENEÇUELA
Informe:
Un enfrontament de legitimitat que depèn dels
militars: claus de la crisi de Veneçuela.
Veneçuela 2017-2018
Les sancions contra Veneçuela atempten contra
els drets humans d’innocents.

4. Investiga la posició del teu país
sobre el conflicte.
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Fase 2. Document de posició.
Cada delegació ha d'elaborar un document de posició (màxim un o dos fulls) que
presentarà a la resta de delegacions en la fase de negociació. En el document de
posició cada delegat ha de:
1. Indicar la delegació a què pertany.
2. Analitzar en general el problema que es proposa (termes generals, esdeveniments
rellevants i documentació que done base a la seua posició).
3. Exposar de manera clara i concisa la posició política del seu país sobre el conflicte que es
planteja.
4. Plantejar possibles solucions.
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Dia 2

Fase 3. La fase substantiva de la negociació.
Aquesta fase és una part important de la simulació, perquè dóna als delegats
l'oportunitat de debatre i formular les idees que s’han extret dels seus documents
de posició respectius, que després s'inclouran en el projecte de resolució.
El debat té dues modalitats: debat moderat, en què el
president crida els delegats d'un en un perquè exposen
breument els seus arguments, no hi ha llista d'intervencions i la
participació és aleatòria; debat sense moderar, en què els
delegats poden treballar en petits grups sense haver d'actuar
segons els procediments formals.
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Fase 3. Els projectes de resolució.
Les resolucions són el mitjà que utilitzen les Nacions Unides per a comunicar-se,
són l'eina primària de discussió i de presa de decisions i, per tant, els projectes de
resolució són l'element central de la fase substantiva de la negociació. Una vegada
s’han adoptat, les resolucions es converteixen en expressions formals de l'opinió o
de la voluntat dels òrgans de les Nacions Unides.
Els països poden plantejar un projecte de resolució de forma individual o en
col·laboració amb altres països.
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Fase 3. Els projectes de resolució.
Hi ha tres parts principals en un
projecte de resolució:
1.èLa capçalera: s’indica l'òrgan, el
número del projecte de resolució i el
tema de què tracta. A més conté els
noms dels països que el promouen.
Per tant, quan un projecte és elaborat per un grup de
països cal indicar-hi les delegacions corresponents amb
una nota que diga Projecte de resolució promogut per…
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Fase 3. Els projectes de resolució.
2.èEl preàmbul: s’exposen la raó per la qual el Consell tracta l’assumpte i les
accions internacionals rellevants que s'han dut a terme sobre el problema. Cada
clàusula comença amb un verb en gerundi, un adjectiu o un adverbi i acaba
amb una coma. Per identificar-les en el document cal subratllar aquestes paraules
o escriure-les en cursiva.
Ex. Afirmant, Alarmat per, Aprovant, Agraint, Assabentat de, Considerant, Contemplant, Convençut profundament,
Qüestionat, Conscient, Declarant, Expressant aquesta satisfacció, Satisfent completament, Assabentat completament,
Alarmat, Creient, Guiat per, Havent adoptat, Havent considerat, Tenint en ment, Observant amb pesar, Observant
amb profunda preocupació, Profundament molest, Profundament agraït, Desitjant, Emfatitzant, Esperant,
Expressant aquesta apreciació, Havent parat esment, Havent examinat, Havent escoltat, Havent rebut, Havent
estudiat, Observant amb satisfacció, Reafirmant, Realitzant, Reconeixent, Referint, Buscant, Tenint en compte,
Tenint en ment, Tenint en consideració, Prenent nota, Veient amb estima, etc.
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Fase 3. Els projectes de resolució.
Les clàusules del preàmbulat solen incloure:
-

Referències a la Carta de les Nacions Unides.
Cites de resolucions passades que tenen relació amb
l'assumpte que es discuteix.
Esments de les declaracions del secretari general o d’un
altre cos o agència rellevant.
Reconeixement dels esforços d'organitzacions no
governamentals que tracten el problema.
Declaracions generals sobre l’assumpte que siguen
importants i significatives.
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Fase 3. Els projectes de resolució.
3.èLes clàusules operatives: contenen les accions o recomanacions que de
la resolució. Cada clàusula operativa, que es diu frase operativa, comença amb un
verb en present d’indicatiu i acaba amb un punt i coma. Aquestes clàusules han de
recomanar, establir, definir, encoratjar o demanar certes accions, o bé expressar
opinions sobre una situació determinada.
Ex. Accepta, Expressa l'apreciació, Afirma, Expressa l'esperança, Anima, Proclama, Aprova, Recorda, Autoritza,
Recomana, Crida, Pregunta, Convida, Resol, Condemna, Nota, Confirma, Proclama, Considera, Confia, Declara per
tant, Designa, Fixa l'atenció, Emfatitza, Exhorta, Reafirma, Saluda, Afirma solemnement, Pren nota de, Transmet,
Urgeix, Insta, etc.
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Fase 3. Esmenes.
Una vegada passat el temps per a la presentació de projectes, el Consell elegeix la
resolució o resolucions que es tractaran en el debat. Els projectes de resolució es
modifiquen mitjançant esmenes. Una esmena és un escrit que afegeix, lleva o
revisa una clàusula operativa del projecte de resolució. El procés d'esmena serveix
per a consolidar el consens sobre una resolució i permetre als delegats canviar
certes seccions. Hi ha dos tipus d'esmenes:
Esmena a favor. És un canvi en el projecte de resolució sobre el qual estan d'acord tots els promotors. L'esmena és
signada per tots els promotors i l’aprova el president. El canvi s’incorpora automàticament a la resolució.
Esmena en contra. És un canvi sobre el qual els promotors no estan d'acord, i, per tant, ha de ser sotmès a votació
en el Consell.
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Fase 4. La reunió formal del Consell de Seguretat.
L'exercici de simulació conclourà amb la reunió formal del Consell de Seguretat.
Els membres del Consell, així com els països que hi participen en qualitat de
convidats, faran el seu discurs final. Aquest no s'estendrà més enllà de tres
minuts per responsable de delegació. Després es votarà el projecte de resolució.

Perquè una resolució siga aprovada pel Consell, nou
membres dels quinze del Consell (o el 60% dels que
voten una moció en particular) han d'estar a favor,
inclosos els cinc membres permanents. Qualsevol
membre pot abstenir-se de votar.
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