
 به نام چاشنی بخش زبانها

 کارناکتوضیحات اولیه کارآزمون 

های انتخابی توسط کنند. سیاستمیهای کلّی کشورشان را انتخاب تدر روز اول اعضای هر گروه، سیاس
کند. در طول کارآزمون شما باید با انجام دادن مون را مشخص میشما، وضعیت ابتدایی کشورتان در کارآز

زان پیشرفت بر اساس می هایی، وضعیت کشورتان را بهبود ببخشید. در پایان سه روز تالشتان، کار گروهفعالیت
کشورتان،  مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پس هدف اصلی کارهای شما در این کارآزمون بهبود وضعیت 

 ن است. کشورتا

  :زاند اها عبارتهای کشور شما در شش حوزۀ مختلف طراحی شده است، که این حوزهفعالیت

 اقتصادی .1

 یفرهنگ .2
 شدان .3
 تسالم .4
 تصنع .5
 ینظام .6

لی های کهمانطور که گفتیم وضعیت ابتدایی کشور شما در این شش حوزه، بر اساس انتخاب سیاست
آنچه  .شود. یعنی ممکن است صنعت کشوری پیشرفته و صنعت کشوری ضعیف باشدکشورتان، مشخص می

 .برای ما مهم است میزان پیشرفت کشور شما است، نه وضعیت نهایی کشورتان
ها چند فعالیت مختلف طراحی و تنظیم شده است. لزومی ندارد شما تمامی این در هر کدام از این حوزه

مدت کارآزمون، باید بر اساس صالحدید و نحوۀ مدیریت خودتان،  شما درها را انجام دهید، بلکه فعالیت
ها را از سازمان عدالت جهانی تحویل بگیرید، باید برخی از این کارها را انجام دهید.  برای آن که این فعالیت

ها مقداری لیتکمی سر کیسه را شل و از پولهای نازنین کشورتان خرج کنید. هر کشور باید برای هر یک از فعا
پشیز را به سازمان عدالت جهانی تحویل و اجازۀ انجام آن کار را دریافت نماید. همچنین  بعد از انجام هر 

دهد و بر اساس میزان موفقیتش، در حوزۀ مربوط دهنده، کار نهایی را به سازمان تحویل میفعالیت، کشور انجام
فرصت دارید، تا در شش حوزۀ اصلی،  سه سال آزمون، شماآن فعالیت، پیشرفت خواهد کرد. در کل زمان کار

 وضعیت کشور خود را بهبود ببخشید. 

کنند. سازمان در هایی جهانی وجود دارند، که وضعیت کشور شما را بیان میهمان طور که گفتیم شاخص
ر این یشرفت ددر پایان سه سال کشور شما بر اساس پ کند.ها را منتشر میپایان هر سال نتایج این شاخص

ها بر اساس یک فرمولی از ترکیب هر کدام از این شاخص گیرد. های جهانی، مورد ارزیابی قرار میشاخص
در واقع شما با پیشرفت دادن شش حوزۀ  شود. پسهای اصلی، معلوم میهای شش حوزهبرخی از وضعیت

 بود ببخشید. های جهانی کشورتان را بهتوانید آمارهای شاخصاصلی کشورتان، می



 چند تعریف کلیدی:
 .های مخصوص به خود است: واحدی مستقل و دارای سیاسترکشو .1

سازمانی جهانی که هدف از تشکیل آن کمک به بهبود اوضاع کشورهای جهان و  سازمان عدالت جهانی: .2
ند. احمایت از کشورهای مظلوم است. تمامی کشورها در این سازمان عضویت دارند و قوانین آن را پذیرفته

  چنین قدرت اعمال تحریم در مواقع الزم را دارد.این سازمان هم

: در پایان هر سال نشست شورای عمومی سازمان، با حضور ینشست شورای عمومی سازمان عدالت جهان .3
-شود. در این نشست، اعضا در مورد مسائل جهانی سال گذشته، به تبادل نظر میتمامی اعضا برگزار می

ن شورای عمومی، در صورت صالحدید توانایی اعمال تحریم کشورهایی را که عمل خالفی پردازند. ای
و در  ای را تنظیمتوانند قبل از حضور در نشست سالیانه، الیحهاند، دارا هستند. کشورها    میمرتکب شده

 .شورای عمومی ارائه دهند، تا به تصویب برسد

  اند.کشورها آن را پذیرفته واحد مشترک پول جهانی، که تمامی پشیز: .4

کند. آمارهای مربوط به این هایی که وضعیت هر کشور را مشّخص میشاخص های جهانی:شاخص .5
 شود. ، ارائه میعدالت جهانیها، هر ساله توسط سازمان شاخص

امضا  : یک قرارداد رسمی است که بین نمایندگان رسمی دو یا چند کشور بهیمعاهده یا پیمان همکار .6
مدت اعتبار معاهده باید شوند. رسد. طرفین در امضای معاهده، به انجام کار یا پرداخت مبلغی،  ملزم میمی

  به طور دقیق، در یکی از بندهای آن ذکر شود.
  

 
  

 
  

 


