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ا دائمين ألعض ء مجلس األمن

أتشرف بأن أحيل طي هذه الرسالة ورقة عن أساليب عمل مجلس األمن لشهر نيسان/أبريل ،2020

أثناء رئاسة الجمهورية الدومينيكية (انظر المرفق) .وقد وافق أعضاء المجلس على الورقة في ضوء التحديات

المستمرة التي تشكلها جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-أمام اإلجراءات المعتادة للمجلس.
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مرفق
س يب عم مجلس األمن ال رئ س ا جمهوري ا دومينيكي  ،نيس ن ري 2020
ستتولى الجمهورية الدومينيكية رئاسة مجلس األمن في  1نيسان/أبريل  2020في ظروف غير مسبوقة.
وقد طلبت والية نيويورك من جميع العاملين غير األسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــيين البحاء في منا لهم من أجل الحد من

التعرض البــدني للعــدوا وبــالتــالي وقف انتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مرض فيروس كورونــا (كوفيــد .)19-وقــد ثبــت أن التبــاعــد

االجتماعي هو أكثر الطرق فعالية للسيطرة على انتشار الفيروس ،ومن ثم إنحاذ حياة أكثر الفئات تعرضا آلثاره.

وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر األمين العـام مجموعـة من التـدابير الراميـة إلى تحليـل وجود موظفي األمم المتحـدة داخـل

مباني األمم المتحدة حتى  12نيسان/أبريل .2020

ونظ ار لخطورة الظروف ،أجرا المجلس ،تحت قيادة رئيس المجلس لش ـ ـ ــهر رذار/مارس (الص ـ ـ ــين)،

مشاورات عديدة بشأن مسألة استم اررية عمله.

وعحدت االجتماعات إلكترونيا ،بمشـاركة جميع أعضـاء المجلس وممثلي األمين العام وشـعبة شـ ون
ُ
مجلس األمن.
وبعد إجراء مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاورات مع األمانة العامة وجميع أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجلس ،تعت م الجمهورية الدومينيكية

اسـتخدام المباد التوجيهية التالية لشـهر نيسـان/أبريل ،التي تهدف إلى مواصـلة عمل المجلس إلى أقصـى حد

ممكن .وتحـ مدم هـذه المبـاد التوجيهيـة لتكون إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إلى التـدابير المبينـة في الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـة الم رخـة  27رذار/

مارس  2020الموجهة من رئيس المجلس إلى الممثلين الدائمين ألعضـاء المجلس ( ،)S/2020/253والسـارية
المفعول حتى نهاية نيسان/أبريل.

وهذه المباد التوجيهية ليســت ســوا اســتجابة للظروف االســتثنائية الراهنة غير المســبوقة .وســيجر

تنحيحها حتما إذا تغيرت الظروف أثناء رئاسـ ـ ـ ــة الجمهورية الدومينيكية ،بالتشـ ـ ـ ــاور الوثيق مع جميع أعضـ ـ ـ ــاء
المجلس وفي ضوء رخر المستجدات والتطورات المتصلة بجائحة فيروس كوفيد.19-
ط ا مجلس غير ا رسمي

لتداو عن عد

فيديو

إعماال للشـفافية ،تعت م الجمهورية الدومينيكية ،خلل ـشهر نيسـان/أبريل  ،2020عحد جلسـات تداول

بالفيديو للمجلس بشأن البنود الواردة في الخطة غير الرسمية التي أصدرتها الرئاسة بعد مشاورات مع أعضاء

المجلس خلل يوم العمل األول من رئاسـتها .وسـتشـمل الخطة غير الرسـمية جلسـات التداول بالفيديو المفتوحة

والمغلحة التي تظهر عادة كإحاطات ومشاورات في برنامج عمل المجلس.

وألغراض الش ـ ـ ــفافية وش ـ ـ ــمول الجميع ،وتمش ـ ـ ــيا مع أس ـ ـ ــاليب عمل المجلس ،س ـ ـ ــتعمم البعثة الدائمة

للجمهورية الدومينيكية لدا األمم المتحدة الخطة غير الرسـ ــمية على أعضـ ــاء المنظمة عموما وسـ ــتُنشـ ــر على
الموقع الشبكي للمجلس بصفة استثنائية ،وكذلك على الموقع الشبكي للبعثة الدائمة.
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ا من قش ت
ُيعت م اس ـ ــتخدام التس ـ ــميات التالية في المناقش ـ ــات اإللكترونية التي س ـ ــتجر أثناء رئاس ـ ــة الجمهورية
الـدومينيكيـة ”جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـداول بـالفيـديو مفتوحـة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ]بنـد في جـدول األعمـال تُعت م منـاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـه “ ،تعحبهـا
”جلسة تداول بالفيديو مغلحة بشأن ]بند في جدول األعمال تعت م مناقشته “.

وسيشار إلى المشاورات بوصفها ”جلسة تداول بالفيديو مغلحة بشأن ]بند في جدول األعمال تعت م مناقشته “.
وتعت م رئاســة الجمهورية الدومينيكية ،بمســاعدة شــعبة ش ـ ون مجلس األمن ،العمل وفحا لرو النظام

الداخلي الم قت للمجلس ،مع كفالة تمثيل جميع أعض ــاء المجلس المش ــاركين في مناقش ــة إلكترونية بمندوبين

معتمدين على النحو المناسـ ـ ــب ،عمل بالمادة 13؛ واعتماد جدول األعمال في بداية جلسـ ـ ــة التداول بالفيديو،

عمل بالمادة  9؛ ومراعاة أ مواد أخرا ذات صـ ـ ــلة ،باعتبارها ممارسـ ـ ــة معتادة ،بموجب الفصـ ـ ــل السـ ـ ــادس،
المعنون ”تصريف األعمال“.

ولرئيس المجلس أن يدعو الدول األعض ــاء أو أعض ــاء األمانة العامة أو األفراد غير األعض ــاء في

المجلس إلى المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـداول بـالفيـديو في إطـار مبـاد المـادتين  37و  39إذا لم تكن هنـاك
اعتراضات من أعضاء المجلس .ولن تنطبق هذه الدعوة على جلسة التداول بالفيديو المغلحة.
ونظ ار للحيود التحنية ،ستجرا المناقشات اإللكترونية باللغة اإلنكلي ية.
اإلعالن عن عقد جلس تداو

فيديو

في اليوم الس ـ ــابق أل جلس ـ ــة تداول بالفيديو ،س ـ ــترس ـ ــل رئاس ـ ــة المجلس إلى أعض ـ ــاء األمم المتحدة

عموما ،عن طريق البريد اإللكتروني ،رسالة من رئيس المجلس ،يعلن فيها عحد تلك الجلسة.

وسـ ــتتا الرسـ ــالة أيضـ ــا لنعضـ ــاء األوسـ ــع نطاقا ولعامة الجمهور في برنامج العمل المنشـ ــور على

الموقع الشبكي للمجلس.

وما لم تتغير الحالة ،لن يعلن عن الجلسات في يومية األمم المتحدة.
سجالت جلس ت ا تداو

فيديو

ما لم تتغير الحالة ،لن تنشر محاضر حرفية للجلسات.
وبالنظر إلى عدم وجود اتفاق على اعتبار مناقشـ ــات المجلس التي تجر على المنصـ ــة اإللكترونية

جلســات رســمية ،ولضــمان شــفافية المجلس وشــرعيته ،فإن الجمهورية الدومينيكية ســتشــجع محدمي اإلحاطات،
حس ـ ــب االقتض ـ ــاء ووفحا لممارس ـ ــاتهم الخاص ـ ــة بهم ،على تحديم نا إحاطاتهم إلى رئيس المجلس .وربما يود

الممثلون الخاصـ ــون لنمين العام والمبعوثون الخاصـ ــون لنمين العام ور سـ ــاء اإلدارات أيضـ ــا نشـ ــر البيانات

التي سيدلون بها أمام المجلس على صفحة بعثتهم أو إدارتهم في الموقع الشبكي لنمم المتحدة.

وســيعمم رئيس المجلس وثيحة تجميعية ،باعتبارها وثيحة من وثائق المجلس ،في غضــون  48ســاعة

تتض ــمن مداخلت محدمي اإلحاطات ومداخلت أعض ــاء المجلس وغير األعض ــاء فيه المش ــاركين في جلس ــة

التداول بالفيديو الذين يطلبون إدراج بيانهم في الوثيحة .ولهذا الغرض ،يشـ ـجمع كل عضـ ــو من األعضـ ــاء على
إرســال بيانه إلى الرئاســة في الوقت المناســب .ولن ينطبق تعميم وثيحة تجميعية على جلســات التداول بالفيديو

المغلحة التي يعحدها أعضاء المجلس.
20-05220
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ا ث ا م شر إلح ط ت من ال ا ث ا ش كي ألمم ا متحدة
عند االســتعاضــة عن جلســة إحاطة منتظمة للمجلس ،ترا الجمهورية الدومينيكية أن جلســة التداول

بالفيديو المفتوحة سـ ـ ــتنحسـ ـ ــم إلى ج أين .فجريا على المعتاد في جلسـ ـ ــات اإلحاطة المفتوحة المعحودة في قاعة

مجلس األمن ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون الج ء األول بثـا علنيـا حيـا لطحـاطـات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،التي يـديرهـا رئيس المجلس،

ويتم بثها من خلل البث الش ـ ـ ــبكي لنمم المتحدة .وس ـ ـ ــيتيج هذا البث للمجتمع الدولي ،بما في ذلك أعض ـ ـ ــاء

طلع على رخر التطورات المتصـ ـ ــلة بالمسـ ـ ــائل المدرجة في جدول أعمال المجلس.
األمم المتحدة عموما ،اال ّ
وسيكون الرئيس موصوال بنفس البث من أجل إدارة اإلحاطات وسوف يدعو المجلس ،عند اختتامها ،إلى عحد

جلسـ ــة تداول بالفيديو مفتوحة أو مغلحة لن يتم بثها شـ ــبكيا .وسـ ــيجر بالتشـ ــاور مع األعضـ ــاء البث الشـ ــبكي
لجلسات التداول بالفيديو المفتوحة بكاملها في أقرب وقت يصبج فيه ذلك ممكنا من الناحية التحنية.
تسجيالت ا جزء ا علني جلس ت ا تداو

فيديو ا مفتوح ا تي يعقده ا مجلس

يعت م الرئيس ،بالتنس ـ ـ ـ ــيق مع األمانة العامة ،أن يطلب حفظ البث الش ـ ـ ـ ــبكي للبيانات التي يدلي بها

محدمو اإلحاطات خلل الج ء العلني من جلسـ ـ ـ ـ ــات التداول بالفيديو التي يعحدها المجلس ،بوصـ ـ ـ ـ ــفه من مواد

البث الشبكي لنمم المتحدة.
م رج ت جلس ت ا تداو

فيديو ا مفتوح مت وع ً جلس ت ا تداو

فيديو ا مغلق

سـتيسـر الجمهورية الدومينيكية ،قدر اإلمكان ،وباالتفاق مع أعضـاء المجلس ،التفاوض بشـأن البيانات

الصــحفية أو العناصــر المخص ـصــة للصــحافة بعد كل مناقشــة يجريها المجلس .وبعد ذلك ،ســيحدم الرئيس شــفويا
عن طريق البث الشبكي لنمم المتحدة أ عناصر متفق عليها من العناصر المخصصة للصحافة.
ات ذ ا قرارات
سـتلت م الجمهورية الدومينيكية ،بصـفتها رئيسـة المجلس ،باالتفاق الذ توصـل إليه أعضـاء المجلس

بحيادة الص ـ ـ ــين بص ـ ـ ــفتها رئيس ـ ـ ــة المجلس لش ـ ـ ــهر رذار/مارس  2020والمبين في الرس ـ ـ ــالة الم رخة  27رذار/

مـارس  2020الموجهـة من الرئيس إلى الممثلين الـدائمين ألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجلس ،والـذ يحـدد خطوات إجرائيـة
كتـابيـة التخـاذ الح اررات ،إذا ل م األمر .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمكن هـذه التـدابير الوقتيـة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنـائيـة والم قتـة المجلس من
االضطلع بواليته ولن تعتبر سابحة في المستحبل.
ا ي ن ت ا رئ سي
ما لم يكن هناك اعتراض ،سـيتلو الرئيس خلل جلسـة تداول بالفيديو مفتوحة البيانات الرئاسـية التي

تم االتفاق عليها إلكترونيا بتوافق اآلراء ،وذلك بعد إمضـاء مدة مخصـصـة إلجراء عدم االعتراض ال تحل عن

 48ســاعة .وســيكون للبيانات نفس المرك الذ تتمتع به البيانات المعتمدة في قاعة مجلس األمن .وســتنشــر
أيضا بوصفها وثيحة رسمية من وثائق المجلس.

واإلجراء المتبع في اعتماد البيانات الرئاس ــية هو تدبير وقتي واس ــتثنائي وم قت لتمكين المجلس من

االضطلع بواليته ولن يعتبر سابحة في المستحبل.
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عقد عض ء ا مجلس جلس ت تداو

فيديو

لكي تتسـ ـ ـ ـ ــم المناقشـ ـ ـ ـ ــات بأقصـ ـ ـ ـ ــى قدر ممكن من الكفاءة ،تطلب الجمهورية الدومينيكية إلى جميع

المشـ ـ ـ ــاركين أن يكفلوا تسـ ـ ـ ــجيل دخول المندوبين الرئيسـ ـ ـ ــيين والمندوبين المناوبين في نفس الوقت ،مما يكفل،

في حالة تعطل اتص ـ ــال المندوب الرئيس ـ ــي ،أن يأخذ المندوب البديل مكانه على الفور .س ـ ــي د هذا اإلجراء
إلى تحليل الحاجة إلى تعليق المداوالت إذا انحطع اتصال المشاركين.

ويوصــى بشــدة بأن يحوم جميع المندوبين الرئيســيين والمندوبين المناوبين ومحدمي اإلحاطات باختبار

ميكروفوناتهم ومعدات الفيديو الخاص ــة بهم قبل بدء جلس ــة التداول بالفيديو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  30دقيحة على األقل ،وذلك

بسبل منها االتصال من خلل الوصلت المحدمة ،واتباع التوجيهات التحنية التي يحدمها فنيو األمم المتحدة.

ووفحا للممارس ـ ـ ــة المتبعة عموما ،س ـ ـ ــيتحدد عن طريق الحرعة ترتيب المتكلمين في جلس ـ ـ ــات التداول

بالفيديو التي يعحدها أعضاء المجلس.

َ
أكثر اتصـ ـ ــافا بالطابع التحاور والمرمك  ،تطلب الرئاسـ ـ ــة
وإلتاحة تحديم أعضـ ـ ــاء المجلس مداخلت ف
إلى محدمي اإلحاطات أن يحدموا نصوا بياناتهم مسبحا ومن خلل الرئاسة.
وسيجر حث محدمي اإلحاطات على االقتضاب واالقتصار في مدد ملحظاتهم على سبع دقائق.
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