
 

 

Разработване на резолюция 

 

Резолюцията се подготвя от отделна държава или от група държави. Веднъж приета, тя е 

официална политика на приелия я орган. Тя може да бъде директива за действие, да 

призовава към колективни действия, или да изисква икономически и военни санкции. 

 

1. Заглавие: 

Когато се пише резолюция, първо се започва със заглавието, състоящо се от: 

 

 

 

 

 

 

2. Формат 

Всяка резолюция е едно единствено изречение, съставено от различни части, отделени 

със запетаи и кавички. Автор на изречението е органът, който я приема. 

Резолюцията е разделена на две части: преамбюл и оперативни клаузи. 

2.1 Преалмбюл 

В преамбюла се описва оправданието за предприеманите действия. Започва се с 

предишни резолюции и предложения за действие, приети от органи на ООН. 

Начални думи за преамбюлните клаузи: 

Напълно обезпокоени 

Напълно вярващи 

Повторно изразявайки 

След като одобрихме 

След като разгледахме 

След като проучихме 

След като чухме 

След като получихме 

Изпълнявайки 

Търсейки 

Гледайки с надежда 

Признавайки 

Ръководени 

Алармирани от 

Убедени, че 

Вярвайки 

Вземайки предвид 

Декларирайки 

Дълбоко загрижени 

Дълбоко убедени 

Дълбоко обезпокоени 

Желаейки 

Подчертавайки 

Очаквайки 

 

Тема на резолюцията: основни въпроси за разискване 

Представена в: име на организацията или органа на ООН 

Вносилел/ Вносители: имена на държавите и институциите, написали 

резолюцията 

Съвносители: имена на държавите и институциите, подкрепили резолюцията 



 

2.2 Оперативни клаузи 

Оперативните клаузи са политическата част на резолюцията. Всяка такава оперативна 

клауза започва с глагол и като цяло обхваща една идея. Оперативните клаузи се 

подреждат в логичен ред. Всяка клауза трябва да се отнася само до един аспект от 

проблема. Оперативните клаузи съдържат препоръки за действие, или са израз на 

одобряващо или отхвърлящо мнение относно съществуваща ситуация. 

След всяка оперативна клауза се слага точка и запетая. Едва след последната се поставя 

точка.. Оперативните клаузи трябва да бъдат номерирани за разлика от преамбюлните. 

Начални думи за оперативни клаузи: 

 

Одобрява 

Потвърждава 

Упълномощава 

Призовава 

Заклеймява 

Поздравява 

Решава 

Декларира 

 

 

Обръща внимание 

Подчертава 

Окуражава 

Изисква 

Обявява 

Напомня 

Съжалява 

Осъжда 

Налага 

 

 

 

2.3 Подточки 

Можете да използвате подточки в една клауза. Сложете малки букви пред тези клаузи. 

Когато искате да използвате подточка на подточка, използвайте римските цифри. 

Не правете вашата резолюция твърде дълга или твърде сложна. Запомнете, че трябва да 

бъдете прецизни, когато вземате решения за конкретни мерки, убедете се, че мерките са в 

духа на международните норми. 

 

2.4 Заключение 

В края на резолюцията има заключващо изречение, или клауза. В него вие изразявате 

вашата надежда, че всички страни ще работят заедно за разрешаването на проблема и е 

възможно да се връщате отново към дискутиране на този проблем. Писането на такова 

изречение не е задължително. 



 

 

 

Примерна резолюция 

Тема: Ситуацията в Западна Сахара 

Представена в: Съвет по правата на човека 

Вносители: Бразилия, Саудитска Арабия и Франция 

Съвносители: Алжир, Германия, Руска Федерация и САЩ 

 

Съветът по правата на човека,  

Дълбоко обезпокоен от кризисната ситуация в Западна Сахара, 

Потвърждавайки ангажимента си да подпомогне страните в спора да постигнат 

справедливо, трайно и взаимно изгодно политическо решение с оглед на правото на 

самоопределение на населението на Западна Сахара и принципите и целите, залегнали в 

Хартата на ООН, 

Апелирайки към членовете на международната общност и държавите в региона да си 

сътрудничат с ООН и помежду си в името на постепенно и ефективно разрешаване на 

ситуацията, 

Подчертавайки особената важност на цялостното спазване на правата на човека в 

Западна Сахара и бежанските лагери в Тиндуф, Алжир и насърчавайки страните в спора 

да работят съвместно с международната общност за разработването и прилагането на 

независими и надеждни мерки за контрол, 

 

 



 

Признавайки нуждата от разширяване на инициативите, целящи подобряване качеството 

на живот и информиране за основните права и свободи на местното население и 

настанените в   бежанските лагери, 

Убеден в неразривната връзка между напредъка в преговорния процес между засегнатите 

страни и подобряването на живота на местното население във всички негови аспекти, 

 

Призовава към безкръвно решаване на конфликта в региона; 

Насърчава разширяването на мандата на съществуващата наблюдателна мисия на ООН в 

региона, в чиито прерогативи се предвижда да влезе мониторингът на правата на човека 

сред населението в териториите с неопределен международен статут в региона на 

Западна Сахара; 

Настоява за съставянето на временна международна комисия към Международния съд на 

ООН в Хага в помощ на Националния съд за човешки права в Мароко, която да 

съблюдава неговата дейност и да докладва в най-кратък срок при неправомерни актове в 

разрез с общоприетото международно право. Предвидено е тя да включва представители 

на всяка от страните членки на Съвета по правата на човека на ООН. Срокът на действие 

на комисията е пряко свързан със срока на функциониране на Съда, като ще бъде 

изискван задължителен шестмесечен доклад, отразяващ резултатите от наблюдението; 

Препоръчва Съветът за сигурност да сезира ВКБООН, СЗО , УНИЦЕФ и други 

специализирани органи на ООН, които имат отношение по темата, да предоставят 

подробни доклади относно условията на живот в бежанските лагери в Алжир с цел да се 

подобри ефективността на усилията на ООН в региона; 

Окуражава изграждането на постоянни гранични контролно-пропускателни пунктове по 

протежението на т.нар. „Мароканска стена” с оглед на правото на местните жители да 

посетят своите семейства и близки, като е обсъдено въвеждането на система за 

регистрация на преминаващите и временни ограничения на правото на движение с оглед 

на все още нестабилната ситуация от двете страни на границата и незавършения 

преговорен процес между страните в териториалния спор; 

Изисква от Съвета за сигурност да сезира ЮНЕСКО да оглави международна  мисия, 

чиято основна цел е подобряване на образователния процес в засегнатите от конфликта 

региони и бежанските лагери в Алжир; 

Решава да остане ангажиран с въпроса.



 



 



 



 

 

 


