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 19-إجراءات خاصة تحكم انعقاد المجلس التنفيذي خالل وباء كوفيد

 

 الخلفية والغرض من اإلجراءات الخاصة لعقد دورة للمجلس التنفيذي عبر اإلنترنت -أوال

العديد من  فلقد فرضتفي جميع أنحاء العالم.  ةغير عادي وطأة( 19-لوباء فيروس كورونا )كوفيد  .1

 .أغلقت الحدودأنها بل و ،الحكومات قيوًدا صارمة على حركة وتجمع الناس

 

والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة  19-ذي الصلة بوباء كوفيدالوضع المتطور هذا  ضوءفي  .2

األمم المتحدة وأغلبية  األجهزة الحاكمة في ، تنظرفةالصحة العالمية والقيود التي تفرضها الدول المضي

الفرعية عبر  اهيئاتهاجتماعات أو العامة و/ جلساتهاعقد في الوكاالت المتخصصة )أو سبق أن نظرت( 

، في األمم المتحدة الحال، على سبيل المثال يه هإلى أجل غير مسمى. هذ اإلنترنت بدالً من تأجيلها

 أجهزتها الحاكمة، التي اعتمدت الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةواليونسكو وومنظمة الصحة العالمية 

تيسير ول ،جلسة عامةعقد األعمال دون تصريف باإلضافة إجراءات خاصة من أجل ضمان استمرارية 

 .19-كوفيد  وباءعبر اإلنترنت في الوقت المناسب خالل  اتنظيم وتسيير وقائع جلساته

 

الظروف االستثنائية التي  فإن، CE/112/7  ، وكما هو موضح في الوثيقةة العالميةفي حالة منظمة السياح .3

، التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي، بعلى القياماألمانة أرغمت  ،19-بسبب تفشي كوفيد  ،ال مفر منها

في  2020يونيو حزيران/ 12-10مبدئيًا في  االمقرر عقدهالتي كان من ، لمجلسلتأجيل الدورة الحالية ب

 .2020سبتمبر أيلول/ 17-15الفترة من  إلى، جورجيا

 

على مفروضة لاوالقيود العالمية ذات الصلة  19-كوفيد نظرا للتطور الحالي لوباءو، ذلك على الرغم من .4

السماح ألعضاء ، وافق رئيس المجلس التنفيذي على توصية األمين العام بالناسلتجمعات وحركة السفر وا

 الفيديو، حتى ال يؤجل اتالجتماع إما شخصيًا أو افتراضيًا، باستخدام تقنية مؤتمرلالمجلس باالنضمام 

 .إبالغ جميع األعضاء بقراره قبل افتتاح الجلسة إلى األمين العاموطلب  .أكثر من ذلك اجتماع المجلس

 

، يقدم رئيس المجلس التنفيذي في هذه تأييدهالحصول على التشاور مع األمين العام و، وبعد بناًء على ذلك .5

في الجلسات العمل مجموعة من الترتيبات االستثنائية واإلجراءات الخاصة لتنظيم  إلى المجلس الوثيقة

 ، لكي يقرها المجلس.19-الشخصية خالل وباء كوفيداإلفتراضية و

 

للمجلس التنفيذي النظام الداخلي الخروج عن  هذه اإلجراءات الخاصة ه ال يقصد منأن اإلشارة إلى تجدر .6

ولكن الغرض منها هو اقتراح مجموعة من الترتيبات االستثنائية  .بأي طريقة محددة يلهأو تعد الهأو استبد

لالحتياجات المحددة لعقد دورات المجلس بالوسائل  ، وذلك تلبيةدودة النطاق وذات التطبيق المؤقتالمح

 مجريات األمور.من أجل تسهيل  ،19-فيدوباء كواالفتراضية خالل 

 

 

 

 األساس القانوني لعقد جلسة المجلس عبر اإلنترنت
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عن طريق  ألجهزتها الحاكمةأي دورة  أن عقدت منظمة السياحة العالمية على اإلطالقل يسبق، لم بداية .7

في أي منظمة  حاكم ألي جهاز هو أنه لم يسبق، لألمانة ، وفقًا للمعلومات المتاحةوواقع األمراإلنترنت. 

 .19-وباء كوفيداجتماعات رسمية عبر اإلنترنت قبل  أن عقد أخرى في منظومة األمم المتحدة

 

وتمت صياغته بطريقة تفترض مسبقًا  ،1975في األصل في عام اعتمد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي  .8

وال حتى  ا النظام الداخلي،ذفرض هي، ال للمشاركين. ومع ذلك الشخصيدورات المجلس بالحضور  إجراء

 .عبر اإلنترنت الجلساتمنع عقد يال  كما أنه، الشخصي بالمثولالجلسات صراحة عقد  ،النظام األساسي

 

، تُعقد دورات المجلس في مقر المنظمة "ما لم من النظام األساسي( 8.2 بناء على المادة) 3.3وفقًا للمادة  .9

شير إلى أن ي النص، إلى أنه على الرغم من أن مع ذلك ف ذلك". وتجدر اإلشارة،يقرر المجلس خال

، ما تُعقد اجتماعات المجلس التنفيذي المنظمة عرففي  نادرا، ع خارج المقر الرئيسي هو استثناء،االجتما

 .في مدريد

 

 شخصيإلى اجتماع افتراضيا يسمح لألعضاء باالنضمام  أن أو أن يجتمع افتراضيالمجلس ل يجوز، لذلك .10

سواء كان ذلك في مقر المنظمة أو في  ،عل الظروف االستثنائية من المستحيل عقد اجتماع ماديعندما تج

 مكان آخر.

 19-إجراء اتخاذ مقررات المجلس خالل وباء كوفيد -ثانيا

في السياق العالمي الحالي الذي تطرح فيه االجتماعات الرسمية التي يعقدها المجلس بشكل شخصي تحديا  .11

، أصبح من الضروري استكشاف وسائل مؤقتة واستثنائية لضمان التجمعات الكبيرةوحيث ال تشجع كبيرا 

ذات الصلة بإدارة قرارات مال سيما في فيما يتعلق باتخاذ ال، 19-وباء كوفيداستمرارية عمله خالل 

 المنظمة وميزانيتها.

 

الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي حيث التي يتعين فيها على المجلس اتخاذ إجراء عاجل و األوضاعفي  .12

، قرارات بين الدورات حسب االقتضاءمتسهيل اعتماد ال سبيلفي أو  ،عمليهي أمر غير 3.2لمادة ل وفقا

بما يتماشى مع القرار الذي اعتمدته  ات،تخاذ القرارال الصمتيجوز للمجلس النظر في اعتماد إجراء 

 .الجمعية العامة لألمم المتحدة

 

، يُفوض رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة (2020آذار/مارس  27)المعتمد في  75/544ر ارقعمالً بالو .13

، من خالل بالتشاور مع مكتب الجمعية العامة، ميع الدول األعضاءبتقديم مشروع قرار أو مقرر إلى ج

، اعتراض. وفي حالة عدم إبداء أي ساعة 72 ال تقل عن  إجراء عدم االعتراض )إجراء الصمت( لمدة

ينبغي  حيث، الجمعية العامة إلى جميع األعضاءالقرار متخذاً برسالة يوجهها رئيس  أو المقرريُعتبر 

وتجدر رد أن تسمح الظروف بذلك". للجمعية العامة أن تحيط علماً بها في جلستها العامة األولى "بمج

اعتراض أي دولة عضو يكفي ، فإن . لذلكتوافق االراء فقط هو المسموحأن إلى ، مع ذلك، اإلشارة

 .ما نصاعتماد  للحؤول دون

 19-دوراته خالل وباء كوفيد سيرمقررات المجلس بشأن  -ثالثا

م والقيود في جميع أنحاء العال 19-كوفيدب ذي الصلة الوضعإذ يالحظ بقلق إن المجلس التنفيذي،  .14

، 19-كوفيد تفشيكإجراءات احترازية تهدف إلى احتواء  وحركتهم الناستجمعات المفروضة على السفر و

 ،بناء على اقتراح من رئيسهو

 

 ، بأنه يجوز لألعضاء االنضمام عبريحيط علما بقرار رئيس المجلس، بعد التشاور مع األمين العام (أ 

 ،للمجلس 112اإلنترنت إلى الدورة 

 

يعتمد اإلجراءات الخاصة التي تحكم سير الجلسات االفتراضية والحضور الشخصي للمجلس خالل  (ب 

 ،19-كوفيد وباء

 طالما يكون عقد ،لمجلسل افتراضية بعقد دورات ،األمين العام بتأييد من ،يأذن لرئيس المجلسو (ج 

إبالغ جميع األعضاء بو ،19-وباء كوفيدللمجلس غير ممكن عمليًا بسبب  ةشخصيال اإلجتماعات

 .افتتاح الدورة منأيام(  10) بمقرره قبل
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وإذ يالحظ الحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية التخاذ القرارات لضمان استمرارية األعمال أثناء  .15

المجلس فإن ، ها الجمعية العامة لألمم المتحدةالممارسة التي اعتمدتب ، وعمال19-وباء كوفيدتفشي 

 ،بناء على اقتراح رئيسه التنفيذي،

 

، في الحاالت التي يرى فيها أنه يجب على المجلس اتخاذ إجراء ال ينبغي تأجيله يأذن لرئيس المجلس (د 

إلى اجتماع استثنائي للمجلس، بعد التشاور مع  عمليا الدعوةحيث يتعذر تعميم حتى دورته التالية و

قل تإجراء صمت ال  جميع أعضائه بموجبعلى المجلس  مقررمشروع  أن يقوم بتعميمب، األمين العام

 ،ساعة 72عن مهلته 

 

في  المقرريحيط المجلس علما بهذا فمعتمًدا،  المقررالصمت، يُعتبر  الخروج عن إذا لم يتميقرر أنه و (ه 

 جلسته الرسمية األولى.
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خالل وباء   إجراءات خاصة تحكم سير دورات المجلس التنفيذي اإلفتراضية والشخصية -المرفق األول

 19-كوفيد

يستمر تطبيق النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بالكامل على الدورة ذات الصلة للمجلس التنفيذي )يشار  .1

مع المبادئ التوجيهية الخاصة  ناسق النظام الداخليطالما ت ،بعبارة "االجتماع"( من هنا فالحقا اإليه

 .الواردة أدناه

 

النظام الداخلي  الما تناسقط ،عبر اإلنترنت اجتماعهايطبق النظام الداخلي للجنة البرنامج والميزانية على  .2

 .اإلجراءات الخاصةهذه مع 

 

 الحضور

 

عن بعد أو أي وسيلة إلكترونية أخرى  التداولعن طريق  أيضا للمشاركين في االجتماع االنضمام يجوز .3

فقد أي  إذا حدث أن، االجتماع من مكان بعيد. ومع ذلك ومخاطبة مجريات العملتمكنهم من االستماع إلى 

 .، ما لم يفقد النصاب القانونيقرارات حسب االقتضاءميتم اتخاذ ال، تستمر المداوالت ومنهم االتصال

 

 وايحضر ويجوز للمناوبين أنبممثل واحد له حق الكالم.  ضياافترامثل أعضاء المجلس الحاضرين تي .4

، قد يُطلب مشكالت في االتصال حدوث، في حالة أثناء االجتماعوكمراقبين صامتين.  افتراضيااالجتماع 

 .من األعضاء قصر المشاركة على ممثل واحد فقط

 

تستمر أن فقد اإلتصال، ، 1، وفقًا للمادة التصويت لهم حقي الذين ال اركيني من المشأل حدثإذا  .5

 .قرارات حسب االقتضاءمالمداوالت وتتخذ ال

 

 التسجيل ووثائق التفويض

 

توفر معلومات إضافية في مذكرة المعلومات والممارسة المعتادة.  يجري وفق التسجيل عبر اإلنترنت .6

 .المتعلقة باالجتماع

 

بإرسال  افتراضيايقوم أعضاء المجلس الحاضرين لالجتماعات،  أعضاء المجلس حضور حرصا على .7

وعناوين البريد اإللكتروني لممثليهم المعينين ومناوبيهم إلى األمين العام قبل االجتماع.  وصفاتأسماء 

 .المناوبينو ينممثلال وثائق تفويضمن  بالتحقق، الغرفة االفتراضية دخولهم لدىوتثوم األمانة، 

 

يجب وأعضاء المجلس إلى األمين العام قبل يوم واحد على األقل من افتتاح االجتماع.  وثائق تفويض تقدم .8

 .تقديم نسخة من وثائق التفويض إلكترونيًا قبل أسبوع على األقل من االجتماع

 

 األعمال سير

 

في  افتراضياالنصاب القانوني من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين فعليًا أو  يتكون، 15عمالً بالمادة  .9

االجتماع
1

يتم تحديد النصاب من خالل التحقق من الحضور الفعلي أو عبر اإلنترنت لممثلي أعضاء و. 

 .، يمكن تنظيم نداء األسماءشكفي حالة الوالمجلس. 

 

االتصال يواجهها عدد من الممثلين الذين يحضرون في في حالة فقدان النصاب القانوني بسبب مشاكل  .10

 .النصاب القانوني استعادة، يتم تعليق االجتماع حتى افتراضيا

 

 ، يتم استبدالتًا أثناء الدورة، مؤقالرئيس، ألي سبب من األسباب ينقطع اتصال، عندما 6.6لمادة ل وفقا .11

 .، بالنائب الثانيلقائيًا بالنائب األول للرئيس أو، في حالة تعذر ذلكت الرئيس

 

                                            
1
مبدأ التحقق من النصاب القانوني الذي يتطلب الحضور ب يتم وقف العمل، لمجلسا التي يعقدها للدورات الهجينة أو عبر اإلنترنتبالنسبة   

 بالوسائل اإللكترونية ألغراض النصاب القانوني. يؤخذ أيضا باإلعتبار المشاركونبحيث  ،ألعضاء المجلس الشخصي
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الدردشة  عن طريق أثناء الجلسة  الكالماإلشارة إلى رغبتهم في ب افتراضيان ون الحاضروالمشارك يقوم .12

 أعضاء المجلس الراغبين في الكالم إبالغ األمانة يرجى من، لشكل وتالفياأو برفع اليد. 

) cose@unwto.org(  بنود جدول األعمال الكالم حولقبل الدورة برغبتهم في. 

 

 وينبغيدقائق.  3 علىالبيانات  وتقتصر مدة. 4-17يقوم األمين العام بإعداد قائمة المتكلمين عمال بالمادة  .13

كتم صوت ميكروفوناتهم وإيقاف تشغيل كاميراتهم عندما ال يخاطبون  افتراضيالمشاركين الحاضرين ل

 .المجلس

 

م باستخدام الدردشة أو أي وسيلة إثارة نقطة نظا افتراضياحاضر ، يجوز لمندوب 19 بالمادةعمالً  .14

تكنولوجية متاحة
2
. 

 

 72قرارات المتعلقة ببنود جدول األعمال كتابة إلى األمين العام قبل متقدم المقترحات والتعديالت على ال .15

قبل من إبالغ جميع أعضاء المجلس  األمين العام يتمكن لكي ذي الصلة،ساعة على األقل من مناقشة البند 

 .ساعة 48 يقل عنال  ما

 

 اتقرارالماتخاذ 

 

 .قرارات المجلس بتوافق اآلراءمأن تُتخذ جميع  ، قدر اإلمكان،ينبغي .16

 

مصوتين مشاكل فنية أثناء التصويت، إذا واجه أحد األعضاء الواألسماء. ب ينادىإذا تم إجراء تصويت،  .17

نظًرا و. بالصوت، حيث يشهد األعضاء اإلدالء الرئيس عبر الهاتف لإلدالء بصوتهيُطلب منه االتصال ب

باالقتراع  والعن طريق التصويت برفع األيدي  مقررأي  ال يتخذ، بيعة االفتراضية جزئيًا لالجتماعللط

 السري.

                                            
2

 72إلى  25المادة  في االمنصوص عليه مهلة اليوم الواحدتمديد  يتم، لمجلسا التي يعقدها أو عبر اإلنترنت الهجينةبالنسبة للجلسات   

 بعد الموعد النهائي المذكور. اإلبالغ عنها، يجوز للرئيس أن يسمح بمناقشة التعديالت واالقتراحات اإلجرائية التي يتم ساعة. ومع ذلك


