
Introduction:  

Model United Nations is an educational 
simulation of the United Nations. It aims to 
develop the students’ skills and awareness 
through enhancing their researching, debating, 
writing, and public speaking skills.  

MUN Program: 

 In order to organize this activity, The Hague 
Foundation and Harvard University both 
introduced separate rules & regulations. These 
regulations act as protocol in the program. 
Schools that apply these programs get to be 
affiliated with The Hague if it matches the 
administration’s regulations. Kindly note that 
The Hague currently has branches present in 
Qatar, Singapore, and Holland. In all of these 
countries, one of the heads of state attends the 
conference and even awards the outstanding 
students.  

Conference:  

Both Harvard and The Hague organize an 
annual conference as a way to gather their 
affiliates and apply their rules & regulations.  

SAMUN: 

 Our mission is to write a set of rules and 
regulations that shall be appleid globally, and 
form global affiliations with institutions and 
nations. Our vision is for these regulations to 
place Riyadh as the capital of student 
conferences and The Hub of all Model United 
Nations across the world. 

 املقدمة:

 محاكاة األم املتحدة هي محاكاة تعليمية ملا يحصل في 

 مؤمترات األم املتحدة. تهدف احملاكاة لتنمية وعي و مهاراتهم

  .الطالب من خالل تنمية البحث و املناظرة و الكتابة و اخلطابة

  البرنامج:

 إن لهذه احملاكاة مجموعة من األنظمة و القواني, وضعت بغاية
 ترتيب املؤمترات التي حتاكي األم املتحدة. وضَعَ كلٌ من جامعة

 هارفرد األمريكية و مؤسسة الهاي ف هولندا قواني متفردة و

 مختلفة. و كلتا هاتي املؤسستي يقيم ارتباطاتٍ مع املعاهد التي

 تطبق قوانينها حول العالم. يرجى املالحظة بأن مؤسسة الهاي

 لها فروع ف قطر و سنغفورة و هولندا, و أن في هذه الدول, عادةً
  .ما يحضر رئيس الدولة و يتوج الطالب املتميزين

 املؤمتر:

 كلٌ من جامعة هارفارد و مؤسسة الهاي يقيم مؤمتراً سنوي بغاية 

  .جمع املرتبطي بالبرنامج و تطبيق قوانينها

 برنامج محاكاة األم املتحدة السعودي:

 نهدف لتأسيس أنظمة و قواني تطبق ف العالم أجمع, و ان 

 نكون من خاللها ارتباطات دولية مع املعاهد و الدول. رؤيتنا ان

 تكون الرياض هي محطة املؤمترات الشبابية, و ان تكون قلب
  .مؤمترات محاكاة األم املتحدة


