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 للمجلس التنفيذي 112مذكرة توضيحية لتسيير أعمال الدورة 

 حضور افتراضي حضور شخصي اإلجراء

التسجيل ووثائق 

 التفويض

 بواسطة رابط(يجري التسجيل إلكترونيا عبراإلنترنت )على الشبكة أو 

يقوم أعضاء المجلس التنفيذي بإبالغ األمين العام بأسماء ممثليهم )اإلسم والصفة والبريد 

اإللكتروني( وباي صفة سوف يحضرون. وكذلك، يقوم المراقبون المدعوون واألعضاء 

 الفاعلون غير األعضاء في المجلس باإلبالغ عن اسماء ممثليهم.

المجلس التنفيذي إلى األمين العام قبل يوم على األقل من تقدم وثائق توفيض أعضاء 

افتتاح اإلجتماع. وتقدم نسخة إلكترونية من  الوثائق قبل ما ال يقل عن أسبوع من بدء 

 اإلجتماع.

يجري تحديد عدد المشاركين الحاضرين  الحضور

في مكان اإلجتماع بالنظر إلى تدابير 

 السالمة الصحية.

قد يتم تحديد عدد المشاركين من غير 

أعضاء المجلس والمتصلين بالجلسة في 

نفس الوقت، بحسب طاقة نظام التداول 

بواسطة الفيديو. ويقوم األمين العام، 

عدد ال بتحديدبالتشاور مع رئيس المجلس، 

 إلتصاالت.األمثل ل

أعضاء المجلس شخصيا أو عبر يجري تحديد النصاب القانوني بالتحقق من حضور  النصاب القانوني

 اإلنترنت. وفي حالة الشك، يجري تنظيم تصويت بالمناداة باألسماء.

إذا فقد النصاب القانوني بسبب مشاكل في اإلتصال، يجري تعليق اإلجتماع إلى أن 

 يستأنف اإلتصال.

تطلب الكلمة برفع البطاقة التي تحمل  تسيير األعمال

 اإلسم

يعبر عن الرغبة بالكالم باستخدام وظيفة 

الدردشة، مثال بكتابة "مداخلة" أو "نقطة 

وينبغي للمشاركين أن يكتموا نظام". 

ميكروفوناتهم ويطفئوا كاميراتهم حين ال 

 يخاطبون المجلس.

 .البيانات الفردية ينبغي أن تقتصر على ثالث دقائق

أعضاء المجلس الراغبون في الكالم حول بنود جدول األعمال مدعوون إلعالم األمانة 

cose@unwto.org  قبل بدء الجلسة.بذلك 

إذا حدث ألي من المشاركين من غير  ال ينطبق

أعضاء المجلس أن فقد اإلتصال، تستمر 

المقررات حسب المداوالت ويتسمر اتخاذ 

 اإلقتصاء.

حرصا على سالسة سير األعمال واتخاذ المقررات افتراضيا، يجري تقديم اإلقتراحات  الطلبات الخطية

والتعديالت على المقررات ذات الصلة ببنود جدول األعمال كتابة إلى األمين العام قبل 

يتمكن من إبالغ ساعة من بدء المناقشات حول البند ذي الصلة، لكي  72ما ال يقل عن 

 ساعة. 48كل أعضاء المجلس بذلك قبل ما ال يقل عن 

ينبغي، قدر اإلمكان، اتخاذ كل المقررات بتوافق اآلراء. وإذا جرى التصويت، فيتم  اتخاذ المقررات

من أعضاء المجلس أن واجه مشاكل تقنية  ناداة باألسماء. وإذا حدث ألي عضوبالم

خالل التصويت، يطلب منه أن يتصل هاتفيا بالرئيس لإلدالء بصوته، حيث يشهد 

تماع، ال يتخذ اي للطابع اإلفتراضي جزئيا لإلجونظرا  األعضاء على اإلدالء بصوته.

 مقرر برفع األيدي أو باإلقتراع السري.
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