
 

 

 

Как се пише позиция 

1. Подробна информация 

В този параграф имате възможност да покажете дълбочината на обсъждания проблем, описвайки 

историята и статуквото. Някои опорни точки: 

- История на проблема и причини за възникването му 

- Защо този проблем е от международна значимост 

- Миналия действия, взети за разрешаването на проблема 

- Успехи и неуспехи на предишни действия, свързани с проблема 

Обяснете всяка от опорните точки с по едно или две изречения за да анализирате темата в 

дълбочина и да дадете основа на предстоящия дебат. 

2. Проблем и позиция 

 

Използвайте този параграф за да очертаете основните проблеми, свързани с  темата на комитета 

Ви. След като опишете ситуацията, представете политиката на представляваната от Вас държава 

спрямо темата. Можете да направите това в рамките на четири или пет изречения. 

 

3. Разрешение на проблема 

 

Тази част на позицията Ви ще я различи от останалите. След като сте идентифицирали проблема в 

миналия параграф, сега можете да представите евентуални решения като: 

- Конкретни предложения за решаване на проблема 

- Доказателство, че всяко предложение е приложимо 

- Глобално значение от разрешаването на този проблем 

Постарайте се позицията Ви да е дълга около страница и при наличие а две теми, напишете 

отделна позиция за всяка. Поставете на всяка позиция заглавие, държава и комитет.  

 

Примерна позиция 

 

Ситуацията в Западна Сахара 

Съвет за сигурност 

Позиция на Франция 

 

Предвид продължаващият десетилетия конфликт на територията на Западна Сахара, република 

Франция вярва, че в предстоящите дебати е важно да бъдат включени три основни точки, и 

изразява своята надежда, че компромис относно резолюция в рамките на Съвета за сигурност ще 

бъде постигнат. 



 

 

 

 

Първо,основното значение за продължаване на дипломатическите усилия в посока разрешаване на 

конфликта, която имат ефективните преговори между двете основни страни в него – кралство 

Мароко и Фронт Полисарио.Призоваваме както тях, така и техните съседните страни към по-

пълноценно сътрудничество помежду им и с представителите на ООН, както и към полагане на 

активно усилие спрямо разрешаване на настоящата ситуация. Приветстваме благоприятнатароля 

на представителите на ООН в процеса и приканвамеучастващите в преговорите към реализъм и 

готовност за компромиси в търсенето на взаимно приемливо политическо решение. Проявяването 

на политическа воля и готовност за диалог е необходимост не само за пряко засегнатите страни, но 

и за цялостната стабилност, сигурност и интеграция на региона Магреб. Основният фокус на 

всички замесени в преговорите следва да бъде обективността. Във връзка с това, делегацията на 

Франция намира предложения от Мароко план за автономия на региона в рамките на Кралството 

за достатъчно сериозна и заслужаваща интерес основа за преговори и приветства усилието за 

постигане на консенсус. Отбелязваме факта, че намирането на ефективен подход за провеждане на 

предстоящия пети кръг от преговорите е ключов фактор за раздвижване на ситуацията и 

евентуална основа за благоприятно развитие.  

Вторият аспект, към който бихме искали да насочим вниманието, са сериозните усилия, положени 

и от двете страни, в името на гарантиране на човешки права на засегнатото население. 

Посещението на Върховния комисар по човешките права към ООН през май месец миналата 

година, който приветства поканите, отправени от страна на Мароко, към независими експерти по 

човешките права към ООН да посетят територията, и отбеляза сериозните усилия от страна на 

Кралството в посока на ефективно функциониране на Националния съвет по човешки права, 

създаването на междуведомствена делегация по човешките права, както и на Национален 

превантивен механизъм, адресиращ проблемите от миналото, отнасящи се до изтезание. Тя 

предложи техническа подкрепа и помощ при изграждане на капацитет за регионалните комисии на 

Националния съвет по човешки права, като отбеляза, че той играе окуражаваща роля в Западна 

Сахара. Тези действия изпращат ясен сигнал за целенасочени дипломатически усилия в интерес на 

населението в региона на Западна Сахара.  

Не бива да бъде пропуснато положението, в което се намират живеещите в бежански лагери в 

Тиндуф, Алжир, представители на местното население. Бихме желали да отбележим значителните 

положени усилия спрямо мерките за изграждане на доверие между страните в конфликта, както и 

за подобряване на условията на живот на бежанците, срещите между разделени от конфликта 

семейства и запазване на културното им наследство живо. Трябва да се положат всички усилия, за 

да бъдат облекчени ежедневните трудности, които срещат представителите на коренното 

население и в тази връзка оценяваме приноса на Върховния комисар на ООН за бежанците. Бихме 

подкрепили последващи мерки в тази посока на политическо и хуманитарно ниво, които срещат 

одобрение от двете страни в конфликта,в насърчаване на взаимно доверие.  

Имайки предвид значителния принос за запазване на прекратяването на огъня между 

враждуващите страни, която има мисията MINURSO и положителните резултати, които постига, 

делегацията на Франция смята за напълно обосновано продължаването на нейния мандат с още 

една година.  

 


