Кодекс поведінки
Усі делегати “Всеукраїнської Моделі ООН: Сканді - 2020” повинні дотримуватися Кодексу
поведінки, аби протягом всієї конференції зберігалася коректна й поважна робоча
атмосфера, аналогічна тій, яка підтримується дипломатичним корпусом в Організації
Об’єднаних Націй.
·
Делегати повинні чемно й шанобливо ставитися до інших делегатів, членів
Секретаріату й гостей конференції. При виникненні суперечливої ситуації прохання
повідомити про це будь-якого члена Секретаріату.
·
Одним із головних принципів, якими керуються Організація Об'єднаних Націй, є
підтримка різноманітності. Дискримінація за ознакою статі, кольором шкіри,
національною приналежністю, віком чи релігією неприпустима. Якщо ви вважаєте, що
будь-яке з цих положень порушується, просимо повідомити про це Секретаріату
конференції.
·
У своїх промовах, діях і зовнішньому вигляді делегати повинні під час
конференції проявити професійні навички, зокрема повагу до думки й поглядів своїх
колег.
·
На конференції форма одягу делегатів повинна бути офіційною чи
діловою(костюм і краватка для чоловіків і брючний костюм або спідниця до коліна для
жінок); піджак є обов’язковим атрибутом одягу.
·
Засідання розпочинаються за регламентом. Для проведення засідання і
прийняття рішень необхідний кворум.
·
На пленарних засіданнях комітетів делегатам представляють інтереси та
політику обраних країн.
·
Під час конференції делегати зобов’язуються використовувати лише офіційну
назву країни та її прапор в імені та на фотографії профілю свого облікового запису
відповідно.
·
На засідання комітетів делегатам дозволяється пити тільки воду. Їсти й
розпивати інші напої під час засідань заборонено.
·
На будь-якому засіданні делегати мають приділяти всю свою увагу роботі. Обмін
повідомленнями будь-якого характеру, зміст яких не стосується жодного з
обговорюваних питань під час засідання може відволікати, і тому не дозволяється.
Делегатам рекомендується вступати в дискусії з іншими делегатами під час перерв, в
ході неофіційних консультацій і після завершення намічених на цей день засідань.
·
Усі рішення з дисциплінарних питань приймає Генеральний Секретар Моделі
ООН.
·
Під час проведення засідань комітетів делегати зобов’язуються дотримуватися
Статуту “Всеукраїнської Моделі ООН: Сканді - 2020”

