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 ملخص تنفیذي 
 

التقریر مشروع النصوص المعدلة للنظام الداخلي للجمعیة العامة وللمجلس   التنفیذي بغیة اعتماد  یقدم األمین العام في ھذا 
 ممارسة التصویت بالوسائل اإللكترونیة وعقد الدورات عبر اإلنترنت. 

 
 
 

 1إجراء من قبل الجمعیة العامة

 قرار مشروع 

 
 ،الجمعیة العامةإن 

 
في دورات الجمعیة العامة   2019إلى أن التصویت اإللكتروني في الموقع، والذي تم اختبار استخدامھ بنجاح منذ عام    إذ تشیر

بشكل كبیر من عملیة فرز األصوات التي تستغرق وقتًا طویالً عن طریق النداء باألسماء واالقتراع  یخففوأجھزتھا الفرعیة، 
أخرى تابعة لمنظومة األمم   منظمات الجتماعات في  ا  تسییرالممارسة المتبعة في  مع    وھو یتماشى في نفس الوقت  باألوراق،

 المتحدة، 
 

إلى القیود غیر المسبوقة المفروضة على سفر األشخاص وتجمعاتھم وتنقلھم بسبب التدابیر االحترازیة الھادفة إلى    شیرتوإذ  
 )، 19-احتواء انتشار مرض فیروس كورونا (كوفید 

 
للمنظمة واستمراریة وظائفھا األساسیة، ال   األجھزة اإلداریةذه القیود على تنظیم وتسییر مداوالت اجتماعات  بتأثیر ھ   وإذ تقر

 سیما عند االجتماع خارج مدینة مدرید،
 

دورتھ  توإذ   قبل  استثنائي  بشكل  التنفیذي  المجلس  اعتمدھا  التي  الخاصة  اإلجراءات  إلى  تبلیسي،    112شیر  في  التي عقدت 
 )، (CXII)2(، والتي أحاط المجلس علماً بھا في مقرره 2021سبتمبر / أیلول  17-15جورجیا، في 

 
 في أكثر الظروف استثنائیة،  یتم فقط  منظمةلل اإلداریةاستثناء االجتماعات الشخصیة لألجھزة  وإذ تؤكد من جدید أن

 
 التقریر،   تدارسوبعد 

 
 التعدیالت المقترحة على النظام الداخلي للجمعیة العامة على النحو الوارد في المرفق األول بالتقریر؛  تعتمد  .1

 
تقع في نطاق صالحیاتھ، على   وتوصي .2 الداخلي، والتي  المقترحة على نظامھ  التعدیالت  باعتماد  التنفیذي  المجلس 

 النحو المبین في المرفق الثاني بالتقریر 
  

 
 على القرار النھائي الذي تعتمده الجمعیة العامة، یرجى مراجعة وثیقة القرارات التي تصدر بنھایة الدورة.  ھذا مشروع قرار. لإلطالع 1
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 بالوسائل اإللكترونیة التصویت   -أوال
 

عام   .1 منذ  بنجاح  استخدامھ  اختبار  تم  الذي  الموقع،  في  اإللكتروني  التصویت  أن  دورات   2019یبدو  في 
األصوات    عبء تعداد بشكل كبیر من    ویخففالجمعیة العامة واللجان اإلقلیمیة والمجلس التنفیذي، موثوق بھ  

نظمة  مسیر اإلجتماعات في    كما أنھ یجعل  بأوراق اإلقتراع.  ، أكان بنداء األسماء أوستغرق وقتًا طویالً ی  الذي
العالمیة   التابعة لمنظومة األمم   تماشى على نحو أوثقیالسیاحة  مع سیر االجتماعات في المنظمات األخرى 

 المتحدة. 
 

ومع ذلك، فإن التصویت بالوسائل اإللكترونیة غیر منصوص علیھ صراحة في النظام األساسي أو في النظام  .2
في القیام بذلك على أساس متسق، ینبغي تعدیل    الفاعلونالداخلي للجمعیة والمجلس. لذلك، إذا رغب األعضاء  

 األعمال.لتوفیر الیقین القانوني لسیر  ،وفقًا لذلك  النظام الداخلي
 

اإلداریة لمنظمة السیاحة العالمیة أھمیة   األجھزةإمكانیة التصویت بالوسائل اإللكترونیة في دورات    يتكتسو .3
 من تأثیر كبیر على سیر األعمال. 19-ما لوباء كوفید خاصة بالنظر إلى 

 
 معلومات أساسیة عن التصویت من خالل الوسائل اإللكترونیة في منظمة السیاحة العالمیة

 
  الرابعة والستین في الدورة  حدث ألول مرة  م نظام التصویت اإللكتروني في منظمة السیاحة العالمیة  ااستخد  .4

في   كرواتیا،  زغرب،  في  عقدت  التي  ألوروبا  اإلقلیمیة  قامت.  2019مایو  أیار/للجنة  حینھا   األمانة  وقد 
 مضمان عدم الكشف عن ھویتھ  معلوحات مفاتیح تسمح للمندوبین باإلدالء بأصواتھم من مقاعدھم،    بتوزیع

 بطاقات االقتراع الورقیة في مكانھا كخیار احتیاطي. وظلتاالقتراع السري، بفي حالة االنتخابات 
 

 2019یونیو  حزیران/  التي عقدت في  110المجلس التنفیذي في دورتھ    2، أبلغت األمانةونظرا لنجاح التجربة .5
التي  المجلس والجمعیة  التصویت اإللكتروني نفسھ خالل دورات  أنھ سیتم توفیر نظام  باكو، أذربیجان،  في 

 . 2019سبتمبر أیلول/تعقد في سانت بطرسبورغ، االتحاد الروسي، في وف س
 

، مع نظام  خالل دورتھ  اإللكتروني، استخدام نظام التصویت  )(CX)12في مقرره (قرر المجلس التنفیذي،  و .6
 .التصویت التقلیدي كخیار احتیاطي، ورحب بإمكانیة استخدامھ خالل الدورة الثالثة والعشرین للجمعیة العامة

 
ذلك،   .7 بعد  العامة  الجمعیة  اإللكتروني، على ) (XXIII)710( قرارھا    فيوقررت  التصویت  نظام  استخدام   ،

وأجرت بنجاح تصویتھا   .دیة والبطاقات الورقیة قائمة كخیار احتیاطيأنظمة التصویت التقلیتبقى  أساس أن  
السرياألول   اإللكترونیة    باإلقتراع  بشأن  ىلد بالوسائل  قرار  الرابعة    اتخاذ  الدورة  انعقاد  وموعد  مكان 

 .3للجمعیة والعشرین
 

 ترتیبات التصویت بالوسائل اإللكترونیة 
 

خیارات بدیلة لترتیبات التصویت في الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي یستند إلى ضرورة أن    التوصل إلىإن  .8
 لنظام الداخلي. ل تخضع مع النظام األساسي للمنظمة وأن  الترتیبات متماشیةتكون 

 
 التصویت على النحو التالي: أسالیبینص النظام الداخلي للجمعیة العامة على  .9

للمادتین   )أ( وفقًا  نظام  نقطة  بموجب  الطلب  عند  أو،  األیدي  األسماء 29و  17برفع  نداء  طریق  عن   ،
األعضاء   ألسماء  اإلسباني  األبجدي  الذي  الفاعلینبالترتیب  العضو  من  بدًءا  اسمھ الرئیس    یسحب، 

 .4بالقرعة
 

السري )ب ( باالقتراع5باالقتراع  االنتخابات  إلجراء  التوجیھیة  للمبادئ  وفقاً  أوراق    ،  باستخدام  السري، 
 االقتراع. 

على  .10 لشركة    بناء  اإللكتروني  التصویت  نظام  بشراء  األمانة  قامت  تنافسیة،    Councilbox( عملیة 
Technology, SL(    ،لھا بُعد    وھو نظامالتي تتخذ من إسبانیا مقراً  مع یسمح بالتصویت في الموقع وعن 

 
 CE/110/10 Rev.1الوثیقة  2
 ) (XXIII)727القرار   3
 من النظام الداخلي للجمعیة العامة  40المادة  4
 من النظام الداخلي للجمعیة العامة  43المادة  5
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للعملیات   القانوني  الیقین  الھویة  توفیر  عن  الكشف  وعدم  السریة  أیًضا  تضمن  تقنیة  خالل  من  االنتخابیة 
 وإمكانیة التحقق وعدم إمكانیة تتبع النتائج.

 
المنصة بنجاح إلجراء االقتراع السري شخصیًا وعبر اإلنترنت مع ضمان السریة الالزمة ھذه  تم استخدام   .11

)، 2021  وحزیران/یونی   3)، وأوروبا (أثینا،  2021أیار/مایو    27للجان اإلقلیمیة للشرق األوسط (الریاض،  
األمریكیة المقر،    والقارة  من  المقر،  2021یونیو  حزیران/  24(افتراضیًا  من  (افتراضیًا  وآسیا   (14  

 ).2021سبتمبر أیلول/
 

أن  تستخلصوبالتالي،   .12 وإذا    الجمعیة والمجلس.  التصویت اإللكتروني في دورات  إجراء  ھ من الممكناألمانة 
األ بذلك    الفاعلونعضاء  رغب  القیام  تعدیل  باستمرارفي  ینبغي  الداخلي،  لتوفیر    نظامھما  لذلك  الیقین وفقًا 
 األعمال.سیر ل القانوني

 
 نظام التصویت اإللكتروني  المالیة وغیرھا من اآلثار المترتبة على اعتماداآلثار 

 
قبل   .13 من  المقدم  اإللكتروني  التصویت  نظام  لتنفیذ  المیزانیة  تكلفة  اللجان  انعقاد  أثناء    Councilboxبلغت 

  استخدمت فیھ   اجتماع یورو (باإلضافة إلى الضرائب) لكل    3  418.75اإلقلیمیة المذكورة أعاله ما مجموعھ  
الموقع  ،المنصة في  المقدم  التقني  الدعم  تكلفة  إلى  استقاللیة   بواسطة  ،باإلضافة  الشركة یضمنون  من  فنیین 
 النتائج.

 
یورو (باإلضافة إلى   3  418.75نفس النظام خالل الجمعیة العامة حوالي    لتطبیق وستكون التكلفة التقدیریة   .14

 والتاریخ المحدد لھ. مكان االجتماع  فياستخدام المنصة والدعم الفني في الموقع دى  لالضرائب) 
 

 التصویت في منظومة األمم المتحدة أسالیب
 

إسبانیا،   .15 توریمولینوس،  في  الثانیة  دورتھا  في  العامة  الجمعیة  لھیئات   )(II)16القرار  (قررت  یجوز  أنھ 
وفقا   والمقررات،  القرارات  اتخاذ  في  اآلراء  توافق  قاعدة  اإلمكان  بقدر  تطبق  أن  العالمیة  السیاحة  منظمة 

المتحدة.   لألمم  العامة  الجمعیة  في  المتبعة  تكون  وللممارسة  اآلراء،  في  توافق  إلى  الوصول  یتعذر  عندما 
ة العالمیة متسقة مع تلك المتبعة في الجمعیة العامة لألمم التصویت في الجمعیة العامة لمنظمة السیاح  أسالیب

حیث یتم التصویت عادة برفع   ،المتحدة والھیئات العلیا للوكاالت األخرى في النظام المشترك لألمم المتحدة
یتم   حیث  والتعیینات،  االنتخابات  باستثناء  األسماء،  نداء  المندوبین  أحد  یطلب  لم  ما  بالوقوف)  (أو  األیدي 

 تصویت باالقتراع السري.ال
 

منظمة   تعتمد ، لم  6ومع ذلك، على عكس األمم المتحدة ومعظم الوكاالت التابعة للنظام الموحد لألمم المتحدة .16
في الواقع، لم والسیاحة العالمیة إمكانیة التصویت من خالل الوسائل اإللكترونیة في دورات ھیئاتھا الرئاسیة.  

 .1977الجمعیة أبدًا منذ اعتماد نظامھا الداخلي في عام التصویت في  اسالیبیتم مراجعة 
 

اإللكترونیة .17 بالوسائل  یحل  التصویت  عادةً    ال  ھذه  تعمل  ذلك،  من  بدالً  للتصویت.  التقلیدیة  األسالیب  محل 
للھیئة   مناسب  إلكتروني  نظام  توفر  حالة عدم  في  احتیاطي  المندوبین    اإلداریة،كخیار  أحد  یطلب  عندما  أو 

 لنظام التقلیدي.استخدام ا 
 

وباء   .18 دفع  فقد  ذلك،  یتجاوز   19-كوفید ومع  بما  التصویت  في  أسالیبھا  مراجعة  إلى  المنظمات  المستمر 
إجراًء خاًصا   2020نوفمبر  تشرین الثاني/اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  والسیناریو في الموقع.  

القرار القرارات   وھو،  7اتالتخاذ  مشاریع  العتماد  بُعد،  عن  اإللكتروني  التصویت  استخدام  یتضمن 
المخاطر   بسبب  اجتماعات شخصیة  یتعذر علیھا عقد  استثنائیة" عندما  الظروف  "أكثر  والمقررات في ظل 

 التي قد تنجم عن سالمة ورفاه المندوبین وموظفي األمم المتحدة. 
 

للسماح باالقتراع    2020في عام    اإلداریةعدیل النظام الداخلي لھیئاتھ  بت  الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة قام  .19
السري من خالل نظام التصویت اإللكتروني، وفي الدورة الرابعة واألربعین لمجلس المحافظین التي عقدت 

 
الوكاالت ھي:     6 الدولي لإلتصاالت، منظمةھذه  الدولیة، اإلتحاد  العالمي، منظمة العمل  البریدي  الدولي، منظمة الصحة   اإلتحاد  المدني  الطیران 

المتحدة لألغذیة    العالمیة، الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، منظمة األمم 
 والزراعة. 

7  A/75/L.7/Rev.1 

https://www.undocs.org/ar/A/75/L.7/Rev.1


A/24/17 

Page 4 of 9 

نظام  2021فبرایر  شباط/ في   استخدام  قرر  الصندوق  تصویت  ،  رئیس  لتعیین  اإلنترنت)  (عبر  محدد  آلي 
 .8ضروریًا ذلك یعتبر حینالتصویت باالقتراع السري   لدى المستقبلمھ أیًضا في ستخداالو

 
 مشروع التعدیالت على النظام الداخلي للجمعیة العامة والنظام الداخلي للمجلس التنفیذي

 
استناداً إلى الممارسة الحالیة في النظام الموحد لألمم المتحدة، أعدت األمانة مشاریع نصوص التعدیالت على  .20

األول  المرفق  في  المبین  النحو  على  التنفیذي،  للمجلس  الداخلي  والنظام  العامة  للجمعیة  الداخلي  النظام 
 لتصویت من خالل الوسائل اإللكترونیة.اعتماد ممارسة امن أجل ، تعاطفاھذه الوثیقة، بوالمرفق الثاني 

 
مناسب  تتیح .21 نظام  یتوفر  حیثما  والمجلس،  الجمعیة  تصویت  إمكانیة  النصوص  جلسة    لذلك   مشاریع  ، مافي 

التقلیدیة للتصویت دون تغییر (رفع األیدي، ونداء األسماء،  بالوسائل اإللكترونیة مع الحفاظ على األسالیب 
 واالقتراع السري). 

 
النصوص    كانتولئن   .22 فإن  تفترض  مشاریع  الموقع،  في  تصویت  نظام  "بالوسائل   اعتماد وجود  التصویت 

بُعد عندما یكون ھناك نظام مناسب متاح في   التصویت عن  أیًضا على  للتطبیق  قابالً  قد یكون  اإللكترونیة" 
  النظام الداخليبیق  دون الحاجة إلى اعتماد قرارات مخصصة لكل اجتماع أو تعدیل أو تعلیق تط  ،جلسة معینة
 . ذي الصلة

 
بعبارة    ولدى .23 األسماء  بنداء  والتصویت  األیدي  برفع  التصویت  استبدال  یتم  اإللكترونیة،  بالوسائل  التصویت 

(بدون   مسجل"  و"تصویت  مسجل"  غیر  األعضاء  ب  النداء"تصویت  إجراء    ویتم،  تعاطفا)،  الفاعلینأسماء 
 وسالمتھ. التصویت باالقتراع السري بطریقة تحافظ على سریة االقتراع السري

 
 عقد دورات للجمعیة العامة وللمجلس التنفیذي عبر اإلنترنت أو بشكل ھجین -ثانیا

 
الحالیة،   .24 للقواعد  علىوفقًا  العامة   یتعین  الجمعیة  دورات  حضور  العالمیة  السیاحة  منظمة  أعضاء  مندوبي 

التنفیذي شخصیًا. ومع ذلك، في السیاقات العالمیة حیث تشكل االجتماعات الشخصیة تحدیًا كبیًرا   والمجلس
وباء  التجمعات الكبیرة بسبب التدابیر االحترازیة مثل تلك التي تھدف إلى احتواء انتشار  وحیث ال یشجع على  

استمراریة  19-كوفید  لضمان  عادیة  غیر  وسائل  استكشاف  الضروري  من  أصبح  تنظیم ،  وتسھیل  األعمال 
 في ظروف استثنائیة.ووتسییر مداوالت دورات الجمعیة العامة والمجلس التنفیذي في الوقت المناسب 

 
التنفیذي بالوسائل االفتراضیة خالل    2020في حین تم اتخاذ ترتیبات خاصة في عام   .25 لعقد دورات المجلس 

في اعتماد ممارسة عقد جلسات    الفاعلون إیجابیة، إذا رغب األعضاء    حیث كانت األصداء  ، 19-وباء كوفید 
ة في أكثر الظروف استثنائیة،  (عبر اإلنترنت وشخصیة) للمجلس التنفیذي والجمعیة العام  ھجینةافتراضیة أو  

الواجب في   النحو  بأن ینعكس ذلك على  الداخلي ذي الصلةیوصى  لتوفیر    النظام  التعدیل،  من خالل إجراء 
في   اإلداریةاجتماعات األجھزة    بطریقة عقد عملیة صنع القرار فیما یتعلق  تثبیت  الیقین القانوني والتأكد من  

 ھذه الظروف. 
 

 جتماعات االفتراضیة في منظمة السیاحة العالمیةاال معلومات أساسیة حول
 

عن طریق    اإلداریة  ھا، لم تكن منظمة السیاحة العالمیة قد عقدت أي جلسة لھیئات19-كوفید حتى تفشي وباء   .26
  اعتبر اإلنترنت. ومع ذلك، نتیجة لألزمة غیر المسبوقة وما یرتبط بھا من قیود السفر وشروط اإلغالق، فقد  

عمل   أسالیب  مراجعة  الضروري  من  األمم  الأنھ  ووكاالت  المتحدة  األمم  ممارسات  مع  ومواءمتھا  منظمة 
 .الوباءالمتحدة المتخصصة األخرى أثناء 

 
مشروع    مذكرة تتضمن، أصدرت األمانة، بناًء على اقتراح من رئیس المجلس،  2020سبتمبر  أیلول/  7في   .27

" ووضعتھ تحت إجراء 19-وباء كوفید بعنوان "اإلجراءات الخاصة التي تحكم المجلس التنفیذي أثناء    مقرر
ر الموعد النھائي المحدد، تم النظر في اعتماد مشروع المقر  قبلعدم تلقي أي اعتراضات    ونتیجةالصمت.  

جلستھ   في  بھ  علما  التنفیذي  المجلس  (االفتراضیة    الھجینةوأخذ  الشخصياألولى  الدورة    في   )،وبالحضور 
 .02029سبتمبر أیلول/ 17- 15 فيالتي عقدت في تبلیسي، جورجیا،  112

 

 
 GC 44/L.3والوثیقة  XLIV/217لقرار   8
9  CE/DEC/2(CXII) 

https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/GC-44-Resolutions.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/44/docs/GC-44-L-3.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE_112_Decisions_Ar.pdf
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التنفیذي،   .28 المجلس  اعتمد  الخاصة،  اإلجراءات  ھذه  خالل  التي    منومن  القواعد  من  مجموعة  أمور،  جملة 
و االفتراضیة  الجلسات  تسییر  دورات  بتحكم  بعقد  العام،  األمین  بموافقة  لرئیسھ،  وأذن  الشخصي،  الحضور 

 .19-بسبب وباء كوفید  عملیا االجتماع الشخصيافتراضیة طالما تعذر 
 

الدوو .29 التي ُعقدت في مدرید، إسبانیا، في    113رة  قبل  التنفیذي  الثاني/ینایر    19-18للمجلس  ،  2021كانون 
تُعقد   أن  العام،  األمین  مع  بالتشاور  الرئیس،  الشخصي)،   ا(افتراضی  ھجینةبطریقة  الدورة  قرر  وبالحضور 

 .2025-2022مرشح لمنصب األمین العام للفترة بتوصیة لل المخصصباستثناء البند 
الوقت  ا .30 ذلك  في  لألمانة  المتاحة  التكنولوجیة  فقط عاجزة عنلوسائل  تكن  السري    لم  االقتراع  نزاھة  ضمان 

للمناقشات،   الالزمة  أنوالخصوصیة  المجلس    بل  اعتمدھا  التي  الخاصة  أیضا  اإلجراءات  تحظر كانت 
 صراحة التصویت االفتراضي باالقتراع السري. 

 
أساس  بتوصیة  الوباستثناء   .31 المنعقدة على  التنفیذي  المجلس  قرارات  فإن جمیع  العام،  األمین  لمنصب  مرشح 

 اتخذت حتى اآلن بتوافق اآلراء ودون الحاجة إلى التصویت. ھجین
 

 األساس القانوني إلجراء الجلسات عبر اإلنترنت
 

تس .32 عندما  التنفیذي  والمجلس  العامة  للجمعیة  الشخصیة  للدورات  بدیلة  خیارات  وضع  الظروف  إن  تدعي 
إلى ضرورة أن تكون   یستند  ذلك  الخیارات  االستثنائیة  للمنظمة وأن  ھذه  النظام األساسي  تخضع  متسقة مع 

 للنظام الداخلي. 
 

تسییر   .33 مسبقاً  تفترض  بطریقة  والمجلس  للجمعیة  الداخلي  والنظام  األساسي  النظام  من  كل  صیاغة  تمت 
بحضور   عقد  شخصیا  لمشاركیناالجلسات  النصوص صراحةً  ھذه  من  أي  یفرض  ال  ذلك،  الجلسات . ومع 

 ال تمنع عقد جلسة عبر اإلنترنت.  النصوص ، كما أنحضوریا
 

  الجھازقرر  ی ، تعقد دورات الجمعیة والمجلس في مقر المنظمة "ما لم  10من النظام األساسي  2-8وفقا للمادة   .34
ن أن الصیاغة تشیر إلى أن االجتماع خارج المقر  المعني خالف ذلك". ویالحظ، مع ذلك، أنھ على الرغم م

 ھو استثناء، فإن اجتماعات المنظمة للجمعیة والمجلس نادرا ما تُعقد في مدرید، ناھیك عن المقر.
 

كان  لذلك،   .35 والمجلس  لئن  الجمعیة  من  ووفقا كل  كقاعدة  الشخصي،  بالحضور  دائما  اجتماعاتھما  یعقدان 
المتبعة إلى    السماح  أیًضا   یجوز،  للممارسة  باالنضمام  بالحضور    اإلجتماعاتللمندوبین  أو  افتراضیا 

من المستحیل، من غیر العملي أو غیر المناسب 19-كوفید عندما تجعل ظروف استثنائیة مثل وباء    الشخصي
اجتماع   الشخصيعقد  آخر  بالحضور  مكان  في  أو  المقر  في  ذلك  كان  اإلجراءات   ، سواء  تتم  أن  شریطة 

 تخضع للنظام الداخلي. بطریقة 
 

ترتیبات عملیة من   .36 اتخاذ  للجمعیة والمجلس، یجب  اإللكترونیة  الدورات  أثناء  الداخلي  بالنظام  التقید  لضمان 
إلقاء ا القانوني، وطلبات  لكلمة، واالقتراحات اإلجرائیة، أجل حسن سیر األعمال بشأن مسائل مثل النصاب 

 وإثارة النقاط النظامیة.
 

الترتیبات   .37 تفرضھذه  تعدیل  ال  المبدأ،  حیث  من  الداخلي،  االمتثال   النظام  تسھیل  إلى  ببساطة  تھدف  ألنھا 
من مكان بعید عن طریق    أعمالھان یتمكن جمیع من یحق لھم حضور الدورة من المشاركة في  ألو  ،للقواعد 

 أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى متاحة.  د التداول عن بع
 

:  112اإلجراءات الخاصة قبل دورتھ    هاعتماد   لدىھذا ھو بالضبط مسار العمل الذي اتخذه المجلس التنفیذي   .38
و النطاق  محدودة  االستثنائیة  الترتیبات  من  لتلبیةتطبیق  لل"مجموعة  دورات ال  مؤقتا  لعقد  المحددة  حتیاجات 

االفتراضی بالوسائل  خالل  المجلس  كوفید ة  سیر  و  19-وباء  تسھیل  أجل  بھا   "األعمالمن  یقصد  ال    التي 
 ).6أو استبدالھ أو تعدیلھ بأي طریقة محددة "(الفقرة  النظام الداخلي"الخروج عن 

 
 االجتماعات عبر اإلنترنت من اآلثار العتماداآلثار المترتبة على المیزانیة وغیرھا 

 
حالة   .39 إلى  في  أو  اإلطرار  افتراضیة  جلسة  تنظیم   ھجینةعقد  على  المترتبة  اآلثار  فإن  المجلس،  أو  للجمعیة 

یوقع مع البلد المضیف لالجتماعات مع االلتزامات المالیة األخرى سوف  االجتماعات تدرج في االتفاق الذي  
الصلة   المبذات  مثل  إسبانیا،  في مدرید،  المنظمة،  مقر  في  آخر، ولیس  بلد  في  كاتب ومعدات عقد االجتماع 

 
 من النظام األساسي).   2-8"تعقد اجتماعات الجمعیة والمجلس في مقر المنظمة ما لم یقرر الجھاز المعني خالف ذلك" (المادة   10
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وفقًا   واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجیا  ومعدات  المكاتب  وأثاث  الشفویة  النظام   2-1للمادة  الترجمة  من 
 .العامةالداخلي للجمعیة 

 
 اجتماعات عبر اإلنترنت في منظومة األمم المتحدة 

 
متحدة اجتماعات رسمیة  ألمانة، لم تعقد أي منظمة أخرى في منظومة األمم الدى اوفقا للمعلومات المتاحة ل .40

وباء   انتشار  قبل  إدارتھا  لھیئات  اإلنترنت  المسبوقة 19-كوفید عبر  غیر  األزمة  ھذه  دفعت  فقد  ذلك،  ومع   .
 المنظمات إلى مراجعة أسالیب عملھا.

 
المتحدة .41 لألمم  الموحد  للنظام  التابعة  الوكاالت  المتحدة ومعظم  األمم  السیاحة  11عقدت  منظمة  في حالة  كما   ،

 اعتمادمع    ، 19-لھیئاتھا اإلداریة خالل وباء كوفید   ھجینةالعالمیة، دورات استثنائیة على اإلنترنت أو دورات  
 بالحضور الشخصي. االجتماع  یتعذرعلى اإلنترنت و/أو لصنع القرار عندما  األعمالإجراءات خاصة لسیر 

 
الصندوق .42 مثل  أخرى،  منظمات  اإلنترنت    واعتمدت  على  جلسات  عقد  ممارسة  الزراعیة،  للتنمیة  الدولي 

في  األعمال  استمراریة  الالزمة لضمان  المرونة  "لتوفیر  الداخلي  نظامھا  تعدیل  اإلداریة من خالل  لھیئاتھا 
 .12"لممثلي الدول األعضاء الشخصيحضور الحالة عدم إمكانیة عقد الجلسات ب

 
یمكن   .43 الزراعیة،  للتنمیة  الدولي  للصندوق  التنفیذي  والمجلس  المحافظین  لمجلس  المنقح  الداخلي  للنظام  وفقا 

عقد دوراتھما عملیا عندما یقرر الرئیس (الرئیس التنفیذي للصندوق)، في حالة المجلس، أو الرئیس، في حالة 
الجلسة   أن  اإلدارة،  الشخصيمجلس  مناسبة  بالحضور  أو  ممكنة  لھم    "غیر  یسمح  مما  الممثلین"،  لجمیع 

بالمشاركة "عن طریق التداول عن بعد أو التداول بالفیدیو أو بأي وسیلة إلكترونیة أخرى" بموجب مجموعة 
 ذي الصلة. من اإلجراءات الخاصة المطبقة المرفقة بـ النظام الداخلي 

 
واألمانة .44 االفتراضیة    تراقب  ھذا،  االجتماعات  بشأن  المناقشات  كثب  المتحدة  عن  لألمم  المشترك  النظام  في 

 وتطوراتھا. 
 

 مشروع التعدیالت على النظام الداخلي للجمعیة العامة والنظام الداخلي للمجلس التنفیذي
 

استناداً إلى الممارسة الحالیة في النظام الموحد لألمم المتحدة، أعدت األمانة مشروع نصوص تعدیالت على  .45
للجمعیة   الداخلي  األول النظام  المرفق  في  المبین  النحو  على  التنفیذي،  للمجلس  الداخلي  والنظام  العامة 

الثاني الوثیقة،  ب  والمرفق  لعقد جلسات  ل  لوضع األسس،  تعاطفاھذه  القرار  اإلنترنت  /ھجینةعملیة صنع  عبر 
 بشكل استثنائي. 

 
بت .46 التنفیذي  والمجلس  العامة  الجمعیة  تجتمع  أن  إمكانیة  النصوص  مشاریع  أو    الشخصي  حضورالتیح 

الجلسة   أن  یتقرر  عندما  سواء  حد  على  للغایة  االستثنائیة  الظروف  في  أو  الشخصي افتراضیا،   بالحضور 
لجمیع   مناسبة  أو  ممكنة  والمتالمناألعضاء  لیست  ورفاھھم    مثلینتدبین  سالمتھم  تھدد  التي  المخاطر  بسبب 

 وسالمة موظفي المنظمة. 
 

العامة،   .47 الجمعیة  حالة  لمكتب وفي  في  منتخبین  أعضاء  التنفیذي، 13للجمعیة  غیاب  المجلس  رئیس  یتخذ   ،
أعضاء   مع  العام،  اآلخرین،  المكتببالتشاور  األمین  من  الجلسة    وبتصدیق  بأن  الشخصي قراًرا   بالحضور 

 بذلك. جمیع األعضاء والمراقبین إبالغ غیر ممكنة أو غیر مناسبة، ویتم على الفور 
 

اإلجراء الذي اعتمده المجلس قبل    یطبقللمجلس التنفیذي،    ھجینةنترنت أو جلسة  في حالة عقد جلسة عبر اإل .48
أنھ112دورتھ   أي  الجلسة    ،  الرئیس،    افتراضیاتُعقد  یقرر  منعندما  العام  بتصدیق  االجتماع    ، األمین  أن 

 مناسب.غیر غیر ممكن أو  بالحضور الشخصي
 

من عقد دورات عبر اإلنترنت    الفاعلیناألعضاء  وتجدر اإلشارة إلى أن نصوص مشروع التعدیالت ستمّكن   .49
أي ظروف استثنائیة أخرى قد تنشأ في    ، أي19-وباء كوفید للجمعیة والمجلس بعد سیناریو    ھجینةأو دورات  

 تحول دون عقد االجتماع بالحضور الشخصي أو تجعل ذلك أمرا غیر عملي.

 
الیونیسكو،     11 العالمیة،  الصحة  منظمة  لإلتصاالت،  الدولي  اإلتحاد  الدولیة،  العمل  للتنمیة  منظمة  الدولي  الصندوق  الدولیة،  البحریة  المنظمة 

 الزراعیة، المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، وغیرھا. 
المحافظین حول   12 الوثیقة  تقریر مكتب مجلس  المحافظین:،  الداخلي لمجلس  النظام  المقترحة على  ین  ، تشرGC 2020/V.B.C.1, 5التعدیالت 

 . 2020الثاني/أكتوبر  
ئیس  لئن كان أعضاء ھیئة مكتب المجلس التنفیذي (الرئیس ونواب الرئیس) یتم انتخابھم لفترة سنة واحدة، فإن ھیئة مكتب الجمعیة العامة (الر 13

 ونواب الرئیس) ینتخبون لطوال فترة الدورة ذات الصلة. 
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للمجلس التنفیذي على   واإلجتماعات الھجینةعبر اإلنترنت    الھجینة یستمر تطبیق الترتیبات العملیة للجلسات   .50
واردة في المرفق  النحو المعتمد من خالل إجراء الصمت في اإلجراءات الخاصة. وھذه الترتیبات الخاصة  

لیة قابلة للتطبیق على الدورات اإللكترونیة بھذه الوثیقة. وبالمثل، تقوم األمانة حالیا بوضع ترتیبات عم  الثالث
 للجمعیة العامة. الھجینةوالدورات 

 
 عملیة تعدیل النظام الداخلي للجمعیة وللمجلس -ثالثا

العامة  .51 للجمعیة  الداخلي  النظام  على  تعدیالت  الجمعیة  تجري  عامة،  للمادة    14كقاعدة  ھذه و  .4815وفقاً  في 
لنظام الداخلي إلمكانیة التصویت  ا الحالة، لم ینظر المجلس وال المجلس في إنشاء لجنة لغرض صیاغة تعدیل  

 عبر الوسائل اإللكترونیة أو عقد اجتماعات افتراضیة للجمعیة العامة أو المجلس التنفیذي.
 

دید إمكانیة التصویت بالوسائل فإن مشروع التعدیل المقدم في ھذه الوثیقة ال یطرح من ج  ،عالوة على ذلك  .52
األعضاء    أنحیث    ،في الجمعیة  ھجینةاإللكترونیة في الجمعیة أو عقد اجتماعات عبر اإلنترنت أو اجتماعات  

المجلس  في  (التصویت اإللكتروني) و  للجمعیة  الممارسة التي اتبعت بنجاح في الدورة السابقةسوف یعتمدون  
 ). ھجینةاإلنترنت/جلسات  اللجان اإلقلیمیة (عبرفي التنفیذي و

 
. لذلك،  16عدیلھات  صالحیةلمجلس وحده  لوفیما یتعلق بالتعدیالت على النظام الداخلي للمجلس التنفیذي، فإن   .53

التنفیذي المجلس  توصي  أن  للجمعیة  دورتھ    یجوز  في  الرابعة   ،115القیام  الدورة  بعد  مباشرة  ستعقد  التي 
ذات الصلة  بالنظر في اعتماد التعدیالت المقترحة رھناً باعتماد الجمعیة العامة للتعدیالت    ،والعشرین للجمعیة

 على نظامھا الداخلي.
 

بالمادة   .54 والمادة    58عمالً  العامة  للجمعیة  الداخلي  النظام  التنفی  2-33من  للمجلس  الداخلي  النظام  ذي، من 
 لكل منھما.  خلياصالحیة تعدیل النظام الد لمجلس وحدھما للجمعیة ول
 

دورتھ   .55 في  التنفیذي  المجلس  ینظر  بأن  العام  األمین  الرابعة    ،115یوصي  الدورة  بعد  مباشرة  ستعقد  التي 
الصلة على  ذات  والعشرین للجمعیة، في اعتماد التعدیالت المقترحة رھنا باعتماد الجمعیة العامة للتعدیالت  

 للمنظمة. النظم الداخلیة لألجھزة الرئاسیة، من أجل ضمان االتساق في نظامھا الداخلي
 

*** 
  

 
 من النظام الداخلي للجمعیة العامة).  58الداخلي (المادة للجمعیة وحدھا صالحیة تعدیل ھذا النظام  14
یناسب،  15 أي جلسة عمامة، مرفقا، حیثما  الجمعیة في  إلى  التعدیل  األعمال. ویقدم  الداخلي في جدول  النظام  مقترح على ھذا  تعدیل  یدرج أي   "  

 من النظام الداخلي للجمعیة العامة).  48بتقریر تضعھ لجنة تشكلھا الجمعیة أو المجلس التنفیذي لھذا الغرض" (المادة  
 من النظام الداخلي للمجلس التنفیذي).   2-33للمجلس وحده صالحیة تعدیل ھذا النظام الداخلي (المادة  16
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 مشروع التعدیالت على النظام الداخلي للجمعیة العامة المرفق األول: 
 

 1المادة 
 
بشكل    یجوز . .4 أو  االفتراضیة  بالوسائل  الجمعیة  اجتماعات  استثنائیة  ھجینعقد  الظروف  أكثر  یقرر  ،في   حین 

التنفیذي المجلس  مع    ،رئیس  المجلسبالتشاور  مكتب  المضیف    ھیئة  الجلسة  الاألمین    وبمصادقةوالبلد  أن  بالحضور عام، 
التي تھدد سالمتھم ورفاھھم وسالمة موظفي المنظمة. مناسبة لجمیع المندوبین بسبب المخاطر  غیر  غیر ممكنة أو    الشخصي

المشاركة في الجلسة عن طریق التداول    ،9المادة  على النحو المحدد في    ،في مثل ھذه الحاالت، یجوز للمندوبین والمراقبین
 .إجراءات خاصة تنطبق على ھذه الدورات وتقوم الجمعیة باعتماد بالفیدیو أو بوسائل إلكترونیة أخرى. 

 
 
 40لمادة ا
 
التصویت   .1 یُطلب  لم  ما  األیدي،  برفع  الجمعیة  المادتین    األسماءنداء  بصوت  نظام وفقا ألحكام  نقطة   17بموجب 
و29و اإل  يجری.  األبجدي  الترتیب  حسب  األسماء  ألسماء نداء  یسحب الفاعلیناألعضاء    سباني  الذي  العضو  من  بدًءا   ،

 .الرئیس اسمھ بالقرعة
 
 .بالوسائل اإللكترونیة  المادةفي حالة توفر نظام إلكتروني مناسب، یجوز للجمعیة إجراء أي تصویت بموجب ھذه   .2

ویحل التصویت المسجل محل التصویت بنداء   ،وفي ھذه الحالة یحل التصویت غیر المسجل محل التصویت برفع األیدي
 الفاعلین بأسمائھم. األعضاء  النداء علىمسجل بدون  التصویت ال ویجرياألسماء. 

 
 

 43المادة 
 
 .تُجرى جمیع االنتخابات وكذلك تعیین األمین العام باالقتراع السري .1
 
نظام  .2 توفر  حالة  في  اإللكترونیة،  بالوسائل  أو  االقتراع  بأوراق  اإلدالء  طریق  عن  السري  االقتراع  إجراء  یتم 

 االقتراع السري وسالمتھ.إلكتروني مناسب، بطریقة تحافظ على سریة 
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 مشروع التعدیالت على النظام الداخلي للمجلس التنفیذي المرفق الثاني: 
 

 3المادة 
 
یقرر  .5 حین  استثنائیة،  الظروف  أكثر  في  ھجین  بشكل  أو  االفتراضیة  بالوسائل  المجلس  اجتماعات  عقد  یجوز 

الجلسة بالحضور الشخصي غیر ممكنة أو غیر مناسبة لجمیع المندوبین بسبب المخاطر  الرئیس، بمصادقة األمین العام، أن  
التي تھدد سالمتھم ورفاھھم وسالمة موظفي المنظمة. في مثل ھذه الحاالت، یجوز للمندوبین والمراقبین، على النحو المحدد  

كترونیة أخرى. ویقوم المجلس باعتماد إجراءات  ، المشاركة في الجلسة عن طریق التداول بالفیدیو أو بوسائل إل1في المادة  
 .خاصة تنطبق على ھذه الدورات

 
 

 مكررا 27المادة 
 

للفقرة   .1 وفقًا  تصویت  إجراء  للمجلس  یجوز  مناسب،  إلكتروني  نظام  توفر  حالة  المادة    2في  النظام   40من  من 
 .الداخلي للجمعیة العامة

 
طریق   .2 عن  السري  االقتراع  إجراء  نظام یتم  توفر  حالة  في  اإللكترونیة،  بالوسائل  أو  االقتراع  بأوراق  اإلدالء 

  إلكتروني مناسب، بطریقة تحافظ على سریة االقتراع السري وسالمتھ.
 


