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This committee is the first ever-International Arabic committee to be held at THIMUN Qatar. Conference
procedures will all be conducted in Modern Standard Arabic. The topics to be debated are:
1.
2.
3.

Measures of Promoting Arabic Language and Culture
The Question of Syria
Religious Organizations effect on the Political Process

In addition to the THIMUN Qatar committee, other programs to help you develop Arabic MUN include:



A one day Arabic MUN Conference, held on April 25th, 2015 at Qatar Academy.
On-line MUN Arabic Conferences, held monthly, free of charge, starting 1st November 2014.

Why Arabic MUN?
This unique initiative aims to make passionate MUNers & Arabic speaking students learn, to think, to research,
analyze, debate, and give speeches, all in Modern Standard Arabic. By joining the Arabic Committee, you can:
 Become a pioneer by participating in the development of a first of its kind, International MUN program.
 Take a practical step in strengthening your Arabic language, and lead a change among young people.
 Develop critical thinking skills around pressing political & economic issues in the region.
 Develop MUN skills in a new light: research, debating, rules of procedure, speech making , public
speaking and resolution writing, as they are all performed in Arabic
 Standing in the shoes of an Arab diplomat gives you a more rounded world vision.
 Gain a significantly valuable qualification for college applications & career opportunities.
Our Vision
The THIMUN Qatar Arabic MUN program aims to
 Create a language of diplomacy between young Arabic speaking delegates and leaders.
 To expand the reach of Model United Nations to new, diverse students.
 To assist in creating tomorrows leaders.
 Become the leading Arabic MUN conference destination worldwide.
Who are we looking for?
Strong Leaders, who want to develop diverse skills, gain experience in Arabic MUN, meet some amazing
people & have a great time in the process. We welcome first time & experienced MUN delegates. We
welcome proficient & beginner Arabic Speakers. However, the essential factor is a desire to lead a change, &
become an influencer.
ARE YOU UP FOR THE CHALLENGE? The Arabic MUN Program is the place for YOU!
Places are limited so APPLY NOW. Fill in the application & send it to nabila.elassar@onlinemodelun.org, or
drop it off in the THIMUN Qatar office.

يفخر بتقديم:

اللجنة اإلقليمية لقضايا الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 ٣إلى  ٦فبراير  ،٥١٠٢الدوحة ،قطر
هذه اللجنة تعد أول لجنة إقليمية عربية في مؤتمر ثايمن العالمي لنماذج األمم المتحدة .جميع االجراءات تدار كليا ،باللغة العربية الفصحى .المواضيع المعروضة
للنقاش هي:
أ .الحفظ على اللغة والحضارة العربية وكيفية تنميتهما
ب .دور الجماعات الدينية في الوضع السياس
ت .القضية السورية
إلى جانب مؤتمر ثايمن ،يمكنك المشاركة في نموذج األمم المتحدة من خالل:
 مؤتمر يوم واحد في ١٢أبريل ١١٢٢ ،في أكاديمية قطر.
 مؤتمرات اللجنة العربية في نموذج األمم المتحدة أون الين ،تدار شهريا ،بدأ ً من نوفمبر ١١٢٢

نموذج لألمم المتحدة باللغة العربية ....لماذا ؟!
تهدف هذه المبادرة المتميزة ،إلى أن تدفع الشغوفين بمحاكاة األمم المتحدة لتعلم كيفية التفكير ،التحليل ،البحث ،النقاش ،التعبير ،القاء الخطابات ،وكتابة القرار ،باللغة
العربية الفصحى .من خالل المشاركة في هذا البرنامج ستتمكن من أن:







أن تصبح رائدا وتشارك في أول جلسة لمؤتمر عالمي ضخم ،يعد الوحيد من نوعه حول العالم.
ان تأخذ خطوة عملية إيجابية للتطوير من لباقتك في اللغة العربية الفصحى ،وتدفع بنفس التغيير فيمن حولك.
تنمي قدرتك على التحليل النقدي خالل التفكير في قضايا سياسية واقتصادية هامة في المنطقة.
تنمي جميع مهارات محاكاة األمم المتحدة بشكل أقوي ،ألن البحث ،النقاش ،إجراءات اللجنة ،الخطابات وكتابة القرار يدارون باللغة العربية وفي محيط
مختلف.
الوقوف في مركز دبلوماسي عربي والتفكير من وجهة نظره ،وذلك سيعطيك نظرة أعمق ،أشمل وأنضج للعالم من حولك
كسب مؤهل هام ومميز للتقديم علي الجامعات أو في مستقبلك المهني.

رؤية وأهداف برنامج ثايمن قطر باللغة العربية:





بناء وتعزيز لغة حوار دبلوماسية باستخدام اللغة العربية بين مندوبين وقائدين شباب.
توسيع نطاق نماذج األمم المتحدة لتضم شبابا ذوي خلفيات متنوعة من حول العالم.
أن نساهم في بناء قائدي ورائدي المستقبل.
أن نصبح المصدر الرئيسي والوجهة األولي لنماذج األمم المتحدة باللغة العربية حول العالم.

على من نبحث؟
يبحث النموذج باللغة العربية علي :قائدين ،يريدون التطوير من مهارات متنوعة ،وتنمية خبرتهم في نموذج باللغة العربية ،أثناء التعرف على أشخاص رائعين،
والتمتع بتجربة ال مثيل لها حول العالم.
نرحب بأشخاص خبرتهم قصيرة أو طويلة في نماذج األمم المتحدة .نرحب بأشخاص ماهرين أو مبتدئين في اللغة العربية الفصحى .لكن ،الميزة الجوهرية التي
نبحث عنها ،هي الرغبة في القيادة ،العزيمة على النجاح ،واألمل في التأثير في اآلخرين.
هل أنت جاهز للتحدي؟
إذا ،ال تفوت فرصتك في هذه التجربة الفريدة ،وقدم حاال ،للمشاركة في النموذج العالمي األول لألمم المتحدة باللغة العربية.
امأل ورقة التقديم اآلن ،وقدمها لمكتب ثايمن ،أو أرسلها إليnabila.elassar@onlinemodelun.org :

