األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

مؤتمرات األطراف

كيفية تنظيم

في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغ ُّير المناخ

دليل استضافة مؤتمرات األمم المتحدة بشأن تغ ُّير المناخ

1

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف في اتفاقية األمم المتحدة
تغير المناخ
اإلطارية بشأن ُّ

تغير المناخ
دليل استضافة مؤتمرات األمم المتحدة بشأن ُّ

المحتويات
تصدير
شكر وتقدير
مبادئ أساسية للبلدان املضيفة

3
4
5

مقدِّ مة
االستعداد للبدء

6
7

-1
-2

ب-
ج-

تغي املناخ:
مؤمتر األمم املتحدة بشأن ُّ
ما هو مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف؟
تنظيم الدورات :كيف تعمل هذه املؤمترات؟
البلد املضيف واألمانة :جهد جامعي

أ-

أ-
ب-
ج-
د-

ما هو اتفاق البلد املضيف؟
كيف يُ َع ّد اتفاق البلد املضيف؟
التزامات البلد املضيف املالية تجاه األمانة
املسار الزمني إلنجاز األعامل

أ-
ب-
ج-
د-

إجراءات التسجيل
مراسم (بروتوكول) املؤمتر والجزء الرفيع املستوى
التأشريات
متويل حضور مشاركني

أ-
ب-
ج-
د-
ھ-

ترتيبات دخول وسائل اإلعالم والعالقات بها
املوقع الشبيك الخاص باملؤمتر
وسائط التواصل االجتامعي
إرشاك وسائل اإلعالم
الشعارات والتوسيم

أ-
ب-
ج-

االجتامع الوزاري السابق ملؤمتر األطراف
اجتامعات ما قبل الدورات
االجتامعات التحضريية الخاصة باملجموعات
اإلقليمية

أ-

كيفية تنظيم الشحنات الخاصة مبكاتب أمانة
االتفاقية اإلطارية واألمم املتحدة
كيفية تنظيم تسليم اإلرساليات املشحونة

-3
-4

مسار زمني إرشادي لألعامل التحضريية
اتفاق البلد املضيف

-5

املراسم (الربوتوكول) والعالقات الخارجية

-6
-7
-8

تنظيم مكان انعقاد املؤمتر
األمن والسالمة
وسائل اإلعالم واالتصاالت

 -9إرشاك الهيئات التي لها صفة املرا ِقب
 -10خدمات الوثائق
 -11االجتامعات التحضريية املوضوعية

 -12اللوجستيات :الدليل األسايس بشأن "كيفية العمل"
ب-

7
8
9
10
12
12
12
13
13
15
15
17
18
19
19
21
23
23
23
23
26
27
28
30
31
31
31
32
33
33
33

ج-
د-
ھ-
و-
ز-
ح-

كيفية تنظيم استخدام املوظفني املحليني
املخصصني للمؤمتر
َّ
كيفية تنظيم خدمات اإلطعام
كيفية تدبري وسائط نقل محيل مالمئة
كيفية تحديد الفنادق وغريها من ترتيبات
اإلقامة املالمئة
كيفية تحديد خيارات مالمئة لفتح حساب مرصيف
أو دفع مبالغ بَدالت اإلقامة اليومية
كيفية تنظيم وسائط تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

رضنة"
 -13املؤمترات املستدامة و"الخ َ

34
35
36
37
38
40
41
42
44

أ-
ب-
ج-

استضافة حدّث هام يتَّسم باالستدامة
الحياد املناخي واملعاوضة
سمة بارزة خاصة :إدارة ترصيف النفايات (مساهمة
45
من الرابطة الدولية لترصيف النفايات الصلبة)

املرفقات

53

التحضري ملؤمتر األطراف /20اجتامع
املرفق األول:
األطراف  :10الهيكل التنظيمي ،بريو
منوذج نص لرسائل اإلعراب عن االهتامم
املرفق الثاين:
مواضيع رئيسية ميكن مناقشتها خالل
املرفق الثالث:
بعثات التخطيط
معلومات إضافية عن إجراءات التسجيل
املرفق الرابع:
منوذج رسالة إقرار بتسلُّم ترشيحات
املرفق الخامس:
املشاركني
مزيد من املعلومات عن إجراءات املراسم
املرفق السادس:
(الربوتوكول) والجزء الرفيع املستوى
استضافة األمني العام لألمم املتحدة
املرفق السابع:
منوذج صيغة إبالغ بشأن الجزء الرفيع
املرفق الثامن:
املستوى
منوذج استامرة تسجيل لحضور الجزء
املرفق التاسع:
الرفيع املستوى
منوذج جدول زمني محدَّد بتوقيت
املرفق العارش:
بالدقائق
املرفق الحادي عرش :االستعداد لبدء العمل بشأن املسائل ذات
الصلة باملنظامت املتمتِّعة بصفة املرا ِقب
املرفق الثاين عرش :إملاحات مفيدة بشأن خدمات اإلطعام
املرفق الثالث عرش :إرشاك املراقبني :أمثلة من مؤمترات سابقة
خاصة باالتفاقية اإلطارية
املرفق الرابع عرش :معايري مرجعية بشأن ترتيبات اإلقامة
يف الفنادق
املرفق الخامس عرش :التوصيات املتعلقة باالستدامة
للبلدان املضيفة

54
57
58
59
61
62
66
67
68
69
70
73
74
79
81

تصدير
فتوسعت
تغي املناخ بوترية من ٍّو مطَّرد خالل العقدين املاضيني – َّ
لقد تط َّورت مؤمترات األمم املتحدة بشأن ُّ
من جلسات عمل صغرية ليك تصبح أكرب املؤمترات السنوية التي تُعقَد حاليًّا برعاية األمم املتحدة ،وباتت
اآلن من ضمن أكرب االجتامعات الدولية يف العامل .وكذلك أصبحت املفاوضات الحكومية الدولية ،يف سياق
تغي املناخ ،تتَّسم بقدر متزايد من التعقُّد وتشمل عددا ً متزايدا ً دامئاً
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
من املسؤولني من الحكومات من جميع بلدان العامل ،إضاف ًة إىل أعداد ضخمة من ممثِّيل هيئات املجتمع
املدين ووسائل اإلعالم واألخبار العاملية.
وقد ازدادت أيضاً عىل نحو شديد التح ِّديات التنظيمية واإلدارية واإلمدادية (اللوجستية) التي تكتنف
استضافة هذه املؤمترات .وأصبح مستوى املوارد املالية وموارد إدارة االتصاالت والتعاون الداخيل ،الالزم
تغي املناخ  -أحياناً يُشار إىل هذا املؤمتر باسمه
الستضافة ِّ
أي مؤمتر ناجح من مؤمترات األمم املتحدة بشأن ُّ
ِّ
مصاف جهد تعاوين عىل الصعيد الوطني
املخترص (مؤمتر األطراف) – يرقى يف ما يتطلَّبه من املوارد إىل
بأجمعه من ِقبل البلد املضيف.
تغي املناخ ،بفضل دعم مايل سخي من حكومة قطر،
وقد أَع َّدت أمان ُة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
الدليل ليكون أدا ًة مرجعي ًة عملي ًة ملساعدة حكومات البلدان املضيفة عىل التص ِّدي للتح ِّديات التنظيمية
َ
هذا
الدليل مق ِّدم ًة عملي ًة للبلدان
ُ
تغي املناخ .ويتض َّمن
الضخمة التي تواجهها عند استضافة املفاوضات بشأن ُّ
التي تستع ُّد الستضافة هذه املفاوضات ،ويق ِّدم كذلك أدا ًة مرجعي ًة للبلدان التي قد تنظر يف عرض استضافة
ٍ
معلومات مستفيض ًة وتفصيلي ًة عن طائفة متن ِّوعة من املسائل
الدليل
ُ
هذه املفاوضات يف املستقبل .ويعرض
ويبي بوضوح كثريا ً من الدروس املتعلَّمة وأفضل املامرسات املتَّبعة املستخلَصة من عمل
التنظيمية واإلداريةِّ ،
حكومات مضيفة سابقة.
برنامج خدمات املؤمترات التابع ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
وبغية استهالل هذا الجهدَ ،عق َد
ُ
تغي املناخ حلق َة عملٍ الستثارة األفكار – حول «كيفية تنظيم مؤمترات األطراف» – يف بون يف أوائل عام .2013
ُّ
وجمعت حلق ُة العمل ممثِّلني من  11حكوم ًة مضيف ًة ملؤمترات أطراف سابقة ،وعددا ً من كبار موظفي األمم
تغي املناخ ،لتبيان خرباتهم وتبادل
املتحدة وبرنامج الخدمات من أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
اآلراء وتقديم ُمدخَالت اسرتاتيجية من أجل إدراجها يف الدليل .وقد ركَّزت املناقشات التي دارت عىل طائفة
متن ِّوعة من التح ِّديات التنظيمية ،بغية تحديد املامرسات الج ِّيدة والسياسات العامة التي تُتَّ َبع.
الدليل
ُ
ومن خالل مساعدة البلدان املضيفة عىل تنظيم اجتامعات أكرث كفاء ًة وفعالية ،يُؤمل أن يساعد هذا
تغي املناخ والوفاء باألهداف والغايات املتوخَّاة
األطر َاف عىل رفع مستوى تعاونهم عىل الصعيد الدويل بشأن ُّ
تغي املناخ وبروتوكول كيوتو.
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ

سلوى َّ
دللة
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شكر وتقدير
تغي املناخ.
دليل كيفية تنظيم مؤمترات األطراف هو منشور صادر عن أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
السخي من أجل إعداد هذا املنشور .وتطلَّب
وقد ق َّدمت حكوم ُة قطر قدرا ً جديرا ً باالعتبار من الدراية والدعم املايل
ِّ
هذا الدليل – عىل غرار املؤمترات التي يصفها – جهدا ً جامع ًّيا وطيدا ً ،شارك فيه أفراد كثريون لوالهم ملا أمكن االضطالع
بهذا املرشوع.
ووردت مساهامت هامة ومنظورات متع ِّمقة من املشاركني يف حلقة عمل بون حول «كيفية تنظيم مؤمترات األطراف»،
التي جمعت ممثِّلني من مؤمترات سابقة ومن هيئات تابعة لألمم املتحدة ،ومنهم :رضا إبراهيم عيل ،وعالء املومان،
وماريا هون-بريغهورن ،وأُمبريتو كادامورو ،وفالدميري غراتشيف ،وأسوغان موديل ،وكيفني أوهانلون ،وسفيند أولِّينغ،
وإرنيستو سيسبيديس أوروبيزا ،وأتيليو سافينو ،وها َرلد شوتس ،وراجيش سيث ،ومايكل َستكليف ،ورودي فان-
املنسقتان كريستينا ِ
جانسن وباربرا فو ِغل من مؤسسة أدفايا للحلول
دايك .وقامت مبهام تيسري شؤون حلقة العمل ِّ
الخاصة بالتن ُّوع.
ٍ
غنى عنها بشأن
تغي املناخ
كام ق َّدم موظفون من أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
مساهامت أساسي ًة ال ً
مجاالت خربتهم االختصاصية ،إضاف ًة إىل تعليقات مفيدة عىل جميع أقسام الدليل ،ومنهم :بِرناردو ِ
بوخن-ريغازوين،
وجيون بَدهورام ،وألكساندر دميييس ،وبهافا دونغانا ،والليت دويفيدي ،وميغومي إندو ،ودراغوسالف جانوفيتش،
وجون كياري ،وجولييت كيغوندو ،وسانجاي بادمانابان ،وهوراتشيو بيلوفُّو ،وألكساندر ساير ،وهيدفيغ ساندوفال،
وغ َريْس سميث ،وناتايل سنايدر ،وفينيت توبا ،وفريا-لني واتسون ،ودنيس فينكلر.
وق َّدم ريتشارد كينيل ،نائب األمني التنفيذيُ ،مدخَالت وتعليقات بشأن مرشوع مخطوطة الدليل.
كل من ساشا شرتبول وسيمون سفيديرسيك دعامً إداريًّا ولوجستيًّا لحلقة العمل وللدليل أيضاً .وقام ماركوس
وق َّدم ٌّ
ريتشاردسون بتحرير مرشوع مخطوطة الدليل.
كل من هرني دالَّل وهالة كيالين وجياو تانغ إسهامات ق ِّيمة للدليل.
كام ق َّدم ٌّ
وقد قُ ِّدم الكثري من الصور الفوتوغرافية عىل سبيل املجاملة من املعهد الدويل للتنمية املستدامة.
ُعب بالرضورة عن وجهات النظر أو السياسات العامة لدى أمانة
وينبغي أن يُشار إىل أ َّن محتويات هذا املنشور ال ت ِّ
تغي املناخ ،وال املساهمني فيه من املنظامت أو األفراد.
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ

فريق إنتاج الدليل
رئيسة املرشوع
كبري املح ِّررين
التصميم
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املنسقة ،برنامج خدمات املؤمترات
سلوى َّ
دللةِّ ،
تشاد كاربنرت
تريي جيفونس

مبادئ أساسية للبلدان المضيفة
استضافة مؤمترات األمم املتحدة بشأن
تغي املناخ هو تحدٍّ ضخم – لكنه
ُّ
ُم ْجزٍ .فإ َّن هذه املؤمترات هي اآلن أكرب
املفاوضات الدولية السنوية يف إطار األمم
املتحدة ،ومن ضمن أكرب االجتامعات
الدولية يف العامل .ومن الرضوري أن تق ِّدر
البلدا ُن املضيفة ضخامة حجم املهمة
حق قدرها :إ َّن تحقيق
املضطلع بها َّ
النجاح فيها يستدعي َ
بذل جهد تعاوين
منسق عىل املستوى الوطني.
َّ

الوقت له قيمة جوهرية .خالل حلقة عمل
بون «كيفية تنظيم مؤمترات األطراف»،
ش َّدد العديد من ممثِّيل بلدان مضيفة
سابقة عىل أهمية املبادرة إىل التخطيط
املبكِّر ،ومت َّنوا ،من خالل الرجوع إىل
التجارب املاضية ،لو أنهم بارشوا التخطيط
يف وقت أبكر واستفادوا عىل نحو أفضل
من الوقت املتاح .وينبغي للبلدان املضيفة
أن تبارش عملياتها التخطيطية يف أبكر وقت
ممكن ،وأن تعمل بتواصل وثيق مع أمانة
تغي
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
املناخ يف جميع مراحل عملية التخطيط.

ينبغي للبلدان املضيفة أن تتف َّهم متاماً
العالقة بني املفاوضات املوضوعية
واملسائل التنظيمية .فإ َّن حصيلة النتائج
املوضوعية املتوقَّعة هي التي سوف
أي أعداد الحارضين
تشكِّل املؤمتر – ْ
والخدمات والتدابري األمنية الالزمة ،وكذلك
عدد الدبلوماسيني الرفيعي املستوى
ورؤساء الدول الحارضين .وينبغي لألفرقة
التنظيمية واإلدارية أن تعمل بتعاون وثيق
مع رئاسة املؤمتر ومع الفريق التفاويض.

جعل اتفاق البلد املضيف خريطة الطريق
إىل النجاح .ذلك أل َّن اتفاق البلد املضيف
يُريس البني َة اإلطاري َة القانوني َة الالزم َة
لتنظيم املؤمتر يف البلد املضيف ،ويوفِّر
األساس الذي يستند إليه أكرث املسائل
َ
التنظيمية والتخطيطية املعنية .ومن ث َ َّم
فإ َّن اتفاق البلد املضيف من شأنه أن يكون
عامالً حاسامً من عوامل النجاح ولسوف
يحتاج يف نهاية املطاف إىل ترجمته إىل
حقائق عىل أرض الواقع.

نظام املراسم (الربوتوكول) الصحيح هو
شأن ذو أهمية دامئاً .يتطلَّب املؤمتر
الناجح تعاوناً ومهني ًة عىل مستوى رفيع
من جانب جميع املشاركني يف بيئة متع ِّددة
األطراف – الحكومات الوطنية ،واملنظامت
الدولية واملنظامت غري الحكومية ومنظومة
األمم املتحدة .وهذا كثريا ً ما يتطلَّب كذلك
فهامً متع ِّمقاً ملختلف طبقات نظام املراسم
املتتابعة والقواعد الدبلوماسية الشكلية.
ومن امله ِّم أن يعمل البلد املضيف بتعاون
وثيق مع أمانة املؤمتر ،وأن يكون توزيع
يل الوضوح.
العمل ج َّ

مشاركة هيئات املجتمع املدين عنرص
أسايس جدًّ ا – فهي عيون العامل وآذانه.
فينبغي للبلدان املضيفة أن تع ِّزز
اسرتاتيجي ًة تش ِّجع عىل مشاركة املجتمع
املدين عىل نطاق واسع ،تستند إىل مبادئ
الشفافية واالنفتاح والشمول للجميع بال
إقصاء .ويف السنوات األخرية ،أخذت بلدا ٌن
مضيفة تنفِّذ عملي ًة استباقي ًة تشاورية فيام
بني مختلف جامعات أصحاب املصلحة
املعنيني ،عىل املستويني الوطني والدويل،
ترمي إىل العمل عىل تعبئة الدعم من أجل
املؤمتر.

مشاركة وسائل اإلعالم وتسهيلها عنرص
رضوري جدًّ ا .فإ َّن الصحافة ووسائل اإلعالم
هام الواسطة التي تُروى من خاللها قصة
املؤمتر إىل العامل .ومن ث َ َّم فإ َّن التعاون
الوثيق يف العمل بني أمانة املؤمتر والبلد
املضيف عامل أسايس لتشكيل وتنسيق
توقيت الرسائل التي يو ِّجهها املؤمت ُر عرب
رضوري أيضاً إلدارة
وسائل اإلعالم .وهو
ٌّ
ترتيبات مشاركة ممثِّيل وسائل اإلعالم.

ترتيبات اإلقامة متثِّل دامئاً تحدِّ ياً .فإ َّن
ضامن توافر فنادق مالمئة معقولة التكلفة
قريبة املوقع وغري ذلك من أنواع ترتيبات
اإلقامة واملعيشة لعرشات اآلالف من
املشاركني ميكن أن ميثِّل تح ِّدياً كبريا ً.
وإضاف ًة إىل ذلك ،فإ َّن البلد املضيف
كثريا ً ما تكون لديه سلطة محدودة عىل
املساومة مع الفنادق اململوكة من القطاع
الخاص .وقد أوصت بلدا ٌن مضيفة سابقة
باملبادرة إىل التخطيط املبكِّر وباستخدام
تتول ترتيبات الحجز يف هذا
وكالة مركزية َّ
الخصوص.

ليس من السهل أن نكون يف وضعية
خرضاء .ذلك أل َّن املؤمترات تولِّد قدرا ً كبريا ً
من انبعاثات غازات الدفيئة (االحتباس
الحراري) .ومن الرضوري أن تتَّخذ البلدا ُن
املضيفة تداب َري استباقي ًة من أجل تحقيق
الحياد الكربوين .وسوف تثري هيئات
املجتمع املدين ووسائل اإلعالم أسئل ًة
شديد ًة بشأن جوانب االستدامة البيئية
ذات الصلة باملسائل التنظيمية املتعلقة
باملؤمتر ،بدءا ً من مفاوضات الكربون
وحتى إدارة ترصيف النفايات .وال ب َّد
للبلدان املضيفة أن تكون مستع َّد ًة عىل
نحو ج ِّيد لإلجابة عن تلك األسئلة.
5

1
مقدمة
ِّ
الدليل عن إدارة املؤمترات من أجل تقديم
َ
تغي املناخ هذا
أَعدَّ ت أمان ُة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
أي الدورات التفاوضية ملؤمتر
املساعدة إىل الحكومات يف استضافة مؤمترات األمم املتحدة بشأن ُّ
تغي املناخ – ْ
تغي املناخ ومؤمترات األطراف العاملة بوصفها اجتامعات
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
األطراف يف بروتوكول كيوتو (والتي كثرياً ما يُشار إليها معاً باختصار باسم مؤمتر األطراف) .وميكن القول بعبارة
أخرى بأنَّ الدليل يعرض مقدِّ م ًة عملي ًة للبلدان املضيفة عن «كيفية تنظيم مؤمترات األطراف» .كام يقدِّ م
ٍ
ويبي بوضوح كثرياً من الدروس
معلومات مستفيض ًة عن طائفة متن ِّوعة من املسائل التنظيمية واإلداريةِّ ،
املستفادة وأفضل املامرسات املستخلَصة من بلدان مضيفة سابقة.
حلقة عمل بون :كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
برنامج خدمات املؤمترات
بغية استهالل إعداد هذا الدليلَ ،عقد
ُ
تغي املناخ
بشأن
اإلطارية
التابع ألمانة اتفاقية األمم املتحدة
ُّ
حلق َة عمل الستثارة األفكار حول «كيفية تنظيم مؤمترات
األطراف» – يف بون يف أيار/مايو  .2013وجمعت حلق ُة العمل
ممثِّيل بلدان مضيفة ألحد عرش مؤمترا ً من مؤمترات األطراف
السابقة ،وعددا ً من كبار موظفي األمم املتحدة وموظفي
برنامج الخدمات من أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغي املناخ ،لتبيان خرباتهم وتبادل اآلراء وتقديم ُمدخَالت
بشأن ُّ
اسرتاتيجية من أجل الدليل .وقد ركَّزت املشاورات التي دارت
عىل طائفة متن ِّوعة من التحدِّيات التنظيمية ،بغية تحديد
املامرسات الج ِّيدة والسياسات العامة التي تُتَّ َبع ،من أجل
تقديم املساعدة إىل البلدان املضيفة يف املستقبل.
مشاركون يف حلقة عمل
بون «كيفية تنظيم مؤمترات
األطراف» يتشاركون يف تجاربهم
ودروسهم املستفادة.
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ٌ
فصول كثرية من هذا الدليل نُبذ ًة من «إملاحات
وتتض َّمن
نصائح
تكون
أن
بها
د
قص
ي
–
بون»
عمل
حلقة
من
مفيدة
ُ َ
َ
رصيح ًة ومسا ِعد ًة للمضيفني يف املستقبل مستخلَص ًة من
ٍ
بلدان مضيفة سابقة .ويتض َّمن الدليل أيضاً
إسهامات تفصيلي ًة
من رؤساء مشاريع تنظيم مؤمترات األطراف يف اتفاقية األمم
تغي املناخ عن مجاالت خربتهم
املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
االختصاصية – بخصوص مسائل العالقات الربوتوكولية
والخارجية ،واملراقبني ،ولوجستيات املؤمترات ،واالستدامة
رضنة يف التنمية ،وتكنولوجيات املعلومات
البيئية والخ َ
واملسائل ذات الصلة بوسائل اإلعالم.

 2االستعداد للبدء
تغير المناخ:
أ -مؤتمر األمم المتحدة بشأن ُّ
ما هو مؤتمر األطراف/اجتماع األطراف؟

تغي املناخ هي يف صدارة
إ َّن مؤمترات األمم املتحدة بشأن ُّ
املنتديات العاملية للمناقشات املتعدِّدة األطراف بشأن مسائل
كل عام يف أماكن
تغي املناخ .وهذه املؤمترات التي ت ُعقد عاد ًة َّ
ُّ
مختلفة يف جميع أنحاء العامل ،يُدعى إىل عقدها مبقتىض اتفاقية
تغي املناخ (باملخترص اإلنكليزي:
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
 ،)UNFCCCوهي معاهد ٌة دولية اعتُمدت يف عام .1992
ُ
الرئييس املنشود من هذه املعاهدة هو «تثبيت تركيزات
والهدف
ُّ
غازات الدفيئة يف الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخُّل
خطري من جانب اإلنسان يف النظام املناخي».
تغي املناخ ،اتَّفقت
ومبقتىض اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
الحكومات عىل التعاون عىل النظر فيام ميكنها القيام به من أجل
وتغي املناخ
الح ِّد من ازدياد درجات الحرارة العاملية املتوسطة ُّ
الناتج عن هذا االزدياد ،والتصدِّي للتأثريات التي ترتت َّب عليه.
ومن ث َ َّم فإ َّن هذه املؤمترات السنوية تؤدِّي مها َّم االجتامعات
الرسمية لألطراف يف االتفاقية اإلطارية (وتُعرف باسم مؤمترات
األطراف – باملخترص اإلنكليزي )COP :لتقييم التقدُّم الذي
أحرزته يف هذا الصدد.
ويف عام  ،2005دخل ح ِّيز النفاذ بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية
تغي املناخ .ومنذ ذلك الحني،
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
أصبحت دورات هذه املؤمترات تشتمل عىل دورات مؤمتر
(أي ما يُعرف باسم مؤمتر األطراف
األطراف يف بروتوكول كيوتو ْ
العامل بوصفه اجتامع األطراف يف بروتوكول كيوتو – املخترص
اإلنكليزي ،)CMP :التي تجري مقرتن ًة بالتزامن مع دورات
مؤمتر األطراف.
وتشتمل دورات هذه املؤمترات أيضاً عىل دورات الهيئتني
الفرعيتني الدامئتني – وهام الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية ( ،)SBSTAوالهيئة الفرعية للتنفيذ (،)SBI
مخصص .وتدعم أمان ُة اتفاقية
أي فريق تفاويض َّ
وكذلك دورات ِّ
تغي املناخ جمي َع املؤسسات
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
املشمولة يف املفاوضات ،وكذلك مكتب مؤمتر األطراف/اجتامع
األطراف ،والهيئة التنفيذية التي ت ُسدي املشورة إىل رئيس املؤمتر
بشأن املسائل التنظيمية.
توسعت هذه املؤمترات بوترية مطَّردة يف العقدين
وقد َّ
الزمنيني املاضيني ،وباتت اآلن أكرب االجتامعات السنوية التي
تدعو إىل عقدها األمم املتحدة .ويحرض بانتظام دورات
مؤمتر األطراف واجتامع األطراف كبا ُر الشخصيات الرفيعة
ورؤساء دول أو حكومات من جميع أنحاء العامل .وإضاف ًة
إىل املندوبني الحكوميني ،تجتذب هذه املؤمترات عددا ً
كبريا ً من ممثِّيل هيئات املجتمع املدين ،وكذلك الكثري من
وكاالت اإلعالم العاملية ،حيث يحرض هذه الدورات عدد يبلغ
املتوسط ،يحرض املؤمترات
 4 000ممثِّل لوسائل اإلعالم .ويف
ِّ
تقريباً  7 000مشارك من منظامت لديها صفة مرا ِقب معت َمد،
مم ترتاوح نسبته بني  40يف املائة و 60يف املائة من إجاميل
َّ
عدد املشاركني فيها.

اتفاقية األمم المتحدة
تغير المناخ
اإلطارية بشأن ُّ
وبروتوكول كيوتو
االتفاقية اإلطارية ،التي يبلغ عدد األطراف فيها حاليًّا
مم يجعل العضوية فيها شبه عاملية ،هي
 195طرفاً َّ
املعاهدة األُم لربوتوكول كيوتو املعت َمد عام  .1997ومبقتىض
الربوتوكول ،يقع حاليًّا عىل عاتق  37دولةً ،معظمها
من البلدان الصناعية ،التزامات قانونية بشأن الح ِّد من
االنبعاثات وخفضها .ويوجد حاليًّا  192طرفاً ( 191دول ًة
ومنظمة تكامل اقتصادي إقليمي واحدة) يف بروتوكول كيوتو
امللحق باالتفاقية اإلطارية.

مؤتمر األطراف
مؤمتر األطراف هو الهيئة العليا التخاذ القرارات ،التابعة
لالتفاقية .وجميع الدول التي هي أطراف يف االتفاقية ممثَّلة
يف مؤمتر األطراف ،الذي يستعرض األطر ُاف خالله مسا َر
وأي صكوك قانونية أخرى يعتمدها مؤمتر
تنفيذ االتفاقية ّ
األطراف ،ويتَّخذون القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذ االتفاقية
تنفيذا ً ف َّعاالً ،مبا يف ذلك الرتتيبات املؤسسية واإلدارية الالزمة
يف هذا الخصوص.

اجتماع األطراف
إ َّن مؤمتر األطراف يقوم أيضاً مبهام «اجتامع األطراف يف
بروتوكول كيوتو» .وجميع الدول التي هي أطراف يف
بروتوكول كيوتو ممثَّلة يف اجتامع األطراف ،يف حني أ َّن الدول
ويتول
َّ
التي ليست أطرافاً فيه ميكنها أن تشارك بصفة مراقبني.
اض تنفيذ بروتوكول كيوتو واتخاذ
اجتام ُع األطراف استعر َ
القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذه عىل نحو ف َّعال.

وعىل سبيل املثال ،فإ َّن مؤمتر األطراف /15اجتامع األطراف ،5
والذي كان أكرب مؤمتر يف مسار عملية االتفاقية اإلطارية حتى
هذا التاريخ ،اجتذب قرابة  115قائدا ً من العامل أجمع إىل ُجزئه
مم جعله أكرب تج ُّمعات قادة العامل قاطب ًة
الرفيع املستوىَّ ،
التي ُعقدت خارج املق ِّر الرئييس لألمم املتحدة يف نيويورك .وقد
تقدَّم بطلبات االعتامد أكرث من  40 000شخص ،م َّمن ميثِّلون
الحكومات واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية
الدولية ووكاالت اإلعالم وهيئات األمم املتحدة.
وقد لجأت أمانة االتفاقية اإلطارية منذ ذلك الحني إىل تطبيق
«عملية تحديد العدد األقىص» بشأن االعتامدات من أجل ضامن
تناسب نظامي بني عدد املشاركني والقدرة االستيعابية يف مكان
انعقاد املؤمتر (انظر الباب ( 5أ)).
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

أعداد المشاركين في دورات مؤتمر األطراف/اجتماع األطراف
مؤمتر األطراف /16
اجتامع األطراف 6

مؤمتر األطراف /17
اجتامع األطراف 7

مؤمتر األطراف /18
اجتامع األطراف 8

الدول األطراف والدول املتمتِّعة بصفة املرا ِقب

5 192

5 413

4 356

وحدات وهيئات األمانة العامة لألمم املتحدة

265

297

209

املتخصصة واملنظامت ذات الصلة بها
الوكاالت
ِّ

210

258

135

املنظامت الحكومية الدولية

351

484

329

املنظامت غري الحكومية

4 560

4 772

3 292

مجموع املنظامت املتمتِّعة بصفة املرا ِقب

5 386

5 811

3 965

وسائل اإلعالم

1 270

1 265

683

مجموع عدد املشاركني

11 484

12 489

9 004

ب -تنظيم الدورات :كيف تعمل
هذه المؤتمرات؟

تغي املناخ أكرث الجداول
لدى مؤمترات األمم املتحدة بشأن ُّ
بأي مؤمترات أخرى يف العامل.
الزمنية ثقالً باألعامل مقارن ًة ِّ
وبحسب ما هو مألوف ،ت ُعقد الدورات االعتيادية ملؤمتر
كل عام؛ وتجتمع عاد ًة الهيئة
األطراف واجتامع األطراف مر ًة يف ِّ
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ
(وهام الهيئتان الفرعيتان الدامئتان) مرتني يف السنة ،إحداهام
بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف .وتُق َّرر
عاد ًة مواعي ُد هذه الدورات قبل خمس سنوات من انعقادها.
واشتملت الدورات السابقة أيضاً عىل دورات أفرقة عاملة
مخصصة .أ َّما بالنسبة إىل مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف 8
َّ
يف الدوحة ،فقد اشتمل جدوله الزمني عىل ما مجموعه سبع
هيئات منفصلة.
ويشتمل الجدول الزمني للمؤمتر يف املقام األول عىل جلسات
(أي جلسات عامة للمؤمتر بكامل هيئته و»أفرقة
عمل مفتوحة ْ
اتصال») وعىل جلسات تفاوض مغلقة (مشاورات غري رسمية،
وأفرقة ما يُس َّمى «أصدقاء الرئيس» ،وأفرقة الصياغة ،وغريها).
أ َّما الجزء الرفيع املستوى ،وهو يُعقد عاد ًة يف األيام األربعة
النهائية من املؤمتر ،فيشتمل عىل كلامت يديل بها رؤساء الدول
أو الحكومات ،وكذلك كبار املوظفني املسؤولني يف األمم املتحدة،
مشاركون يصفِّقون العتامد
خطة عمل بايل أثناء مؤمتر
األطراف /13اجتامع األطراف ،3
الذي ُعقد يف بايل ،إندونيسيا،
يف عام .2007

يعب عن أبرز سامت مناقشات املائدة املستديرة
وكثريا ً ما ِّ
عىل املستوى الوزاري.

كيف يصبح بلدٌ ما بلداً مضيفاً؟
يجري ُ
تداول دورات رئاسة مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف،
وكذلك يف األحوال النمطية ُ
تداول املسؤولية عن استضافة
املؤمتر ،بالتناوب بني املجموعات اإلقليمية الخمس يف
األمم املتحدة ،وهي:
مجموعة الدول األفريقية
(دورات مؤمتر األطراف  ،2مؤمتر األطراف  ،7مؤمتر األطراف /12
اجتامع األطراف  ،2مؤمتر األطراف /17اجتامع األطراف )7
مجموعة دول آسيا واملحيط الهادئ
(دورات مؤمتر األطراف  ،3مؤمتر األطراف  ،8مؤمتر األطراف /13
اجتامع األطراف  ،3مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف )8
مجموعة دول أوروبا الرشقية
(دورات مؤمتر األطراف  ،5مؤمتر األطراف  ،9مؤمتر األطراف /14
اجتامع األطراف  ،4مؤمتر األطراف /19اجتامع األطراف )9
مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي
(دورات مؤمتر األطراف  ،4مؤمتر األطراف  ،10مؤمتر األطراف /16
اجتامع األطراف  ،6مؤمتر األطراف /20اجتامع األطراف )10
مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
(دورات مؤمتر األطراف  ،1مؤمتر األطراف  ،6مؤمتر األطراف /11
اجتامع األطراف  ،1مؤمتر األطراف /15اجتامع األطراف ،5
مؤمتر األطراف /21اجتامع األطراف )11
أي بلد من
ويَع ِقد أعضا ُء املجموعات اإلقليمية مشاورات لتقرير ِّ
عرض استضاف ٍة باسم املجموعة.
منطقتهم اإلقليمية سوف يقدِّم َ
رئيس املجموعة اإلقليمية هذه
ولدى االتفاق عىل ذلك ،يرسل ُ
املعلومات رسم ًّيا إىل أمانة االتفاقية اإلطارية .وهذا التقديم
الرسمي للمعلومات يُعرف باسم «اإلعراب عن االهتامم» (انظر
املرفق الثاين).
ث َّم يعتمد مؤمت ُر األطراف قرارا ً ،وعنوانه يكون عاد ًة «مواعيد
العرض املقدَّم
الدورات املقبلة وأماكن انعقادها» ،يقبل فيه
َ
رهناً بتأكيده من جانب مكتب مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف.
لتقص الحقائق إىل البلد املضيف
وبعد ذلك ،ت ُو ِفد األمان ُة بعث ًة ِّ
املأمول ،وذلك لتقرير أ َّن «جميع العنارص اللوجستية والتقنية
واملالية الستضافة الدورتني متوافرة» .ث َّم تقدِّم تقريرا ً إىل مكتب
املؤمتر مب ِّكرا ً يف مطلع العام (الربع األول).
وينبغي اإلشارة إىل أنَّ توقيت هذه الخطوات ميكن أن يختلف
تبعاً لوقت تقديم عرض االستضافة .وإضاف ًة إىل ذلك ،ينبغي
اإلشارة أيضاً إىل أ َّن القرار بقبول عرض االستضافة يتَّخذه مؤمت ُر
األطراف ،ال أمان ُة االتفاقية اإلطارية.
وتُعت َمد مسبقاً مواعيد الدورات التي ت ُعقد مستقبالً خالل
فرتة خمس سنوات .وتُختار املواعيد مسبقاً ،وذلك ملساعدة
الحكومات عىل إعداد جداولها الزمنية ،وعىل اجتناب التضارب
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كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
االستعداد للبدء

مع مواعيد العطل الدينية الرئيسية وغريها من مناسبات
االجتامعات الرئيسية ذات الصلة باملوضوع.
مق َّررات حديثة العهد صادرة عن مؤمترات األطراف بشأن
«مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة»:
املق َّرر /28م أ 19-يف الوثيقة FCCC/CP/2013/10/Add.3
املق ِّرر /26م أ 18-يف الوثيقة FCCC/CP/2012/8/Add.3
املق ِّرر /19م أ 17-يف الوثيقة FCCC/CP/2011/9/Add.2
املق ِّرر /12م أ 16-يف الوثيقة FCCC/CP/2010/7/Add.2
ج -البلد المضيف واألمانة :جهد جماعي

كل منهام يف
الرشاكة بني البلد املضيف واألمانة – حيث يعمل ٌّ
الخاصني بالقيادة بطريقة تعاونية – هو عامل أسايس
قطاعيهام
َّ
تغي املناخ.
بشأن
املتحدة
األمم
ات
ر
مؤمت
من
ناجح
مؤمتر
إلنجاز
ُّ
وحسبام ذكرته بلدا ٌن مضيفة سابقة ،تتطلَّب هذه املؤمترات
مستوى غري مسبوق من التعاون والتواصل ضمن إطار مختلف
إدارات حكومة البلد املضيف ،وكذلك مع نظرياتها يف األمانة.
وسوف يكون من الرضوري أن يكون لدى البلد املضيف
تف ُّهم واضح لذلك املقدار الضخم من املسؤوليات التنظيمية
يبي َمن يقوم بالعمل ،ومتى ،ومع َمن.
واإلدارية – عىل نحو ِّ
يخص
ويخص ُ
بعض املسؤوليات البل َد املضيف حرصا ً ،يف حني ُّ
ُّ
بعضُ ها اآلخر األمان َة مبفردها .ومنذ البدء يحتاج البلد املضيف
إىل تكوين فهم راسخ لتوزيع العمل بشأن املسائل التنظيمية،
مع الحرص يف الوقت نفسه عىل تقدير رضورة العمل الجامعي
والتشارك يف املعلومات يف الوقت املناسب مع األمانة أثناء تقدُّم
مسار األعامل التحضريية للمؤمتر.
والخطوة األوىل هي أن يبارش البل ُد املضيف وض َع خطَّته
وتنظيم ترتيباته .وعىل سبيل املثال ،يف التحضري لدورة مؤمتر
األطراف  /20اجتامع األطراف  ،10أعدَّت حكوم ُة بريو بني ًة
لكل املستويات الحكومية ،واستُخدمت فيها
تنظيمي ًة شامل ًة ِّ
ع َّد ُة أفرقة عاملة متعدِّدة القطاعات (انظر املرفق األول).

االستعداد للبدء :إلماحات مفيدة
من حلقة عمل بون
ينبغي للبلدان املضيفة يف املستقبل أن تتف َّهم متاماً العالقة بني املناقشات املوضوعية
واملسائل التنظيمية .فقد الحظ كثريون من املشاركني يف حلقة العمل أ َّن حصيلة النتائج

املتوقَّعة تشكِّل املؤمتر بأجمعه وتقود مسار العملية اللوجستية – وذلك أل َّن لها تأثريا ً عىل عدد
املشاركني ،والخدمات والتدابري األمنية الالزمة ،وعدد الدبلوماسيني الرفيعي املستوى ورؤساء الدول
والحكومات الذين يحرضون املؤمتر .ولذلك ينبغي للمضيفني أن يقيِّموا بعناية وضعية العملية
كل مستوى ممكن.
الجارية يف ِّ

ينبغي للبلدان املضيفة أن تنظر يف مسألة القيام بخطوات من أجل «جمع املعلومات
كل مرحلة .وإضاف ًة إىل العمل مع مندويب األطراف ،ميكن للبلدان املضيفة أن
االستخبارية» يف ِّ

ترسل أيضاً سفريا ً أو مبعوثاً إىل مختلف العواصم من أجل التباحث بشأن حصيلة النتائج التي ميكن
توقُّعها ،وتوضيح وجهات النظر بشأن مسار العملية املتوقَّعة ،وتيسري تحصيل النتائج املوضوعية
خالل الدورة .كام ينبغي للبلدان املضيفة أن تعمل أيضاً عىل نحو وثيق مع أمانة االتفاقية اإلطارية
يف جميع مراحل العملية.

ميكن للبلدان املضيفة أن تستعلم عن املسائل املوضوعية من خالل مقاربتها عىل مستويني –

من خالل تقييم الجو السيايس املحيط بواسطة املكاتب الخارجية ،ومن خالل العمل عىل نحو وثيق
مع وفودها الوطنية هي .وعىل سبيل املثال ،أنشأ أحد البلدان املضيفة يف الفرتة األخرية ما يُس َّمى
يخص اللوجستيات
«مركز أعصاب» أو غرفة عمليات مركزية من أجل تَت ُّبع مسار التط ُّورات ،فيام ُّ
واملناقشات املوضوعية عىل ح ٍّد سواء.

ينبغي للبلدان املضيفة يف املستقبل أن تعمل عىل نحو وثيق مع آخر بلد استضاف

مؤمتراً لألطراف .يف السنوات األخرية ،عمد البلد املضيف املقبل إىل السعي بنشاط إىل التامس
املشورة من البلد املضيف السابق ،بصفة رسمية وبصفة غري رسمية عىل ح ٍّد سواء وكذلك عىل
مستويات متعدِّدة .وهذه املشاورات تؤث ِّر يف القرارات التي تُتَّخذ بشأن طائفة متن ِّوعة من املسائل
اللوجستية/التنظيمية ،ومنها مثالً تحديد العدد األقىص للمشاركني يف مباين مكان املؤمتر ،ومواصفات
االتفاق مع البلد املضيف ،وميزانية املؤمتر.

ينبغي للبلدان املضيفة أن تنظر أيضاً يف استضافة حلقة عمل تخطيطية عىل املستوى

الوطني .كخطوة أوىل ،ميكن للبلد املضيف القادم أن يدعو إىل عقد حلقة عمل تجمع ممثِّلني لبلدان
مضيفة سابقة والهيئات املناظرة فيها بخصوص الدورة املرتقبة .وذلك أل َّن من شأن عقد اجتامع بينهم
وجهاً لوجه وإجراء مناقشة رصيحة معهم أن يجيبا عن كثري من األسئلة الهامة يف هذا الخصوص.
ينبغي التخطيط مسبقاً إىل أبعد مدى ممكن .التخطيط مسبقاً قبل سنتني هو األسلوب املثايل
ولكنه ال يُتَّ َبع عادةً .ويف املقابل ،استذكرت بلدان مضيفة سابقة كثرية أنها بعد أن اتَّفقت عىل
استضافة مؤمتر األطراف ،قضت الجزء املبكِّر من السنة التالية يف خوض معارك بشأن امليزانية.
وبحلول موعد َْي انعقاد دوريت الهيئتني الفرعيتني يف الفرتة بني أيار/مايو وحزيران/يونيه ،بدأت
«حل الذعر») .ث َّم يف الفرتة من حزيران/يونيه إىل أيلول/سبتمرب،
(أي َّ
تدرك متاماً جسامة املهمة ْ
املسائل
َ
وضعت صيغة اتفاق البلد املضيف .وحينذاك فقط ،أخذت الرئاسة املقبِلة تق ِّيم ج ِّديًّا
التفاوضية املوضوعية .ومن ث َ َّم فقد أُسديت املشورة إىل البلدان املضيفة يف املستقبل بأن تتج َّنب
فعالً هذا املشهد املتص َّور وأن تبادر إىل اتخاذ إجراءات العمل مب ِّكرا ً.

ينبغي املواظبة عىل التواصل الدائم مع الفريق التفاويض الوطني يف جميع مراحل عملية
التخطيط ،ألنَّ فريق التنظيم سوف يحتاج إىل «رباط وثيق» معهم .سوف يريد األشخاص

َ
الحصول عىل إجابات ،ولن مي ِّيزوا بني مختلف اإلدارات الحكومية – فسوف يسألون
املعنيون
فريق اللوجستيات عن املسائل املوضوعية ،والعكس بالعكس .وسوف يحتاج الفريقان كالهام إىل
َ
حل املشاكل
الحصول عىل إجابات جاهزة .وقد نصح أحد املشاركني يف الحلقة بقوله :إ َّن طريقة ِّ
اللوجستية تتمثَّل يف وجود «استشعار» الحساسيات السياسية الخاصة مبختلف األفرقة املعنية كلِّها.

ح َّذر بعض املشاركني يف الحلقة بأنه ينبغي املبادرة إىل إحباط املنازعات الداخلية مسبقاً.

فإ َّن الفريق الذي قدَّم العرض باستضافة املؤمتر لن يكون الجهة الوحيدة التي تقوم بتنفيذه؛ بل
أي وزارة شؤون البيئة
إ َّن مستويات حكومية مختلفة سوف تكون مشمول ًة يف ذلك منذ البداية – ْ
كل اإلدارات املعنية بالرضورة ،فلن تسري األعامل
ووزارة الشؤون الخارجية وغريهام .وما مل تشارك ُّ
التحضريية قُدماً .كام حذَّر بعضهم بشأن حدوث توت ُّر محت َمل بني اإلدارات ،ونصحوا البلدا َن
املضيف َة يف املستقبل مبعالجة هذه املسألة مب ِّكرا ً ،بدالً من انتظار نشوب ذلك التوتُّر.

9

 3مسار زمني إرشادي لألعمال التحضيرية
إ َّن توقيت األعامل التحضريية الستضافة مؤمتر لألمم املتحدة
تغي املناخ يعتمد عىل معرفة متى يقدِّم البلد املضيف
بشأن ُّ
عرضه الستضافته ومتى يقبله مؤمتر األطراف .والقصد من
املسار الزمني اإلرشادي التايل هو تزويد البلدان املضيفة
املحت َملة بلمحة إجاملية عن الخطوات الرئيسية يف عملية
التخطيط ،يف مشهد تص ُّوري (سيناريو) تقدِّم فيه تلك البلدان
(أي قبل سنة واحدة تقريباً
عرضاً باالستضافة يف السنة املقبلة ْ
من مبارشة األعامل التحضريية).

الوقت عامل جوهري
حتى مع وجود سنة كاملة باقية يف التقويم الزمني ،فإنَّ الوقت «الحقيقي» املتاح للتخطيط
كثرياً ما يكون قرابة تسعة أشهر فحسب .وذلك أل َّن فرتات االنقطاع يف التقويم الزمني – ومنها
مثالً مواسم العطالت – ميكن أن تُبطئ عملية التخطيط .وقد أوىص بشدَّة املشاركون يف حلقة
عمل بون بأن تبادر البلدان املضيفة املحت َملة يف املستقبل إىل تقديم عرض االستضافة يف أبكر
وقت ممكن .ومت َّنى أكرثهم لو أنهم كانوا قد بدأوا األعامل التحضريية يف وقت أبكر – ويف عامل
مثايل متص َّور ،من األفضل لو كان ذلك قبل سنتني.
وإذا كان لدى البلد املضيف أكرث من سنة للتخطيط ،فينبغي أن تركِّز إجراءاتُ العمل عىل
(أي إجراءات العمل من دون
األنشطة الداخلية وعىل التواصل مع مشاركني يف مؤمترات أخرى ْ
إرشاك األمانة ،التي سوف تكون منش ِغل ًة يف األعامل التحضريية للمؤمتر الراهن) .وميكن أن تشمل
إجراءات العمل الرئيسية :أنشطة إرشاك هيئات املجتمع املدين؛ ومناقشات امليزانية الداخلية؛
وإجراءات العمل الخاصة بالتواصل والتعاون مع حكومات أخرى؛ وضامن تنظيم مسار املشرتيات
واختيار مقدِّمي الخدمات.

مسار زمني إرشادي لألعمال التحضيرية -
العد التنازلي لأليام حتى موعد انعقاد المؤتمر
ُّ

485

يومًا قبل الموعد

365

يومًا قبل الموعد

275

يومًا قبل الموعد

185

يومًا قبل الموعد
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بني متوز/يوليه
وترشين األول/أكتوبر

لتقص
• إيفاد األمانة بعث ًة ِّ
الحقائق بنا ًء عىل دعوة من
البلد املضيف املحت َمل

ترشين الثاين/نوفمرب –
كانون األول/ديسمرب
• إعالن البلد املضيف
استضافة مؤمتر األطراف
يف السنة التالية

شباط/فرباير

• تنظيم إيفاد بعثة
التخطيط األوىل من جانب
األمانة إىل املدينة املضيفة
• استهالل املناقشات األوىل
بشأن اتفاق البلد املضيف،
ومكان انعقاد املؤمتر،
وتكنولوجيا االتصاالت،
والتدابري األمنية ،ووسائط
النقل وترتيبات الفنادق

أيار/مايو – حزيران/يونيه

• إيفاد البلد املضيف بعث ًة
تقني ًة إىل بون بخصوص دوريت
الهيئتني الفرعيتني والعمل
مع الفريق التنظيمي التابع
ألمانة االتفاقية اإلطارية
• التوقيع عىل اتفاق البلد
املضيف أثناء انعقاد دوريت
الهيئتني الفرعيتني يف بون
• ينبغي إتاحة معلومات عن
التأشريات والفنادق  -ينبغي
نرشها أثناء انعقاد دوريت
الهيئتني الفرعيتني يف بون

155

يومًا قبل الموعد

95

يومًا قبل الموعد

60

يومًا قبل الموعد

40

يومًا قبل الموعد

35

يومًا قبل الموعد

14

يومًا قبل الموعد

متوز/يوليه

• إيفاد األمانة بعثة
التخطيط الثانية إىل البلد
املضيف

6

أيام قبل الموعد

آب/أغسطس – أيلول/سبتمرب

4

 60يوماً قبل االفتتاح

2

• إيفاد األمانة بعثة التخطيط
الثالثة إىل البلد املضيف
بهدف إنجاز املرحلة النهائية
من عملية التخطيط

• إنجاز عقد الشحن
والتخطيط إلتاحة  10أيام
أخرى قبل أن تغادر بون
الشحنة األوىل التي تنقل
الحواسيب الخواديم

 40يوماً قبل االفتتاح

• الرشوع يف تجهيز املباين؛
وصول الحاسوب الخادوم
األول الخاص بأمانة االتفاقية
املخصص
اإلطارية إىل املبنى
َّ

أيام قبل الموعد

يومان قبل الموعد

في موعد
انعقاد المؤتمر

 35يوماً قبل االفتتاح

• وصول الفريق األسايس
التابع ألمانة االتفاقية
املخصص
اإلطارية إىل املبنى
َّ
من أجل الرشوع يف العمل
يف املوقع؛ غرفة الحاسوب
الخادوم جاهزة للعمل

إضافة
 4-3أيام

 6أيام قبل االفتتاح

• عقد اجتامعات تنسيقية قبل
الدورة بني املجموعات اإلقليمية،
وغريها من االجتامعات السابقة
للدورة ،ويف مكان انعقاد منفصل

 4أيام قبل االفتتاح

• مرحلة اختبار ملدَّة يومني

يومان قبل االفتتاح

تحسباً لوجود
• مسح تفتييش ُّ
قنابل يف مباين مكان االنعقاد
وتسليم مكان االنعقاد

يوم افتتاح املؤمتر

• مؤمتر األمم املتحدة بشأن
تغي املناخ (مؤمتر األطراف/
ُّ
اجتامع األطراف)
ملحوظة :يف دورات حديثة العهد،
مل يُختتم املؤمتر بعد انتهاء األحد
عرش يوماً املحدَّدة يف الجدول
الزمني أل َّن املفاوضات مل تنته –
تأخَّر االختتام ليوم أو يومني.

 4-3أيام عقب اختتام املؤمتر

• تفكيك املعدَّات وعودة الفريق
األسايس إىل مقر أمانة االتفاقية
اإلطارية

 14يوماً قبل االفتتاح

• إجراءات التسجيل جاهزة
للعمل
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 4اتفاق البلد المضيف
أ -ما هو اتفاق البلد المضيف؟

ق َّررت الجمعي ُة العام ُة لألمم املتحدة ،يف قرارها 243/40
املؤ َّرخ  18كانون األول/ديسمرب  1985أنه يجوز لهيئات
األمم املتحدة أن تعقد دوراتها خارج مقا ِّرها املح َّددة عندما
توافق حكومة مضيفة عىل تح ُّمل التكاليف اإلضافية الناجمة
عن ذلك عىل نحو مبارش أو غري مبارش .ويق ِّدم التوجي ُه
اإلداري  ST/AI/342الصادر عن األمانة العامة لألمم املتحدة
مبادئَ توجيهي ًة بشأن إعداد اتفاقات البلدان املضيفة ،التي
تندرج يف إطار القرار  .243/40ويُريس ُ
اتفاق البلد املضيف
اإلطا َر القانو َّين الالز َم لتنظيم دورات مؤمتر األطراف/اجتامع
األساس الالز َم بخصوص
األطراف يف البلد املضيف ،ويوفِّر
َ
أكرث املسائل التنظيمية ذات الصلة بتخطيط دورات هذا
املؤمتر واالجتامع.

ُ
احتفال توقيع
ُيعقد عاد ًة
رسمي عىل مستوى وزاري،
بحضور ممثِّل للبلد املضيف
واألمني التنفيذي لالتفاقية
اإلطارية ،لإلعالن عن مناسبة
املؤمتر( .الصورة من املعهد
الدويل للتنمية املستدامة)

اتفاق البلد املضيف هو اتفاق دويل ُملزِم قانون ًّيا بني األمانة
كل طرف يف
وحكومة البلد املضيف املعني ،يُحدِّ د مسؤوليات ِّ
التحضري للمؤمتر وتنظيمه وتسيري أعامله ،مبا يف ذلك الجوانب
الخاصة مبسائل املوظفني واملسائل املالية املتعلقة به (انظر
التوجيهني اإلداريني  ST/AI/342و ST/AI/2001/16الصادرين
عن األمانة العامة لألمم املتحدة لالطِّالع عىل التفاصيل ،وقرار
الجمعية العامة  14/37باء بشأن «تنظيم األمانة ملؤمترات
األمم املتحدة الخاصة»).
وينقسم اتفاق البلد املضيف إىل جزأين أساساً ،هام :النص
النص القانوين التفاق البلد
َّ
القانوين واملرفقات.
ويتول صياغة ِّ
املضيف ممثِّلون للمكتب القانوين التابع لألمانة بالتشاور
مع موظفني مسؤولني آخرين من األمانة ،مبن يف ذلك ممثِّل
لخدمات شؤون املؤمترات؛ ويستند إىل اتفاق منوذجي مو َّحد
مرفق بالتوجيه اإلداري .ST/AI/342
ويضع صيغ َة مشاريع املرفقات ممثِّلون لألمانة من الربامج
الفنية وبرامج خدمات املؤمترات ،الذين يؤكِّدون متطلَّبات
الح ِّيز املكاين للمؤمتر واملرافق واملعدَّات واملنتفعات
والخدمات من أجل تنظيم املؤمتر يف البلد املضيف.
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ب -كيف ُي َع ُّد اتفاق البلد المضيف؟
يتضمنها؟
وما هي المواضيع الرئيسية التي
َّ
وما هو المسار الزمني الالزم له؟

عىل سبيل الخطوة األوىل ،يضطلع فريق صغري من أمانة
االتفاقية ببعثة التخطيط األوىل – التي كثريا ً ما يُشار إليها باسم
«تقص الحقائق» – إىل البلد املضيف وذلك لتقرير «أ َّن
بعثة ِّ
جميع العنارص اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة الدورتني
مكتب
متوافرة» .وبعد ذلك تُ ِع ُّد األمان ُة تقريرا ً ليك ينظر فيه
ُ
مؤمتر األطراف واجتامع األطراف.
وألغراض مناقشة مسألة جميع الرتتيبات مع البلد املضيف
واالتفاق عليها ،والتي من شأنها أن ت ُت َّوج بوضع صيغة اتفاق
البلد املضيف والتوقيع عليها ،سوف تُوفَد بعثات تخطيط
إضافية (انظر التوجيه اإلداري  ST/AI/342بشأن صياغة
فريق بعثات
اتفاقات البلدان املضيفة) .وميكن أن يشمل ُ
التخطيط موظفني من أمانة االتفاقية اإلطارية مسؤولني عن
املكتب التنفيذي وشؤون املؤمترات والشؤون القانونية واإلعالم
العام وتكنولوجيا املعلومات واألمن.
وسوف تركِّز بعث ُة التخطيط عىل كثري من العنارص الرئيسية
الخاصة باملؤمتر ،ومنها مثالً :عدد املشاركني املقدَّر؛ ومستوى
(أي رؤساء دول أو حكومات ووزراء وممثِّلني آخرين
املشا َركة ْ
ممثل منظامت غري حكومية
رفيعي املستوى)؛ ومشاركة ِّ
وهيئات من املجتمع املدين ،والتوقُّعات الخاصة بالجزء الرفيع
املستوى من املؤمتر .وسوف تشمل أيضاً بعثاتُ التخطيط
زيار ٍ
ات إىل املوقع املقرتح لعقد املؤمتر .كام أ َّن املجاالت التالية،
عىل سبيل املثال ،سوف تتطلَّب املناقشة بشأنها :قاعات املؤمتر
كل منها وحجمها وقدرتها
وغرف االجتامعات (العدد املتاح من ٍّ
املخصص للمكاتب؛ تسهيالت توزيع
االستيعابية)؛ الحيِّز املكاين
َّ
الوثائق؛ مقصورات الرتجمة الشفوية؛ غرف اجتامعات مكتب
املؤمتر؛ املعدَّات الصوتية؛ وغري ذلك من الجوانب الكثرية.
ويجوز أن تشتمل بعثاتُ التخطيط عىل مناقشات بشأن ما ييل:
• العنارص يف النص القانوين التفاق البلد املضيف
• ترتيبات اإلقامة يف الفنادق للمشاركني يف املؤمتر وملوظفي
األمم املتحدة
• ترتيبات سفر موظفي األمم املتحدة ذهاباً إىل مكان املؤمتر
وإياباً منه ،مبا يف ذلك واسطة السفر ،ووقت السفر ،ومحطات
التوقُّف لالسرتاحة وذلك وفقاً لقواعد وأنظمة األمم املتحدة
• ترتيبات النقل واملواصالت ذهاباً إىل موقع املؤمتر وإياباً منه
أثناء مدَّة انعقاد املؤمتر
• متطلَّبات املعدَّات التي يحتاج إليها موظفو األمم املتحدة
خالل املؤمتر
• االحتياجات إىل املوظفني املحليني
• االلتزامات املالية عىل عاتق البلد املضيف
• االلتزامات الخاصة بالتأشريات (الفيزا)
ترد يف املرفق الثالث قامئة تفصيلية باملواضيع الرئيسية التي تناقشها
بعثات التخطيط.

• االحتياجات إىل الرتجمة الشفوية عالو ًة عىل الخدمات التي
توفِّرها األمم املتحدة لالجتامعات الرسمية
• شحن عتاد املؤمتر واملواد الالزمة له.
ج -التزامات البلد المضيف المالية
تجاه األمانة

التكاليف التالية ،ضمن أمور أخرى ،فيام
يغطِّي البل ُد املضيف
َ
يخص املوظفني القامئني بخدمات املؤمتر ،بشأن بعثات التخطيط
ُّ
وبشأن املؤمتر ذاته عىل ح ٍّد سواء (انظر التوجيه اإلداري
 ،ST/AI/342الباب الرابع ،للحصول عىل معلومات أكرث تفصيالً
بهذا الخصوص):
• السفر ،مبا يف ذلك رسوم األمتعة الزائدة ،وفقاً للقواعد
واألنظمة السائدة يف األمم املتحدة
• بدَ ل اإلقامة اليومي ،باملعدَّل املحدَّد من جانب لجنة
الخدمة الدولية ،والذي يدفع منه املوظفون مرصوفات اإلقامة
والوجبات وغري ذلك
كل رحلة تنقُّل بني
• مرصوفات محطات السفر املتك َّبدة يف ِّ
املطار وغريه من مواضع الوصول أو املغادرة ،فيام يتعلق بخط
السفر املوافَق عليه
• تكاليف استبدال املوظفني ،إذا اقتضت الرضورة ذلك
أي إمدادات من
• تكاليف الشحن والتأمني بخصوص إرسال ِّ
اللوازم وغريها من املواد إىل موقع االجتامع وإعادتها منه
• إمدادات اللوازم املكتبية
• مرصوفات االتصاالت ،مبا يف ذلك النسخ التصويري وإرسال
الربقيات التصويرية (الفاكس) واتصاالت الهواتف املحمولة
(الج َّوالة) واالتصاالت الهاتفية الدولية.
تغي املناخ
وتوفِّر أمان ُة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
ُمدخَالت تساهم بها بخصوص ما ييل:
• عدد ومستوى املوظفني القامئني بخدمات املؤمتر الالزم
توافرهم لتنظيم الحدَث الهام؛
• تحديد مواعيد عمل أولئك املوظفني ألداء الواجبات
املنوطة بهم؛
• االحتياجات املكتبية وغريها من االحتياجات الخاصة بالح ِّيز
املكاين الالزمة للموظفني؛
• ترتيب قاعات املؤمتر وغرف االجتامعات وتوزيع املعدَّ ات
داخل تلك القاعات والغرف ،مبا يف ذلك مقصورات الرتجمة
الشفوية؛
• االحتياجات من املوظفني املحليني الالزمني للقيام بخدمات
املؤمتر ،مبا يف ذلك تحديد مواعيد عملهم وواجباتهم؛
• االحتياجات الخاصة مبعدَّات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الالزمة للموظفني؛

مخطط عام التفاق البلد المضيف
نموذج
َّ
النص القانوني
املادة :1
املادة :2
املادة :3
املادة :4
املادة :5
املادة :6
املادة :7
املادة :8
املادة :9
املادة :10
املادة :11
املادة :12
املادة :13
املادة :14
املادة :15

موعد ومكان انعقاد املؤمتر
حضور املؤمتر
املباين واملعدَّات واملنتفعات والخدمات
الحياد املناخي
املرافق الطبية
اإلقامة والنقل
وسائط االتصال واملواقع الشبكية وأنشطة التواصل العام الخاصة باملؤمتر
مسؤولو االتصال واملوظفون املحليون واملوظفون التقنيون
الحامية بواسطة الرشطة واألمن
االمتيازات والحصانات
الرتتيبات املالية
تبعة املسؤولية
تسوية املنازعات
املرافق
أحكام ختامية

املرفقات
املرفق األول:
املرفق الثاين:
املرفق الثالث:
املرفق الرابع:
املرفق الخامس:
املرفق السادس:
املرفق السابع:
املرفق الثامن:

املباين
املعدَّات واإلمدادات
مرافق وسائل اإلعالم وعملياتها
املوظفون املحليون
التسميات املعرتف بها ومواصفات التصميم البرصي
التكاليف التقديرية
الشحن ومتطلَّبات عمليات النقل
اللوازم املكتبية

• شحن ما يلزم من الوثائق واملواد واملعدَّات واللوازم من مق ِّر
خدمات املؤمترات (بون)؛
• معدَّات مرفق استنساخ الوثائق يف املوقع ،مبا يف ذلك كمية
الورق الالزمة ألعامل الحدَث.

د -املسار الزمني إلنجاز األعامل
العرض املقدَّم باستضافة مؤمتر لألمم املتحدة بشأن
يُق َبل
ُ
تغي املناخ مبقتىض قرار يصدر عن مؤمتر األطراف .وسوف
ُّ
يحدِّد أيضاً هذا القرار موعدا ً نهائ ًّيا إلبرام اتفاق البلد املضيف
والتوقيع عليه .وينبغي إنجاز الصيغة النهائية التفاق البلد
دورت منتصف العام
املضيف يف موعد ال يتجاوز موعد انعقاد َ ْ
للهيئتني الفرعيتني ،اللتني تُعقدان عاد ًة يف بون يف الفرتة أيار/
مايو  -حزيران/يونيه .ويجري يف األحوال النمطية احتفال
توقيع رسمي ،بحضور ممثِّل (ممثِّلني) عىل مستوى وزاري
للبلد املضيف واألمني التنفيذي لالتفاقية اإلطارية لإلعالن العام
عن املناسبة.

13

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

اتفاق البلد المضيف :إلماحات مفيدة من حلقة عمل بون
ينبغي التفاق البلد املضيف أن يق ِّنن مستوى الخدمات املزمع توفريها للمراقبني خارج مكان انعقاد املؤمتر .وينبغي أن يقدِّم تفسريا ً
يبي َمن هم الذين يديرون األعامل املحدَّدة وما هي هذه األعامل املنوطة بهم .وهذا يساعد عىل
واضحاً بشأن املراسم املتَّبعة ،وأن ِّ
يبي للوزارات يف البلد كيف سيسري املؤمتر.
استخدام االتفاق مبا ِّ
ينبغي أن يكون ُ
اتفاق البلد املضيف تفصيل ًّيا وأن يتض َّمن معاملَ مرجعي ًة ملساعدة الحكومة عىل تحديد املشرتيات بطريقة أدق.
ُ
يبي كيفية إنجاز
وإحدى املشاكل يف املشرتيات تتمثَّل يف ترصيف شؤون العطاء األويل .وينبغي أن يتض َّمن
االتفاق أيضاً جدوالً زمنيًّا ِّ
ُ
كل املواضيع الرئيسية ذات الصلة
االتفاق َّ
مؤمتر األطراف بأجمعه  -وما يجب القيام به وفقاً للمواعيد املحدَّدة .كام ينبغي أن يشمل
وأن يتض َّمن احتياطيات مالية ( 10يف املائة للتكاليف العامة).
لكل
بكل جهة واملنافع املتوخَّاة ٍّ
من الرضوري أن يكون اتفاق البلد املضيف واضحاً وسهل الفهم ،وينبغي أن يتناول األدوار املنوطة ِّ
منهام .وينبغي أن يقدِّم فكر ًة واضح ًة عن متطلَّبات مكان انعقاد املؤمتر ،مثالً متطلَّبات تكنولوجيا املعلومات ،وغري ذلك .ومن حيث
التفاصيل ،ينبغي أن يحدِّد بوضوح املتطلَّبات األساسية (مثالً مكان االنعقاد «س» كبري ،وسهل الوصول إىل الفنادق ووسائط النقل
العمومي ،وغري ذلك) .وقد قال بعض املشاركني إ َّن اتفاق البلد املضيف الذي أبرموه كان غامضاً جدًّا ،وإنه كان من األجدر أن يلتمسوا
(أي «ماذا ميكننا أن نفعله بال خشية؟»).
معلومات أكرث تحديدا ً عن أدوار وحقوق بلدانهم بوصفها بلداناً مضيف ًة ْ
من املفيد أن يتط َّرق اتفاق البلد املضيف إىل جوانب سياسية داخلية وإىل العملية الحسابية املالية  -ومن الالزم أن يكون واضحاً
وحازماً بقدر اإلمكان .وقد استذكر بعض املشاركني أنهم واجهوا مشاكل شديدة «داخل البلد» من جانب «األشخاص املعنيني بأمور
امليزانية» .ومت َّنوا لو أنهم التمسوا مزيدا ً من الوضوح يف مرحلة أبكر ،بدالً من اضطرارهم إىل الرجوع باألسئلة فيام بعدُ.
ال بدَّ من أن يكون اتفاق البلد املضيف قابالً لرتجمته عىل نحو ملموس عىل أرض الواقع .وكلَّام كان أكرث تفصيالً  -يف أبكر وقت
ممكن  -كان ذلك أفضل .وقد قال البعض إنهم ينظرون إىل اتفاق البلد املضيف باعتباره خط األساس الذي يحدِّد ما هو املطلوب من
البلد املضيف أن يقوم به .غري أنه أداة محدودة يف إجراء الحسابات بشأن ما يحتاجون إليه يف حقيقة األمر من أجل املؤمتر ،ولذلك
فإ َّن من الرضوري إجراء املزيد من الحسابات.
وقال بعض البلدان املضيفة السابقة إنها طلبت ،باإلضافة إىل إبرام اتفاق البلد املضيف ،قامئ ًة باملتطلَّبات التي تتجاوز نطاق املرفقات
املد َرجة يف االتفاق ،ويُفضَّ ل أن تكون مشفوع ًة مبواصفات تتَّسم بالواقعية بقدر اإلمكان .ونصح أحد املشاركني البلدا َن املضيف َة املقبِل َة
بأن تفكِّر يف اعتبار اتفاق البلد املضيف ثالث وثائق :االتفاق ذاته ،واملرفقات ،ث َّم التكاليف الحقيقية املستمدَّة من بيانات بلدان
مضيفة سابقة وذلك من أجل توفري تقديرات حقيقية.
الرشاكة بني البلد املضيف
كل
واألمانة  -حيث يعمل ٌّ
منهام يف قطاعاته القيادية
بطريقة تعاونية  -عامل أسايس
يف إنجاز مؤمتر ناجح لألمم
تغي املناخ.
املتحدة بشأن ُّ
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 5المراسم (البروتوكول) والعالقات الخارجية
تغي املناخ تعاوناً
يتطلَّب ُّ
أي مؤمتر ناجح لألمم املتحدة بشأن ُّ
ومهني ًة يف بيئة متعدِّدة األطراف من جانب جميع املشاركني -
من حكومات البلدان واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت
غري الحكومية ومنظومة األمم املتحدة .وهذا كثريا ً ما يتطلَّب
كذلك توفُّر فَهمٍ ج ِّي ٍد ملختلف املستويات املتتابعة من الجوانب
الربوتوكولية والقواعد الدبلوماسية الشكلية ضمن مسار عملية
تغي املناخ ،وكذلك لألداء
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
الوظيفي للمنظومة املتعدِّدة األطراف عموماً .ومن الرضوري أن
يعمل البلد املضيف بتعاون وثيق مع األمانة ،وأن يساعد عىل
يل الوضوح .وهذا الفصل يتناول
ضامن جعل توزيع األعامل ج َّ
أربعة مجاالت رئيسية ،هي:
الباب إجراءات التسجيل
إجراءات التسجيل .يشمل هذا ُ
األساسية الخاصة باملؤمتر .وميكن االطِّالع أيضاً عىل مزيد من
املعلومات يف املرفقني الرابع والخامس.
الباب
مراسم املؤمتر والجزء الرفيع املستوى :يقدِّم هذا ُ
ملح ًة إجاملي ًة عن املسائل الخاصة باملراسم (الربوتوكول)
دورت مؤمتر
األساسية والجزء الرفيع املستوى املشرتك بني َ ْ
األطراف واجتامع األطراف .وميكن االطِّالع أيضاً عىل مزيد
من املعلومات يف:
• املرفق السادس (مزيد من املعلومات عن إجراءات املراسم
(الربوتوكولية) والجزء الرفيع املستوى)
• املرفق السابع (استضافة األمني العام لألمم املتحدة)
• املرفق الثامن (منوذج صيغة إبالغ بشأن الجزء الرفيع
املستوى)
• املرفق التاسع (منوذج استامرة تسجيل لحضور الجزء
الرفيع املستوى)
يشتمل الجزء الرفيع املستوى
عاد ًة عىل مشاركة عدَّة رؤساء
دول أو حكومات واألمني العام
لألمم املتحدة.
(الصورة من املعهد الدويل
للتنمية املستدامة)

• املرفق العارش (منوذج جدول زمني محدَّد بتوقيت بالدقائق
للجزء الرفيع املستوى)
الباب ملح ًة إجاملي ًة عن املسائل ذات
التأشريات :يقدِّم هذا ُ
الصلة بتأشريات دخول البلد ،ويحتوي عىل «إملاحات مفيدة من
حلقة عمل بون» مع نصائح من بلدان مضيفة سابقة.

مسارات زمنية لإلبالغات
الرسمية من جانب األمم المتحدة
وما يترتب عليها من تبعات
على البلد المضيف
تغي
املسارات الزمنية الرسمية ملؤمترات األمم املتحدة بشأن ُّ
املناخ هي كام ييل:
دورت مؤمتر األطراف/
• قبل ثالثة أشهر من موعد انعقاد َ ْ
رسل اإلبالغ بشأن الدورتني إىل املنظامت
اجتامع األطراف ،يُ َ
غري الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية املعت َمدة حسب
األصول املرع َّية يف االتفاقية.
دورتْ مؤمتر األطراف/
• قبل مثانية أسابيع من موعد انعقاد َ
رسل اإلبالغ بشأن الدورتني إىل األطراف .ويف
اجتامع األطراف ،يُ َ
هذا الوقت أيضاً يصدر العرض بتوفري التمويل إىل األطراف
املؤهَّلة للحصول عىل التمويل.
دورت مؤمتر األطراف/
• قبل سبعة أسابيع من موعد انعقاد َ ْ
رسل اإلبالغ بشأن الدورتني إىل الوكاالت
اجتامع األطراف ،يُ َ
املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة واملنظامت ذات الصلة.
ِّ
ويف وقت إرسال هذه اإلبالغات ،ينبغي أن تكون املعلومات
قبل إىل املشاركني يف املؤمتر:
التالية قد أُتيحت من ُ
• ترتيبات اإلقامة يف الفنادق
• ترتيبات تأشريات الدخول
• مكان انعقاد االجتامعات السابقة للدورات
• ترتيبات توفري املكاتب عىل أساس تجاري
• تدابري االستدامة البيئية يف مركز املؤمتر التي اتَّخذها
البلد املضيف.

الباب ملح ًة إجاملي ًة عن
متويل حضور مشاركني :يتض َّمن هذا ُ
املسائل الرئيسية ذات الصلة بتوفري التمويل لحضور مشاركني.

أ -إجراءات التسجيل

ٍ
معلومات عن كيفية عمل نظام التسجيل .علامً
الباب
يقدِّم هذا ُ
بأ َّن تسجيل املشا َركات الرسمي يندرج ضمن مسؤولية األمانة
وحدها .غري أ َّن البلدان املضيفة سوف تتلقَّى أسئل ًة متن ِّوع ًة
جدًّا ،ولسوف تحتاج إىل ملحة إجاملية دقيقة عن هذا النظام.
يبي املرفق الرابع كيفية تسجيل وفد البلد
وإضاف ًة إىل ذلكِّ ،
املضيف ،والتي ميكن أن تكون عملي ًة معقَّدةً.
• ت ُرشَّ ح أسامء مندويب املنظامت غري الحكومية واملنظامت
الحكومية الدولية والدول األطراف من خالل نظام تسجيل
باالتصال الحاسويب املبارش ( .)ORSوت ُرشَّ ح أسامء مندويب األمم
املتخصصة من خالل تبليغ كتايب (بالربيد
املتحدة والوكاالت
ِّ
اإللكرتوين أو الفاكس أو الرسائل) يُو َّجه إىل األمانة.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

• مث َّة مواعيد نهائية محدَّدة للمنظامت غري الحكومية
واملنظامت الحكومية الدولية لتقديم أسامء مرشَّ حيها .وقبل
ستة أسابيع تقريباً من موعد انعقاد الدورتني ،عليها أن تبارش
تأكيد مشاركتها .ويجب أن ت ُختَتم هذه العملية قبل أسبوع
واحد من موعد انعقاد مؤمتر األطراف.
• ميكن أن تؤكِّد األطر ُاف أسام َء أعضاء وفودها املشارِكة
وذلك حتى بدء مؤمتر األطراف ،كام ميكنها أن تزيد عدد أعضاء
أي وقت .وبالنظر إىل ذلك ،ليس مبستطاع األمانة أن
وفودها يف ِّ
تصدر قامئ ًة باملشاركني يف املؤمتر حتى قُبيل انعقاد الدورة .وتبعاً
لذلك ،ليس من املمكن إحالة هذه املعلومات إىل البلد املضيف
مسبقاً .وت ُبارش األمانة عاد ًة إرسال قوائم أسامء املشاركني
الراهنة واملحدَّثة قبل ما يرتاوح بني ستة وأربعة أسابيع من
انعقاد دورة املؤمتر ،مع مواصلة إرسال معلومات محدَّثة دوريًّا
حتى نهاية الدورة ،حني تصدر قامئة أسامء املشاركني النهائية.
• يجب عىل جميع األشخاص الذين يدخلون إىل أماكن تابعة
لألمم املتحدة أن يضعوا بطاقة هوية (شارةً) صادر ًة عن األمم
املتحدة بنا ًء عىل ترشيح ُمث َبت من األطراف أو املنظامت
املتمتِّعة بصفة املرا ِقب أو املؤسسات الصحافية/اإلعالمية أو
الرشكات من مقدِّمي الخدمات.

إجراءات عامة
تتول ترشيح
كل بلد مشارك جه َة وصلٍ وطني ٍةَّ ،
يعي ُّ
• ِّ
وتأكيد أعضاء وفده وذلك من خالل نظام التسجيل باالتصال
الحاسويب املبارش التابع ألمانة االتفاقية اإلطارية (UNFCCC
) ،)online registration system (ORSوهو أداة تدعم
عملية تسمية املشاركني يف دورات مؤمتر اتفاقية األمم املتحدة
تغي املناخ .ويُشار إىل املندوبني باسم أعضاء
اإلطارية بشأن ُّ
وفد الطرف املشارك.
ُعي املنظامتُ غري الحكومية واملنظامتُ الحكومي ُة الدولي ُة
• ت ِّ
املعت َمد ُة شخصاً مسؤوالً عن االتصال ،وهو يرسل أسامء
املرشَّ حني ث ُّم يؤكِّد أسامء أعضاء الوفد من خالل نظام التسجيل
باالتصال الحاسويب املبارش.
دليل نظام التسجيل باالتصال الحاسويب املبارش
• يشتمل ُ
ملساعدة جهات الوصل الوطنية واألشخاص املسؤولني عن
االتصال (ORS guide to assist National Focal Points
 )and DCPsعىل اإلجراءات املتَّبعة يف استخدام هذا النظام
الحاسويب ،وهو يؤدِّي وظيفته وكأنه مكتب مساعدة لإلجابة
أي أسئلة تتعلق بهذا النظام الحاسويب.
عن ِّ
• ت ِ
ُرسل هيئاتُ األمم املتحدة املتمتِّعة بصفة املرا ِقب ووكاالتها
املتخصصة رسائل الرتشيح إىل األمانة ،حيث يس ِّجل فريق
ِّ
التسجيل التابع لألمانة أسامء أعضاء وفودها.
تفاصيل بيانات املوظفني التقنيني واألمنيني
ُ
• تُح َّمل
التي يُق ِّدمها البلد املضيف عىل نظام التسجيل باالتصال
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المشاركة في دورات مؤتمر
األطراف/اجتماع األطراف:
الصلة الهامة بين إجراءات
التسجيل ومشاركة المنظمات
التي لها صفة المراقِ ب
نظام التسجيل التابع لألمانة هو نظام أمني (شارات (بطاقات
هوية) مر َّمزة برشيط خطوط متعامدة مع صور شخصية)
ونظام ملراقبة الدخول والتحكُّم به عىل ح ٍّد سواء ،يحول دون
اكتظاظ مكان انعقاد املؤمتر من خالل إدارة التحكُّم بعدد
املشاركني بصفة مراقبني ،املس َّجلني.
لتقص الحقائق املوفَدة
ومن ضمن عنارص البعثة األولية ِّ
إىل البلد املضيف ،تقدِّر األمان ُة العد َد األقىص للمشاركني
الذين ميكن أن يستوعبهم املكان املقرتح النعقاد املؤمتر وفقاً
لعدد التسجيالت وغريه من االعتبارات األمنية .وأثناء عملية
ممثل
التسجيل باالتصال الحاسويب املبارش ،ترصد األمان ُة عد َد ِّ
املنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية من
خالل مسار ترشيحهم .ويُقدَّر حجم املشاركة املتوقَّعة من
املتخصصة .كام أ َّن من شأن
ِقبل األمم املتحدة ووكاالتها
ِّ
املخصصة للمؤمترات الصحافية أن
القدرة االستيعابية للفسحة
َّ
تحدِّد مستوى مشاركة وكاالت الصحافة واإلعالم .واستنادا ً إىل
هذه العنارص وإىل قدرة األمانة عىل توفري الخدمات املالمئة
للمشاركني ،وبغية ضامن توفري حيِّز مكاين للعمل ٍ
كاف لوفود
األطراف املشاركة يف الدورتني ،تحدِّد األمان ُة حصص مشاركة
املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية يف وقت
املعي للمنظامت التي لها صفة
مناسب قبل املوعد النهايئ َّ
املرا ِقب ليك تؤكِّد أسامء مرشَّ حيها.
هذا الوضع ميكن أن يثري مشاكل بخصوص ترتيبات إقامة
املشاركني بصفة مراقبني ،إذا ما طُلب إليهم أن يدفعوا أجور
اإلقامة مسبقاً قبل إعالن األمانة عن حصص املشاركة .ولذلك
يُوىص بأن يصدر البلدُ املضيف تعليامته إىل الجهة الرسمية
املسؤولة عن ترتيبات اإلقامة بأن تحدِّ د موعداً نهائ ًّيا لدفع
أجور اإلقامة بعد أن تكون األمان ُة قد أعلمت املنظامت التي
لكل منها.
املخصصة ٍّ
لها صفة املرا ِقب بالحصص َّ

الحاسويب املبارش ،باستخدام صحيفة ِ
إكسل ،املتاحة مسبقاً
لألشخاص املسؤولني عن االتصال املعيَّنني ،والخاصة باملوظفني
املحليني والتقنيني.
• يُرشَّ ح املشاركون من وسائل اإلعالم من خالل نظام
التسجيل باالتصال الحاسويب املبارش إفراديًّا بإدخال بياناتهم
الشخصية وتحميل الوثائق الالزمة يف شكل «رسالة انتداب
ملهمة» وبطاقة صحافية.
• لدى تأكيد تفاصيل بيانات أعضاء الوفود يف نظام التسجيل
بالخط الحاسويب املبارش ،من جانب جهات الوصل الوطنية
واألشخاص املسؤولني عن االتصال ،يُنشئ النظا ُم تلقائ ًّيا
(أوتوماتيكيًّا) رسال َة إقرا ٍر باالستالم ويحيلها إىل الجهات املعنية،
عىل النحو التايل:

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المراسم (البروتوكول) والعالقات الخارجية

	– فيام ُّ
يخص وفود األطراف ،ت َُرسل مبارش ًة رسال ُة اإلقرار قواعد عامة بشأن املراسم
باالستالم (انظر املرفق الخامس لالطِّالع عىل منوذج
كل
لرسالة اإلقرار باالستالم التي ت ُو َّجه إىل األطراف) إىل ِّ
مندوب من مندويب األطراف من خالل نظام التسجيل
الحاسويب ،لدى تأكيد اسم املندوب من جانب جهة
الوصل الوطنية.

يخص املنظامت غري الحكومية واملنظامت
	– فيام ُّ
الحكومية الدولية ،ت َُرسل رسال ُة اإلقرار باالستالم إىل
األشخاص املسؤولني عن االتصال ،من خالل نظام التسجيل
الحاسويب ،لدى تأكيد أسامء املندوبني .ويُحيل األشخاص
املسؤولون عن االتصال رسائل اإلقرار باالستالم إىل
مندوبيهم املرشَّ حني.
يخص وسائل اإلعالم ،ت َُرسل مبارش ًة رسال ُة اإلقرار
• فيام ُّ
باالستالم إىل املشارك املعني.
وعموماً ،يستغرق إصدار بطاقة الهوية (الشارة) يف مكان انعقاد
املؤمتر دقيقتني تقريباً عند وصول املشارك إىل املكان وتقدُّمه إىل
منضدة التسجيل لتسليمه الشارة.

ب -مراسم (بروتوكول) المؤتمر والجزء
الرفيع المستوى

ابتدا ًء من الرتحيب باملشاركني إبَّان افتتاح املؤمتر وحتى
االحتفال بافتتاح الجزء الرفيع املستوى ،ت ُ َع ُّد املراسم الصحيحة
عنرصا ً رئيس ًّيا يف االسرتاتيجية العامة للبلد ويف تكوين إدراك
الجمهور العام لصورته ،وكذلك للزخم املح ِّرك يف عملية التفاوض
يف الحني نفسه.

• األمانة هي املكلَّفة باملراسم يف األماكن التابعة
لألمم املتحدة.
أي مراسم خارج األماكن التابعة
• ال َّ
تتول األمانة َّ
لألمم املتحدة.
• يُطلب إىل البلد املضيف تعيني موظف مسؤول عن
املراسم ليؤدِّي مها َّم ضابط االتصال بالتعاون مع األمانة.
• إجراءات وصول كبار الشخصيات الرفيعة إىل مباين
األمم املتحدة واستقبالهم ،وكذلك االحتفاالت االفتتاحية
وغريها من األحداث الهامة املفتوحة ،ينظِّمها وينفِّذها
املوظف املسؤول عن املراسم والعالقات الخارجية التابع
لألمانة بالتشاور مع املوظف املسؤول عن تدابري أمن مؤمتر
األمم املتحدة ومع املوظف املسؤول عن املراسم التابع
للبلد املضيف.

الجزء الرفيع املستوى
دورات مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف كلُّها اشتملت حتى
هذا التاريخ عىل جزء رفيع املستوى ،يكون يف األحوال النمطية
أثناء األسبوع الثاين من املؤمتر .وال تزال هناك حاجة إىل ِ
عقد
الجزء الرفيع املستوى من أجل ما ييل:
• تيسري االتفاق عىل املسائل السياسية الكربى (وليس
التفاوض عىل التفاصيل)؛
• تبيان األولوية بالنسبة إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغي املناخ ،وضامن الزخم الدافع؛
بشأن ُّ

الجزء الرفيع املستوى
هو جزء هام من دورات
مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف.
(الصورة من املعهد الدويل
للتنمية املستدامة)
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

• زيادة التغطية اإلعالمية الشاملة ،عىل الصعيدين
الوطني والدويل؛
• إتاحة فرصة للوزراء وغريهم ألجل عقد مناقشات
ثنائية؛
• تقديم إرشادات توجيهية يف إطار السياسات العامة
وذلك بإثارة املسائل ذات الصلة وإبراز األولويات املحدَّدة؛
• إتاحة فرصة للرتابط الشبيك والتواصل فيام بني الوزراء.
ويشتمل الجزء الرفيع املستوى عىل احتفال افتتاحي ،كثريا ً
ما يجري مبشاركة رؤساء الدول أو الحكومات واألمني العام
لألمم املتحدة ،وكذلك عىل كلامت يلقيها وزراء وغريهم من
رؤساء الوفود .وقد اشتملت دوراتٌ حديثة العهد أيضاً عىل
حوارات ومناقشات موائد مستديرة وزارية رفيعة املستوى
أثناء الدورة .ويجتذب الجزء الرفيع املستوى قدرا ً كبريا ً من
االنتباه من جانب وسائل اإلعالم العاملية واملنظامت املتمتِّعة
بصفة املرا ِقب .وسوف تدعو الهيئ ُة الفرعي ُة للتنفيذ رئاس َة
دورة مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف (أثناء دورة أيار/مايو -
حزيران/يونيه) إىل وضع بعض الرتتيبات بشأن الجزء الرفيع
املستوى بالتشاور مع األطراف ومع األمانة .كام أ َّن مستوى
املشاركني الذين يحرضون الجزء الرفيع املستوى هو تعبري عن
االسرتاتيجية التي يضعها البلد املضيف ،وكذلك عن الوضعية
تغي املناخ.
اإلجاملية لعملية التفاوض بشأن ُّ
• ينبغي للبلد املضيف أن يعمل بتعاون وثيق مع فريق
تنظيم مؤمتر األطراف التابع لألمانة بشأن ترتيبات الجزء
الرفيع املستوى.

التأشيرات :إلماحات مفيدة من حلقة عمل بون
بعض البلدان ال يصدر
التأشريات مسألة شديدة الحساسية ويجب تناولها بعناية .عىل سبيل املثالُ ،
تعديل الترشيعات مبلء
َ
عموماً تأشريات ملواطني بلدان أخرى معيَّنة .وال يستطيع موظفو الهجرة
إرادتهم .وينبغي معالجة املشاكل املحتملة يف هذا الخصوص خالل االجتامع األول مع املوظفني
املسؤولني يف األمم املتحدة .وإذا كان البلد املضيف املحت َمل ال يجيز منح تأشريات لوفود مع َّينة،
فقد ال يكون مبستطاعه أن يستضيف املؤمتر.
تحقيق التوازن املناسب بني َمطالِب البلد املضيف و َمطالِب األمانة ميكن أن يكون مسال ًة تنطوي
عىل تحدِّ يات .فإ َّن الفريقني التابعني لهام يحتاجان إىل العمل معاً من أجل ضامن تكامل نظا َم ْي
العمل إىل أبعد مدى ممكن ،وخصوصاً بشأن التأشريات اإللكرتونية.
هنالك تفاعل مهم بني صورة البلد املضيف ونظام التأشريات .فقد روى بعض املشاركني يف حلقة
العمل قصصاً عن قلَّ ٍة م َّمن حرضوا مؤمترات وصادفوا مشاكل يف الحصول عىل تأشرياتهم .ولألسف،
التقطتها وسائل اإلعالم بدالً من الرتكيز عىل املؤمتر ذاته .وقد أوصوا بوضع إجراءات خاصة تُتَّ َبع يف
رصفات عن موظفي الهجرة تق ِّوض الجهود التي تُبذَل يف
املؤمتر من أجل التأكُّد من عدم صدور ت ُّ
إبراز صورة جيِّدة للبلد.
عم
كام أوىص املشاركون جميعاً بأن يقدِّم البلد املضيف معلومات كاملة ،يف أقرب وقت ممكنَّ ،
يجب عىل املشاركني القيام به من أجل الحصول عىل التأشريات.
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• ترد يف املرفقات من السادس إىل العارش ،معلومات
تفصيلية عن املراسم والتنظيم واللوجستيات بخصوص الجزء
الرفيع املستوى.
ج -التأشيرات

سوا ٌء أكانت البلدان املضيفة تستخدم التأشريات التقليدية
أو اإللكرتونية ،فال بدَّ لها من أن تقدِّ ر حجم الوقت والعمل
قبل يف هذا
حق قدره ،وأن تبادر إىل التخطيط من ُ
الجسيم َّ
الصدد .ووفقاً ألحكام اتفاق البلد املضيف ،ينبغي اإلرساع يف منح
التأشريات ،كام ينبغي أن تكون ُمعفا ًة من الرسوم .وينبغي أن
يتول
يس ِّمي البل ُد املضيف جه َة وصلٍ لهذا الغرض ،ويُفضَّ ل أن َّ
موظف من وزارة الشؤون الخارجية أو من السلطة املعنية
ذلك
ٌ
بالهجرة .وينبغي أن يكون ذلك الشخص من ضمن الفريق
التنظيمي أثناء مدَّة املؤمتر.
ومن الرضوري أن يعمل البلد املضيف واألمانة معاً عىل وضع
إجراءات عملية تُتَّبَع يف تنفيذ هذه األحكام من اتفاق البلد
املضيف ضمن إطار قانون الهجرة املحيل .وينبغي أن تُناقَش
وت ُحدَّد هذه اإلجراءات فيام بني جهة الوصل التابعة للبلد
املضيف واملوظف املسؤول عن العالقات الخارجية التابع
لألمانة .وإضاف ًة إىل ذلك ،ينبغي إبالغ جميع سفارات وقنصليات
البلد املضيف بعقد دورة مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف يف
البلد املضيف وينبغي اتخاذ ترتيبات احتياطية من أجل اإلرساع
بإصدار التأشريات يف السفارات والقنصليات.
ومن املامرسات الجيِّدة املتَّبعة املبادر ُة إىل منح التأشريات
دورت الهيئتني
مقدَّماً فيام ُّ
يخص املندوبني املشاركني يف َ ْ
الفرعيتني (دورتا هاتني الهيئتني الفرعيتني تُعقدان قبل ستة
أشهر من انعقاد هذا املؤمتر) ،وذلك أل َّن عددا ً من املفاوضني
دورت هاتني الهيئتني الفرعيتني.
الرئيسيني سوف يحرضون عاد ًة َ ْ
دورت الهيئتني
َْ
وبنا ًء عليه ،فإنَّه بإصدار التأشريات مقدَّماً أثناء
الفرعيتني ،يضمن البل ُد املضيف املشارك َة االسرتاتيجية من جانب
ٍ
ترتيبات لتوفري مكتب
هؤالء املفاوضني .وميكن أن تتَّخذ األمان ُة
للبلد املضيف لهذا الغرض.
وسوف يكون مطلوباً من البلد املضيف أن يصدر تأشريات
ٍ
معلومات
للمشاركني من جميع البلدان .وميكن أن تقدِّم األمان ُة
بخصوص أسامء املشاركني وبيانات جوازات سفرهم والبيانات
التفصيلية لالتصال بهم .وينبغي أن تكون هذه املعلومات
األساس الذي يُست َند إليه يف إصدار التأشريات .ولدى تحديد هوية
َ
أي شخص بصفته مشاركاً ،ينبغي اإلرساع يف إصدار التأشرية له.
ِّ
ُ
األساس الذي يُست َند إليه يف
املشاركني
ة
قامئ
تكون
أن
ينبغي
كام
َ
أي رسوم بخصوص التأشريات.
إعفاء املشاركني من دفع ِّ

التأشريات يف موضع دخول البلد
ينبغي اتخاذ ترتيبات احتياطية ملنح التأشريات يف موضوع
دخول البلد (ميناء الوصول) .ويف حني أ َّن الجزاءات

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المراسم (البروتوكول) والعالقات الخارجية

املفروضة عىل رشكات الخطوط الجوية بشأن نقل ركَّاب
بال تأشريات ميكن أن تكون شديد ًة ج ًّدا ،فإ َّن من املمكن
مع ذلك أن يصل املشاركون  -وخصوصاً الوزراء وغريهم
من كبار الشخصيات الرفيعة املقام  -إىل موضع الدخول
بال تأشرية لديهم.
أي مواقف يُحت َمل أن تكون
ومن املهم إىل أقىص ح ٍّد اجتناب ِّ
ُمحرِجة يف رفض السامح بدخول مشارك يف املطار لعدم وجود
تأشرية لديه .ولذلك فإ َّن التواصل الجيِّد بني جهة الوصل
املسؤولة عن التأشريات ،والسلطات يف املطار ،واملوظف
املسؤول عن العالقات الخارجية التابع لألمانة ،رضوري الجتناب
وقوع مشكلة من هذا النحو .ومبستطاع األمانة أن تقدِّم
معلومات بشأن املشاركني املؤكَّد حضورهم املؤمتر ،وذلك عىل
مدار الساعة قبل انعقاد املؤمتر ويف أثناءه.

تمويل حضور مشاركين :الصلة الهامة بمسألة ترتيبات
الفنادق وغير ذلك من ترتيبات اإلقامة
ترتيبات الفنادق وغريها من ترتيبات اإلقامة ميكن أن تكون مشكل ًة لدى األطراف الساعية إىل
الحصول عىل دعم مايل .وذلك أل َّن من املامرسات املتَّبعة عموماً أن تُجرى الحجوزات بالبطاقة
االئتامنية وتُدفع مقدَّماً .ولك َّن هذا األسلوب كثريا ً ما يكون متع َّذرا ً لهؤالء املشاركني .ومن ث َّم فإ َّن
أفضل مامرسة هي أن يعمد البل ُد املضيف إىل القيام برتتيبات لضامن اإلقامة يف فندق ميسور
التكلفة ملدَّة ثالث ليال (وفقاً لبدل اإلقامة اليومي املتلقَّى) .وبعد تلك الليايل الثالث ميكن للمندوب
املعي أو أن ينتقل إىل فندق آخر من اختياره .ويف غضون ذلك الوقت ،يكون
أن َّ
يظل يف الفندق َّ
املندوب املعني قد تلقَّى بدل اإلقامة اليومي املقدَّم من األمانة وأصبح يف وضع ميكِّنه من دفع
فواتري الفندق نقدا ً.
املسائل املتعلقة برتتيبات الفنادق وغريها من ترتيبات اإلقامة تُعالَج مبزيد من التفصيل يف:
• الفصل ( 12و) – كيفية تعيني فنادق مالمئة وغري ذلك من ترتيبات اإلقامة
• املرفق الرابع عرش – معايري مرجعية بشأن ترتيبات اإلقامة يف الفنادق

د -تمويل حضور مشاركين

ُ
الصندوق االستئامين للمشاركة يف مسار اتفاقية األمم
يق ِّدم
تغي املناخ دعامً مال ًّيا لألطراف
بشأن
اإلطارية
املتحدة
ُّ
ٍ
«عرض
املؤ َّهلة لتلقِّي التمويل .وتُ ِع ُّد األمان ُة إشعارا ً بخصوص
بشأن التمويل» وترسله إىل األطراف املؤ َّهلة قبل مثانية
أسابيع من موعد انعقاد املؤمتر .ويوفِّر هذا العرض ترتيبات
السفر وب َدل اإلقامة اليومي ( )DSAطيلة م َّدة املشاركة.
واملامرسة التي تتَّبعها األمان ُة تتمثَّل يف تقديم دعم مايل
كل من األطراف املؤ َّهلة ،إضاف ًة إىل مندوب
ملرشَّ حني من ٍّ
كل من األطراف ضمن الدول ال ُج ُزرية الصغرية
ثالث من ٍّ
(أي ما مجموعه 361
ا
و
من
البلدان
أقل
ِّ
ضمن
النامية أو
ًّ ْ
مشاركاً) .وتتلقَّى األمان ُة ترشيحات التمويل من األطراف
املؤ َّهلة للتمويل عن طريق جهة الوصل الوطنية أو وزارة
الشؤون الخارجية .وت ُ ِع ُّد األمان ُة ترتيبات السفر املناسبة
للمستفيدين ،وتز ِّودهم ببدَالت املعيشة اليومية ،التي ت ُدفَع
إليهم يف مكان انعقاد املؤمتر.
أقل البلدان من ًّوا ومن الدول
وميكن أن يصادف املشاركون من ِّ
مشاكل يف السعي إىل الحصول
َ
ال ُج ُزرية الصغرية النامية
كل منهم ،وكثريون منهم ال ميلكون
عىل تأشريات داخل بلد ٍّ
بطاقات ائتامن .ولذلك فإ َّن من املهم أن يسلِّم البلد املضيف
بهذا الوضع ألنه يتعلق برتتيبات التأشرية واإلقامة يف الفنادق.
وقد يحدث أن ال يكون للبلد املضيف عالقات دبلوماسية
مع بعض البلدان املع َّينة ،أو حتى إذا كانت لديه عالقات
دبلوماسية بها ،فقد يكون مقدِّمو طلبات التأشرية مطالَبني
بتقديم إثبات عىل أنهم ميلكون ما يكفي من املوارد املالية
لإلقامة يف البلد املضيف .ولك ْن أل َّن األمانة تتح َّمل يف حاالت
تكاليف مشاركتهم ،وحيث إنهم ممثِّلون رسميون
كثرية
َ
لبلدانهم ،فينبغي أن يكون مبستطاع البلد املضيف اتخاذ
الرتتيبات الالزمة للتأشريات يف هذا الخصوص .وينبغي أن
ُناقش أساليب ات ِّخاذ هذه الرتتيبات مع املوظف املسؤول عن
ت َ
العالقات الخارجية.

 6تنظيم مكان انعقاد
المؤتمر
ينبغي للبلد املضيف أن يكفل تأمني مكان مالئم لعقد املؤمتر.
وينبغي أن يكون ملكان االنعقاد قدرة استيعابية الجتامع
يعي
يض ُّم حتى  17 000مشارك .ويُوىص البل ُد املضيف بأن ِّ
رصف بالنيابة عن البلد
جه ًة َّ
تتول تقديم الخدمات عموماً ،تت َّ
املضيف ،ليك تعمل بتعاون مع األمانة .وينبغي إرشاك الجهة أو
الرشكة مقدِّمة الخدمات يف أبكر وقت ممكن يف مسار العملية،
أل َّن الرشكة تحتاج إىل العناية بشؤون التخطيط واملسارات
الزمنية ،والرتكيب والتفكيك ،وكذلك القيام بأعاملها ضمن املباين،
بالتعاون مع األمانة.
مباين االجتامعات :يجب أن تكون أماك ُن االجتامعات يف
املباين جاهز ًة ومتاح ًة قبل أربعة أسابيع من بدء االجتامعات
األقل بعد اختتام
السابقة للدورات ولغاية  24ساع ًة عىل ِّ
الدورات الرسمية ،وفقاً للمسار الزمني لرتتيب املعدَّات وتركيبها
واختبارها وتفكيكها ،الذي تق ِّرره األمان ُة بعد القيام بالبعثة
التقنية األوىل .وينبغي للبلد املضيف أن يكفل جاهزية األماكن
تظل رهن
واملباين ،وكذلك املعدَّات والخدمات ،والتي يجب أن َّ
رصف أمانة االتفاقية اإلطارية ،عىل مدار  24ساع ًة يوميًّا ،طيلة
ت ُّ
مدَّة املؤمتر .وينبغي تصميم مخطَّط املكاتب ،والح ِّيز املكاين
لالجتامعات ،وفسحات الخدمات ،بالتعاون الوثيق مع األمانة،
كل املجاالت؛ وينبغي خصوصاً توجيه االنتباه إىل اإلضاءة
يف ِّ
والتهوية وتكييف الهواء والتدفئة وعزل الصوت.
وينبغي أن تشتمل مباين املؤمتر عىل جميع خدمات املنتفعات
الالزمة ،كاملياه والكهرباء ،وخدمات اإلنرتنت ،ومرافق املنتفعات
الكافية ،ومنها مثالً املراحيض العمومية املنفصلة للرجال
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

ت ُحدَّد ،بالتعاون مع األمانة ،فسحة (أو فسحات) داخل مكان
انعقاد املؤمتر ميكن فيها للوفود أن تستأجر مكاتب وما يلزم
من معدَّات وأثاث ،كاملفروشات ومعدَّات تكنولوجيا املعلومات،
وكذلك خدمات اإلطعام والتنظيف ،عىل أساس تجاري من
(تتول تشغيلها الجه ُة مقدِّمة الخدمات يف مكان
البلد املضيف َّ
انعقاد املؤمتر).
الدعم املهني والتقني :ينبغي لحكومة البلد املضيف
أن تشارك يف تزويد األمانة مبوظفني تقنيني مؤ َّهلني من
أجل تصميم كيفية تهيئة مباين املؤمتر وتركيب تجهيزاتها
وكل مك ِّوناتها وغريها من املعدَّات
والتوصيالت الشبكية ِّ
املوفَّرة للمؤمتر وصيانتها ودعمها ث َّم تفكيكها .وسوف يكون
املوظفون التقنيون تحت اإلرشاف العام لألمني التنفيذي
لالتفاقية اإلطارية أو الشخص الذي يعيِّنه .ويجب أن تشمل
خدمات الدعم كلُّها ُعطَل نهاية األسبوع وال ُعطَل الرسمية،
ما مل يُتَّفَق عىل خالف ذلك مع األمانة.

يخص مؤمتر األطراف /19
فيام ُّ
اجتامع األطراف  ،9الذي ُعقد
يف وارسوُ ،بنيت مرافق مؤقَّتة
للمؤمتر يف ملعب كرة القدم
داخل مد َّرج األلعاب الرياضية
(اإلستاد) الوطني.

والنساء ،مبا يف ذلك خدمات التنظيف والصيانة ،ووسائل إدارة
ترصيف النفايات ،وذلك وفقاً إلجاميل عدد املشاركني املتوقَّع.
وينبغي أن تكون املباين املحدَّدة يف موقع يسهل الوصول إليه،
بحسب ما هو موجود من مرافق البنية التحتية وشبكة النقل
واملواصالت ،ويف منطقة آمنة داخل البلد.
قاعات املؤمتر :يجب أن تكون قاعات املؤمتر كلُّها معزولة
الصوت ومج َّهز ًة بالوسائل املالمئة الخاصة بالتهوية وتكييف
الهواء والتدفئة واإلضاءة ونظم الصوت والعرض البرصي ،مبا
يناسب حجم القاعات والغرف وقدرتها االستيعابية .وسوف
ت ُقيَّم الخطط املحدَّدة لهذه املرافق وت ُط َّور بالتشاور الوثيق مع
األمانة أثناء البعثات التقنية.
فسحات املكاتب والخدمات :من الرضوري توفري هذه
الفسحات ملختلف األفرقة العاملة يف مكان انعقاد املؤمتر ،ومنها
مثالً األمانة والفريق األمني وخدمة الرتجمة الشفوية ،وفريق
اختصاصيي تكنولوجيا املعلومات وموظفي االتصال بوسائل
اإلعالم واملشاركون عموماً .وسوف يُحدَّد املخطَّط التفصييل
للمكاتب والخدمات ،وكذلك كميات املعدَّات واألثاث ،بتعاون
وثيق مع األمانة .وينبغي أن تكون املكاتب جميعها مج َّهز ًة
كل فئة من شاغيل مباين األمم
مبستوى معياري مناسب ملرتبة ِّ
كل مكتب منها.
املتحدة ،ووفقاً لعدد املوظفني الذين يشغلون َّ
ومن الالزم أيضاً وجود فسحات للخدمات املالمئة تكون متاح ًة
لجميع املوظفني وجميع املشاركني.
الح ِّيز املكاين للوفود :تحتاج وفود األطراف إىل ح ِّيز مكاين
إلقامة مكاتب وغرف اجتامعات .ولذلك فمن الرضوري أن
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األثاث واملعدَّ ات التقنية :من الالزم أن يوفِّر البل ُد املضيف
هذه البنود ،استنادا ً إىل املتطلَّبات التي تح ِّددها األمانة.
وقد تتباين املعايري املتَّبعة يف هذا الخصوص تبعاً لتوافر
املع َّدات والتجهيزات داخل البلد املضيف؛ ولذلك فمن امله ِّم
التامس اإلرشادات التوجيهية من األمانة ،قبل اتخاذ القرارات
النهائية يف هذا الشأن .وال ب َّد أيضاً من توجيه االنتباه إىل
مع َّدات قاعات وغرف املؤمتر ،منها مثالً املع َّدات الصوتية
يعي البل ُد املضيف بائعاً ميكنه توفري
البرصية .ومن الالزم أن ِّ
مكبات الصوت ومع َّدات
جميع املع َّدات الالزمة ،ومنها مثالً ِّ
الرتجمة الفورية ،ونظام حاسويب لألسامء ،ونظام دارات
تلفزيونية مغلقة داخلية ،مبن يف ذلك العاملون التقنيون
الذي يتولُّون تشغيل هذه املع َّدات بحسب املتطلَّبات املب َّينة
من األمانة.
نظم لإلشارات الرمزية والعالمات الدالَّة عىل الطريق :من
الرضوري أن تُوفَّر هذه النظم داخل مكان انعقاد املؤمتر وأن
تكون قابل ًة للتعديل استنادا ً إىل تخصيص املواضع ،وأن تُحدَّد
بالتعاون مع األمانة.
إدارة التحكُّم بالقدرة الكهربائية :ال ب َّد من وضع خطة
تشمل مرافق املؤمتر بأجمعها ،مع توجيه االنتباه إىل املواضع
التقنية ذات الحساسية ،ومنها مثالً مكان التسجيل ،وغرف
تشغيل الخواديم الحاسوبية والشبكات ،والبثُّ
الحي (املبارش)
ُّ
املتواصل عىل شبكة اإلنرتنت .ويجب تزويد مكان انعقاد املؤمتر
بأجمعه ،مبا يف ذلك بُنى املرافق املؤقَّتة ،مبصدر إمداد غري
قابل لالنقطاع بالقدرة الكهربائية .وينبغي توفري عدد كاف من
أسالك وصالت التمديد لتوصيل املعدَّات اإللكرتونية ،ومنها مثالً
حواسيب املوظفني املحمولة ،ووصالت تكييف ِ
املآخذ الكهربائية
األوروبية ،إذا مل تكن وصالت التوزيع وأسالك وكَبالت التمديد
املطلوب توفريها يف أماكن العمل مج َّهز ًة مبقابس كهربائية
أوروبية أو متعدِّدة الوظائف .وقد يكون من املطلوب توفري
مصدر إمداد بالقدرة الكهربائية باستطاعة  220فولطاً من

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
تنظيم مكان انعقاد المؤتمر

املتخصصة ،ومنها مثالً الخواديم الحاسوبية
أجل بعض املعدَّات
ِّ
والطابعات ،التي توفِّرها أمانة االتفاقية اإلطارية.
الفسحات الخارجية :هذه الفسحات هي عبارة عن ح ِّيز
مكاين مفتوح داخل خطوط سياج املوقع وخاضعة للمراقبة
من ِقبل الفريق األمني التابع لألمم املتحدة .ومن الالزم
تخصيص حيِّز مكاين ٍ
كاف لعربات البثِّ اإلذاعي والتلفازي
املغلقة املتمركزة يف ال ِفناء الخارجي التي ترسل أخبار األنشطة
من مكان انعقاد املؤمتر إىل مختلف املحطات التلفزيونية
واإلذاعية ضمن هذه املنطقة ،وكذلك تخصيص مواقع
لسيارات الوفود التي تع ِّرج عىل مكان انعقاد املؤمتر خارج
املنطقة التابعة لألمم املتحدة.

 7األمن والسالمة
تغي املناخ – يحرضه
يستدعي عقد مؤمتر لألمم املتحدة بشأن ُّ
آالف من املشاركني من جميع أنحاء العامل – تطبيق عملية
مم ميكن أن ميثِّل طائف ًة واسع ًة من
حازمة لألمن والسالمةَّ ،
التحدِّيات .ويتطلَّب الحرص عىل األمن والسالمة يف املؤمتر
مستوى عالياً من التنسيق بني الفريق األمني التابع لألمم
ً
املتحدة وأمانة االتفاقية اإلطارية وأجهزة األمن وإنفاذ القانون
وأجهزة خدمات الطوارئ التابعة للبلد املضيف ،من أجل
االضطالع عىل نحو ف َّعال بجميع جوانب عملية الحفاظ عىل
ألي حادثة جسيمة
األمن والسالمة يوميًّا ،وكذلك التأ ُّهب ِّ
متس األمن والسالمة .كام أ َّن إدارة منافذ دخول جميع فئات
ُّ
املشاركني وحركة املرور وعمليات نقل وإيصال اإلمدادات إىل
مكان انعقاد املؤمتر يجب أن تخضع كلُّها للتنسيق عىل أفضل
نحو ممكن من حيث الفعالية وفقاً للخطة األمنية ،التي يُتَّفَق
عليها باالشرتاك بني الفريق األمني التابع لألمم املتحدة ونظرائه
من البلد املضيف.

والبلد املضيف .ويضع الطرفان «مذكِّرة تفاهم بشأن التعاون
األمني» بخصوص هذا الحدَث الهام ويوقِّعان عليها .ويحتاج
البلد املضيف إىل املوارد الكافية الالزمة لالضطالع بدوره يف
هذه العملية املشرتكة ،ومن الجائز أن يُطلَب إليه توفري املوارد
الالزمة للفريق األمني التابع لألمم املتحدة ليك يقدِّم املساعدة
يف الوفاء بهذا الدور.
• سوف يتطلَّب الح َدثُ الها ُّم أيضاً إنشاء لجنة مشرتكة تابعة
للبلد املضيف لشؤون إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ .وينبغي
لهذه اللجنة أن تشارك منذ وقت وصول بعثة التخطيط األوىل،
ويجب أن تشمل جهة الوصل األمنية التابعة للبلد املضيف
املخصصة لهذه املناسبة .وينبغي أن تتمتَّع جهة الوصل هذه
َّ
يخص الخطة األمنية والعمل بها.
بصالحية اتخاذ القرارات فيام ُّ
• سوف يحتاج فريق األمم املتحدة األمني إىل مساندته
مبوظفني أمنيني من البلد املضيف ليك يؤدُّوا دورهم يف الحفاظ
عىل أمن املنطقة الزرقاء .ومن الالزم اتخاذ قرار بشأن ما إذا
كان هذا العنرص من الخطة يُطبَّق بتوفري موظفني من جهاز
إنفاذ القانون الوطني أو موظفني أمنيني من رشكة من القطاع
الخاص ،أل َّن املوظفني يف إطار هذا العنرص سوف يكونون تابعني
يف تقديم تقاريرهم إىل قائد فريق األمم املتحدة األمني ضمن
املنطقة الزرقاء.
املختصة التابعة للبلد
• من الرضوري أن تضطلع السلطة
َّ
املضيف بتقييم للمخاطر األمنية الخاصة بهذا الحدَث الهام.
وينبغي التشارك يف هذا التقييم مع الفريق األمني التابع لألمم
املتحدة ومع أمانة االتفاقية اإلطارية ،وأن يُع َّد البلد املضيف
مذكِّرة معلومات من أجل املشاركني يف حدَث املؤمتر إلعالمهم
بأي احتياطات وقائية بشأن السالمة أو األمن عليهم أن
ِّ
يتَّخذوها وبكيفية السلوك حني وجودهم يف البلد.

املسائل التي تستلزم أن يُعنى بها البلد املضيف
تشمل ما ييل:
• إدراك مفهوم عدم انطباق الوالية القضائية املحلية
و«املنطقة الزرقاء» ،وهي املنطقة التي تخضع لرقابة أمن
األمم املتحدة ،حيث يُط َّبق القانون الدويل .وال يُسمح إالَّ
لحارضي املؤمتر املعت َمدين حسب األصول الصحيحة بدخول
املنطقة الزرقاء .وباختصار ميكن القول إنه حيثام يُعقد مؤمتر
األطراف/اجتامع األطراف ،ينبغي أن يخضع مكان انعقاد
املؤمتر للتدابري األمنية والرقابية عىل غرار مقا ِّر األمم املتحدة
يف نيويورك أو جنيف أو فيينا.

ينبغي للبلد املضيف أن يدرك
مفهوم عدم انطباق الوالية
القضائية املحلية و«املنطقة
الزرقاء» .وهذه املنطقة تخضع
لرقابة أمن األمم املتحدة ،حيث
ُيط َّبق القانون الدويل.

• االتفاق مع الفريق األمني التابع لألمم املتحدة بشأن التوزيع
الواضح للمسؤوليات عن العملية األمنية بني األمم املتحدة
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تجتذب مؤمترات األمم املتحدة
تغي املناخ آالف املشاركني
بشأن ُّ
مم
العامل،
أنحاء
جميع
من
َّ
يستدعي تطبيق عملية حازمة
بشأن السالمة واألمن.
(الصورة من املعهد الدويل
للتنمية املستدامة)

السالمة واألمن :إلماحات مفيدة من حلقة عمل بون
املنسق األمني التابع للبلد
من الالزم للبلد املضيف إرشاك الجهات
َّ
املختصة ذات الصالحية التخاذ القرارات منذ البدء .فينبغي تعيني ِّ
املضيف وفريقه يف الوقت املناسب لحضور اجتامع التخطيط األول .وذلك أل َّن القرارات الخاصة باألمن التي تُتَّخذ متأخِّر ًة ميكن أن
تكون باهظة التكلفة .وقد أوىص املشاركون يف حلقة العمل أيضاً باللجوء إىل أسلوب عقد اجتامعات أمنية منظَّمة بحسب األحوال
يوم ًّيا أثناء مدَّة مؤمتر األطراف.
تحتاج لجن ُة البلد املضيف األمنية إىل ممثِّلني عىل املستوى املناسب .فقد استذكر أحد املشاركني يف حلقة العمل أ َّن البلد أرسل
مسؤولني عىل مستوى عال جدًّا ،ومن ث َّم فلم ت ُنقَل املعلومات املناسبة إىل املوظفني العاملني.
كثريون من املشاركني شدَّ دوا عىل أهمية تطبيق اختبارات حقيقية بشأن خطط الطوارئ قبل موعد االفتتاح .ومن شأن «مذكِّرة
التفاهم بشأن التعاون األمني» أن تتض َّمن املامرسة األمنية املناسبة املزمع اتِّباعها  -ولك ْن السؤال املهم هو :هل يستطيع البلد املضيف
أن يتصدَّى ألزم ٍة ما يف حال وقوعها ،وخصوصاً أثناء اجتامع عىل مستوى الق َّمة؟
اإلحاطات اإلعالمية بشأن التدابري األمنية خارج مكان انعقاد املؤمتر لجميع املشاركني من شأنها أن تكون أسلوباً مفيداً .ذلك أ َّن بعض
املشاركني يتلقَّون إحاطات إعالمية قبل الوصول ،واألمم املتحدة تعقد جلسات إحاطة إعالمية ملوظفيها .ولك ْن ال يتلقَّى املشاركون
جميعاً إحاطات إعالمية من هذا القبيل ،ولذلك فإنهم سوف يحتاجون إىل مساعدة إضافية.
االختبارات الحقيقية لخطط الطوارئ بشأن «األحداث الواقعة بفعل الطبيعة» (الكوارث الطبيعية) رضورية أيضاً .ففي ديربان،
وقعت عاصفة هوجاء عشية افتتاح مؤمتر األطراف /17اجتامع األطراف  ،7وكان ال ب َّد من إخالء مركز املؤمترات .وكان عىل األمم
املتحدة أن تعيد املسؤولية عن مركز املؤمترات إىل اختصاص مدينة ديربان إلتاحة املجال للقيام بأعامل اإلصالح .وقد أوىص
املشاركون بشدَّة بالقيام مبجموعة من االختبارات الشاملة لعدد من الحاالت قبل أسبوع واحد عىل األقل من موعد االفتتاح .ويف
الح ِّد األدىن ،ينبغي أن يشمل االختبار :كشف الحرائق ،واإلجراءات الخاصة بحاالت الطوارئ ،وخطة إجالء (أثناء نشوب حريق
وإجالء طبي وتوفري منافذ وطرق نجاة إىل نقاط تج ُّمع مع َّينة) ،وتقدير املخاطر ،وما يتصل بذلك من خطط الرعاية الصحية
والحفاظ عىل السالمة يف املوقع.
مفهوم «املنطقة الزرقاء» ميكن أن يكون ملتبساً عىل املوظفني املسؤولني الوطنيني ،وقد يحتاج إىل توضيح متك ِّرر .يفرتض كثريون
من املوظفني املسؤولني التابعني للبلد بأنه مع أ َّن مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف قد يُعترب مؤمترا ً لألمم املتحدة ،فإنهم هُم املكلَّفون
(أي بعبارة أخرى «إ َّن البلد هو مع ذلك بلدي»).
بجميع أمور األمن والسالمة ْ
هل يجدر بالوزراء أن يُعنوا بتدابري سالمتهم هم بأنفسهم أم هل مث َّة حاجة أو توقُّع للحصول عىل تفاصيل أمنية؟ إ َّن ذلك يحتاج إىل
َ
استقبال وزير منذ لحظة وصوله إىل املطار ومرافقته طيلة الطريق
بعض البلدان إىل أمن األمم املتحدة
اتخاذ قرار بشأنه .فقد يطلب ُ
إىل الفندق .علامً بأ َّن األمم املتحدة ليست مسؤول ًة عن األمن إالَّ داخل مكان انعقاد املؤمتر .أ َّما البلد املضيف فهو صاحب اتخاذ
القرارات بشأن جميع األمور األمنية خارج مكان انعقاد املؤمتر.
يخص مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف  :8أُس ِندَتْ  ،بالتعاون يف العمل مع الفريق األمني ،إىل ممثِّلني رئيسيني من إدارة الدفاع
فيام ُّ
املدين ودائرة الخدمات الطبية يف قطر مها ٌّم تتعلق بالتخطيط وإسداء املشورة بشأن السالمة وتوفري الرعاية الطبية من أجل حدَث
كل األماكن
املؤمتر .وأُس ِندَتْ إىل فريق الصحة والسالمة والبيئة ( )HSEمها ُّم االضطالع باستعراض تدابري السالمة ومراجعة التدابري يف ِّ
املخصصة النعقاد املؤمتر :مركز قطر الوطني للمؤمترات ( ،)QNCCومركز الدوحة للمعارض واملؤمترات ( ،)DECوالفنادق.
َّ

22

 8وسائل اإلعالم واالتصاالت :إدارة الترتيبات الخاصة
بوسائل اإلعالم وإدارة الشؤون ذات الصلة
بإصدار الرسائل المراد توجيهها
من الالزم التعاون الوثيق بني أمانة االتفاقية اإلطارية والبلد
املضيف من أجل إدارة ترتيبات دخول وسائل اإلعالم املحلية
والوطنية والدولية .وهذا التعاون شديد األهمية أيضاً إلدارة
وسائل اإلعالم
ُ
الشؤون ذات الصلة بإصدار الرسائل التي تو ِّجهها
إىل العامل عن املؤمتر.
أ -ترتيبات دخول وسائل اإلعالم
والعالقات بها

إدارة ترتيبات وسائل اإلعالم
وتسهيل عملها ي َّتسامن بأهمية
بالغة .فوكاالت الصحافة ووسائل
اإلعالم سوف تنقل قصة
املؤمتر إىل العامل.

ميكن للبلد املضيف أن يساعد عىل ضامن بلوغ الح ِّد األقىص
من مشاركة وسائل اإلعالم والتغطية الصحافية وذلك باملساعدة
عىل القيام مبها َّم متعدِّدة ،ومنها مثالً تخصيص الح ِّيز املكاين
لها ،وتوفري اللوجستيات الالزمة ،واستمرار تدفُّق املعلومات.
وينبغي للبلد املضيف أن يساعد أيضاً عىل تلبية احتياجات
وسائل اإلعالم الخاصة بتزويدها مبواد البثِّ املبارش والتوصيالت
الساتلية .وقد يكون من الرضوري توفري الرتجمة الفورية يف
غرف املؤمترات الصحافية أثناء مجريات حدَث املؤمتر لضامن
التغطية اإلعالمية بواسطة وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية.
ومن الرضوري أيضاً أن يُعنى البلد املضيف بالنظر املتع ِّمق
يف قوانينه الوطنية الخاصة مبعدَّات وسائل اإلعالم وبكيفية
مم يُسمح لوسائل اإلعالم من
أي :هل يوجد قيود تح ُّد َّ
سلوكهاْ ،
إدخاله إىل البلد (بالنسبة إىل املعدَّات) ،وما هي الصور التي
ميكن التقاطها ،وما الذي ميكن نرشه؟ وينبغي للبلد املضيف
أن يخطِّط مسبقاً لتدبُّر هذه األمور .أ َّما املجاالت الرئيسية
ملسؤولية األمانة عن ترتيبات دخول وسائل اإلعالم فهي:
االعتامد والتسجيل وتوزيع الشارات الرسمية (بطاقات هوية
حضور املؤمتر) ،وكذلك إدارة ترتيبات حركة تنقُّل املشاركني
املس َّجلني من وسائل اإلعالم يف أنحاء مباين املؤمتر.

ب -الموقع الشبكي الخاص بالمؤتمر

املوقع الشبيك الرسمي الخاص مبؤمترات األمم املتحدة بشأن
تغي املناخ ،مبا يتض َّمنه من الوثائق الرسمية ،والبثِّ الشبيك
ُّ
للمفاوضات الجارية ،هو املوقع الشبيك الخاص باالتفاقية
اإلطارية  .http://www.unfccc.int :وهذا املوقع الشبيك
الخاص باالتفاقية اإلطارية ُمص َّمم لتقديم املساعدة ال إىل آالف
املشاركني الحارضين فحسبْ ،بل كذلك إىل املراقبني املتابعني
ملجريات املؤمتر عىل الشبكة العاملية (اإلنرتنت) .غري أ َّن البلدان
املضيفة يف معظمها تعمد أيضاً إىل إنشاء موقع شبيك متط ِّور
حديث مستقل لتوفري املعلومات عن جوانب رئيسية أخرى من
املؤمتر ،ومنها مثالً معلومات عن املدينة املضيفة والبلد املضيف؛
تغي
وميكن أيضاً أن يعرض مسا َر الجهود الوطنية املعنية بظاهرة ُّ
املناخ .وينبغي أن يكون املوقع الشبيك الخاص باالتفاقية اإلطارية
واملوقع الشبيك الخاص بالبلد املضيف متكاملني معاً وأن يجتنبا
التكرار الذي ال رضورة إليه.
أ َّما كتيِّب «معلومات للمشاركني» فيقدِّم مثاالً عىل العمل
الجامعي املشرتك بني البلد املضيف واألمانة .وهذا الكت ِّيب،
الذي تنرشه األمانة يف شكل إلكرتوين قبل موعد بدء املؤمتر،
يجيب عن األسئلة املتك ِّررة ،ويقدِّم مجموع ًة متن ِّوع ًة من
املعلومات الرامية إىل تيسري املشاركة يف املؤمتر وإىل توفري
التوجيه اإلرشادي للزائرين أثناء وجودهم يف البلد املضيف.
وهو يتض َّمن معلومات مقدَّمة من األمانة عن أمور عدَّة ،ومنها
مثالً ترتيبات الدخول إىل مباين املؤمتر ،والتسجيل والشارات
(بطاقات الهوية) ،وكذلك معلومات مقدَّمة من البلد املضيف
عن األحداث االجتامعية ووسائط النقل واملواصالت ،وأرقام
هواتف االتصال يف حاالت الطوارئ .ويحتوي الكتيِّب عىل
روابط شبكية للحصول عىل املزيد من املعلومات عن املوقعني
الخاصني بأمانة االتفاقية اإلطارية والبلد املضيف.
الشبكيني
َّ
ج -وسائط التواصل االجتماعي

يخص األحداث الهامة الرسيعة الوترية ،مثل مؤمتر األمم
فيام ُّ
تغي املناخ ،ينبغي للبلدان املضيفة أن تسعى
املتحدة بشأن ُّ
إىل االستفادة إىل أقىص ح ٍّد من وسائط التواصل االجتامعي
اإلعالمي بغية توفري آخر األخبار واملعلومات املحدَّثة .ولذلك
فإ َّن تطبيقات الخدمات الحاسوبية الشبكية ،تويرت وفيسبوك
وآبِّل آي أو إس/آندرويد (Twitter, Facebook, Apple iOS/
 ،)Android appsهي أدوات املعلومات املستخدَمة يف العامل
الحديث التي ميكنها توفري أحدث املعلومات واألخبار يف الزمن
الحقيقي عن أحداث املؤمتر ،وكذلك التشارك مع املنظامت
املهت َّمة واألفراد املهت ِّمني ،والرتويج للفعاليات الجارية أثناء
املؤمتر .كام أ َّن التطبيقات امل َّجانية لألجهزة الج َّوالة ،آبِّل آي
أو إس وآندرويد ،ميكنها أن تنقل أحدث األخبار واملعلومات
من داخل املؤمتر ،وكذلك املعلومات عن الفعاليات واألحداث
الهامة ،وعن الشؤون الثقافية ،ووسائل النقل واملواصالت
املحلية ،والخدمات السياحية.
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أمثلة على مواقع شبكية خاصة ببلدان مضيفة سابقة
مؤمتر األطراف /15اجتامع األطراف  ،5يف كوبنهاغن
(املوقع الشبيك مغلق اآلن).
اجتذب ذلك املوقع الشبيك الخاص بالبلد املضيف ،الذي أنشأته
الحكومة الدامنركية من أجل مؤمتر األطراف  15الذي ُعقد يف
الدامنرك ،أربعة ماليني زائر خالل الفرتة بني شباط/فرباير إىل كانون
األول/ديسمرب  ،2009منهم  1 650 000زائر دخلوا املوقع الشبيك
أثناء انعقاد املؤمتر .ويف أكرث األيام انشغاالً ،س َّجل املوقع الشبيك
قرابة  200 000زيارة .وشاهد آالف زائري املوقع الشبيك مئات
من الجلسات التي بُثَّت مبارش ًة بواسطته من مؤمتر األطراف .15
وعرض املوق ُع الشبيك أبر َز مشاهد تغطية األخبار ،واملد َّونات ،ومواد
َ
املجال للزائرين إلرسال «تح َّيات مناخية»
املعلومات الخلفية ،وأتاح
إىل مؤمتر األطراف ُ ،15عرضت عىل شاشات كبرية خالل املؤمتر ويف
أماكن خارجية خاصة بانعقاد املؤمتر يف أنحاء الدامنرك .وقد ت َّم
تلقِّي أكرث من  15 000تحية مناخية من جميع أنحاء العامل.
وإضاف ًة إىل ذلك ،حافظت الدامنرك عىل حضور بارز عىل
الفيسبوك وتويرت ويوتيوب ملؤمتر األطراف  .15وحظي مؤمتر
األطراف  15عىل الفيسبوك بأكرث من  42 000زائر مش ِّجع ،وبأكرث
من  13 000متابع عىل يوتيوب؛ وحظيت وزارة الشؤون الخارجية
بأكرث من  5.2ماليني مشاهدة عىل القنوات التلفازية يف الفرتة
بني  22أيلول/سبتمرب و 20كانون األول/ديسمرب  .2009وقد
استُع ِملت بنشاط وسائ ُط التواصل االجتامعي ،مبا يف ذلك مد َّونة
ح َدث املؤمتر ومواقع تويرت وفيسبوك من أجل املشاركة واالستامع
للمشاركني يف املؤمتر.
واستُعمل املوقع الشبيك أيضاً كأداة للتواصل مع املشاركني
تغي املناخ .وساعد املوقع
بشأن تأثري مشاركتهم فيام ُّ
يخص ُّ
الشبيك الخاص مبؤمتر األطراف  15ومد َّونة «من خلف الستارة»
يست مشاركة املندوبني يف مبادرات مالمئة.
عىل توفري معلومات َّ
وعملت وزارة الخارجية عىل جعل الخيارات الخاصة باالستدامة
أسهل وأيرس تكلف ًة من الخيارات غري املعنية باالستدامة .وعىل
سبيل املثال ،جرى توفري مياه الرشب العذبة النظيفة الجاهزة
مم ثناهم عن رشاء قناين املاء البالستيكية
للمندوبني م َّجاناًَّ ،
املِتالفَة .وشملت اإلملاحاتُ املفيد ُة األخرى املستخلَصة من
ٍ
إرشادات توجيهي ًة بشأن استخدام وسائط النقل
ذلك املؤمتر
واملواصالت املحلية ،ورشاء التحف التذكارية املالمئة بيئيًّا ،واختيار

معظم البلدان املضيفة تنشئ
موقعاً شبك ًّيا مستقالًّ حديثاً ،
وعىل مستوى متط ِّور ،من أجل
توفري املعلومات عن الجوانب
الرئيسية من املؤمتر ،ومنها مثالً
معلومات عن املدينة املضيفة
والبلد املضيف.
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أطباق األغذية النباتية بدالً من أطباق األغذية التي ترتكز أساساً
عىل اللحوم؛ وكلُّها تؤدِّي إىل بصمة كربونية إيجابية أعىل درجة.

مؤمتر األطراف /16اجتامع األطراف  ،6كانكون
()http://cc2010.mx/en/index.htm

كان املوقع الشبيك الخاص بالبلد املضيف الذي أنشأته الحكومة
املكسيكية أداة التواصل الرئيسية التي استخدمتها املنظامت املتمتِّعة
بصفة املرا ِقب ،وخصوصاً لتعزيز الثقة بشفافية مسار االتفاقية
اإلطارية ومدى شمولها للجميع دومنا إقصاء .وأنشأ البل ُد املضيف
مخصص ًة لهيئات «املجتمع املدين» ،إضاف ًة إىل
صفح ًة حاسوبي ًة َّ
جدول زمني يومي بحيث ميكن للبلد املضيف أن يعلن عن خطط
ارتباط الرئيس مبواعيد األعامل الهامة وأن يُربِز الفعاليات اليومية
وتوسع املوقع الشبيك بتفصيل حصيلة نتائج مختلف
أثناء الدورتنيَّ .
برامج االرتباطات ،ومنها مثالً املتعلقة بعالقات الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص .وباإلضافة إىل ذلك ،تض َّمن املوقع الشبيك معلومات
مستفيضة عن مواضيع مثل اللوجستيات والتسجيل واألماكن
املخصصة النعقاد املؤمتر وترتيبات اإلقامة واملعلومات السياحية
َّ
والتأشريات والقنصليات واملعلومات الجمركية.

مؤمتر األطراف /17اجتامع األطراف  ،7ديربان
()http://www.cop17-cmp7durban.com/index.html

أبر َز املوق ُع الشبيك الخاص بالبلد املضيف الذي أنشأته حكومة جنوب
ٍ
معلومات خلفي ًة مستفيض ًة عن مسار االتفاقية اإلطارية،
أفريقيا
وخصوصاً املعلومات العملية املو َّجهة للمشاركني ،ووثائق املؤمتر.
ٍ
وتض َّمن أيضاً
معلومات مستفيض ًة عن اإلمدادات (اللوجستيات)
وإجراءات االعتامد ومكان انعقاد املؤمتر وبرنامج املؤمتر والتأشريات
والقنصليات والشؤون الصحية .واشتمل كذلك عىل السياحة يف
ٍ
معلومات
جنوب أفريقيا ويف مدينة ديربان .كام أبرز املوقع الشبيك
عن جهود جنوب أفريقيا يف سبل املشاركة مع أصحاب املصلحة،
ومن ذلك مثالً الحكومات املحلية والصحافيني والقطاعات العلمية
تغي املناخ
واألكادميية .واشتمل أيضاً عىل معلومات عن مظاهر تأثري ُّ
يف جنوب أفريقيا والجهود الوطنية الرامية إىل مكافحته.

مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف  ،8الدوحة
)(http://www.cop18.qa/

حظي املوقع الشبيك الذي أنشأته الحكومة القَطرية ،ويتك َّون من
 916صفحةً ،بنحو  514 328مشاهد ًة لصفحاته من خالل 130 360
زيارةً .وبلغت ذروتها يف اليوم األول من املؤمتر ،حيث بلغ عدد زائري
املوقع  10 000زائر .وبحسب البلدان ،كان أكرث زائري املوقع الشبيك
موجودون يف قطر حينام استعملوا املوقع ،بنسبة بلغت  42يف املائة.
ويف الدرجات التالية لذلك جاءت :الواليات املتحدة ( 7يف املائة)؛
واململكة املتحدة ( 5يف املائة)؛ وأملانيا ( 4يف املائة)؛ واليابان ( 3يف
املائة) .وكان قسم األخبار أكرث األقسام شعبيةً ،إذ حظي مبا نسبته
 40يف املائة من زيارات البحث يف املوقع ،وتليه األقسام عن معلومات
املشاركني والتأشريات اإللكرتونية .ونال املوق ُع الشبيك مرتبة «املذ ِهل»
عىل أسلوب عرضه الخاص بوسائط التواصل االجتامعي الذي ص َّممته
رشكة وورانك ( ،)Woorankوهي رشكة مرموقة تُعنى باملنهج التحلييل
يف الصناعة ،وبلغت التعليقات «يعجبني» قرابة  1 400تعليق .وأحرز
املوقع الشبيك الخاص مبؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف  ،8الدوحة،
وتغي
مرتب ًة عالي ًة يف غوغل :وأظهر بحث بشأن «األمم املتحدة ُّ
املناخ» أ َّن املوقع الشبيك لهذا املؤمتر ( )COP 18/CMP 8نال املكان َة
الثالثة – بدرجة واحدة خلف املوقع الشبيك الخاص باالتفاقية اإلطارية
(.)UNFCCC

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
 إدارة الترتيبات الخاصة بوسائل اإلعالم:وسائل اإلعالم واالتصاالت
وإدارة الشؤون ذات الصلة بإصدار الرسائل المراد توجيهها
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Video

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

د -إشراك وسائل اإلعالم

ما عدا الدعم التنظيمي واللوجستي ،سوف يكون من الالزم
أن يؤدِّي البلد املضيف دورا ً يف الرتويج للمؤمتر مع وسائل
اإلعالم املحلية واإلقليمية والدولية ،وضامن تغطية إعالمية
متن ِّوعة واسعة للمؤمتر وللبلد املضيف ذاته .وعىل أعضاء
وسائل اإلعالم أيضاً أن يقدِّروا الجهود التي يبذلها البلد
حق قدرها،
املضيف يف تسليط األضواء عىل األنشطة البيئية َّ
وأن يواظبوا عىل جعل وسائل اإلعالم الدولية تواكب آخر
التط ُّورات املستجدَّة .وميكن أن تشمل هذه األنشطة تقدي َم
املساعدة إىل األمانة بتنظيم مؤمترات صحافية ومقابالت
حرصية وجوالت إعالمية .وينبغي للبلد املضيف أن ينظر يف
إنشاء فريق ملساعدة أعضاء وسائل اإلعالم عىل التجوال يف
البلد ،وللمساعدة عىل التواصل بني وسائل اإلعالم مع رؤساء
املشاريع واملبادرات البيئية الهامة يف البلد.
فريق اإلعالم واالتصاالت ،التابع ملؤمتر
وعىل سبيل املثال ،عمل ُ
األطراف /18اجتامع األطراف  ،8من خالل مكتب االتصال
اإلعالمي التابع للحكومة يف مركز البثِّ الدويل طيلة مدَّة املؤمتر.
وقام مكتب االتصال اإلعالمي بدور أسايس جدًّا يف:
• اإلسهام يف صياغة اسرتاتيجية بشأن االتصاالت للرتويج
للمؤمتر؛
• حشد اهتامم وسائل اإلعالم املحلية واألجنبية يف املؤمتر،
بالتوزيع الواسع للمعلومات الخلفية عن االتفاقية اإلطارية
واستامرات االعتامد ،وبعقد مؤمترات صحافية وحلقات دراسية
مع كبار املسؤولني الحكوميني؛

وسائل اإلعالم واالتصاالت :إلماحات مفيدة
من حلقة عمل بون
أقل تقدير عىل
بعض النفوذ عىل ِّ
• شدَّد بعض املشاركني عىل رضورة مامرسة البلد املضيف َ
الرسائل اإلعالمية املنبثقة عن املؤمتر ،وذلك من خالل تزويد وسائل اإلعالم بآخر املعلومات
أي :أخبارا ً حديث َة العهد عن حالة املفاوضات،
املستجدَّة ومن خالل «منحها ماد ًة تكتب عنها»ْ ،
ومعلومات عن أنشطة املنظامت غري الحكومية ،إلخ.
• ينبغي للبلدان املضيفة أن تُ ِع َّد حمل ًة قوي ًة – تبدأ قبل سنة عىل األقل ،إذا أمكن – تعرض
تغي املناخ .وأبلغ أحد املشاركني بأ َّن
مسا َر العمل عىل املستويني الوطني واإلقليمي بشأن ُّ
النصف فقط من أنشطة بلده اإلعالمية كانت تجري فعالً يف موقع املؤمتر .وكانت بقية تلك
بتغي املناخ .وال ب َّد
األنشطة تجري خارج املوقع ،وركَّزت عىل األنشطة الوطنية واإلقليمية املعنية ُّ
للصحافيني من أن يحصلوا عىل ما هو أكرث من العبارة «املحادثات تحرز تقدُّماً» .فَ ُهم يحتاجون
تغي املناخ تجري عىل أرض الواقع.
إىل أمثلة عىل أنشطة حقيقية بشأن ُّ
• أوىص املشاركون أيضاً بأن تشتمل الحملة الوطنية عىل إصدار نرشات صحافية موجزة .وقد
مم ساعد
أصدر بعض البلدان كتباً مستفيض ًة تستوعب قضية املناخ وإجراءات العمل الوطنيةَّ ،
رسائل إخباري ًة يومي ًة
عىل رفع مستوى املعرفة يف البلد بهذا الخصوص .وأصدر بعضها اآلخر أيضاً َ
عن املناخ من أجل الصحافيني الوطنيني.
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التغريدات بشأن مؤتمر
األطراف  /18اجتماع
األطراف  8على «تويتر»
دخل إىل موقع مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف  8عىل
شبكة تويرت  1 965متابعاً ،وأصدر املوقع أكرث من  900رسالة
منشورة «تغريدة» .وكان فريق اإلعالم العام يحدِّث املنشورات
كلَّام ُح ِّملت مقالة جديدة عىل املوقع .www.cop18.qa
وكان يُعاد نرش «التغريدات» ذات الصلة باملؤمتر من األخبار
واملقاالت واملعلومات التي ينرشها مستع ِملو شبكة تويرت .وأُنىش
حساب باللغة العربية عىل شبكة تويرت من أجل تحديث ما
نش من مقاالت جديدة عىل الصفحة العربية يف املوقع الشبيك
يُ َ
الخاص باملؤمتر .واستُعمل أيضاً للرتويج ألفالم الفيديو عىل موقع
«يوتيوب» باللغة العربية ،والتي أنتجتها مؤسسة الدوحة لألفالم.
• اكتسبت وسمة «الدوحة» ( )#dohaصيتاً ذائعاً يف العامل
قاطب ًة منذ اليوم األول لدورة املؤمتر ،كام اكتسب الحساب
الخاص به مئات املتابعني يف بضع ساعات فقط ،ث َّم أكرث من
 1 000متابع يف غضون أسبوع.
• أُرسل ما مجموعه « 945تغريدةً» يف الفرتة من  30ترشين
األول/أكتوبر إىل  10كانون األول/ديسمرب  ،2012أي مبتوسط
بلغ « 22.5تغريدةً» يف اليوم .وأُعيد نرش ما مجموعه
« 546تغريدةً» بواسطة مستع ِملني آخرين (أي  57.78يف املائة
من مجموع «التغريدات»).
• بلغت مرتبة تصنيف الفريق اإلعالمي القَطري  64درج ًة
يف موقع كالوت ( )Kloutالذي يقيس درج َة النفوذ يف شبكة
متغي .ويف
التواصل االجتامعي محسوب ًة مبقدار أكرث من ِّ 400
السياق نفسه ،كانت مرتبة تصنيف الحساب الخاص باالتفاقية
اإلطارية ،حني كتابة هذا املؤلَّف ،بحسب مقياس كالوت
 69درجةً.
• وفقاً للربامجية التطبيقية لخريطة تويرت (،)Tweet Map
اجتذب الحساب الخاص باملؤمتر متابعني من أكرث من  100بلد،
أي الربع تقريباً – من
منهم ما نسبته  21.5يف املائة – ْ
املوجودين يف قطر.
• تُص ِّنف الربامجي ُة التطبيقية الخاصة مبقياس الدرجات عىل
تويرت ( )Tweet Graderمرتب َة الحسابات اإللكرتونية باستخدام
متغيات ،مبا يف ذلك عدد املتابعني ،ومدى نفوذ أولئك
عدَّة ِّ
املتابعني ،وعدد التحديثات ،وعدد تكرار «التغريدات» .وقد
بلغت املرتبة التي استخلصتها هذه الربامجية التصنيفية بخصوص
املؤمتر  96.4من  .100وبلغت مرتبة هذا الحساب  485 690من
مم وضع املؤمت َر يف مرتبة
 13 506 792من الحسابات املص َّنفةَّ ،
ُعليا حازت عىل ما نسبته  4يف املائة من مجموع الحسابات.

• إذكاء وعي الجمهور العام باملؤمتر الجاري يف البلد املضيف،
من خالل طائفة متن ِّوعة من أنشطة العالقات العامة اشتملت
عىل دعم نرش مالحق خاصة يف الجرائد املحلية الرئيسية،
وكذلك بثِّ برامج إذاعية وتلفازية عىل شبكات البثِّ املحلية؛
• متحيص وفرز مواد التغطية اإلعالمية املحلية للمؤمتر ،وتوفري
املنسق اإلعالمي من أجل إدراجها يف
القُصاصات ُّ
الصحفية إىل ِّ

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
وسائل اإلعالم واالتصاالت :إدارة الترتيبات الخاصة بوسائل اإلعالم
وإدارة الشؤون ذات الصلة بإصدار الرسائل المراد توجيهها

الصحافية التي ت ُقدَّم إىل رئيس مؤمتر
ِّ
ملف القُصاصات ِّ
األطراف وإىل األمني التنفيذي لالتفاقية اإلطارية وغريهام
من كبار املسؤولني.
ھ -الشعارات والتوسيم

عملية التوسيم الرمزي – بالنسبة إىل األمم املتحدة والبلد
املضيف عىل ح ٍّد سواء – ميكن أن تتيح فرص ًة اسرتاتيجي ًة
للرتويج اإليجايب عىل مستويات عديدة .وحسبام ذكره كثريون
من املشاركني يف حلقة عمل بون ،ينبغي للبلد املضيف أن يبدأ
مب ِّكرا ً هذه التحضريات وأن ينظِّم حمل ًة ترويجي ًة داخل البلد من
أجل بناء الدعم عىل املستوى الوطني .وسوف يكون من الالزم
أن يعمل البلد املضيف بتعاون وثيق مع األمانة ،حسبام هو
منصوص عليه تحديدا ً يف املادة الواردة يف اتفاق البلد املضيف
املتعلقة باالتصاالت الخاصة باملؤمتر ومواقعه الشبكية وأنشطة
التواصل للتوعية يف إطاره ،وكذلك يف املرفق عن األسامء املع َرتف
بها بخصوص املؤمتر ومواصفات تصميم صورته البرصية .وعىل
وجه الخصوص ،سوف يكون من الرضوري العناية بالتشاور
الوثيق بشأن كيفية وضع شعارات املؤمتر واستخدامه.

الشعارات والتوسيم :إلماحات مفيدة
من حلقة عمل بون
• وصف أحد املشاركني مسار هذه العملية يف بلده بأنها «مخاض الشعار األليم» .فقد اشتملت
تتوصل إىل اتفاق ،وأعقب ذلك اجتامعات مع
عىل سلسلة من اللجان التي عملت طيلة شهور ومل َّ
خرباء استشاريني ومص ِّممني ،وكذلك جولة إثر جولة من املناقصات بال نتيجة .ومل يصبح الشِّ عار
املتَّفق عليه أخريا ً جاهزا ً إالَّ قبل بضعة أشهر من موعد افتتاح املؤمتر.
• ح َّذر بلد مضيف آخر من التقليل من قيمة الشعار من أجل اجتذاب املؤسسات الراعية .فإ َّن
عملية تهيئة الشعار تتطلَّب تفكريا ً متأنِّياً وتخطيطاً دقيقاً عىل املستوى االسرتاتيجي.

وشدَّد املشاركون يف حلقة العمل أيضاً عىل أ َّن التخطيط الجيِّد
تغي املناخ ميكن أن يبدِّل الصور َة
ملؤمتر األمم املتحدة بشأن ُّ
العمومي َة لدى الجمهور للبلد بطريقة إيجابية .فإ َّن املؤمتر الذي
يحظى بتوسيم رمزي ج ِّيد ميكن أن يزيد من وعي الجمهور
العام عىل املستوى الوطني وداخل املنطقة اإلقليمية .وميكن
أيضاً أن يؤدِّي إىل استثامرات يف قطاع ال ُبنى التحتية الوطنية.
وقد تناقش املشاركون حول مختلف مستويات الجهود التي
تبذلها البلدان بشأن عملية التوسيم ،بدءا ً من أصغر الجهود
َ
وحتى تخصيص فريق إداري متف ِّرغ ،وحثُّوا األطر َاف املضيفة يف
املستقبل عىل اتخاذ القرارات مب ِّكرا ً بشأن مستوى الجهود املراد
السري به يف هذا الصدد.
ونظر املشاركون أيضاً يف مزايا ومثالِب استحداث شعار وحيد
للمؤمتر مو َّجه من ِقبل األمانة وميكن تعديله ليك يتبدَّى فيه
الطابع الوطني للبلد املضيف .وأمعنوا النظ َر أيضاً يف املامرسة
لكل مؤمتر من مؤمترات
املتَّبعة يف تخصيص شعار فريد ِّ
مسائل ع َّدةً ،ومنها مثالً التوسيم
َ
األطراف .وتناولت املناقش ُة
ومسائل حقوق التأليف
َ
واملسائل القانوني َة
َ
بالرموز الوطنية،
والنرش ،ودَو َر املؤسسات الراعية .علامً بأ َّن مؤمتر األطراف هو
بح ِّد ذاته فرص ًة هائل ًة للتوسيم باسم البلد وإبراز الفكرة التي
بعض البلدان املضيفة
يسعى يف سبيل تحقيقها؛ وقد استخدم ُ
السابقة الشِّ عا َر واستفادت من ذلك املؤسسات الراعية عىل نحو
اسرتاتيجي ،يف حني أ َّن بعض البلدان ذكرت أنها مل تفعل ذلك،
ولكنها مت َّنت فيام بع ُد لو أنها عمدت إىل القيام بذلك ،ألنها
ف َّوتت فرص ًة مثينةً.
ُباش يف مرحلة
وال ب َّد لهذه األعامل التحضريية من أن ت َ
يخص بعض البلدان املضيفة السابقةُ ،عني
مبكِّرة – وفيام ُّ

بهذه املسائل يف االجتامع التقني األول عىل املستوى الوطني.
كل األفرقة
وبالنسبة إىل مؤمتر كوبنهاغن ،جمعت الحكوم ُة َّ
املختلفة املشمولة يف التخطيط من أجل وضع اسرتاتيجية
متَّفق عليها .ومن األسئلة الرئيسية يف هذا الصددَ :من يق ِّرر
ما هو مستوى التوسيم املراد ات ِّباعه؟ وقد استذكر أح ُد
املشاركني أ َّن بلده استهلك كثريا ً من الوقت يف نزاعات داخلية
بشأن التوسيم ،حيث إ َّن عدَّة إدارات «دخلت عىل خ ِّط
لكل منها خطته وتوقُّعاته .ولذلك ينبغي
العملية» ،وكان ٍّ
للبلد املضيف أن يق ِّرر مب ِّكرا ً َمن هي اإلدارة املكلَّفة بهذه
َ
استهالل حملة
واقتحت بلدان مضيفة سابقة أخرى
امله َّمةَ .
ترويجية غري رسمية للمساعدة عىل زيادة وعي الجمهور
تغي املناخ عىل الصعيد الوطني وداخل
العام بشأن مسألة ُّ
املنطقة اإلقليمية.
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 9إشراك الهيئات التي لها صفة
ِ
إرشاك هيئات املجتمع املدين مك ِّون أسايس جدًّ ا يف جميع
تغي املناخ .ذلك أ َّن مشاركة
مؤمترات األمم املتحدة بشأن ُّ
املنظامت املعت َمدة بصفة مراقبني يف دورات مؤمتر األطراف
واملؤمتر العامل بوصفه اجتامع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد
توسعت بشدَّة يف السنوات األخرية ،من حيث النوعية والكمية
َّ
عىل ح ٍّد سواء .وحسبام لوحظ يف تقرير لعام  2013صادر عن
أمانة االتفاقية اإلطارية ،بلغ عدد املنظامت املعت َمدة بصفة
أي بزيادة
مراقبني ،يف نهاية عام  ،2012أكرث من  1 700منظمة – ْ
بنسبة  65يف املائة عىل املستوى يف عام  .2008وأخذ يزداد
إدماج امل ُدخَالت التي تسهم بها املنظامت املرا ِقبة ضمن وثائق
املعلومات األساسية التقنية وغريها من النصوص التفاوضية.
وتعقد أطراف كثرية عالقات تعاون وثيق يف العمل مع منظامت
دولية ووطنية عىل ح ٍّد سواء من أجل االستمداد من موارد
خربتها الخاصة مبسائل متن ِّوعة عديدة يجري التفاوض بشأنها،
ومن أجل تنفيذ املشاريع وإجراءات العمل .وهنالك ثالث
فئات من املنظامت التي لها صفة املرا ِقب ،هي :فئة منظامت
األمم املتحدة؛ وفئة املنظامت الحكومية الدولية؛ وأكرب فئات
الهيئات التي لها صفة املرا ِقب ،فئة املنظامت غري الحكومية.
ومتثِّل املنظامت غري الحكومية طيفاً واسعاً من املمثِّلني
()1
للمجموعات الرئيسية التسع يف إطار جدول أعامل القرن ،21
وهي :مجموعة منشآت األعامل التجارية والصناعة والبيئة،
ومجموعات املزارعني ،ومجموعة الشعوب األصلية ،ومجموعة

الحكومات املحلية والسلطات البلدية ،ومجموعة مؤسسات
البحوث واملنظامت غري الحكومية املستقلة ،واالتحادات النقابية،
ومجموعة النساء ،واملجموعة الجنسانية ،ومجموعة الشباب.
ولذلك ينبغي للبلدان املضيفة أن تأخذ بنهوج متن ِّوعة يف إرشاك
املنظامت املعت َمدة بصفة مراقبني.
وقد أخذ يزداد اعرتاف البلدان املضيفة بالدور الحاسم الذي
يؤدِّيه املراقبون ،وباتت ت ِ
ُباش أكرث فأكرث عملي ًة تشاوري ًة
استباقي ًة فيام بني مختلف أصحاب املصلحة – عىل املستويني
الوطني والدويل – بهدف حشد الدعم لصالح املؤمتر .كام أ َّن
الهيئة الفرعية للتنفيذ تش ِّجع البلدا َن املضيفة املحت َملة يف
املستقبل عىل إرشاك أصحاب املصلحة يف املسار املفيض إىل
انعقاد املؤمتر ويف أثنائه أيضاً )2(.وينبغي أن تستند العمليات
التشاورية الناجحة إىل مبادئ الشفافية واالنفتاح والشمول
للجميع ،كام ينبغي أن تجري طيلة السنة.
وقد اشتملت األنشطة التشاركية املاضية عىل :تنظيم جلسات
إحاطة إعالمية متعدِّدة للمنظامت التي لها صفة املرا ِقب؛
ودعوة هذه املنظامت املرا ِقبة إىل تقديم وجهات نظرها
وتوقُّعاتها بشأن املؤمتر ،وخصوصاً عندما تُدعى األطراف لتكون
جزءا ً من العملية التشاورية؛ وعقد سلسلة من الحوارات
الوطنية مع هيئات املجتمع املدين يف املسار املفيض إىل عقد
املؤمتر .وعمدت أيضاً ِقلَّ ٌة من البلدان املضيفة إىل توسيع نطاق

مؤتمر ْي الدوحة ووارسو
التواصل البعيد المدى وإشراك الجمهور العام :أمثلة مختارة من
َ
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سعت الرئاس ُة القَطرية للمؤمتر إىل إرشاك مزيد من املنظامت غري الحكومية
العربية يف عالقة رشاكة مع املنظامت الدولية التي لها صفة املرا ِقب ومع
هيئات األمم املتحدة ،وذلك بحشد الشبكات املشرتكة ،واملبادرات املعنية ببناء
الطريق إىل
القدرات ،وغري ذلك من الفعاليات الهامة .وقد م َّهد مؤمت ُر الدوحة
َ
تشكيل شبكتني إقليميتني رئيسيتني لهيئات املجتمع املدين من أجل حشد األعضاء
الشباب يف املنظامت غري الحكومية :شبكة قطر لالستدامة ،التي تجمع زهاء
 20منظم ًة تضطلع بأنشطة يف مجال االستدامة البيئية يف قطر؛ وحركة الشباب
العريب من أجل املناخ ،التي تجمع الشباب العريب من أكرث من  14بلدا ً عربيًّا.
وكان من بعض األنشطة الرئيسية التي اضطلع بها الفريق القَطري لشؤون
التواصل وإرشاك الجمهور العام :تنظيم عدَّة حلقات عمل وأحداث بشأن بناء
القدرات لصالح هيئات املجتمع املدين القَطرية والعربية؛ والعناية مبشاركة أكرث
من  50منظم ًة غري حكومية عربية يف مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف 8؛
واملشاركة يف إنجاز الحدَث التاريخي الهام «املسرية من أجل املناخ» التي تقودها
املنظمة املحلية غري الحكومية ،واحة الدوحة.
وبتعاون وتنسيق وثيقني مع األمانة ،نظَّمت حكومة قطر فعالية «ساعات
الحكمة» ،وهي سلسلة من  11حدَثاً ها ًّما استم َّرت طيلة مدَّة املؤمتر .وحظيت
بتغطية إعالمية مستفيضة ،وأبرزت صورة املنظامت غري الحكومية العربية،
وأث َرت النقاشات ،وع َّززت التبادل بني املنظامت املحلية واإلقليمية والدولية.
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سعت رئاس ُة املؤمتر البولندية بنشاط إىل إرشاك أوساط األعامل التجارية يف مسار
عملية االتفاقية اإلطارية .وقد شارك ممثِّلو أوساط األعامل التجارية ألول مرة يف
االجتامع الوزاري السابق للمؤمتر ،وكذلك يف «الحوار بني الرئاسة وأوساط األعامل
التجارية يف إطار مؤمتر األطراف  ،»19الذي جمع لفيفاً من املسؤولني الرفيعي
املستوى املعنيني بتقرير السياسات العامة ،واملديرين التنفيذيني ملنشآت األعامل
وهيئات املجتمع املدين من أجل مناقشة كيف ميكن أن يح ِفز االبتكار عىل بلوغ
األهداف الخاصة باملناخ والنمو ،وكيف ميكن أن يساعد التعاون بني القطاعني
العام والخاص يف هذا الصدد.
وأثناء الجزء الرفيع املستوى ،عقدت أيضاً رئاس ُة مؤمتر األطراف  19الجول َة األوىل
من «حوار املدن واملناطق دون الوطنية» مع عدد مختار من الوزراء واملحافظني
وقادة املناطق دون الوطنية وممثِّيل هيئات املجتمع املدين من أجل التباحث حول
مسائل التخفيف والتكييف يف هذا السياق عىل الصعيد املحيل ،والتامس املشورة
من رؤساء مشاريع األعامل التجارية .ونظَّمت رئاس ُة مؤمتر األطراف /19اجتامع
األطراف  9أيضاً مناظر ًة رفيعة املستوى للتناقش حول الدور املحت َمل أن يقوم به
قطاع األرايض واألحراج بعد عام .2020
منتدى عامل ًّيا بشأن مناظر البيئة الطبيعية
كام عقدت رئاس ُة دورة ذلك املؤمتر
ً
( ،)GLFجرى يف جامعة وارسو ،من أجل وضع «النهج املعني مبناظر البيئة الطبيعية»
تغي املناخ وتحقيق أهداف التنمية
املراد ات ِّباعه يف مجال السياسة العامة بشأن ُّ
املستدامة .وقد حرض هذا املنتدى قرابة  2 000مشارك ،وجمع لفيفاً من الباحثني
ومق ِّرري السياسات العامة واملهنيني املامرسني يف ميدان التنمية وممثِّيل القطاع
الخاص ووسائل اإلعالم بغية مناقشة قضايا ال ِفالحة ِ
والحراجة والصالت بينهام.

( ،www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/ )1الباب الثالث.
( )2الوثيقة  ،FCCC/SBI/2011/7الفقرة ( 178ب) .،2،
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كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المراقب
إشراك الهيئات التي لها صفة
ِ

املشاركة لتشمل الجمهور العام وذلك بإقامة «قرية مناخية»
سبل الوصو ِل إليها للجميع ،من دون بطاقات (شارات)
متاح ٌة ُ
دخول املؤمتر ،أو بتنظيم سلسلة من الفعاليات بشأن مواضيع
رئيسية ذات صلة باملؤمتر.

دور األمانة
املضيف يف بلوغ أعىل مستوى يف جهوده
سوف تدعم األمان ُة البل َد
َ
الرامية إىل إرشاك املنظامت التي لها صفة املرا ِقب وذلك بإسداء
املشورة والتواصل املرِن مع هذه املنظامت من أجل تعميم
املعلومات والحصول عىل مردود من تعقيباتها املفيدة عليها.
وباإلضافة إىل قيام األمانة بدعم مؤمتر األطراف يف إجراءات قبول
اعتامد املنظامت الجديدة بصفة مراقبني ،سوف تقوم مبا ييل:
• توفري ُمدخَالت يومية للفريق التابع للرئاسة عن املسائل
ذات الصلة باملنظامت املرا ِقبة؛
ِ
• تيسري اضطالع املنظامت املراقبة بفعاليات وعروض جانبية،
إ َّما بنفسها وإ َّما بالتعاون يف العمل مع األطراف؛
• تنظيم مشاركة املنظامت املرا ِقبة من خالل توجيه اإلشعارات
وإجراءات التسجيل؛
• تيسري مداخالت املنظامت املرا ِقبة يف الجلسات العامة،
وتنظيم جلسات اإلحاطة اإلعالمية واملشاورات الثنائية من ِقبل
رئاسة املؤمتر و َمن ينوبون عنها؛
• تنظيم الكلامت التي تلقيها املنظامت املرا ِقبة أثناء الجزء
الرفيع املستوى؛
التحل بآداب الخطاب واملجاملة وفقاً للمبادئ
• ضامن ِّ
تبي ُمج َمل شكليات املسلك
التي
باملشاركة،
الخاصة
التوجيهية
ِّ
املناسب تحقيقاً لفعالية مشاركة املنظامت غري الحكومية أثناء
دورات مؤمتر االتفاقية اإلطارية؛
• إحالة طلبات املنظامت املرا ِقبة عرب القنوات املناسبة إىل
مختلف الربامج املوضوعية ضمن األمانة؛
• إتاحة الوثائق التي تقدِّمها املنظامت املرا ِقبة للهيئات
التفاوضية إىل األطراف؛
• تيسري مشاركة املنظامت املرا ِقبة يف حلقات عمل أثناء
الدورات وفيام بني الدورات.
وميكن االطِّالع عىل املزيد من املعلومات التفصيلية املتاحة
للبلدان املضيفة فيام يتعلق بإرشاك املنظامت التي لها صفة
املرا ِقب يف:
إجراءات التسجيل
الفصل ( 5أ).:
املرفق الحادي عرش	:االستعداد لبدء العمل بشأن القضايا ذات
الصلة باملنظامت املتمتِّعة بصفة املرا ِقب
املرفق الثاين عرش .:إملاحات مفيدة بشأن خدمات اإلطعام
املرفق الثالث عرش	:إرشاك املراقبني؛ أمثلة من مؤمترات سابقة
خاصة باالتفاقية اإلطارية
مشاركة هيئات املجتمع املدين
يف دورات مؤمتر األطراف/اجتامع
األطراف عامل أسايس جدًّا للنجاح –
فهي عيون العامل وآذانه (أعاله).

المنظمات المراقِ بة :إلماحات مفيدة
من حلقة عمل بون
إرساء حوار تفاعيل مع املنظامت املرا ِقبة يف مرحلة مبكِّرة من عملية التخطيط .سوف
تحتاج البلدان املضيفة إىل دعم هيئات املجتمع املدين إذا ما أرادت للمؤمتر الذي تستضيفه أن
يحظى بالنجاح .ولذلك فإ َّن املنظامت غري الحكومية تساعد عىل «نرش ال َّنبأ» عن املؤمتر.

العمل مع املنظامت غري الحكومية يساعد عىل تحسني التغطية اإلعالمية بواسطة

وسائل اإلعالم عىل املستوى الوطني .ينبغي للبلدان املضيفة أن تش ِّجع أيضاً عىل حشد
جمهور جديد لصالح املنظامت املرا ِقبة .فإ َّن فئات الطلبة مثالً ميكن تهيئتها ،وميكن أن تساعد
عىل إبراز صورة ج ِّيدة ملؤمتر األطراف عىل املستوى الوطني.
الحرص عىل إدراك أهمية فئات املراقبني ومنظوراتهم .ينبغي للبلدان املضيفة أن تقدِّر
كل دورة من دورات
حق التقدير ،ومنهم :املواظبون عاد ًة عىل حضور ِّ
مختلف أنواع املراقبني َّ
مؤمترات االتفاقية اإلطارية الذين يركِّزون عىل مسائل تفاوضية معيَّنة؛ واملراقبون املحت َملون
املست ِجدُّون يف حضور املؤمتر ،الذين يركِّزون يف املقام األول عىل قضايا محلية ووطنية؛ واملراقبون
الذين يتصدَّرون بجسارة مرسح األحداث اإلعالمية واألنشطة الدعائية املثرية النتباه الجمهور
العام من أجل إذكاء الوعي يف ميادين الصحافة وغريها .وينبغي للبلدان املضيفة أن تدرك أ َّن
هنالك عددا ً صغريا ً من املراقبني يأتون بنيَّ ٍة مبيَّت ٍة إلثارة املشاكل.

كل الفئات عىل قدم املساواة وباتِّساق أثناء جهود التواصل عىل الصعيد الوطني.
معاملة ِّ

فقد نظَّمت عدَّة من البلدان املضيفة السابقة أحداثاً
متخصص ًة اللتامس وجهات نظر أوساط
ِّ
مؤيِّدة معيَّنة ،ومنها مثالً منظامت األعامل التجارية والصناعية ،ولكنها حرصت أيضاً عىل الوصول
ُنصح البلدا ُن املضيفة املحت َملة يف املستقبل بأن
إىل مجموعات وأوساط مؤيِّدة أخرى كذلك .وت َ
تبذل جهدا ً مساوياً اللتامس وجهات نظر جميع أوساط املنظامت غري الحكومية .وحذَّر بعض
أي إحساس باإلخالل يف التوازن ميكن أن يُيسء إىل جميع جهود التواصل األخرى.
البلدان من أ َّن َّ

االستفادة من مؤمتر األطراف باعتباره فرص ًة إلرساء عالقات بهيئات املجتمع املدين

عىل الصعيد الوطني .فقد أدَّى مؤمتر الدوحة إىل تشكيل شبكة قطر لالستدامة ،وهي أول
تج ُّمع وطني للمنظامت العاملة بشأن االستدامة .وذكرت بلدان مضيفة سابقة أخرى أ َّن املنافع
املستمدَّة من جهودها املعنية بالتواصل وتحسني االتصاالت استم َّرت لوقت غري قصري بعد اختتام
دورة مؤمتر األطراف.
فحسب .ويعني
امتياز الحصانة من االختصاص املحيل ال يقترص عىل الجانب األمني
ُ
ذلك أ َّن املشاركني يف املؤمتر ميكنهم أن يقولوا ما يريدون قولَه ،مبا يف ذلك انتقاد حكوماتهم أو
غريها من الحكومات بشأن قضايا ذات صلة بجدول أعامل املؤمتر .وهذه مسألة مبدأ هامة جدًّا
بالنسبة ملجموع املنظامت املرا ِقبة.

املراقبون يفضِّ لون دامئاً مكانَ انعقاد وحيداً .ولك ْن بالنظر إىل حجم املؤمترات الراهنة ،لن
كل البلدان املضيفة املحت َملة يف املستقبل أن تل ِّبي طلباً من هذا القبيل .كام أ َّن
يكون مبستطاع ِّ
مم ميكن أن
األمانة ال تش ِّجع أبدا ً عىل تحديد مواضع خاصة ملقصورات املنظامت غري الحكوميةَّ ،
يشكِّل انطباعاً بأ َّن املراقبني يُه َّمشون.
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 10خدمات الوثائق
تغي
الوثائق هي «رشيان الحياة» لعملية التفاوض بشأن ُّ
املناخ .فالوثائق هي الوسيل ُة التي يجري من خاللها تعميم
املقرتحات املقدَّمة من األطراف ،ونرش املعلومات ،والتفاوض
عىل مشاريع النصوص واعتامدها .ومث َّة أنواع كثرية من الوثائق
التي ت ُ َع ُّد يف مسار عملية االتفاقية اإلطارية ،تح ِم ُل رموزا ً
تبي مصدر الوثيقة وغرضها وطبيعتها.
مختلف ًة ِّ
وتقع عىل عاتق األمانة املسؤولي ُة عن إنتاج الوثائق وإدارتها أثناء
الدورة .ويتح َّمل البل ُد املضيف املسؤولي َة بالدرجة الرئيسية عن
الدعم املايل .ويتناول اتفاق البلد املضيف هذا املوضوع الرئييس
يف املرافق امللحقة به ،التي تشمل بنودا ً مثل اإلمداد بالورق
وآالت النسخ التصويري الستنساخ الوثائق .وبالنسبة إىل معظم
املؤمترات ،تض َّمن ُ
اتفاق البلد املضيف أيضاً بنودا ً بخصوص
منضدة توزيع الوثائق والرفوف و ُعلب الربيد ،وكذلك شحن
الوثائق واملعدَّات واملواد وإمدادات اللوازم.

الحرب على النفايات
يخص مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف  ،8قدَّمت
فيام ُّ
حكوم ُة قطر دعامً سخ ًّيا ألمانة االتفاقية يف استهالل جهد يرمي
إىل تحقيق «خفض كبري يف استخدام الورق»؛ حيث يهدف هذا
الجه ُد تحديدا ً إىل تعزيز االستدامة البيئية يف عمليات األمانة
تغي املناخ.
ومؤمترات واجتامعات االتفاقية اإلطارية بشأن ُّ
ومن شأن خفض استخدام الورق أن يكون خطو ًة كربى يف هذا
االتجاه .وأمان ُة االتفاقية اإلطارية رشيكة مع أمانة نظام األمم

ملحوظات بارزة من حلقة عمل بون
املسار األويل ملبادرة التوفري يف الورق يف مؤمتر الدوحة حظي بوجهات نظر إيجابية يف األكرث
(ولك ْن ليس كل ًّيا) .ففي حني رأى فيها كثريون ابتكارا ً كبريا ً وعالم ًة عىل التقدُّم بشأن الحرص
أقل تسامحاً بشأن مع ِّوقاتها .فقد الحظ املؤيِّدون أنه ما
عىل االستدامة البيئية ،كان آخرون َّ
جعل الوثائق ميسورة املنال فورا ً،
عدا التوفري يف مقادير ضخمة من الورق ،أتاح النظا ُم الجدي ُد َ
وحسن الشفافية .وقال املنتقدون إ َّن النظام يفرتض أ َّن جميع املشاركني يأتون وهُم مز َّودون
َّ
وتشك بعضهم
َّ
بأجهزة الحواسيب واللوحات اإللكرتونية لعرض البيانات (آيباد) والهواتف الذكية.
من ضآلة االحرتام لتلبية طلباتهم للحصول عىل نسخ ورقية من الوثائق.
سوف تُضطر البلدانُ املضيفة أحياناً إىل القيام مبخاطرات .فقد كان أسلوب التوفري يف الورق
مخاطر ًة أخذت بها حكومة قطر بشأن مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف  .8وترت َّب عىل تطبيق
النظام الجديد تكلفة مالية كبرية .ولك َّن املندوبني الشباب كانوا عىل وجه الخصوص مقدِّرين لهذا
األساس إلرث هام.
األسلوب – ومن ث َ َّم ارتأى فيه بعض املشاركني أنه أمر يُريس
َ
نصح مشاركون البلدانَ املضيف َة املحت َملة يف املستقبل بأنه برصف النظر عن قرارها ،سوف تكون
يخص مؤمترا ً حديث العهد ،وفَّر البلد املضيف جهاز «آيباد»
هناك «عرثات عىل الطريق» .وفيام ُّ
لكل مشارك يف املؤمتر – وبدا أ َّن الكثريين يستخدمونه بالدرجة الرئيسية اللتقاط الصور ،بدالً
ِّ
من النظر يف الوثائق .ونفَّذت مؤمترات أخرى أسلوب التوفري يف الورق بخصوص وثيقة الربنامج
قبل.
اليومي ،ولكنها رسعان ما علمت أ َّن كثريين من املشاركني كان لديهم نسخ مطبوعة منه من ُ

ينبغي للبلدان املضيفة املحت َملة يف املستقبل أن تركِّز عىل الجوانب اإليجابية من جهودها
الرامية إىل الحرص عىل االستدامة البيئية ،وأالَّ تستسلم ملا يثبِّط عزميتها .وقد حقَّق مؤمت ُر الدوحة
وفورات هائلة يف كمية الورق املستخدَم ،وذلك ألول مرة يف تاريخ دورات مؤمترات األطراف –
إ ْذ بلغت نسبة الخفض التقديري  78يف املائة.
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املتحدة املتكامل للخدمات املستدامة املوفِّرة للورق (.)ISPS
وبحسب عبارة أمانة هذا النظام ،فإ َّن التوفري الذيك يف استخدام
الورق ليس هو «محاربة للورق» ،بل هو «حرب عىل النفايات»
والهدر .ومع أ َّن من املبكِّر جدًّا القول بأ َّن هذه «الحرب» قد
حقَّقت النرص ،فإ َّن النتائج األولية مش ِّجعة عىل السري قُدماً يف
هذا االتجاه .ولالطِّالع عىل املزيد من املعلومات ،يُرجى
النظر يف مذكِّرة األمانة عن الخدمات املوفِّرة للورق يف مؤمتر
األطراف /18اجتامع األطراف PaperSmart services( 8
 ،)at COP 18/CMP 8وكذلك زيارة الب َّوابة الخاصة بالنظام
املتكامل للخدمات املوفِّرة للورق (.)ISPS portal
ولسوف يكون من الرضوري أن يعمل البلد املضيف يف رشاكة
مع األمانة من أجل مواصلة دفع املسار صوب خفض النفايات
الورقية باعتباره جزءا ً من جهوده الشاملة بشأن االستدامة.
وعىل سبيل املثال ،كانت املامرسة املتَّبعة يف دورات سابقة
تنحو إىل طباعة أعداد كبرية من وثائق الربنامج اليومي ومل تكن
متاح ًة إلكرتونيًّا .ولك ْن يف الدورات الحديثة العهد ،أصبح يُتاح
الربنامج اليومي إلكرتون ًّيا ،وال يُط َبع إالَّ بنا ًء عىل الطلب .وكانت
املامرسة السابقة تنحو أيضاً إىل طباعة كميات كبرية من العديد
من الوثائق الرسمية مقدَّماً قبل املؤمتر .ويف حني أ َّن النسخ
تظل مطلوب ًة من
املطبوعة لجميع الوثائق الرسمية ميكن أن َّ
منضدة توزيع الوثائق ،فإ َّن األمانة تر ِّوج اآلن الستخدام الوثائق
اإللكرتونية من خالل املوقع الشبيك لالتفاقية اإلطارية والربامجية
التطبيقية ( ،)“Negotiator” appمن أجل املساعدة عىل إذكاء
الوعي وخفض النفايات .وميكن للبلد املضيف أن يساعد أيضاً
عىل تشجيع املشاركني عىل أالَّ يطبعوا سوى ما هو رضوري يف
الح ِّد األدىن قبل املؤمتر وأثناءه.

توجيهات بشأن الوصول إىل
الوثائق من صفحة املوقع
الشبيك لالتفاقية اإلطارية،
الخاصة مبؤمتر األطراف /19
اجتامع األطراف  9املعقود
يف وارسو.

 11االجتماعات التحضيرية الموضوعية
أ -االجتماع الوزاري السابق
لمؤتمر األطراف

االجتامعات الوزارية «السابقة ملؤمتر األطراف» هي تقليد متَّبع
يف مفاوضات االتفاقية اإلطارية ،وهي وسيلة مفيدة يف توضيح
املسائل الرئيسية ،عىل مستوى رفيع ،خالل األسابيع األخرية قبل
انعقاد املؤمتر .ويف األحوال النمطية ،يستضيف البلد املضيف
هذه االجتامعات ،بالتعاون مع األمانة .ومن ث َ َّم فإ َّن تنظيم
االجتامعات السابقة ملؤمتر األطراف يندرج ضمن مسؤولية
البلد املضيف .وهي اجتامعات تُنظَّم يف األكرث عىل غرار تنظيم
أي اجتامع دبلومايس .غري أ َّن املشاركة يف االجتامعات السابقة
ِّ
(أي ال تشارك فيها
ملؤمتر األطراف تكون عىل أساس متثييل ْ
األطراف كلُّها البالغ عددها  198طرفاً) .ولسوف يكون من
الرضوري أن يعمل البلد املضيف عىل نحو وثيق مع فريق
املخصص ملؤمتر األطراف ،وذلك للمساعدة عىل ضامن
األمانة
َّ
تحقيق التمثيل السليم.

ليتول
موظف اتصال للشؤون اللوجستيةَّ ،
ُعي األمان ُة
َ
• ت ِّ
التواصل مع البلد املضيف لضامن التحضريات اللوجستية
الصحيحة ولعقد اجتامعات ما قبل الدورتني.
موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع للبلد
• يستعرض
ُ
املضيف مواصفات االجتامعات ،ويؤ ِّمن مكاناً مالمئاً النعقادها
والخدمات ذات الصلة بها.
• استنادا ً إىل مكان االنعقاد املؤ َّمن والخدمات ذات الصلة
املؤ َّمنة ،يؤكِّد موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع للبلد
املضيف مكان االنعقاد ملوظف االتصال للشؤون اللوجستية
التابع لألمانة.
• تُ ِع ُّد األمان ُة مذكِّر َة تفاهم تشتمل عىل مرافق عن تفاصيل
املواصفات املحدَّدة وامليزانية املرصودة ،وتتواصل مع البلد
املضيف من أجل استعراضها والتوقيع عليها.
• بنا ًء عىل التوقيع عىل مذكِّرة التفاهم ،تح ِّول األمان ُة دفع َة
السلفة املتَّفَق عليها إىل البلد املضيف ،وفقاً للبيانات التفصيلية
الخاصة بالحساب املرصيف الواردة يف مذكِّرة التفاهم.
موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع لألمانة
• يُ ِع ُّد
ُ
َ
جداول زمني ًة محدَّدةً ،ويناقش ويؤكِّد مع موظف االتصال
للشؤون اللوجستية التابع للبلد املضيف إجراءات تنفيذ
االجتامعات.

مشاركون يف املشاورات
غري الرسمية «السابقة ملؤمتر
األطراف» قبل انعقاد
مؤمتر األطراف /19اجتامع
األطراف  9يف وارسو.

ب -اجتماعات ما قبل الدورات

تُربِم األمان ُة مذكِّر َة تفاهم منفصل ًة مع البلد املضيف بشأن
االجتامعات – التي ت ُعقد مبارش ًة قبل دوريت مؤمتر األطراف/
اجتامع األطراف ،ومن ث َ َّم يُشار إليها باسم «اجتامعات ما قبل
الدورات» أو السابقة للدورات – والتي مل يعرض البل ُد املضيف
استضافتها ،وتدفع األمان ُة تكاليفها .وعىل سبيل املثال ،فإ َّن
بعض الهيئات وأفرقة الخرباء ،يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية
تغي املناخ ،ومنها مثالً املجلس التنفيذي آللية التنمية
بشأن ُّ
النظيفة ( )CDM EBومنتدى السلطات الوطنية املعيَّنة
( ،)DNA Forumدرجت تقليديًّا عىل عقد اجتامعات قبل
املؤمتر مبارشةً.

العملية واإلجراءات
• ت ُ ِع ُّد األمان ُة املواصفات التقنية للمعدَّات والخدمات ،وتحيلها
إىل الجهة النظرية يف البلد املضيف قبل مثانية أشهر عىل األقل
من بدء اجتامعات ما قبل الدورتني.
موظف اتصال للشؤون اللوجستية،
عي البل ُد املضيف
َ
• يُ ِّ
ليتول التواصل مع األمانة لضامن التحضريات اللوجستية
َّ
الصحيحة ولعقد اجتامعات ما قبل الدورتني.

• يراقب موظفا االتصال للشؤون اللوجستية التابعان للبلد
كل منهام تقريره عن
املضيف ولألمانة مسا َر التنفيذ ،ويرفع ٌّ
منسقي
كبري
إىل
َمواطن القصور أو التحدِّيات أو كلتيهام
ِّ
االجتامعات الذي يتبع له.
موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع لألمانة
• يستعرض
ُ
ً
تقديم الخدمات واملعدَّات ويتحقَّق منه ،وفقا للمواصفات
املتَّفَق عليها والفواتري ذات الصلة بذلك.
• يف موعد ال يتجاوز  30يوماً عقب انتهاء اجتامعات ما قبل
يبي
الدورتني ،يز ِّود البل ُد املضيف األمان َة بتقرير مايل تفصييل ِّ
اإليرادات الفعلية املتلقَّاة من األمانة والنفقات الفعلية التي
رصفها البل ُد املضيف فيام يتعلق بتوفري الخدمات اللوجستية
وغري ذلك من الرتتيبات بشأن تسيري أعامل االجتامعات
السابقة للدورتني.
• ينبغي أن يكون التقرير املايل موقَّعاً عليه من موظف رسمي
بتول املسؤولية عن هذه األمور.
تابع للبلد املضيف ،مأذون له ِّ
• يف حال وجود نفقات مع َّينة متك َّبدة مل ت ُسدَّد مبالغها يف
غضون فرتة الثالثني يوماً بعد اجتامعات ما قبل الدورتني ،يُدرج
البل ُد املضيف تلك النفقات يف قامئة يقدِّمها مع رشح منفصل
إضاف ًة إىل التقرير املايل .وتضع األمان ُة ذلك يف الحسبان لدى
تحديد الرصيد النهايئ املستحق.
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ج -االجتماعات التحضيرية الخاصة
بالمجموعات اإلقليمية

بحسب املسار التاريخي يف هذا الصدد ،كان يُطلب إىل أمانة
االتفاقية اإلطارية من ِقبل عدَّة مجموعات تفاوضية مختلفة
أقل البلدان من ًّوا،
(تحالف الدول ال ُج ُزرية الصغرية ،ومجموعة ِّ
واملجموعة األفريقية ،ومجموعة الدول النامية ال ُج ُزرية الصغرية،
ومجموعة الـ 77والصني) أن ت ُقدِّم إليها املساعدة يف تنسيق
مواقفها قبل الدورات .ومن ث َ َّم فإ َّن تنظيم اجتامعات تحضريية
لهذه املجموعات يندرج يف نطاق املسؤولية التي تقع عىل عاتق
البلد املضيف ضمن إطار اتفاق البلد املضيف.

العملية واإلجراءات
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موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع للبلد
• يستعرض
ُ
ً
ً
املضيف مواصفات االجتامعات ،ويؤ ِّمن مكانا مالمئا النعقادها
والخدمات ذات الصلة بها.
• استنادا ً إىل مكان االنعقاد املؤ َّمن والخدمات ذات الصلة
موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع للبلد
املؤ َّمنة ،يؤكِّد
ُ
املضيف مكا َن االنعقاد ملوظف االتصال للشؤون اللوجستية
التابع لألمانة.
موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع لألمانة
• يُ ِع ُّد
ُ
َ
جداول زمني ًة محدَّدةً ،ويناقش ويؤكِّد مع موظف االتصال
للشؤون اللوجستية التابع للبلد املضيف إجراءات تنفيذ
االجتامعات.

• ت ُ ِع ُّد أمان ُة االتفاقية اإلطارية املواصفات التقنية للخدمات
واملعدَّات ،وتحيلها إىل الجهة النظرية يف البلد املضيف قبل مثانية
أشهر عىل األقل من بدء االجتامعات التحضريية.

• يراقب موظفا االتصال للشؤون اللوجستية التابعان للبلد
كل منهام تقريره عن
املضيف ولألمانة مسا َر التنفيذ ،ويرفع ٌّ
منسقي
َمواطن القصور أو التحدِّيات أو كلتيهام إىل كبري ِّ
االجتامعات الذي يتبع له.

موظف اتصال للشؤون اللوجستية،
عي البل ُد املضيف
َ
• يُ ِّ
التواصل مع األمانة لضامن التحضريات اللوجستية
َ
ليتول
َّ
الصحيحة ولتنفيذ االجتامعات التحضريية.

موظف االتصال للشؤون اللوجستية التابع لألمانة
• يستعرض
ُ
تقدي َم الخدمات واملعدَّات ويتحقَّق منه ،وفقاً للمواصفات
املتَّفَق عليها والفواتري ذات الصلة بذلك.

ليتول
موظف اتصال للشؤون اللوجستيةَّ ،
ُعي األمان ُة
َ
• ت ِّ
التواصل مع البلد املضيف لضامن التحضريات اللوجستية
َ
الصحيحة ولتنفيذ االجتامعات التحضريية.

• يراجع البل ُد املضيف الفواتري ذات الصلة بذلك ويس ِّوي
سدادها.

 12اللوجستيات :الدليل األساسي
بشأن «كيفية العمل»
ٍ
معلومات تفصيلي ًة عن متطلَّبات تنظيم كثري
الفصل
ُ
يقدِّم هذا
من الجوانب اللوجستية الخاصة باملؤمترات .ويتض َّمن دليالً
عمليًّا بشأن «كيفية العمل» عن العمليات واإلجراءات األساسية
ذات الصلة باللوجستيات (اإلمدادات).
أ -كيفية تنظيم الشحنات الخاصة
بمكاتب أمانة االتفاقية اإلطارية
واألمم المتحدة
تقنيو املؤمتر يختربون املع َّدات
الصوتية قبل بدء مؤمتر
األطراف /18اجتامع األطراف 8
يف الدوحة.

ينظِّم البل ُد املضيف هذه العمليات ،ويتح َّمل جمي َع تكاليف
النقل وأجور التأمني واملرصوفات ذات الصلة بشحن جميع
اإلمدادات واملعدَّات الالزمة لحسن سري املؤمتر ،من مقا ِّر أمانة
وأي مكاتب منشأة تابعة لألمم
االتفاقية اإلطارية يف بون ِّ
املتحدة (بنا ًء عىل طلب األمانة) إىل موقع املؤمتر ،ث َّم إعادتها.
وتحدِّد األمانةُ ،بالتشاور مع البلد املضيف ،الطريق َة التي هي
أجدى فعالي ًة لشحن تلك اإلمدادات واملعدَّات ،وتكفل دقَّة
توقيت توصيلها بحسب ما هو محدَّد.

العملية واإلجراءات
ليتول
موظف اتصال لشؤون النقلَّ ،
عي البل ُد املضيف
َ
• يُ ِّ
التواصل مع األمانة ويضمن صحة شحن السلع واملواد ذات
َ
الصلة باملؤمتر.
موظف االتصال لشؤون النقل التابع لألمانة قامئ َة
• يُ ِع ُّد
ُ
جر ٍد استباقي ًة باللوازم املتوقَّعة ،مبا يف ذلك قيمة مفردات
املواد ومواعيد الشحن والخدمات الالزمة املقدَّمة من الرشكة
الشاحنة ،ويحيلها إىل موظف االتصال لشؤون الشحن التابع
للبلد املضيف ،قبل نحو مثانية أشهر من موعد بدء املؤمتر.
• يستعرض موظف االتصال لشؤون النقل التابع للبلد املضيف
مواصفات الشحن ،ويؤ ِّمن رشك َة شحنٍ مالمئ ًة وما يتصل بذلك
من خدمات مالمئة أيضاً.
موظف االتصال لشؤون النقل التابع للبلد املضيف
• يتواصل
ُ
مع موظف االتصال لشؤون النقل التابع لألمانة من أجل تحديد
اإلجراءات املعيارية والعملياتية التي عىل الرشكة الشاحنة
أن تتَّبعها.
• استنادا ً إىل اتفاقات تُ َربم بني البلد املضيف والرشكة مقدِّمة
موظف االتصال لشؤون النقل التابع
خدمات الشحن ،يؤكِّد
ُ
للبلد املضيف اس َم الرشكة الشاحنة والخدمات املتَّفَق عليها
معها ملوظف االتصال لشؤون الشحن التابع لألمانة.
• يرصد موظفا االتصال لشؤون النقل التابعان لألمانة وللبلد
كل منهام تقريره عن َمواطن
املضيف مسا َر التنفيذ ويرفع ٌّ
منسقي االجتامعات
القصور أو التحدِّيات أو كلتيهام إىل كبري ِّ
الذي يتبع له.

موظف االتصال لشؤون النقل التابع لألمانة
• يستعرض
ُ
ً
اإلمدادات واملعدَّات والخدمات ويتحقَّق منها ،وفقا للمواصفات
وما يتصل بها من اإلجراءات املعيارية والعملياتية املتَّفَق عليها.
موظف االتصال لشؤون النقل التابع للبلد املضيف إىل
• يحيل
ُ
أي فواتري تتطلَّب
موظف االتصال لشؤون النقل التابع لألمانة َّ
تأكي َد األمانة بشأن إنجاز الخدمات.
ب -كيفية تنظيم تسليم
اإلرساليات المشحونة

يُسلِّم البل ُد املضيف الشحنات ،وكذلك اإلرساليات التي ال تُ َع ُّد
جزءا ً من شحنات أمانة االتفاقية اإلطارية .وهذه اإلرساليات ترد
من العارِضني ومن وفود األطراف ومنظِّمي األحداث الجانبية.
وتطبِّق األمانةُ ،بالتشاور مع البلد املضيف ،إجر ٍ
اءات ف َّعال ًة
ملناولة اإلرساليات الواردة ومواد املؤمتر التي ت َُرسل إىل مكان
انعقاد املؤمتر بواسطة رشكات شحن تجارية.

العملية واإلجراءات
موظف اتصال لشؤون اإلرساليات،
يعي البل ُد املضيف
َ
• ِّ
التواصل مع األمانة لضامن صحة مناولة اإلرساليات ذات
َ
ليتول
َّ
الصلة باملؤمتر.
ليتول
موظف اتصال لشؤون اإلرسالياتَّ ،
تعي األمان ُة
َ
• ِّ
التواصل مع البلد املضيف لضامن صحة مناولة اإلرساليات ذات
َ
الصلة باملؤمتر.
• تتشارك األمان ُة يف تبيان املعلومات عن مواصفات
اإلرساليات ،مبا يف ذلك حجم الحيِّز املكاين املقدَّر الالزم
لتخزينها ،استنادا ً إىل دورات سابقة ،مع موظف االتصال لشؤون
اإلرساليات التابع للبلد املضيف.
موظف االتصال لشؤون اإلرساليات التابع للبلد
• يستعرض
ُ
املضيف مواصفات اإلرساليات ،ويؤ ِّمن ح ِّيزا ً مكان ًّيا مالمئاً
لتخزينها ووكيالً أو مستخدَمني ملناولتها .وينبغي لوكيل أو
مستخدَمي املناولة تحديد احتياجات مناولتها يف املوقع .كام
كل ما يتصل بذلك من تكاليف.
ينبغي للبلد املضيف أن يتح َّمل َّ
• يُ ِ
وكيل أو مستخدَمو املناولة إىل موظف االتصال
رسل ُ
لشؤون اإلرساليات التابع لألمانة اإلرشادات التوجيهية املتَّبعة
يف عملهم ،مبا فيها اإلرشادات املتصلة بأجور ورسوم التخليص
الجمريك واإلجراءات املتَّبعة يف التخزين.
• تُع ِّمم األمان ُة تلك اإلرشادات التوجيهية عىل العارِضني ووفود
األطراف ومنظِّمي األحداث الجانبية.
موظف االتصال لشؤون اإلرساليات التابع لألمانة،
• يُنفِّذ
ُ
بالتعاون مع موظف االتصال لشؤون اإلرساليات التابع للبلد
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املضيف ،إجراءات تسليم اإلرساليات إىل العارِضني ووفود
األطراف ومنظِّمي األحداث الجانبية.

ج -كيفية تنظيم استخدام الموظفين
المخصصين للمؤتمر
المحليين
َّ

تتطلَّب األمان ُة من البلد املضيف تعي َني موظفني محليني لتوفري
خدمات الدعم أثناء املؤمتر .وسوف تحدِّد األمان ُة عد َد الوظائف
التكاليف ذات الصلة بذلك
الالزمة .ويتح َّمل البل ُد املضيف
َ
بحسب ما هو محدَّد يف اتفاق البلد املضيف.

الوظائف
ترد أدناه قامئة بالوظائف ومهامها الوظيفية بحسب املوظفني.
غري أنه يجب عىل املوظفني املحليني أن يكونوا عىل استعداد
ألداء واجبات أخرى ذات صلة بوظائفهم حسبام يُس َند إليهم
من مهام محدَّدة.
موظفون مساعدون لشؤون املؤمتر :تهيئة قاعات املؤمتر؛
والقيام مبهام موظفي االتصال للشؤون التقنية ،كاإلضاءة
ومراقبة الحرائق ،وغري ذلك؛ وتوزيع الوثائق أثناء الجلسات؛
وتلقِّي الرسائل وإرسالها؛ وتقديم املساعدة إىل الوفود يف
االتصاالت الهاتفية.
موظفون مكتبيون لشؤون املؤمتر :توزيع الربيد الوارد
والصادر؛ والقيام بتسليم األوراق والرسائل العاجلة؛ والنسخ
التصويري للوثائق.
مساعدون لدعم خدمات املركز الحاسويب :تقديم املساعدة
إىل املشاركني يف املؤمتر يف تسجيل الدخول إىل الحواسيب
وحل مشاكل تكنولوجيات
الشخصية؛ وتوفري خدمات كشف ِّ
املعلومات وخدمات مكتب املساعدة الحاسوبية األساسية؛
وصيانة املعدَّات ونقلها.
ك َتبة إلدخال البيانات :فرز وإعداد ملفَّات املراسالت الواردة؛
وإدخال وتحديث بيانات املشاركني يف قاعدة بيانات التسجيل؛
وإعداد امللفَّات وحفظها؛ طباعة بطاقات (شارات) الدخول
قبل إصدارها.
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موظفون مكتبيون يف املرافق :توزيع وتجميع الصناديق؛ توزيع
وثائق األمم املتحدة بكمياتها الكبرية ،وكذلك املعدَّات الخاصة؛
تسلُّم وتسليم الشحنات للوفود واملراقبني؛ والتواصل مع وكالء
الشحن والجامرك.
السمعات الرأسية :توزيع
موظفون مكتبيون لتوزيع َّ
السمعات الرأسية عىل املشاركني ،وتجميعها من
مجموعات َّ
قاعات املؤمتر بعد انتهاء الجلسات؛ وإرشاد املشاركني عن
السمعات الرأسية؛ الفحص املنتظم لبطَّاريات
كيفية استعامل َّ
السمعات الرأسية.
مجموعات َّ
موظفون ملكاتب االستعالمات :اإلجابة عن استفسارات
املشاركني ذات الصلة باملؤمتر منها والعامة يف مكاتب
االستعالمات؛ وتوزيع مواد املعلومات عىل املشاركني.
موظفون ملكاتب املفقودات :تسجيل مفردات األغراض
وتول حفظ مفردات األغراض وإعادتها
املفقودة واملعثور عليها؛ ِّ
إىل صاحبها الحقيقي.
موظفون ملكاتب املعلومات اإلعالمية :اإلجابة عن استعالمات
الوفود املتصلة بوسائط اإلعالم وغريها من االستعالمات العامة
يف مكاتب املعلومات اإلعالمية؛ وتوزيع املواد اإلعالمية عىل
املشاركني واإلعالميني.
موظفون مساعدون للمؤمترات الصحافية :دعم إجراءات
اعتامد أعضاء الصحافة؛ تنظيم توزيع بطاقات الهوية (الشارات)
الصحافية الخاصة باملؤمتر؛ التأكُّد من صحة ومتام وثائق االعتامد
كل اعتامد صحايف
الصحفية املعرتَف بها املقدَّمة بخصوص ِّ
صادر؛ وإحاطة املوظف املسؤول عن الصحافة علامً بانتظام عن
وتول شؤون قواعد البيانات؛
ممثِّيل وسائل اإلعالم املعت َمدين؛ ِّ
والحرص عىل سري العمليات الخاصة بالصحافة والتغطية
اإلعالمية بطريقة سلسة.
موظفون مساعدون لشؤون النقل :تنظيم وإدارة الجداول
املخصصة للمؤمتر
الزمنية لخدمة املركبات املتنقِّلة (املكُّوكية)
َّ
املخصصني؛ وإدارة الجداول الزمنية للمركبات املتنقِّلة
والسائقني
َّ
املخصصة لنقل املوظفني يف املناوبات الليلية أثناء املؤمتر ،مبا يف
َّ
ذلك التواصل مع املوظفني األمنيني.

موظفون مكتبيون لتوزيع الوثائق :نقل الوثائق بكميات كبرية
من مكان االستنساخ إىل منضدة التوزيع وإىل قاعات املؤمتر؛
وتوزيع الوثائق عىل املنضدة؛ واإلجابة عن استفسارات املندوبني.

موظفون مساعدون لشؤون التلفزة واإلذاعة :دعم تخطيط
وتنظيم وإدارة شؤون التغطية اإلعالمية الصحافية والتلفازية
واإلذاعية؛ واملساعدة عىل سالسة سري عمليات التغطية اإلعالمية
والصحافية عموماً.

موظفون مكتبيون الستنساخ الوثائق :تشغيل آالت النسخ
التصويري العالية الرسعة والكبرية الحجم؛ وضبط النوعية
وترتيب صفحات الوثائق بنسختها األصلية ونسختها املص َّورة
األوىل للتأكُّد من صحة ترقيم الصفحات؛ واملشاركة يف العمل
الجامعي يف تجميع الوثائق وتدبيسها.

موظفون مكتبيون لشؤون التسجيل :تسجيل املشاركني
املعت َمدين؛ فرز وتصنيف ملفَّات رسائل االعتامد وموجزات
السي الذاتية؛ ومراقبة دقَّة املعلومات املد َّونة يف بطاقات
َ
الهوية الخاصة باملؤمتر؛ والرتحيب باملشرتكني عند مكتب
التسجيل.

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
اللوجستيات :الدليل األساسي بشأن «كيفية العمل»

موظفو سكرتاريا :القيام مبهام تجهيز النصوص؛ تصنيف ملفَّات
املراسالت والوثائق؛ والقيام باالتصاالت الهاتفية واستقبال
الزائرين؛ وحفظ السجالت حسبام يلزم.
موظفو سكرتاريا أقدم :تقديم املساعدة يف الشؤون السكرتارية
وتول شؤون
واإلدارية والتنظيمية لكبار موظفي األمم املتحدة؛ ِّ
املواعيد املحدَّدة والجداول الزمنية املق َّررة؛ واستقبال الزائرين؛
فرز االتصاالت الهاتفية؛ تنظيم االجتامعات؛ وتدوين املحارض؛
وتحرير مس َّودات املراسالت وغريها من الخطابات الصادرة
وطباعتها؛ واملساعدة يف تيسري العمل بطريقة سلسة يف مكاتب
كبار موظفي األمم املتحدة ،وحفظ السجالت ،حسبام يلزم.

د -كيفية تنظيم خدمات اإلطعام

من الرضوري أن يضمن البلد املضيف توف َري خدمات إطعام
مالمئة ضمن مباين املؤمتر .وينبغي أن ت ُتاح خدمات اإلطعام
لجميع املشاركني ،عىل أساس تجاري؛ كام ينبغي أن ت ُز َّود
بالتجهيزات الالزمة وأن تُشغَّل بالتشاور مع األمانة .وينبغي
يخص جميع الوجبات املقدَّمة ،إىل
أن يُنظر بعني االعتبار ،فيام ُّ
تلبية متطلَّبات املعتقدات الدينية املختلفة ،وتوفري بدائل كافية
من الوجبات النباتية ،طيلة مدَّة املؤمتر.

يخص مؤمترات
الخيارات التالية كانت َّ
محل نظر فيام ُّ
حديثة العهد:

موظفون مساعدون لشؤون األحداث الجانبية واملعارض:
تدوين املالحظات يف أثناء األحداث الجانبية؛ ومراقبة قاعات
املؤمتر وغرف االجتامعات وأماكن األحداث الجانبية؛ ووضع
مطاعم شبيهة بالكانتني تقدِّ م وجبات دولية
العالمات الخاصة باألبواب؛ والتأكُّد من وجود املعدَّات يف
املوضع :موضعان مختلفان عىل األقل داخل مكان
مواضعها؛ واملساعدة يف تسهيل مسار األحداث الهامة بسالسة؛
انعقاد املؤمتر
وجمع مواد املعلومات من منظِّمي األحداث الجانبية واملعارِض؛
	ساعات العمل :من الساعة  12/00إىل الساعة 15/00؛
واملساعدة يف تصنيف امللفَّات.
ومن الساعة  18/00إىل الساعة 22/00

خيارات/وصف خدمات اإلطعام الرئيسية

العملية واإلجراءات

مطاعم شبيهة بالكافيترييا ،مبا يف ذلك تقديم وجبات خفيفة

	املوضع :مواضع متعدِّدة بقدر اإلمكان ،داخل مكان
التواصل مع األمانة
َ
يتول
عي البل ُد املضيف موظفاً مسؤوالًَّ ،
• يُ ِّ
انعقاد املؤمتر
لضامن سري العمل بسالسة يف خطط استخدام املوظفني املحليني
ساعات العمل :من الساعة  7/30إىل الساعة 24/00
وتعيينهم وتوزيعهم وتطبيقها واستعراضها.
خدمات إطعام ذاتية شبيهة باملقصف (الكافيترييا)،
َ
يتول
ُعي األمان ُة موظفاً مسؤوالًَّ ،
• ت ِّ
التواصل مع البلد املضيف مبا يف ذلك تقديم وجبات خفيفة وحساء ساخن وغري ذلك
لضامن سري العمل بسالسة يف خطط استخدام املوظفني املحليني من األطباق الساخنة
وتعيينهم وتوزيعهم وتطبيقها واستعراضها.
	املوضع :موضعان مختلفان عىل األقل داخل مكان
املوظف املسؤول التابع لألمانة قامئ ًة بالوظائف الالزمة
• يُ ِع ُّد
ُ
انعقاد املؤمتر
بخصوص املوظفني املحليني واإلطار املرجعي لالختصاصات
ساعات العمل :خدمة متواصلة  24ساع ًة يوم ًّيا
املقابل لها ،ويحيلها إىل املوظف املسؤول التابع للبلد املضيف
خيارات/وصف خدمات اإلطعام أثناء األحداث الجانبية
للموافقة عليها قبل مثانية أشهر من موعد بدء دورة املؤمتر.
املوظف
• لدى التوقيع عىل اتفاق البلد املضيف ،يبارش
ُ
املسؤول التابع للبلد املضيف تعي َني املوظفني املحليني وتوزيعهم
بحسب املوعد املتَّفق عليه بشأن الدخول يف الخدمة وآخر أيام
العمل واألحكام والرشوط الخاصة بذلك.
املوظف املسؤول التابع للبلد املضيف إىل نظريه
• يحيل
ُ
التابع لألمانة قامئ ًة باألسامء الكاملة لألفراد من املوظفني
املحليني املختارين للوظائف املحدَّدة وأرقام جوازات سفرهم
والبلد ِ
ويبي األحكام والرشوط –
املصدر وتواريخ والدتهمِّ ،
إ ْن ُوجدت – التي ينبغي أن تفي بها األمانة.
• يرصد املوظفان املسؤوالن التابعان للبلد املضيف ولألمانة
كل منهام تقريره عن َمواطن
توزي َع املوظفني املحليني ،ويرفع ٌّ
منسقي الحدَث الذي يتبع له.
القصور و/أو التحدِّيات إىل كبري ِّ

الخيار :1

• توصيل املأكوالت إىل فسحات مع َّينة  -خارج غرف
اجتامعات األحداث الجانبية
• تسليم املأكوالت (توصيل عربات طعام مج َّهزة  -خدمة
ذاتية) بإرشاف ُمنظِّم الحدَث الجانبي
• خدمات تقديم وجبات غداء بسيطة  -أطباق كبرية
جاهزة ألطعمة باردة أو ساخنة بسيطة ومرشوبات باردة
بالخدمة الذاتية
• خدمات إطعام بحجز مس َّبق ،يلزم الحجز قبل  48ساع ًة
من أجل توفريها.
املوضع :املم َّرات املحاذية لغرف االجتامعات
املحاسن:
• .بحسب ما تشرتطه وتبيِّنه األمم املتحدة
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

املساوئ:
• .مسائل الصحة والسالمة واألمن
	• الضوضاء ،بسبب تج ُّمع األشخاص خارج غرف
اجتامعات أخرى جارية
مم يؤث ِّر عىل مسار األشخاص الذاهبني
	• .االكتظاظَّ ،
إىل غرف اجتامعات أخرى
	• الح ِّيز املكاين املحدود يف املم َّرات املتاح ملسار
األشخاص وتج ُّمعهم.

خدمات اإلطعام األخرى التي ينبغي النظر يف توفريها

الخيار :2

بنا ًء عىل طلب األمانة:

مخصصة
• فسحات املقاهي :فسحة مط َّوقة برشيط َّ
لخدمات اإلطعام بحجز مس َّبق أثناء حدَث جانبي
• تسليم املأكوالت (توصيل عربات طعام مج َّهزة -
خدمة ذاتية)
• خدمة تقديم وجبات غداء  -أطباق كبرية جاهزة ألطعمة
باردة أو ساخنة بسيطة ومرشوبات باردة بالخدمة الذاتية
• خدمة إطعام بحجز مسبَّق ،يلزم إبالغ الحجز قبل  48ساع ًة
من أجل توفريها.
مخصصة
املوضع :فسحة مقاعد َّ
املحاسن:
مخصصة لخدمة اإلطعام بحجز مس َّبق.
فسحة
•
َّ

• بطاقة االئتامن
• الدفع عند تقديم الخدمات ،نقدا ً أو بشيك أو بتحويل
مرصيف.

اجتامعات مكتب املؤمتر
املخصصة داخل غرفة
• توصيل مأكوالت إىل الفسحة
َّ
االجتامع
• خدمة تقديم وجبات غداء  -أطباق كبرية ألطعمة جاهزة
باردة أو ساخنة بسيطة مع مرشوبات ساخنة أو باردة
بالخدمة الذاتية.
اجتامعات الجزء الرفيع املستوى وكبار الشخصيات
املخصصة
• توصيل مأكوالت إىل الفسحة
َّ
• تقديم أطباق لُقيامت/وجبات خفيفة وتشكيلة من األطباق
الساخنة والباردة املنتقاة.

املساوئ:
• .الحيِّز املكاين املحدود ملسار األشخاص وتج ُّمعهم.
• .تقييد مسارات الخدمة وعرقلة تشغيل املقهى.
	• الح ُّد من سبل الدخول أمام دخول األشخاص اآلخرين
إىل املقهى.

بغية ضامن سري املؤمتر بسالسة ،من الرضوري جدًّا ضامن توفري
وسائط نقل يُع َّول عليها وآمنة وميسورة التكلفة .ولذلك يُوىص
بأن يُه ِّيئ البل ُد املضيف ترتيبات نقل دقيقة التوقيت.

الخيار :3

من املامرسات النمطية السابقة:

كل األماكن»  -يشرتي مسبقاً
رصف يف ِّ
• نظام القسائم « -ت ُ َ
املخصص َة
منظِّ ُم الحدَث الجانبي من مكتب الخدمات القسائ َم
َّ
ذات القيمة االسمية املحدَّدة مسبقاً من أجل جميع األشخاص
املتوقَّع حضورهم اجتام ٍع ما م َّمن يتلقَّون هذه القسائم
• القسيمة ذات القيمة االسمية املحدَّدة مسبقاً ،مثالً للحصول
عىل «شطرية أو وجبة خفيفة ،أو حلويات ،أو مرشوب ساخن
أو بارد»
أي مكان بيع نقدي عام؛ ويق ِّرر
رصف القسيمة يف ِّ
• ميكن أن تُ َ
أي تج ُّمع آخر يف حدَث متوقَّع أ ْن يجري.
املنظِّ ُم ما إذا كان مث َّة ّ

متطلَّبات أمانة االتفاقية اإلطارية

املوضع :يف الجوار القريب من غرف الحدَث الجانبي.
املحاسن:
• .عدم وجود مشكلة بشأن الحيِّز املكاين
	• حثُّ املشاركني عىل الخروج برسعة من غرفة االجتامع
«لتلقُّف» لقمة عاجلة.
املساوئ:
	• االكتظاظ املحت َمل إ ْن خرج جميع املشاركني يف الوقت
نفسه مندفعني إىل مكان البيع.
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أمثلة عىل رشوط دفع مثن خدمات اإلطعام
أثناء األحداث الجانبية

ھ -كيفية تدبير وسائط نقل محلي مالئمة

• التكاليف ذات الصلة :عاد ًة يتح َّملها البل ُد املضيف ،عىل
سبيل املجاملة
• وسائط النقل الالزمة لألمانة تشتمل عىل سيارة ليموزين
كل منها)
وأربع حافالت صغرية «ميني باص» ( 20-12مقعدا ً يف ٍّ
وحافلة كبرية «باص» ( 60مقعدا ً) مع السائقني.

متطلَّبات النقل املحيل
التكاليف ذات الصلة :هذه الخدمة تُقدَّم عاد ًة عىل سبيل
املجاملة من البلد املضيف (م َّجاناً) لجميع املشاركني (الذين
يحملون بطاقات هوية املؤمتر) أثناء أسبوع اجتامعات ما قبل
الدورتني وطيلة مدَّة املؤمتر.
وسائط النقل املفضَّ لة
	• وسائط النقل العمومية التي تصل ما بني جميع مناطق
اإلقامة ومكان انعقاد املؤمتر

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
اللوجستيات :الدليل األساسي بشأن «كيفية العمل»

	• بدالً من ذلك ،أو تكمل ًة لذلك ،خدمات مركبات
مخصصة بني مناطق الفنادق ومكان
متنقِّلة (مكُّوكية) َّ
انعقاد املؤمتر
	• وفود األطراف/املراقبني الكبرية الحجم كثريا ً ما تتطلَّب
توفري إمكانية استئجار عربات متوسطة الحجم (مع
السائقني) ألغراضها الخاصة بها.
وسائط النقل املحيل من مناطق اإلقامة الرئيسية ذهاباً إىل
مكان انعقاد املؤمتر وإياباً منه ينبغي أن تغطِّي كامل الجدول
الزمني لساعات العمل يف مكان انعقاد املؤمتر وتراعي أوقات
أي يوم ًّيا من الساعة  7/00إىل الساعة ،24/00
الذروة فيهاْ ،
أي وقت بعد منتصف الليل بنا ًء عىل طلب يُقدَّم
وكذلك يف ِّ

	• ساعات الذروة :الجلسات العامة وجلسات أفرقة
االتصال :يوم ًّيا من الساعة  10/00إىل الساعة ،13/00
ومن الساعة  15/00إىل الساعة 18/00
	• إذا لزم األمر ،ميكن أن متت َّد الجلسات العامة وجلسات
أفرقة االتصال إىل الساعة  22/30أو حتى إىل ما بعد ذلك،
مبقتىض إشعار عاجل
	• االجتامعات اإلقليمية واجتامعات األفرقة التفاوضية:
يوميًّا من الساعة  8/00إىل الساعة  ،10/00ومن الساعة
 13/00إىل الساعة  ،15/00ومن الساعة  18/00إىل
الساعة 24/00
	• ساعات عمل موظفي أمانة االتفاقية اإلطارية/األمم
املتحدة :يوميًّا من الساعة  7/00إىل الساعة  ،24/00وعىل
مدار الساعة أثناء الجزء الرفيع املستوى يف األسبوع الثاين
من الدورة.

الوزراء ورؤساء الدول أو الحكومات
ينبغي توضيح متطلَّبات النقل الالزمة للوزراء ورؤساء الدول
أو الحكومات باالستفسار مبارش ًة من املمثِّلني الدبلوماسيني
التابعني لبلدانهم ،مبا يتامىش مع ترتيبات املراسم الثنائية
الخاصة بالبلد املضيف.
النقل من وإىل املطارات ومحطات القطار
التكاليف ذات الصلة :باألسعار التجارية االعتيادية
• ينبغي ضامن وسائط النقل املبارش من مناطق اإلقامة
الرئيسية وإليها باألسعار التجارية االعتيادية ،خالل فرتات
فاصلة قصرية ،وبقدرة استيعابية كافية لتدارك الحاالت الطارئة
يف فرتات الذروة عند الوصول (قبل يومني أو ثالثة من موعد
دورت مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف) ،وخصوصاً عند
افتتاح َ ْ
املغادرة (بعد يوم أو يومني من موعد اختتام الدورتني)
• يُوىص بالتشاور الوثيق وتبادل البيانات مع الجهة املوكَّلة
بالحجز يف الفنادق.

العملية واإلجراءات
يتول
عي البل ُد املضيف موظفاً مسؤوالً عن شؤون النقلَّ ،
• يُ ِّ
التواصل مع األمانة لضامن السالسة يف تخطيط وتنفيذ الرتتيبات
َ
ذات الصلة بالنقل.
التواصل
َ
يتول
ُعي األمان ُة موظفاً مسؤوالً عن شؤون النقلَّ ،
• ت ِّ
مع البلد املضيف لضامن السالسة يف تخطيط وتنفيذ الرتتيبات
ذات الصلة بالنقل.
املوظف املسؤول عن شؤون النقل التابع لألمانة
• يقدِّم
ُ
املتطلَّبات املشار إليها أعاله إىل املوظف املسؤول عن شؤون النقل
التابع للبلد املضيف قبل مثانية أشهر عىل األقل من بدء الدورة.
• يستعرض البل ُد املضيف املتطلَّبات ويؤكِّد جاهزي َة وسائط
النقل ملوظف األمانة املسؤول عن شؤون النقل.
• يعمل املوظفان املسؤوالن عن شؤون النقل التابعان للبلد
املضيف واألمانة بتواصل معاً لوضع الصيغة النهائية للمتطلَّبات
وخطة التنفيذ ،مبا يف ذلك مواعيد أخذ الركَّاب وإنزالهم.
موظف األمانة
• لدى وضع الصيغة النهائية للمتطلَّبات ،يُع ِلم
ُ
املسؤول عن شؤون النقل األطر َاف بالرتتيبات النهائية ،مبا يف
املخصصة.
ذلك جاهزية السيارات
َّ
• يراقب املوظفان املسؤوالن عن شؤون النقل التابعان للبلد
كل منهام تقريره عن َمواطن
املضيف واألمانة س َري التنفيذ ،ويرفع ٌّ
املنسقني اإلداريني للحدَث.
القصور و/أو التحدِّيات إىل كبري ِّ
و -كيفية تحديد الفنادق وغيرها من ترتيبات
اإلقامة المالئمة

من الرضوري جدًّا أن يضمن البل ُد املضيف تواف َر ترتيبات إقامة
موثوقة وميسورة التكلفة تتوافق مع احتياجات املشاركني
ومواردهم .وينبغي للبلد املضيف أن يتأكَّد من توافر الرتتيبات
يف الوقت املناسب بالتواصل مع القطاع التجاري ألماكن اإلقامة
(من الناحية املثالية ،يبارش البل ُد املضيف اتخاذ هذه الرتتيبات
حني يُ ِع ُّد عرضه باستضافة املؤمتر) .كام ينبغي للبلد املضيف أن
يضمن أن يكون توزي ُع الغرف متوافقاً مع قدرات املجموعات
مخصصة للفنادق،
املختلفة .وقد ثبت أ َّن تعيني وكالة واحدة َّ
ُخصص حرصا ً لبعض
وكذلك حجز أماكن احتياطية للطوارئ ت َّ
املجموعات املع َّينة (ومنها مثالً املحدودة امليزانية والقدرة
التنظيمية) ،هام من الوسائل الف َّعالة التي تساعد عىل ضامن
حظوة جهود البلد املضيف بالتقدير التام.

العملية واإلجراءات
عي البل ُد املضيف موظفاً مسؤوالً عن شؤون اإلقامة أو
• يُ ِّ
لتول التواصل مع األمانة لضامن السالسة
مخصص ًة لذلكِّ ،
وكال ًة َّ
يف تخطيط وتنفيذ الخدمات ذات الصلة باإلقامة.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

يتول
ُعي األمان ُة موظفاً مسؤوالً عن ترتيبات اإلقامةَّ ،
• ت ِّ
التواصل مع البلد املضيف لضامن السالسة يف تخطيط وتنفيذ
الخدمات ذات الصلة باإلقامة.
املوظف املسؤول عن شؤون اإلقامة التابع
• يق ِّدم
ُ
للبلد املضيف اإلجابات والردود الالزمة إىل األمانة بشأن
املتطلَّبات املشار إليها أعاله ،قبل مثانية أشهر عىل األقل من
بدء املؤمتر.
• تستعرض األمان ُة الخيارات املقدَّمة من أجل تقييم مالءمتها
للمتطَّلبات ،وتؤكِّد الفنادق املالمئة بالتواصل مع املوظف
املسؤول عن شؤون اإلقامة التابع للبلد املضيف أو الوكالة التي
خصصها البلد لذلك.
َّ
موظف األمانة املسؤول عن شؤون اإلقامة بتواصل مع
• يعمل
ُ
املوظف املسؤول عن شؤون اإلقامة التابع للبلد املضيف ،أو مع
املخصصة ،عىل وضع الصيغة النهائية للمتطلَّبات ،مبا يف
الوكالة
َّ
ذلك مواعيد الوصول إىل أماكن اإلقامة ومغادرتها.
• لدى وضع الصيغة النهائية للمتطلَّبات ،تبادر األمان ُة إىل
املخصصة ،بحسب األحكام
دفع سلفة للبلد املضيف/الوكالة
َّ
والرشوط املتَّفَق عليها.
• يراقب املوظفان املسؤوالن عن شؤون اإلقامة التابعان للبلد
كل منهام تقريره عن
املضيف واألمانة س َري التنفيذ ،ويرفع ٌّ
منسق الحدَث الذي يتبع له
َمواطن القصور و/أو التحدِّيات إىل ِّ
كل منهام.
ٌّ
موظف األمانة املسؤول عن شؤون اإلقامة تقدي َم
• يستعرض
ُ
هذه الخدمات ويتحقَّق منه وفقاً لإلجراءات املتَّفَق عليها.
• يف موعد ال يتجاوز  30يوماً عقب انتهاء املؤمتر ،يقدِّم البل ُد
املخصصةُ ،إىل األمانة تقريرا ً مال ًّيا تفصيل ًّيا
املضيف ،أو الوكال ُة
َّ
وفاتور ًة تفصيليةً ،ت َُّبي فيهام املواعي ُد الفعلية للوصول إىل أماكن
اإلقامة ومغادرتها ،وكذلك املبال ُغ الفعلية املدفوعة سلفاً إىل
الفنادق ،إذا لزم ذلك.
ٌ
مسؤول من البلد املضيف
• ينبغي أن يوقِّع عىل التقرير املايل
مأذون له بذلك.
موظف األمانة املسؤول عن شؤون اإلقامة التقري َر
• يراجع
ُ
املايل التفصييل والفاتورة التفصيلية ،ويقدِّم إىل البلد املضيف،
املخصصة ،تأكيدا ً لالتفاق يف الرأي بشأن التقرير.
أو الوكالة
َّ
ويف حال وجود مرصوفات مع َّينة متك َّبدة غري مشمولة باتفاق
املخصصةَ ،بذلك
املضيف ،أو الوكال َة
األمانة ،تُعلِم األمان ُة البل َد
َ
َّ
يف غضون  30يوماً من تسلُّم التقرير املايل التفصييل .وينبغي
املخصصة ،تقديم إيضاح منفصل
للبلد املضيف ،أو الوكالة
َّ
يف هذا الخصوص .وسوف تأخذ األمان ُة ذلك يف الحسبان عند
تحديد الرصيد النهايئ املستحق.
• ت ُح ِّول األمانةُ ،بعد املوافقة النهائية عىل التقرير املايل املقدَّم
املخصصة،
والفاتورة املقدَّمة من البلد املضيف ،أو الوكالة
َّ
املخصصة ،بحسب
الرصي َد املستحق للبلد املضيف ،أو الوكالة
َّ
األحكام والرشوط املتَّفَق عليها.
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ز -كيفية تحديد خيارات مالئمة لفتح حساب
مصرفي خاص بأمانة االتفاقية اإلطارية،
الستخدامه بشأن دفع مبالغ َبدالت اإلقامة
مدة المؤتمر
اليومية أثناء َّ

يتلقَّى املشاركون املم َّول حضورهم بَدل إقامة يومي ،يُدفع
بأوراق نقدية بالدوالر األمرييك .واملبلغ الذي يُدفَع يتوقَّف
عىل عدد أيام حضور املؤمتر ،الذي يتحقَّق منه موظفو األمانة
أي مبلغ.
املعنيون بهذا الشأن ،ويصدر ترخيص قبل اإلذن بدفع ِّ
ويت ُّم دفع املبالغ يف مكان انعقاد املؤمتر ،ومن ث َ َّم يستلزم وجود
فرع مرصيف يف املكان.
وترد أدناه قامئة باملتطلَّبات التي تقتيض تحديد املصارف
املحت َملة لتطبيق هذه اإلجراءات والخيارات املتاحة يف هذا
الصدد .وال ت ُفتَح جميع الحسابات املرصفية الخاصة باألمم
املتحدة إالَّ بواسطة املق ِّر الرئييس لألمم املتحدة يف نيويورك.

املعلومات الالزمة من حكومة البلد املضيف
• ما هي املصارف الرئيسية (ويُفضَّ ل أن تكون دولي ًة أو وطني ًة
كبريةً) التي تتوافر لها فروع يف املدينة املضيفة؟
• هل لهذه املصارف فروع ضمن مكان انعقاد املؤمتر أو
بالقرب منه؟ فإ ْن مل يكن ،فكم يبعد أقرب فرع؟ هل املرصف
قادر عىل رصف أوراق نقدية بالدوالر األمرييك يف ذلك الفرع
(املخصصة) التي ميكن أن
املرصيف؟ كم عدد نوافذ املعامالت
َّ
تكون متاح ًة لرصف هذه املبالغ؟
• أسامء وعناوين وبيانات االتصال التفصيلية الخاصة
باألشخاص املكلَّفني بشؤون االتصال (مثالً املدير املكلَّف
بالعالقات بالزبائن الدوليني أو َمن مياثله يف هذا الخصوص) يف
أقرب مرصف (املصارف) من مكان االنعقاد ،أو يف الفرع املرصيف
املوجود داخل املركز الذي يجري فيه املؤمتر.
• ما هي وكاالت األمم املتحدة التي لها حضور يف املدينة
املضيفة؟ وهل لديها حال ًّيا حسابات مرصفية لدى املصارف
املعنية؟ وتشمل األمثلة عىل تلك الوكاالت :برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،ومنظمة
العمل الدولية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ومف َّوضية األمم
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم املتحدة املشرتك
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة
املكتسب ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومف َّوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ومركز األمم املتحدة لإلعالم،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية،
ومنظمة الصحة العاملية.
ألي من وكاالت األمم املتحدة مكاتب يف املدينة
• إذا كان ٍّ
املضيفةُ ،فيجى الحصول عىل البيانات التفصيلية الخاصة
بالشخص املكلَّف باالتصاالت (لدى الوكالة املعنية يف منظومة

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
اللوجستيات :الدليل األساسي بشأن «كيفية العمل»

األمم املتحدة) ،الذي ميكن أن تتباحث معه األمان ُة يف مسأل ِة
احتامل استخدام الحساب املرصيف للوكالة املقصودة.
• هل لدى الحكومة مرصف مفضَّ ل أو مصارف مفضَّ لة تو ُّد
التعامل معها مبقتىض اتفاق البلد املضيف؟
أي تقييدات بخصوص فتح حساب مرصيف
• هل توجد ُّ
بالدوالر يف البلد املضيف؟
أي تقييدات بخصوص تحويل مبالغ بالدوالر
• هل توجد ُّ
األمرييك إىل داخل البلد املضيف؟
أي تقييدات عىل رشاء أوراق نقدية بالدوالر
• هل توجد ُّ
األمرييك الستخدامها يف دفع مبالغ ،أو غري ذلك من التقييدات
بخصوص العمل بواسطة الحساب املرصيف؟
رصف
• هل توجد ُّ
أي تقييدات بخصوص إيداع/بيع ما مل يُ َ
أوراق نقدية من بالدوالر األمرييك ،لدى انتهاء املؤمتر؟

العملية واإلجراءات
التواصل مع األمانة
َ
يتول
عي البل ُد املضيف موظفاً مسؤوالً َّ
• يُ ِّ
لضامن سالسة افتتاح الحساب املرصيف الخاص بأمانة االتفاقية
اإلطارية والتعامل بواسطته ث َّم إغالقه.
يتول التواصل مع البلد املضيف
ُعي األمان ُة موظفاً مسؤوالً َّ
• ت ِّ
لضامن سالسة افتتاح الحساب املرصيف الخاص بأمانة االتفاقية
اإلطارية والتعامل بواسطته ث َّم إغالقه.
املوظف املسؤول التابع للبلد املضيف اإلجابات
• يقدِّم
ُ
والردود الالزمة إىل األمانة بشأن املتطلَّبات املشار إليها أعاله،
قبل مثانية أشهر عىل األقل من بدء دورة املؤمتر.
• يستعرض مق ُّر األمم املتحدة ،بالتعاون مع األمانة ،الخيارات
مخصص
املقدَّمة بشأن السبل املتاحة سواء لفتح حساب مرصيف َّ
يف نطاق االتفاقية اإلطارية للمؤمتر فقط أو الستخدام حساب
مرصيف تابع لوكالة منضوية يف منظومة األمم املتحدة لها حضور
حاليًّا يف البلد املضيف.
• إذا كان من الرضوري وجود حساب مرصيف يف نطاق
االتفاقية اإلطارية ،يجب أن يُفتَح ذلك الحساب قبل شهر واحد
عىل األقل من بدء املؤمتر ،أو خالفاً لذلك تتواصل األمان ُة مبارش ًة
مع الوكالة املحدَّدة يف منظومة األمم املتحدة بهذا الخصوص.

ترتيبات الفنادق وغيرها من ترتيبات اإلقامة:
إلماحات مفيدة من حلقة عمل بون
أي تحضريات وإجراءات عمل يقوم بها البلدُ املضيف ،فإنَّ توفري
برصف النظر عن ِّ
ترتيبات الفنادق وغريها من ترتيبات اإلقامة للمشاركني يف املؤمتر يكاد يكون دامئاً
تحدِّ ياً كبرياً ،أو هو كام قال عنه بعض املضيفني السابقني« :مسألة عويصة» .فإ َّن الجهد

املعني بتوفري ترتيبات إقامة مالمئة قريبة املواقع معقولة األسعار ت ُتاح آلالف املشاركني يف املؤمتر
هو تح ٍّد ضخم ،يزيد يف تفاقمه أ َّن الفنادق ميلكها القطاع الخاص ،ومن ث َ َّم فكثريا ً ما توجد
حدود تقيِّد من إجراءات العمل التي ميكن للبلد املضيف أن يتَّخذها .وقد ذُكر أ َّن مؤمتر
األطراف /13اجتامع األطراف  3يف بايل يُعترب أحدث مثال ج ِّيد عىل كفاءة ترتيبات الفنادق،
وذلك يف األكرث أل َّن السياحة هي صناعة كربى هناك.
ح َّذر املشاركون يف حلقة العمل من مشاكل كثرية محت َملة .إ َّن الحجوزات يف الفنادق التي
هي عىل أقرب مسافة من مركز املؤمتر ،حتى وإ ْن كانت تت ُّم مسبقاً ،غالباً ما «تختفي عىل نحو
ٍ
صعوبات
مم ميثِّل
غامض» قبل بدء املؤمتر .وال ميكن اجتناب حدوث ذلك إالَّ بالدفع سلفاًَّ ،
يحسون بفرصة سانحة لكسب األرباح ،مييلون إىل
إضافيةً ،وذلك أل َّن ماليك/مديري الفنادق ،إ ْذ ُّ
رفع األسعار بدرجة حادَّة .ولك َّن هذا األسلوب يف املناورة ميكن أن يكون له ارتداد عكيس يف
إقصاء النزالء املحت َملني.
هذه املسألة كثرياً ما تكون أصعب املسائل يف الر ِّد عليها تجاه املشاركني .وذلك أل َّن
البلدان املضيفة كثريا ً ما يُو َّجه إليها اللوم بخصوص هذه املسألة ،مع أنها كثريا ً ما تكون يف موقف
ضعيف يف املساومة مع ماليك الفنادق .ويف حلقة العملُ ،حذِّرت البلدا ُن املضيفة من دعوة عدد
الحرص عىل
واقتح فيها بعضهم
كبري من املشاركني يتجاوز ما ميكن أن تستوعبه املدينة املضيفةَ .
َ
إبقاء التوقُّعات ضمن حدود واقعية و«التأهُّب ملواجهة ما هو أسوأ».
وضع صيغة مالمئة يف التخطيط ،باستخدام العدد
اقرتح أيضاً املشاركون يف حلقة العمل َ
املتوقَّع من املشاركني املس َّجلني لتقدير كم عدد األشخاص الذين سوف يشاركون يف املؤمتر ،ويف
(أي األسبوع األول ،أو األسبوع الثاين ،أو كليهام) .واقرتح آخرون اتِّباع نهوج
أي فرتة زمنية ْ
أثناء ِّ
تشمل استخدام وكالة مركزية يف إطار اإلنرتنت للقيام بالحجز يف الفنادق قبل موعد الحدَث -
علامً بأ َّن أسوأ الحاالت نتجت عن عدم وجود وكالة مركزية من هذا القبيل وعن ضآلة عناية
الحكومة الف َّعالة باملساعدة عىل إبقاء األسعار متَّسق ًة ومنخفضة.

• لدى فتح الحساب املرصيف ،تح ِّول األمان ُة إىل ذلك الحساب
املرصيف املبل َغ املق َّرر من ِقبلها ،وتؤكِّد جه ُة الوصل التابعة
للمرصف لألمانة تسلُّ َم األموال املح َّولة.
املوظف املسؤول التابع لألمانة َوجِه ُة الوصل التابعة
• يُ ِع ُّد
ُ
ٍ
ً
للمرصف مسارات زمنية محدَّدةً ،ويتباحثان بشأن اإلجراءات
التي تُتَّ َبع بشأن تنفيذها ويؤكِّدان تلك اإلجراءات.
• يراقب املوظفان املسؤوالن التابعان للبلد املضيف واألمانة
كل منهام تقريره عن َمواطن القصور و/أو
س َري التنفيذ ،ويرفع ٌّ
منسقي الحدَث الذي يتبع له.
التحدِّيات إىل كبري ِّ

• يتواصل مق ُّر األمم املتحدة مبع َّية األمانة عىل نحو مبارش
مع جهة الوصل املعيَّنة التابعة للمرصف الستهالل فتح حساب
مرصيف بالدوالر األمرييك (وذلك بغية اجتناب تك ُّبد خسارة يف
سعر الرصف).

موظف األمانة املسؤول إنجاز هذه الخدمات
• يستعرض
ُ
ويتحقَّق منه وفقاً للمسارات الزمنية واملواصفات واإلجراءات
املتَّفَق عليها.

• ت ُ ِع ُّد األمانة ،بالتعاون يف العمل مع مق ِّر األمم املتحدة،
املستندات الالزمة للمرصف ولألمم املتحدة ،من أجل املوافقة
والتوقيع عليها.

• يف موعد ال يتجاوز  30يوماً عقب نهاية املؤمتر ،يقدِّم
ُ
يبي اإليرادات الفعلية
املرصف إىل األمانة تقريرا ً مال ًّيا تفصيل ًّيا ِّ
املتلقَّاة من األمانة واملرصوفات الفعلية املنفَقة.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

ٌ
بتول
مسؤول مأذو ٌن ِّ
• ينبغي أن يوقِّع عىل التقرير املايل
هذه األمور.
موظف األمانة املسؤول التقري َر املايل التفصييل،
• يراجع
ُ
ويُرسل إىل املرصف تأكيدا ً باالتفاق يف الرأي بخصوص التقرير.
ويف حال وجود مرصوفات مع َّينة متك َّبدة ال تحظى باالتفاق من
َ
املرصف بذلك يف غضون  30يوماً من
جانب األمانة ،ت ُعلِم األمان ُة
تسلُّم التقرير املايل التفصييل .ويُطلَب إىل املرصف تقديم إيضاح
منفصل إضاف ًة إىل التقرير املايل .وسوف تأخذ األمان ُة ذلك يف
الحسبان لدى تقرير الرصيد املايل املستحق.
• بعد املوافقة النهائية من جانب األمانة عىل التقرير املايل،
ُ
الحساب املرصيف ،ويُح ِّول الرصي َد املستحق إىل
املرصف
يُغلِ ُق
َ
األمانة ،بحسب األحكام والرشوط الخاصة بالحساب املرصيف
املتَّفَق عليها.
ح -كيفية تنظيم وسائط تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

من شأن وسائط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تكون
عامالً رئيس ًّيا يف نجاح جميع املؤمترات الحديثة .وعىل ضوء
ارتفاع مستوى مشاركة هيئات املجتمع املدين ووسائل اإلعالم يف
تغي املناخ ،لن تُعترب تكنولوجيا
ِّ
أي مؤمتر لألمم املتحدة بشأن ُّ
فحسب؛
املعلومات واالتصاالت جزءا ً من القيمة املضافة للمؤمتر
ُ
بل سوف تكون مك ِّوناً أساس ًّيا جدًّا لضامن إنجاز الحدَث
الهام بكفاءة  -قبل املؤمتر وبعده عىل ح ٍّد سواء .وذلك أل َّن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي العمود الفقري للعملية
اللوجستية الخاصة باملؤمتر؛ ولدى إنجاز املؤمتر ،فإنها سوف
تساعد أيضاً عىل ضامن تسليم ُعهدة املؤمتر عىل نحو ف َّعال إىل
البلد املضيف املقبِل .وقد أوصت بلدان مضيفة سابقة بتعيني
ليتول تجميع فريق من األشخاص املؤ َّهلني وذوي
رئيس إدارة َّ
الخربة ،وإرساء اسرتاتيجية متينة بشأن تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،تشمل ما ييل:
• متطلَّبات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اتفاق البلد
املضيف :ميكن أن تكون هذه املتطلَّبات بندا ً معقَّدا ً جدًّا من
حيث مخطَّط ترتيب البُنى التحتية ،وميكن أن تفرض تحدِّيات
عىل املقاولني املحليني .وقد نصح مضيفون سابقون بأن يقوم
فريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتوحيد صيغة هذه
املتطلَّبات ومخطَّطها وفقاً للتط ُّورات الحديثة بغية تبسيط
هذه امله َّمة.
• الجاهزية :ينبغي تنظيم ن ََسق جميع خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت الخاصة باملؤمتر لتحقيق جاهزية عىل
مدار الساعة يوميًّا يف األسبوع « 24ساعةً 7/أيام» .ومن أجل
ضامن توفري خدمة مأمونة وجاهزة عىل مستوى عا ٍل ،فإ َّن
عمليات التدقيق األمني ووضع الخطة الرئيسية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والحرص عىل استمرارية األعامل ووضع
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خطط استعادة القدرة عىل العمل يف حال وقوع «كارثة»
تقنية هي كلُّها عوامل حاسمة يجب العناية بها قبل نرش هذه
الخدمات.
• متطلَّبات مكتب إدارة املشاريع :من الالزم توفري حيِّز
مكاين ٍ
كاف ملكتب إدارة املشاريع ليك يعمل فريق تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت عىل تنظيم الجانب املتعلق بالبُنى
التحتية واالتصاالت يف مخطَّط الرتتيب ،ومن ذلك مثالً البنية
التحتية لتوصيل أسالك الصوت والبيانات؛ ومخطَّط ترتيب
الشبكة؛ ومخطَّط ترتيب الخواديم الحاسوبية؛ ومخطَّط ترتيب
النظم األمنية ،إلخ.
• احتياجات ال ُبنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف مختلف املواضع :قد يلزم توسيع نطاق خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بحيث تشمل مواضع بعيدة جدًّا،
كالفنادق مثالً .وألسباب أمنية والجتناب الثغرات يف املسؤولية،
أي بنية
َّ
يتول فريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إدارة ِّ
تحتية تُستخدَم يف املؤمتر ،ويتكامل يف عمله مع فريق املرافق
املحيل .وتُتَّخذ تداب ُري لضامن نقل املسؤولية بسالسة بني التسلُّم
والتسليم بعد نهاية املؤمتر.
أي مؤمتر
• املوقع الشبيك الخاص باملؤمتر :سوف يتطلَّب ُّ
ناجح وجو َد موقع شبيك لنرش املعلومات عن الحدَث،
والستخدامه باعتباره املرفق املحوري الرئييس للخدمات
والتطبيقات  -قبل املؤمتر وأثناءه وبعده .ومن خالل هذا
املوقع الشبيك يتيح البل ُد املضيف بطاقات أسعار خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،التي ال تُ َع ُّد جزءا ً من
الخدمات املوفَّرة للمؤمتر أو تعلو عليها بكثري .ويوفِّر البلد
املضيف ،عىل أساس تجاري ،هذه الخدمات ،التي قد تشمل
خطوط شبكة رقمية متكاملة الخدمات ( ،)ISDNوحواسيب
إضافية ،من جملة خدمات أخرى .وال تدخل األمانة يف مجال
توفري الخدمات التجارية.
• تنفيذ املبادرات الجديدة (نُظُم التأشريات اإللكرتونية،
والتوفري يف الورق ،والتطبيقات املتنقِّلة) :يجلب فريق
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع لألمانة معه نُظُامً
متنقِّل ًة تل ِّبي الخدمات األساسية ،كالخواديم الحاسوبية ونُظُم
«الجدران النارية» للمراقبة والحامية .أ َّما إذا رغب البلد
املضيف يف إدخال خدمة جديدة أو تعزيز خدمات موجودة،
فإ َّن البلد يوفِّر هو املعدَّات أو الخربات االختصاصية اإلضافية
الالزمة إلنجاز الخدمة املطلوبة.
• املامرسات امل َّتبعة بشأن العمل بحسب «األسلوب النمطي
للمؤمتر» :بالنظر إىل االعتامد الشديد عىل خدمات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت أثناء املؤمتر ،فإ َّن من األهمية البالغة
ومختب ًة كلِّـيًّا قبل أسبوع من
أن تكون الخدمات كلُّها جاهز ًة
َ
بدء املؤمتر ،وذلك لضامن سالسة العمليات ،وخصوصاً جانبي
التسجيل واألمن .وعىل فريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أن يخطِّط لضامن شمول الدعم الكامل للموقع بأجمعه
بواسطة مختلف الخدمات املقدَّمة طيلة مدَّة املؤمتر .وينبغي

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
اللوجستيات :الدليل األساسي بشأن «كيفية العمل»

توفري ح ِّيز مكاين واسع وج ِّيد التجهيز باملعدَّات لتلبية احتياجات
فريق رصد ودعم العمليات.
• أعامل «اللَّ ْملَمة» النهائية واالختتام ما بعد املؤمتر :ينبغي
أن تتواصل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بال انقطاع
لغاية ست ساعات بعد اختتام املؤمتر؛ وذلك من أجل إتاحة
فسحة من الوقت للمشاركني للقيام باالتصاالت النهائية بالربيد
اإللكرتوين ،ولوسائل اإلعالم لتحميل البيانات ،وكذلك للتحميل يف
املواقع الشبكية .وينبغي أن يستمر التعاون يف العمل بني النظراء
العاملني يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعني
لألمانة وللبلد املضيف حتى تكون البيانات كلُّها املح َّملة خارج
املوقع الشبيك الخاص باألمانة قد نُقلت إىل املقار الرئيسية.

وينبغي للبلدان املضيفة أن تتوقَّع عدَّة تحدِّيات بشأن املهام
الوظيفية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،يف سعيها إىل أداء
هذه الوظائف التكنولوجية بكفاءة وفعالية ،وإىل املساعدة
عىل إحراز النجاح يف الوفاء بهذا املك ِّون من متطلَّبات املؤمتر
اللوجستية الشاملة .وميكن أن تشمل تلك التحدِّيات صعوبات
يف تشكيل فريق يتض َّمن مجموعة املهارات التقنية الالزمة،
يخص التواصل والتعاون عىل الصعيد الحكومي
ومشاكل فيام ُّ
الداخيل ،ومدى الوعي املحيل بحجم املؤمتر واحتياجاته .علامً
بأ َّن هذه الخدمات هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق السالسة يف
العمليات الخاصة بسري املؤمتر ،وهي مطلب جوهري ينبغي
للبلد املضيف أن يل ِّبيه.
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و«الخضرنة»
 13المؤتمرات المستدامة
َ
منذ عام  ،2005أخذت البلدان املضيفة تقوم بخطوات من أجل
خفض انبعاثات غازات الدفيئة املحلية الناتجة عن مؤمترات
تغي املناخ ،وهو موضوع بات اآلن بندا ً
األمم املتحدة بشأن ُّ
يعالَج يف اتفاق البلد املضيف بعنوان «الحياد املناخي» .ولسوف
يكون من الرضوري أن يق ِّرر البل ُد املضيف بشأن مستوى
رضنة») يف املؤمتر
طموحه فيام ُّ
يخص االستدامة البيئية (أو «الخ َ
الذي يستضيفه .ويعتمد ذلك القرار عىل عدد من العوامل،
ومنها مثالً توافر املوارد املتاحة ،ووجود رشوط ظرفية معيَّنة يف
املدينة املضيفة خصوصاً والبلد املضيف عموماً ،وتوافر ال ُبنى
التحتية املتاحة يف مكان (أماكن) انعقاد املؤمتر .ومن الناحية
النص تحديدا ً عىل أدىن مستوى مقبول
العامة أيضاً ،ال ميكن ُّ
بشأن االستدامة .أ َّما دور األمانة فهو إسداء النصح للبلد املضيف
وتقديم املساعدة إليه ،بقدر اإلمكان ،يف صياغة خطة يف هذا
الشأن وتنفيذها ورصدها.
وكان من حصيل ِة نتائج مؤمتر ريو ،20+يف عام  ،2012يف وثيقته
الطلب إىل منظومة
الختامية «املستقبل الذي نصبو إليه»،
ُ
األمم املتحدة العمل عىل «تحسني إدارة املرافق والعمليات ،عن
طريق أخذ مامرسات التنمية املستدامة يف الحسبان ،واالستفادة
من الجهود املبذولة حال ًّيا ،وتعزيز فعالية الكلفة» (الفقرة .)96
وبالنظر إىل أهمية اعتبارات االستدامة يف جميع دورات
مؤمترات األطراف يف االتفاقية اإلطارية ،فإ َّن من الرضوري أن
ينظر البل ُد املضيف بجدِّية يف الجوانب الخاصة باالستدامة وأن
يعالجها رصاحةً .علامً بأ َّن تقييم التكاليف واملنافع الخاصة
ببعض التدابري املعيَّنة قد ال يؤدِّي دامئاً إىل استنتاجات واضحة
أو إىل تبيان منافع صافية إيجابية .ولك ْن حسبام ذُكر يف حلقة
عمل بون ،باتت توقُّعات الجمهور العام قوي ًة ومتنامية .وينبغي

المادة  4من اتفاق البلد المضيف الخاصة
بالحياد المناخي :مثال من دورة مؤتمر األطراف /18
اجتماع األطراف 8
يخص توفري الحيِّز املكاين واملباين واملعدَّات واملنتفعات والخدمات ،تض َمن الحكوم ُة حيادَها
«فيام ُّ
املناخي .وتحقيقاً لهذه الغاية ،تقدِّر الحكوم ُة حج َم انبعاثات غازات الدفيئة املقرتنة باستضافة
املؤمتر مبا يتَّسق مع املعايري الدولية املقبولة .وتُعنى بتخفيف (خفض) انبعاثات غازات الدفيئة
املقرتنة باستضافة املؤمتر بالقدر املمكن ومبعاوضة انبعاثات غازات الدفيئة التي ال ميكن تخفيضها
سعياً إىل تحقيق الحياد املناخي يف املؤمتر .ويجوز للحكومة أن تطلب إىل األمانة تقديم املساعدة
السبل والوسائل التي ميكن بواسطتها للحكومة أن
إليها يف تقدير انبعاثات غازات الدفيئة ،واقرتاح ُّ
تخفِّض و/أو تعاوض انبعاثات غازات الدفيئة املقرتنة باستضافة املؤمتر».
«وبغية تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة املقرتنة باستضافة املؤمتر ،تتعاون الحكوم ُة يف العمل مع
األمانة ،يف جملة أمور ،ومنها صياغة وتنفيذ خطة ،عىل نفقة الحكومة ،من أجل معاوضة تأثري
املؤمتر يف هذا الصدد».
«ميكن تقسيم االنبعاثات التي يسبِّبها املؤمتر إىل فئتني :االنبعاثات املقرتنة برحالت الطريان الدولية
تقل املشاركني يف املؤمتر؛ واالنبعاثات املحلية من األنشطة التي تجري يف قطر ،مبا يف ذلك
التي ُّ
عمليات مكان انعقاد املؤمتر ،واإلقامة يف الفنادق ،والنقل داخل املدينة ،واستهالك األغذية وغريها
من املواد ،واللوجستيات ،والنفايات».
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للبلدان املضيفة أن تبذل قصارى جهدها لضامن بلوغ مستوى
عا ٍل من املعايري بشأن الحرص عىل املساءلة والشفافية.
حدث هام ي َّتسم باالستدامة:
أ -استضافة َ
جني جمل ٍة من المنافع

ال يقترص تنظيم األحداث الهامة بطريقة تحقِّق االستدامة عىل
خفض تأثريها البيئي السلبي فقط ،بل ميكن أن يعود بالنفع
عىل الجهات الفاعلة الرئيسية املشمولة فيها أيضاً .وتشمل
ُجمل ُة تلك املنافع:
املزايا املالية :فإ َّن حفظ موارد الطاقة واملياه والورق وغري ذلك
من املوارد ،وخفض النفايات ،ورشاء املنتجات املحلية ،واللجوء
كل ذلك ميكن أن يُ َّدخَر
ببساطة إىل التقليل من االستهالك ُّ -
يف النقود املنفَقة .وعىل الرغم (أحياناً) من ارتفاع مستوى
االستثامر يف املوارد (املالية والبرشية) من أجل البحوث املعنية
بالنظم الجديدة ،أو االستثامر يف األدوات الجديدة ،فإ َّن تطبيق
مبادئ االستدامة ميكن أن يحقِّق أيضاً مناف َع مالي ًة طويلة األمد،
وتيس سبل الوصول
بفضل ازدياد الكفاءة يف استخدام املوارد ُّ
إىل التسهيالت االئتامنية وإىل الجهات الراعية.
السمعة والصورة اإليجابيتان :إ َّن الرتويج لحدَث يحقِّق
مالمح صورته ويجتذب مزيدا ً من
االستدام َة سوف يُربِز
َ
املشاركني (الذين أخذوا يزدادون وعياً مبسائل االستدامة
البيئية) ،ويلفت انتباه وسائل اإلعالم .وذلك أل َّن الجوانب
الخاصة باالستدامة يف مؤمترات االتفاقية اإلطارية هي دامئاً
مح َّط أنظار وسائل اإلعالم العاملية .وميكن من ث َ َّم تسليط
األضواء أيضاً عىل األنشطة الوطنية (البيئية أو االقتصادية أو
االجتامعية) وعىل املامرسات الجيِّدة ،يف وسائل اإلعالم الوطنية
والدولية .كذلك فإ َّن الرشكاء واملانحني املحت َملني قد يرون يف
تنظيم مؤمتر يُعنى باالستدامة جهدا ً جديرا ً بالتقدير.
املنافع االجتامعية :إذا ما ُخطِّط لعقد املؤمتر ونُفِّذ بعناية،
فإنه ميكن أن يقدِّم مناف َع ج َّم ًة إىل املنطقة اإلقليمية من خالل
استحداث فرص العمل ،والتشجيع عىل االستثامرات املحلية،
وإرشاك املنشآت الصغرية واملتوسطة واإلقليمية ،والرتويج
لتحسني ظروف العمل ،وزيادة اإلدماج االجتامعي الشامل.
وميكن أيضاً أن يؤدِّي دورا ً باعتباره حافزا ً عىل التشجيع عىل
االستدامة البيئية واملامرسات الج ِّيدة الخاصة بها عرب املنطقة
اإلقليمية ،وكذلك عىل تحسني العالقة بني السلطات يف البلد
املضيف واملجتمعات املحلية.
االبتكار :إذ إ َّن البلد املضيف ميكن أن يدفع مسا َر الطلب
التجاري :وذلك بأن يطلب تقديم منتجات أكرث قابلي ًة
لالستدامة ،من خالل حفز تطوير التكنولوجيات االبتكارية
والرتويج لها ،مبا يُفيض إىل مزيد من الكفاءة يف استخدام املوارد
وإىل تحسني خربة املشاركني يف هذا امليدان.
إذكاء الوعي واإللهام بالتغيري :يتيح املؤمت ُر فرص ًة ممتاز ًة
إلذكاء الوعي لدى املشاركني واملوظفني ومقدِّمي الخدمات

يستند هذه الفصل جزئ ًّيا إىل دليل األحداث املستدامة الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة ()UNEP Sustainable Events Guide

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المؤتمرات المستدامة و»الخضرنة»

واملجتمعات املحلية والجمهور العام بشأن االستدامة البيئية
واألحداث الهامة التي تحقِّق االستدامة.

قبل وقت غري قصري .وينبغي أن تكون السياسات العامة البيئية
واالجتامعية ونظم اإلدارة وخطط العمل جاهز ًة لتطبيقها ،مبا يف
ذلك وسائل االتصال املناسبة للتواصل مع املوظفني واملشاركني
من أجل التشجيع عىل السلوك املعني باالستدامة .وعىل وجه
الخصوص ،ينبغي للبلد املضيف أالَّ ينىس ما ييل:

من خالل النظر بعني االعتبار إىل التخطيط الذي يحقِّق
االستدامة ،ميكن للبلد املضيف أن يقلِّل إىل أدىن حدٍّ ،يف الحدَث
الذي يستضيفه ،من التأثريات البيئية السلبية ،وأن يخلِّف إرثاً
إيجابيًّا يلهم أولئك املعنيني بالعيش بأسلوب أكرث استدامةً .كام
أ َّن الحدَث الذي يحقِّق االستدامة يُقيم توازناً بني املسؤوليات
املتباينة يف عدَّة مجاالت.

(مؤشات أداء رئيسية)
• إعداد خطة عمل تتض َّمن أهدافاً ِّ
واضح ًة وقابل ًة للقياس ومسؤوليات مع َّينة ومواعيد نهائية
محدَّدة ،وكذلك إجراءات رصد مناسبة؛

التخطيط

أي بشأن تخفيض االنبعاثات يف مجاالت
املسؤوليات البيئيةْ :
النقل والحراك يف التنقُّل ،والح ِّد من النفايات ،وإعادة
استخدام املواد وإعادة تدويرها ،وكفاءة استخدام املياه
والطاقة ،وإقصاء املواد واملعدَّات ِ
الخطرة واملحفوفة باملخاطر،
وتحقيق األهداف املناخية ،والحرص عىل املشرتيات الخرضاء،
وغري ذلك من األهداف.
أي بشأن زيادة الكفاءة ،واجتناب
املسؤوليات االقتصاديةْ :
الفساد ،والحرص عىل املشرتيات العمومية املعقولة والشفَّافة،
ونوعية السلع والبضائع ،وتعزيز االبتكار ،واستحداث فرص
العمل ،واملحاسبة املسؤولة ،والنمو املستدام ،وغري ذلك.
أي بشأن اإلنصاف يف استخدام املوارد
املسؤوليات االجتامعيةْ :
البرشية ،وتوفري وسائل الصحة والسالمة يف أماكن العمل لجميع
العمل
املعيَّنني ،واحرتام حقوق اإلنسان ،واالمتثال لحقوق َّ
واملعايري الدولية ،وشمول األقليات دومنا إقصاء ،واحرتام التن ُّوع،
والعناية بتكافؤ الفرص ،واإلحساس الواعي بالفئات الثقافية
والدينية ،وغري ذلك.
وينبغي إدماج الجوانب التالية يف تصميم مجريات الحدَث .كام
ينبغي للمؤمتر أن يُعنى مبا ييل:
• توفري إطار سهل الوصول إليه ويشمل الجميع دومنا إقصاء
• ضامن ج ٍّو يتَّسم بالسالمة واألمان
• التقليل إىل أدىن ح ٍّد من التأثري السلبي يف البيئة
• التشجيع عىل أسلوب العيش الصحي
• تعزيز استخدام املصادر مبسؤولية واستخدام املوارد
مبسؤولية
• ترك إرث إيجايب
التحل بسلوك أكرث قابلي ًة لالستدامة.
• التشجيع عىل ِّ

مبادئ اإلدارة
• بغية إدماج قضية االستدامة البيئية يف حدَث هام ،من
العمل مب ِّكرا ً فيضع اسرتاتيجي ًة
َ
الرضوري أن يبارش البل ُد املضيف

(أي الوقت واملوظفني واألموال) -
• تخصيص املوارد الكافية ْ
وينبغي تذكُّر أ َّن الوفورات املالية الطويلة األمد وتوخِّي مزيد
من الكفاءة يف استخدام املوارد هام عامالن ميكن أن يع ِّوضا
االستثامرات األولية؛
• تشكيل «فريق معني باالستدامة» أسايس ،يشتمل عىل
موظفني ،وكذلك  -مثاليًّا  -عىل ممثِّلني للفئات الرئيسية
(أي املدينة املضيفة والبلد املضيف وأمانة
ألصحاب املصلحة ْ

التدابير الموصى بها
ينبغي لجميع البلدان املضيفة أن تنظر يف اتخاذ التدابري التالية املعنية باالستدامة:
• خفض انبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة باملؤمتر ومعاوضة االنبعاثات التي ال ميكن اجتنابها؛
• تنفيذ اإلجراءات املتَّبعة يف التقليل من استهالك املياه والطاقة والورق ،وغري ذلك من املواد
واملوارد؛
• وضع تدابري لخفض توليد النفايات وللتقليل من النفايات التي ال ميكن اجتنابها أو إعادة
استعاملها أو إعادة تدويرها؛
• قبل رشاء السلع والخدمات ،ينبغي أن يتض َّمن قرار الرشاء بن َد التأثريات البيئية واالجتامعية
لدورة عمر استعاملها؛
• تطبيق مبادئ اجتامعية وبيئية طيلة تنفيذ الحدَث ،من أجل التخفيف من األرضار عىل البيئة،
وضامن يُرس تطبيقها واتِّسامها بالشمول ومراعاتها لرفاه املشاركني واملوظفني؛
• اتخاذ تدابري ترمي إىل تعزيز املنافع االقتصادية واالجتامعية والبيئية للمجتمع املحيل ،وإىل
التخفيف إىل أدىن ح ٍّد من اإلخالل بالتوازن يف هذه الجوانب؛
• بذل جهود من أجل إعالم أصحاب املصلحة املعنيني ،وإرشاكهم (مبن يف ذلك املشاركون،
واملوظفون املحليون ،وأعضاء السلطات الوطنية وسلطات املدينة ،والجهات الراعية ،واملنظامت
غري الحكومية ،وأوساط منشآت األعامل التجارية واملقاولون ،والخرباء التقنيون) بشأن االمتثال
للمبادئ املشار إليها أعاله ودعمها؛
• إنشاء نظام خاص بتقارير اإلبالغ ،يتيح اإلمكانية للتواصل بشأن العمليات التي تجري يف إطار
الحدَث وكذلك املبادرات املعنية باالستدامة والنتائج التي تُسفر عنها فيه وتقديرها وتقييمها.
دليل األحداث املعنية باالستدامة البيئية ،الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة
ويتض َّمن ُ
(اليونيب) ،قامئ ًة مرجعي ًة بشأن األحداث الهامة املعنية باالستدامة ،تقدِّم مجموع ًة تفصيلي ًة من
التوصيات املو َّجهة إىل منظِّمي األحداث الهامة الكربى .كام يشتمل عىل أه ِّم جوانب تنظيم هذه
األحداث .وميكن تنزيل القامئة املرجعية بصيغة «وورد» من املوقع الشبيك الخاص باملجلس الدويل
للمبادرات البيئية املحلية (:)ICLEI
(http://www.iclei-europe.org/fileadmin/templates/iclei-europe/files/content/
.)ICLEI_IS/Topics_pages/Sustainable_Events_Guide_Checklist.doc
ميكن االطِّالع عىل املزيد من التوصيات بشأن االستدامة يف املرفق الخامس عرش.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

ألغراض التوجيه اإلرشاديُ ،ي ِّبي
الجدول الوارد أدناه انبعاثات
غازات الدفيئة ،املحسوبة فيام
يخص دورات مؤمتر األطراف /15
ُّ
اجتامع األطراف  ،5ومؤمتر األطراف
/17اجتامع األطراف  ،7ومؤمتر
األطراف /18اجتامع األطراف ،8
وما أعقبها من تدابري معاوضة
كل
تلك االنبعاثات ،التي اتَّخذتها ُّ
حكومة مضيفة لتلك املؤمترات.

املشاركون املس َّجلون

33 536

االتفاقية اإلطارية والجهات الراعية واملو ِّردين واملسؤولني
عن مكان (أماكن) االنعقاد والفنادق واملجتمعات املحلية،
وغري ذلك)؛
• سوف يكون من دواعي رسور األمانة تقديم الدعم يف إعداد
خطة عمل بشأن االستدامة ،والتشارك مع البلد املضيف يف
املعلومات عن املامرسات الجيِّدة والدروس املستفادة من بلدان
مضيفة سابقة.

ب -الحياد المناخي والمعاوضة

كل الجهود التي ترمي إىل الح ِّد من التأثري
عىل الرغم من ِّ
يتأت من حدَث املؤمتر،
مم َّ
البيئي ،وبخاص ٍة البصمة الكربونيةَّ ،
فإنه ال ميكن اجتناب بقاء رصيد من مخلَّفات انبعاثات غازات
الدفيئة الناتجة عن العديد من األنشطة ذات الصلة بعقد مؤمتر
10 529
14 123
تغي املناخ .وميكن تصنيف االنبعاثات
لألمم املتحدة بشأن ُّ
إجاميل االنبعاثات باستثناء ِّ
مؤش التأثري التي ت ُعزى إىل املؤمتر بحسب املصدر إىل فئتني عريضتني بتد ُّرج
اإلشعاعي «( »RFIبأطنان آكا من
مكافئ ثاين أوكسيد الكربون ( ))tCO2eقابل للمقارنة من حيث ضخامة املقدار )1( :أسفار املشاركني،
أي االنبعاثات الناتجة عن رحالت سفر املشاركني القادمني إىل
ْ
26 276.41
أي االنبعاثات الناتجة عن جميع
املؤمتر ،و( )2األنشطة املحليةْ ،
األنشطة يف مكان االنعقاد وحوله ويف البلدة املضيفة ،مبا يف ذلك
اإلقامة والنقل املحيل.
يخص معاوضة مخلَّفات انبعاثات غازات الدفيئة من
أ َّما فيام ُّ
األنشطة املحلية ،فال ب َّد أوالً من تحديد كميات هذه االنبعاثات.
11 538.30 25 048.15
وبالنسبة إىل مكان انعقاد املؤمتر ،تشمل األرقام األساسية
االنبعاثات بالنسبة إىل الشخص الواحد للكميات :استهالك مشرتيات اإلمداد بالكهرباء والبخار؛ استهالك
مؤش التأثري اإلشعاعي
باستثناء ِّ
« »RFIالوقود يف املوقع (االحرتاق) للحصول عىل القدرة والتدفئة؛
(بأطنان آكا من مكافئ ثاين أوكسيد
االنبعاثات يف الغالف الجوي من مواد التربيد الالزمة لتكييف
الكربون ())tCO2e
الهواء والتربيد؛ استهالك املياه؛ توليد النفايات .وأ َّما بالنسبة
0.78
إىل خارج مكان االنعقاد ،فال ب َّد من جمع البيانات عن إجاميل
املخصصة
استهالك الوقود من أجل وسائل النقل املحيل
َّ
(شحنات البضائع والحافالت واملركبات املتنقِّلة والسيارات
1.77

1.10

(كل ضيف)
كل فرد ِّ
الرسمية «الليموزين») ،وكذلك استهالك ِّ
من الكهرباء والبخار والوقود واملياه وتوليد النفايات يف الفنادق
كل من مقدِّمي الخدمات جمع
املحلية .وينبغي أن يُطلب إىل ٍّ
هذه البيانات أو تقديرها التقريـبي وإتاحتها للمعنيني بعد
انتهاء الحدَث .وحينذاك ميكن لألمانة أن تساعد البلد املضيف
يف حساب انبعاثات غازات الدفيئة ،استنادا ً إىل ُمدخَالت
البيانات املج َّمعة.
ومع أ َّن البلد املضيف ميكنه أن يتَّخذ تدابري من أجل التقليل
إىل أدىن ح ٍّد من تأثري األنشطة املحلية ومخلَّفات االنبعاثات،
فإ َّن نفوذه ضئيل عىل حجم أسفار املشاركني يف املؤمتر أو
طرق سريها أو وسائطها أو درجاتها .وميكن القول تحديدا ً بأ َّن
االنبعاثات املولَّدة من خالل األسفار وما يعقبها من الحرص عىل
معاوضة انبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة بذلك إمنا يندرجان
كل من املسافرين؛ وهناك بعض وفود
يف إطار مسؤولية ٍّ
األطراف واملنظامت املراقبة ومؤسسات وسائل اإلعالم أخذت
قبل بتنفيذ مخطَّطات للمعاوضة .غري أنه ال ميكن ال لألمانة
من ُ
وال للبلد املضيف رصد ذلك بفعالية .ومع ذلك ،فإ َّن مجموعات
من وسائل اإلعالم التي تنرش األخبار واملنظامت غري الحكومية
تركِّز عىل اإلمعان يف التدقيق يف املفارقة الساخرة الظاهرية
الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة املولَّدة بفعل آالف املشاركني
الذين يتوافدون بواسطة الرحالت الجوية من جميع أنحاء الكرة
األرضية ليك يتباحثوا يف كيفية خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
ومنذ مؤمتر األطراف /13اجتامع األطراف  ،3بات من املامرسات
الج ِّيدة املتَّبعة أن يُعنى البلد املضيف مبعاوضة االنبعاثات
تتأت عن وجود جميع املشاركني املس َّجلني يف
الكربونية التي َّ
مكان انعقاد املؤمتر .وبعض تلك البلدان فعل ذلك من خالل
املخصصة لهذا الغرض (مثالً مشاريع زراعة
دعم املشاريع
َّ
األحراج) يف أراضيها أو يف أرايض بلدان أخرى .ولجأت بلدان
أخرى إىل أسلوب رشاء شهادات خفض االنبعاثات املعت َمد
ث َّم ألغتها (أرصدة انبعاثات الكربون املسموح بها املولَّدة من
مشاريع آلية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو) ،وهو
أسلوب تويص األمان ُة باتِّباعه.

تدعم األمان ُة البلدانَ املضيفة يف معاوضة االنبعاثات ذات
االنبعاثات بالنسبة إىل الشخص
إجاميل االنبعاثات املبلَّغ عنها،
مؤش التأثري اإلشعاعي الواحد ،وتشمل ِّ
وتشمل ِّ
مؤش التأثري اإلشعاعي الصلة باألسفار وذلك بحساب االنبعاثات الناتجة عن أسفار
مؤش التأثري اإلشعاعي ()RFI
ِّ
ثاين
مكافئ
من
آكا
(بأطنان
«»RFI
مكافئ
من
آكا
(بأطنان
«»RFI
جميع املشاركني املس َّجلني إىل البلد املضيف (ينبغي أن يُال َحظ
ثاين أوكسيد الكربون ( ))tCO2eأوكسيد الكربون ())tCO2e
املستخدَ م
أ َّن املسافرين الذين يأتون إىل املدينة املضيفة مبناسبة انعقاد
70 946.31
حسبون) .وتستخدم
 2.12املؤمتر ولك ْن ال يأتون إىل موقع املؤمتر ال يُ َ
2.70
َ
ُ
األمانة املنهجية الخاصة مبنظمة الطريان املدين الدويل (إيكاو)،
التي يط ِّبقها ما يربو عىل  50منظم ًة يف األمم املتحدة باعتبارها
املعيا َر املو َّحد لحساب انبعاثات غازات الدفيئة من السفر
الجوي .ومع أ َّن هذه املنهجية ال تشمل َ
مؤش التأثري
عامل ِّ ِ
4.79
2.70
2.70
67 630.01
31 153.41
( 2.96االختالل) اإلشعاعي ( ،)RFIفإ َّن هناك حكومات مضيفة ق َّررت
مبتوسط .2.7
يف املايض تطبيق عامل تأثري ِّ
مؤمتر األطراف /18
مؤمتر األطراف /17
مؤمتر األطراف /15
اجتامع األطراف 8
اجتامع األطراف 7
اجتامع األطراف 5
ميكن لألمانة أن تسدي النصح إىل البلدان املضيفة و/أو أن
الدوحة
ديربان
كوبنهاغن
تساعدها ،بخصوص رشاء شهادات خفض االنبعاثات املعت َمد
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كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المؤتمرات المستدامة و»الخضرنة»

( )CERsألغراض املعاوضة .وهناك الكثري من العروض يف
السوق ،وبات لدى العديد من الحكومات اآلن برامج ومصادر
لهذه الشهادات خاصة بها من أجل معاوضة االنبعاثات الناتجة
عن العمليات الحكومية .وتستخدم األمان ُة شهادات صندوق
التك ُّيف ( )Adaptation Fundبخصوص االنبعاثات الناتجة
عن أعاملها هي ،وتويص باستخدامها من أجل مؤمترات األمم
تغي املناخ .وذلك أوالً ،أل َّن صندوق التك ُّيف
املتحدة بشأن ُّ
هو أداة هامة استحدثها عدد من األطراف ،تهدف إىل دعم
تدابري التك ُّيف يف البلدان التي هي ُعرضة عىل نحو مخصوص
تغي املناخ .وثانياً ،أل َّن شهادات
لخطر اآلثار السيِّئة الناتجة عن ُّ
صندوق التك ُّيف املذكورة متثِّل حص ًة نسبتها  2يف املائة من
مجموع شهادات خفض االنبعاثات املعت َمد الصادرة عن جميع
املشاريع يف العامل قاطبةً ،دومنا متييز بني البلدان واملشاريع
ومنهجيات آلية التنمية النظيفة وغري ذلك.
وإذا رغب البلد املضيف ،فإ َّن األمانة ميكنها أن تشرتي وتلغي
لصالح الحكومة املضيفة مقدارا ً من شهادات صندوق التك ُّيف
يعادل مقدار انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أسفار
املشاركني واألنشطة املحلية ،أو كلتيهام .وينبغي تقديم
األموال املعت َمدة لذلك يف إطار اتفاق البلد املضيف أو يف
إطار مرشوع منفصل.

ج -سمة بارزة خاصة :إدارة تصريف النفايات

مساهمة من السيد أتيليو سافينو والسيدة جياو تانغ

االستدامة :إلماحات مفيدة من حلقة عمل بون
هيئات املجتمع املدين ووسائل اإلعالم « -محكمة الرأي العام»  -سوف تُثري أسئل ًة عن الجوانب
الخاصة باالستدامة بخصوص جميع املسائل التنظيمية ذات الصلة باملؤمتر .ذلك أ َّن هذه املؤمترات
تجتذب آالف املشاركني من أنحاء العامل ،ويتولَّد عنها مقدار كبري من االنبعاثات يف مسار مجرياتها.
وعم إذا اتُّبِعت منهجية
وينبغي للمضيفني أن يتوقَّعوا أسئل ًة عن استعامل معاوضات الكربونَّ ،
راسخة بشأن االستدامة ،وعن محاسن ومساوئ عقد دورة خفيفة الكثافة الورقية ،وعن الجهود
وعم إذا سعى البلد
وعم إذا اتُّبِع أسلوب الرشاء «األخرض» املراعي للبيئةَّ ،
املعنية بإعادة التدويرَّ ،
املضيف إىل تحقيق الحياد الكربوين.
من الرضوري أن تكون البلدان املضيفة مستعدَّ ًة ب ُجعب ٍة من األجوبة .إ ْذ ميكن أن تنشأ مشاكل
بشأن املعلومات التي تُعلَن للجمهور العام بخصوص البصمة اإليكولوجية للمؤمتر  -ومن األسئلة
مثالًَ :من يحفظ السجالت الخاصة بذلك؟ و َمن لديه سبل الوصول إىل املعلومات عن املنهجية
الخاصة باالستدامة؟
«مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف املعني باالستدامة» سوف يختلف جدًّ ا من بلد آلخر .فمن
الصعب املقارنة بني املؤمترات .ووفقاً ملا ذكره أحد املشاركني يف حلقة العمل ،كان إجراء العمل
كل يشء آخر ما عدا ذلك
يخص إعادة التدوير  -إ ْذ كان ُّ
الرئييس املتَّخذ خالل مؤمتر حديث العهد ُّ
كل بلد مضيف لديه املستوى نفسه من القدرة أو االلتزام.
يُرى كأنه شبه مستحيل .وليس ُّ
اقرتح مشاركون يف حلقة العمل بأنه ينبغي للبلدان املضيفة املحت َملة يف املستقبل أن ت َّتبِع
كل تدبري من التدابري رضوريًّا أو قابالً
منهجي ًة منظَّم ًة ،بنداً فبنداً ،وأن تق ِّرر ما إذا كان ُّ
للتحقيق أو كليهام .فينبغي لتلك البلدان أن تعمد إىل قياس البصمة وإىل معاوضتها .وينبغي
رضنة ،ومتى ال
أن توضِّ ح« :متى ينبغي لنا أن مندِّد الوقت ِّ
ونوسع الجهد ليك نحرص عىل الخ َ
يكون ذلك مجدياً؟»
األمانة ميكنها أن تساعد .توجد مبادرة تضطلع بها األمم املتحدة يف هذا الصدد ،وتوجد صيغة
معيارية لحساب انبعاثات غازات الدفيئة .ويوجد أيضاً دليل األحداث املعنية باالستدامة ،الصادر
عن اليونيب ،وكذلك عدَّة موارد مرجعية ذات قيمة.

الرابطة الدولية لترصيف النفايات الصلبة

دورة عمر المواد

تغي املناخ
ميكن أن ينتج عن ِّ
أي مؤمتر لألمم املتحدة بشأن ُّ
مقدار ضخم من النفايات الصلبة .وذلك أل َّن وجود عدد يبلغ
يف املتوسط تقريباً  15 000مشارك م َّمن يتج َّمعون يف مكان
انعقاد املؤمتر ملدَّة أسبوعني ،يؤدِّي إىل توليد ما يُقدَّر بنحو
 250إىل  450ط ًّنا مرتيًّا من النفايات الصلبة .ولذلك فإ َّن
من الرضوري أن ت ُعنى البلدان املضيفة بإدارة ترصيف هذه
النفايات عىل نحو سليم.
ولك ْن ميكن اجتناب صدور مقادير كبرية من النفايات بتطبيق
بعض التدابري البسيطة ،كام ميكن إعادة تدوير استخدام
أكرثية تلك النفايات ،رشيطة وجود مخطَّطات مط َّبقة للفصل
بني املصادر وجمع النفايات عىل نحو منفصل .وينبغي أن
أي مؤمتر من
ت ُعنى يف إدارة ترصيف النفايات املتأت ِّية عن ِّ
مؤمترات األطراف بالهدف املتوخَّى يف كفاءة استخدام املوارد،
أي الحرص عىل التقليل من استخدام املوارد األولية وعىل
ْ
إعادة تدوير املواد املستخدَمة ليك يتس َّنى استخدامها ثاني ًة
يف إطار اقتصاد دائري.

CO2

املواد الخام
نهاية العمر

الصنع
CO2

النقل

املنتجات
التوزيع

وبغية إدارة ترصيف النفايات عىل نحو سليم بات ِّباع منهجية
نظامية بشأن االستدامة ،ينبغي للبلدان املضيفة أن تفكِّر
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

املنع

إذا مل ميكنكم املنع ،حينذاك عليكم ...

االستعداد إلعادة االستعامل

إذا مل ميكنكم االستعداد إلعادة االستعامل ،حينذاك عليكم ...

إعادة التدوير

إذا مل ميكنكم إعادة التدوير ،حينذاك عليكم ...

استعادة قيمة أخرى (مثالً الطاقة)

إذا مل ميكنكم استعادة القيمة ،حينذاك عليكم ...

الترصيف

رمي النفايات للتخلُّص منها يف مقالب القاممة يف حال
عدم ت َوفُّر بديل.

تسلسل إدارة
()1
ترصيف النفايات

مل ًّيا يف مسألة الدورة الكاملة لعمر املنتجات والخدمات التي
نستخدمها ،وذلك مع الحرص عىل االت ِّساق يف اتِّباع التسلسل
الهرمي يف مراحل إدارة ترصيف النفايات بأسلوب يحقِّق
أي :املنع وإعادة االستخدام وإعادة التدوير
االستدامة البيئيةْ ،
واالستعادة والترصيف.
أي مؤمتر لألطراف عىل عنرصين مختلفني جوهريًّا،
يشتمل ُّ
وهام :عنرصا األشخاص واملرافق ،اللذان تتدفَّق ألغراضهام املواد
رسب
الالزمةُّ ،
وتظل مرتاكم ًة ضمن الجوار (يف مخزونات) ،ث َّم تت َّ
إىل املحيط .وبغية إدارة ترصيف النفايات بالتسلسل الهرمي
املرحيل اإلداري ،ال ب َّد لنا من العناية باحتياجات فئات األشخاص
واملرافق ،التي تتطلَّب ُمدخَالت من املواد ،وبعد ذلك تتك َّون
النفايات الناتجة عنها ،حينام تصبح ال لزوم لها من بعدُ.

يبي بوضوح إجاميل األنشطة
واملخطَّط البياين الوارد أدناهِّ ،
وتدفُّقات املواد من خالل مجريات مؤمت ٍر لألطراف ،استنادا ً إىل
أي :األشخاص واملرافق ،املشار إليهام.
العنرصين الجوهرينيْ ،
وذلك أل َّن حضور مؤمتر لألطراف يستدعي استخدام األشخاص
لوسائط نقل وأماكن إقامة وخدمات إطعام وإصدار وثائق.
كل من هذه األنشطة توافر ُمدخَالت من الطاقة
ويتطلَّب ٌّ
واملواد ،وينتج عنه أنواع مختلفة من النفايات .ومن ناحية أخرى،
فإ َّن املرافق ،مثل قاعات وغرف املؤمتر واملعدَّات التقنية ووسائل
الراحة تتطلَّب هي أيضاً ُمدخَالت من الطاقة واملواد ،سواء أكانت
منشأة يف املوقع أو مشرتاة من املو ِّردين .ويف أكرث الحاالت ،فإ َّن
قاعات وغرف املؤمتر ووسائل الراحة من شأنها أن تكون مه َّيأ ًة
قبل يف املكان ،وال تحتاج إالَّ إىل صيانتها ،يف حني أ َّن املعدَّات
من ُ
خصيصاً من أجل مؤمتر األطراف.
التقنية قد يلزم الحصول عليها ِّ
وبعد تحليل احتياجات األشخاص واملرافق ،ميكن تخطيط تص ُّور
إجاميل بشأن «تدفُّق املواد» والطرائق التي تُتَّ َبع يف إدارة ترصيف
النفايات؛ بحيث يشتمل عىل خمس مراحل متسلسلة ،وهي:
املنع وإعادة االستعامل وإعادة التدوير واالستعادة والترصيف.
وإضاف ًة إىل التخطيط الصحيح ،من الرضوري العناية بإذكاء
الوعي لدى املشاركني ،وكذلك املجتمع املحيل العريض يف املدينة
املضيفة ،بشأن تنفيذ هذه الخطط بفعالية.
ٍ
إرشادات توجيهي ًة بشأن كيفية العمل
وتقدِّ م األقسام التالية
املعني باالستدامة البيئية عىل إدارة ترصيف النفايات التي
أي مؤمتر لألطراف ،وذلك بالتق ُّيد بتعاقب مراحل
تنتج عن ِّ
التسلسل يف إدارة ترصيف النفايات؛ ويليها تقديم إملاحات
مفيدة بشأن التخطيط ورفع مستوى الوعي.

التخطيط

خدمات اإلطعام
اإلقامة
النقل
الوثائق

الناس

نفايات األطعمة
الورق والورق املق َّوى
الزجاج
البالستيك
املعادن
النفايات اإللكرتونية
النفايات املتبقِّية

إعادة االستخدام

املنع

مؤمتر األطراف

فصل النفايات يف املصادر
والتجميع املنفصل

إعادة التدوير
االستعادة
الترصيف

املباين
الصيانة
النقل

املرافق

إذكاء الوعي
مفهوم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
تغي املناخ
اإلطارية بشأن ُّ
(.http://faq.zerowastescotland.org.uk/node/64 )1
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نفايات البناء والهدم
النفايات الخطرة
النفايات اإللكرتونية
النفايات املتبقِّية
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المدخالت

+

المخزون

=

الناس

املدخالت من املواد

املخزون

املرافق

املدخالت من املواد

املخزون

المخرجات

نفايات األطعمة
الورق والورق املق َّوى
الزجاج
البالستيك
املعادن
النفايات املتبقِّية
نفايات البناء والهدم
النفايات الخطرة
النفايات اإللكرتونية
النفايات املتبقِّية

تحليل تدفُّق املواد يف مؤمتر األطراف
أنواع النفايات التي تنشأ من خالل أنشطة األشخاص
تندرج منط ًّيا يف فئات نفايات الطعام ،والورق
والورق املق َّوى ،واملعادن ،والنفايات اإللكرتونية،
وغري ذلك من النفايات املتبقِّية (املخلَّفات) .أ َّما
النفايات التي تنشأ من خالل األنشطة ذات الصلة
باملرافق فيمكن أن تشمل نفايات البناء والهدم،
والنفايات اإللكرتونية ،ونفايات املعادن ،والنفايات
الخطرة ،وغري ذلك من النفايات املتبقِّية .كذلك فإ َّن
جميع األنشطة التي تشمل عملية املعالجة ذاتها
للنفايات تخلِّف بصم ًة كربوني ًة خاص ًة بها.

ميكن مقاربة إدارة ترصيف النفايات من خالل
كل ما يدخل
اتِّباع مبدأ شامل :التوازن الكتيل – ُّ
يف النظام إ َّما ُيخزن فيه وإ َّما يخرج منه .وهذه
املعادلة تساعد عىل توضيح مسار التدفُّق املادي
أي يشء من دون
للنفايات ،وضامن عدم فقدان ِّ
مالحظة ذلك .وقد نُظِّم ن ََسق األقسام التالية
بشأن إعادة االستعامل وإعادة التدوير واالستعادة
والترصيف ،بنا ًء عىل هذا املبدأ ،مع إدراك مسارات
تدفُّق النفايات املختلفة.

ال -األشخاص
أو ً

منع توليد نفايات الورق والورق املق َّوى

يحتاج األشخاص إىل أماكن إقامة ووسائط نقل وخدمات
إطعام وإصدار وثائق ،من أجل حضور مؤمتر لألطراف .أ َّما
أماكن اإلقامة ووسائط النقل فهي خارج مكان انعقاد مؤمتر
األطراف ،ولن تكون خاضع ًة كلِّـيًّا للسيطرة التامة من جانب
البلد املضيف .غري أنه ميكن تقديم توصيات للمشاركني بشأن
الرتويج للحرص عىل االستدامة .وعىل سبيل املثال ،ينبغي
تقديم التوصيات للفنادق التي لديها سياسة عامة ج ِّيدة بشأن
النفايات .وإضاف ًة إىل ذلك ،ال ينبغي الرتويج إالَّ إىل وسائط
النقل التي تقلِّل إىل أدىن ح ٍّد من انبعاثات الكربون .أ َّما داخل
مكان انعقاد مؤمتر األطراف ،فهناك ت ُوفَّر خدمات اإلطعام
وإصدار الوثائق ،ومن ث َ َّم فيمكن إدارتها باتخاذ التدابري التالية:

يقرتن استخدام الورق بالدرجة الرئيسية ِب ُن َسخ مطبوعات
وثائق املؤمتر ،يف حني أ َّن أنواع الورق املق َّوى تُستخدم بالدرجة
الرئيسية فيام يتعلق بالتعبئة والتغليف ،وذلك لألغذية
والسوائل والوثائق وغري ذلك من املنتجات.

الخطوة  :1املنع
منع توليد النفايات الغذائية
يُقدَّم الغذاء عموماً إىل املشاركني يف مكان انعقاد املؤمتر
والفنادق .وتُط َّبق التدابري التالية عليهام معاً .وينبغي للبلد
املضيف أن يُويص بالفنادق التي تطبِّق هذه التدابري.

الكمية
• قدِّموا أطعم ًة جاف ًة عىل شكل
لُقيامت بدالً من موائد األطباق
الجاهزة املصفوفة (البوفيه).
• قلِّلوا إىل أدىن ح ٍّد من رشاء األطعمة
الرسيعة التلف؛ وينبغي لكم فهم داللة
بعبارت «يُستعمل
التواريخ املحدَّدة
َْ
خالل  »...و«يُفضَّ ل استعامله قبل .»...
• خطِّطوا بعناية ،عند اإلمكان،
لكمية األغذية بحسب عدد املشاركني
املس َّجلني ،ومن ث َ َّم اسألوهم قبل
موعد انعقاد مؤمتر األطراف عن أمناط
نظامهم الغذايئ املفضَّ لة.

التوفيراإلضافي في انبعاثات
غازات الدفيئة
• اشرتوا أغذي ًة عضوي ًة طازجة
موسمية ُمنتَجة محل ًّيا (من الزراعة
املستدامة بيئ ًّيا ،ومن حركة التجارة
العادلة).
• اختاروا الخرضوات عالو ًة عىل
اللحوم واألغذية البحرية (مثار البحر).
• اشرتوا األغذية املحلية املنقولة من
أقرص مسافة.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

منع توليد نفايات التعبئة والتغليف
ولوازم موائد الطعام
تشمل نفايات التعبئة والتغليف موا َّد متن ِّوع ًة كالزجاج واللدائن
(البالستيك) والورق واملعادن (مثالً علب األملنيوم) .وميكن
كل ما هو قابل
اجتناب مقدار ضخم من النفايات باستخدام ِّ
إلعادة استخدامه من األواين واألدوات والصحون والفناجني
واألواين الخزفية الخاصة باملائدة والطعام.

الكمية
• ر ِّوجوا استخدام الوثائق واإلعالنات
والدعوات اإللكرتونية.
• احرصوا عىل إتاحة جميع الوثائق
عىل املوقع الشبيك.
• ال تطبعوا الوثائق إالَّ بنا ًء عىل
طلبها ،واستعملوا الصفحات املطبوعة
عىل الوجهني.
• اجتنبوا استعامل مواد التعبئة
والتغليف غري الرضورية .وعندما تكون
مث َّة حاجة إىل تعبئة وتغليف األغذية،
ينبغي أن تجعلوا األولوي َة الستعامل
الورق والورق املق َّوى ،ث َّم الزجاج ث َّم
اللدائن يف التعبئة والتغليف.
• استعملوا الصناديق املوجودة من
قبل لنقل األشياء واملواد بدالً من رشاء
ُ
صناديق جديدة من الورق املق َّوى.

• اشرتوا الورق والورق املق َّوى من
املو ِّردين الذين هُم عىل أدىن مسافة
من املوقع.
• اشرتوا الورق والورق املق َّوى من
أقرب جوار إىل املوقع ،من مو ِّردين
ميتثلون للمبادئ التوجيهية الخاصة
باستدامة األحراج.
• اشرتوا الورق والورق املق َّوى
امل ُعاد تدويره ،واستعملوا مواد الحرب
اإليكولوجي ومواد التعبئة والتغليف
القابلة إلعادة تدويرها.

النفايات اإللكرتونية هي نفايات من األجهزة واملعدَّات التي
يحتاج تشغيلها إىل كهرباء .وتصدر الكهرباء إ َّما من البطَّاريات
وإ َّما من مصدر إمداد بالقدرة الكهربائية.

• استعملوا ماء الصنبور إ ْن كان
صالحاً للرشب ،وإالَّ فاشرتوا القناين
الكبرية من ماء الرشب بدالً من القناين
الصغرية.
• اشرتوا واستعملوا أدوات وأواين
لألكل والرشب ال تتلف رسيعاً وميكن
إعادة استعاملها ،كالزجاج والخزف
الفخَّاري؛ ويف حال تعذُّر ذلك ،استعملوا
اللدائن (البالستيك) ،مثالً من مادة
تريفثاالت اإلثيلني املتعدِّد (.)PET
• اجتنبوا رشاء األغذية املعلَّبة .وحينام
يتعذَّر ذلك ،ينبغي لكم تفضيل عبوات
الورق عىل اللدائن املعاد تدويرها.
• اجتنبوا عبوات الحصص الفردية،
مثالً مغلَّفات السكَّر للشاي أو القهوة.
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• ركِّبوا تجهيزات تُدار يدويًّا بدالً من
التجهيزات التي تُدار كهربائ ًّيا ،مثالً
والبدايات املعدنية.
الستائر ُ
• استعملوا بطَّاريات قابلة إلعادة
الشحن.
• اشرتوا معدَّات كهربائية/إلكرتونية
ذات قطع غيار قابلة لالستبدال
ومديدة العمر.

التوفيراإلضافي في انبعاثات
غازات الدفيئة

منع توليد النفايات اإللكرتونية

الكمية

الكمية

التوفيراإلضافي في انبعاثات
غازات الدفيئة
• اشرتوا منتجات من مو ِّردين عىل
أقرب مسافة من املوقع.
• اشرتوا منتجات محلية الصنع.
• يف حال عدم توافر املنتجات املحلية،
فاشرتوا املنتجات املنتَجة يف أقرب مكان
ممكن إىل مكان انعقاد املؤمتر.

التوفيراإلضافي في انبعاثات
غازات الدفيئة
• اشرتوا منتجات من مو ِّردين عىل
أقرب مسافة من املوقع.
• اشرتوا منتجات محلية الصنع.
• يف حال عدم توافر املنتجات
املحلية ،فاشرتوا املنتجات املنتَجة يف
أقرب مكان ممكن إىل مكان انعقاد
املؤمتر.
• استعملوا معدَّات إلكرتونية ذات
كفاءة يف استخدام الطاقة.
• أوقفوا تشغيل األجهزة عند عدم
استعاملها.

الخطوة  :2إعادة االستعامل
إعادة استعامل املخلَّفات الغذائية

قد تبدو هذه العبارة غريبة ،لك َّن بقايا األغذية ميكن أن يُعاد
استعاملها يف شكل ِهبات غذائية .وتشمل بقايا األغذية األطعم َة
أي األطعمة
التي تبقى دومنا فتح أغلفتها يف عبواتها األصليةْ ،
وتظل يف أغلفتها وعبواتها األصلية؛ واألطعمة
التي مل تُستهلَك ُّ
التي قُدِّمت ولكنها مل ت ُؤكَل .ومن ث َ َّم ينبغي أن ت ُخزن األطعمة
ماسة
املتبقِّية التي مل تُقدَّم ،وأن يُت َّربع بها إىل َمن ُهم يف حاجة َّ
إليها .وبغية تسهيل إعادة استعامل املخلَّفات ،يُوىص باتخاذ
التدابري التالية:
• التخزين السليم :تُخزن األطعمة يف ب َّرادات أو ت ُج َّمد بأرسع
وقت ممكن
• التخطيط مسبقاً مع الجمعيات الخريية املحلية لتوزيع
األغذية؛ وإذا مل توجد جمعية أو منظمة من هذا القبيل ،يُوىص
البلد املضيف بأن يُخطِّط اللوجستيات الالزمة وأن يُحدِّد الهدف
واملستهدَفني يف الت ُّربع.

إعادة استعامل الورق العادي والورق املق َّوى

يف حني ميكن إعادة استعامل الورق العادي املستع َمل وذلك
تبعاً لالحتياجات واالبتكارات الفردية ،فإ َّن إعادة استعامل الورق
أي:
املق َّوى ميكن تطبيقها ألغراض شائعةْ ،

• لتخزين الوثائق
• لصنع حاويات شحن ألغراض النقل
• يف حال عدم استعامل صناديق الورق املق َّوى ،تُفتَح وتُسطَّح
وت ُخزن يف مكان جاف الستعاملها يف املستقبل.

إعادة استعامل الزجاج

الزجاج هو أكرث املواد القابلة إلعادة استعاملها ،وذلك بفضل
ثباتها الكيميايئ وقابليتها للتعمري عموماً .كام ميكن تنظيف

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
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األواين الزجاجية واستعاملها مجدَّدا ً .وبغية التقليل من
تكس اآلنية الزجاجية ،يُوىص بإنتاج أواين زجاجية
احتامالت ُّ
سميكة وقابلة للتعمري ملدَّة طويلة.

إعادة استعامل اللدائن

ميكن إعادة استعامل املواد اللدائنية (البالستيكية) مجدَّدا ً.
ويف بعض األماكن ،ميكن للمن ِتج أن يسرت َّد املواد البالستيكية.
فينبغي السعي إىل العثور عىل خيارات محلية إلعادة استعامل
األواين املصنوعة من اللدائن .وعىل سبيل املثال ،يف أفريقيا،
سوف يرغب بعض القرويني يف الحصول عىل القناين البالستيكية
ألغراض جمع املاء؛ كام ت ُستع َمل املواد البالستيكية يف املدارس
والجامعات ألغراض املشاريع الدراسية الفنية.
إعادة استعامل النفايات اإللكرتونية
تشتمل املعدَّات الكهربائية واإللكرتونية عاد ًة عىل بِنية
تصميمية معقَّدة التط ُّور ،وكثريا ً ما تحتوي عىل مك ِّونات خطرة.
ولذلك ينبغي إرسال النفايات اإللكرتونية رجوعاً إىل املن ِتج ،إذا
ما كانت تتوفَّر خدمة الستعادتها ،أو ترصيفها (التخلُّص منها)
مخصصة
يف مركز تجميعٍ للنفايات اإللكرتونية أو صناديق قاممة َّ
لذلك .وال يُوىص بإعادة استعاملها داخل املؤسسة من دون توفُّر
املعرفة واملهارة الالزمتني ملناولتها.

الخطوة  :3إعادة التدوير واالستعادة والترصيف
إعادة التدوير هي عملية ال ب َّد بواسطتها من أن تخضع مواد
رصفة لسلسلة من التح ُّوالت اآللية أو الكيميائية
النفايات امل َّ
أو البيولوجية (األحيائية) أو جميعها معاً ليك يتس َّنى استعامل
املنتَج النهايئ مجدَّدا ً لألغراض ذاتها أو  -يف أكرث األحيان -
ألغراض أخرى .وتتطلَّب هذه العملية مهارات ومعدَّات
متخصصة ،ولذلك فإ َّن إعادة التدوير ت ُنفَّذ عاد ًة يف وحدات
ِّ
متخصصة بإعادة التدوير .وهذه الوحدات الصناعية
صناعية
ِّ
إلعادة التدوير تتلقَّى النفايات املج َّمعة املفروزة وتح ُّولها إىل
منتجات نهائية ميكن إعادة بيعها .وعىل سبيل املثال ،تتلقَّى
معامل صنع األسمدة املخلَّطة بالتحلُّل العضوي النفايات
ُ
معامل إعادة تدوير
ُ
األحيائية وتحيلها إىل سامد مخلَّط؛ وتأخذ
اللدائن القناين املصنوعة من تريفثاالت اإلثيلني املتعدِّد ()PET
وتصنع منها منتجات تعبئة وتغليف جديدة من املادة ذاتها؛
وت ُص َهر املواد الزجاجية واملعدنية ويُعاد تشكيلها إىل منتجات
جديدة؛ ويأخذ صانعو الورق مخلَّفات الورق العادي والورق
املق َّوى من أجل صنع نواتج ورقية جديدة ،وهكذا.
االستعادة مصطلح يشري ،وفقاً إىل تسلسل مراحل إدارة
ترصيف النفايات ،إىل استعادة املواد القيِّمة ومواد الطاقة

من النفايات التي مل يُعاد استعاملها أو تدويرها .ومن األمثلة
النمطية عىل ذلك مخلَّفات الطاقة املستعادة من خالل
املعالجة الحرارية للنفايات ومن خالل الهضْ م (التخمري)
الالهوايئ ،وكذلك املواد املستعادة ،من قبيل املعادن الثمينة،
من رماد القاع  -املخلَّفات الباقية بعد املعالجة الحرارية يف
األفران أو املحارِق .ومن ث َ َّم فإ َّن هذه العملية مستقلَّة عن
تنظيم مؤمتر األطراف.
وإنَّ الطريقة املنهجية يف ترصيف النفايات ،التي ي َّتبعها البلد
بعمق يف عملية إعادة التدوير الالحقة .وبغية
املضيف تؤثِّر
ٍ
جعل عملية الترصيف ممكن ًة وذات كفاءة ،من الرضوري أن
يحرص البلد املضيف عىل أن يكون جم ُع املواد القابلة إلعادة
التدوير وترصيفها عىل نحو منفصل .وتشمل املامرسات الج ِّيدة
التي تُتَّبَع يف الفصل بني مصادر املواد ويف تجميعها عىل نحو
منفصل ما ييل:
أفضل املامرسات امل َّتبعة يف الفصل بني مصادر املواد
• توزيع صناديق قاممة مختلفة األلوان ملختلف أنواع
وسمها بعالمات واضحة مرئية عىل مستوى النظر؛
النفايات ،مع ْ
كل صندوق
• تخصيص متط ِّوع أو موظف ليمكث يف منطقة ِّ
نفايات ،باعتباره « ُم ِ
رش َد ترصيف النفايات» من أجل مساعدة
األشخاص عىل فهم كيفية ترصيف نفاياتهم ومخلَّفاتهم
للتخلُّص منها؛
• اإلعالن عن إرشادات توجيهية بشأن ترصيف النفايات
ليك يعلم بها املشاركون يف مؤمتر األطراف ،وتكرار ذلك أثناء
انعقاد املؤمتر؛
• استخدام صناديق قاممة قابلة للنقل ،بدالً من بناء صناديق
قاممة ثابتة عىل األرض؛
• إعالم موظفي التنظيف بالنظام املطبَّق.
أفضل املامرسات امل َّتبعة يف التجميع املنفصل
• تهيئ ُة مستودع تخزينٍ كايف الحجم ومج َّهز ليك تُنقَل إليه
يوميًّا النفاياتُ من صناديق القاممة لتخزينها مؤقَّتاً إىل حني
وصول خدمات التجميع؛
• التخطيط مسبقاً قبل وقت غري قصري لتجميع النفايات،
إ َّما مبارش ًة بواسطة مرافق إعادة التدوير يف املدينة ،وإ َّما
بواسطة خدمات تجميع النفايات التابعة للبلدية؛
• التخطيط لتواتر عمليات التجميع .علامً بأ َّن نفايات مخلَّفات
أي مرة يوميًّا؛
األغذية ينبغي أن ت ُج َّمع بوترية متك ِّررة باستمرارْ ،
أ َّما املخلَّفات الجافَّة القابلة إلعادة التدوير فيمكن تجميعها
بعد انتهاء مؤمتر األطراف.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

ثانيًا -المرافق

الخطوة  :2إعادة االستعامل وإعادة التدوير

الخطوة  :1املنع

إعادة استعامل نفايات البناء والهدم وإعادة تدويرها

منع تراكم نفايات البناء والهدم

ال ميكن عموماً إعادة استعامل نفايات البناء (اإلنشاء) والهدم
معامل تجهي ٍز تجمع هذه النفايات وتعيد
َ
داخل ًّيا؛ بل إ َّن هناك
استعاملها أو تعيد تدويرها ألغراض إنشاء الطرق واملباين .ولذلك
يُوىص بالتخطيط مسبقاً مع املعنيني يف معامل التجهيز من أجل
ترصيف ما يتخلَّف عن أشغال اإلنشاء والهدم من نفايات.

تنشأ نفايات البناء والهدم عندما تقتيض الرضورة تشييد مرافق
جديدة أو ترميم مرافق قامئة .وميكن القيام باملنع الوقايئ من
خالل ات ِّباعك األساليب املنهجية التالية:
قبل
• اختيار مدينة مضيفة ملؤمتر األطراف يوجد فيها من ُ
مكان انعقاد مناسب ومرافق مناسبة؛
• تقدير مدى رضورة بناء مرافق جديدة وترميم املرافق
املوجودة ،واللجوء إىل االبتكار يف استخدام املرافق املوجودة.

منع توليد النفايات ِ
الخطرة
النفايات ِ
الخطرة هي نفايات تحتوي عىل مواد كيميائية وغريها
من املواد التي ت ُعترب خطرية من ج َّراء ما تنطوي عليه من
احتامالت القابلية لالشتعال والتفاعلية الكيميائية والتآكلية
والس ِّمية ،وهي تطرح أخطارا ً يُحت َمل أن تهدِّد الصحة البرشية
ُّ
والحيوانية والبيئية .ومن النفايات الخطرة النمطية التي تنشأ
من أنشطة انعقاد مؤمترات األطراف ما ييل:
• أنواع الدهان التي تُستخدَم لطيل سطو ٍح كالجدران
والطاوالت
• املنع :بالتقليل من رضورة الطيل واستخدام دهانات
مصنوعة من مك ِّونات طبيعية ال تحتوي عىل مركِّبات
عضوية طيَّارة
– النفايات املحتوية عىل زئبق ،بُصيالت مصابيح
اإلضاءة الفلُّورية

• املنع :باستعامل بُصيالت مصابيح إضاءة غري فلُّورية
– اإللكرتونيات (الحواسيب الشخصية ،الحواسيب املحمولة،
األجهزة التلفازية ،إلخ) ،وأنواع معيَّنة من البطَّاريات (خاليا
الليثيوم أو خاليا النيكل والكادميوم أو الخاليا الز ِّرية)
• املنع :تناولته املناقشة الواردة أعاله بشأن منع توليد
النفايات اإللكرتونية؛ وإضاف ًة إىل ذلك :استعامل بطَّاريات
ال تحتوي عىل مواد خطرة
• النفايات الط ِّبية :ميكن أن تنشأ النفايات الط ِّبية عند تقديم
اإلسعافات األ َّولية واملساعدة الطبِّية .وال ميكن منع نشوئها
كام ال ميكن اللجوء إىل إعادة استعاملها ،بل ينبغي ترصيفها
متخصصة يف معالجة النفايات الطبِّية
بعناية وإرسالها إىل مرافق
ِّ
والخطرة للتخلُّص منها كلُّـ ًّيا.
• مواد التنظيف
	– املنع :برشاء منتجات تنظيف مصنوعة من مك ِّونات
طبيعية؛ والتقليل من مقدار منتجات التنظيف املستع َملة
(استخدام نصف ،أو حتى ُربع ،املقدار املوىص به).
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إعادة استعامل النفايات ِ
الخطرة وإعادة تدويرها
ال ينبغي إعادة استعامل النفايات ِ
الخطرة داخليًّا؛ بل إ َّن
متخصصون يف هذا امليدان .ومن
من الالزم أن يقوم مبناولتها
ِّ
املتخصصون املرخَّص لهم بتسلُّم
ث َّم ينبغي معرفة َمن ُهم
ِّ
النفايات الخطرة.
ثالثًا -التخطيط
عىل غرار تنظيم الشؤون األخرى الخاصة مبؤمترات األطراف،
ميكن ،بل ينبغي ،التخطيط مسبقاً إلدارة ترصيف النفايات.
وهذا يشمل معرفة الطلب عىل السلع والخدمات ،ومعرفة ما
قبل ،ومن ث َ َّم فام هو الالزم رشاؤه .ويتطلَّب ذلك
هو متاح من ُ
يتول إعداد
أيضاً تعيني موظف مسؤول عن شؤون النفاياتَّ ،
خطة خاصة بالنفايات ،وتنظيم االتصاالت والتدريب يف هذا
الخصوص .ومن الرضوري إعالم هذا املوظف املسؤول بشأن
عمل نظام إدارة ترصيف النفايات القائم يف املدينة ،وذلك ليك
يتس َّنى له التخطيط ألفضل اسرتاتيجية تُتَّبع يف هذا الصدد،
أي مبعرفة ما إذا كانت تتوافر قدرات خاصة مبعالجة النفايات
ْ
العضوية ،وما هي املواد التي يُعاد تدويرها ،وأيام أوقات جمع
النفايات ،واملراكز التي تأخذ النفايات الخطرة ،وغري ذلك.

الخطوة  :1تقدير الطلب
من معرفة عدد املشاركني املس َّجلني ،ميكن تقدير املقدار الالزم
من خدمات اإلطعام ووسائط النقل والوثائق والتسهيالت
واملرافق املختلفة .وميكن التخطيط لخدمات اإلطعام ،عىل سبيل
املثال ،مبعرفة عدد املشاركني ،وكذلك بسؤال املشاركني عند
التسجيل ،إذا أمكن ،عن نظامهم الغذايئ املفضَّ ل .وميكن أيضاً
وضع خطة بشأن الطباعة ،وذلك بسؤال املشاركني عن التسجيل
ما إذا كانوا يحتاجون إىل وثائق مطبوعة.

الخطوة  :2إجراء جرد
لتبي كمية املواد املتاحة
التحقُّق من املخزون الداخيل ُّ
قبل ،مثالً الكؤوس والفناجني واألدوات واألواين
من ُ
ِ
والصحون والتزيينات الداخلية والتسهيالت ،مثالً املذياعات

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المؤتمرات المستدامة و»الخضرنة»

(مكبات الصوت) والطاوالت،
(امليكروفونات) واملِجهارات ِّ
وغريها من املواد الكثرية.

مم ميكن تيسريه عىل
إبقاء مثل هذا الحوار مفتوحاً باستمرارَّ ،
أفضل نحو من خالل وسائط التواصل االجتامعي.

الخطوة  :3املشرتيات

الخطوة  :5تدريب املوظفني

مبعرفة املقدار اإلجاميل من املواد الالزمة واملواد املتوافرة
داخليًّا ،ميكن حينذاك التز ُّود باملقدار اإلضايف من اللوازم من
مصادر خارجية .وينبغي ات ِّباع التسلسل التايل يف السياسة العامة
بشأن املشرتيات:

إىل جانب التواصل مع املوظفني إلبالغهم بهذا املوضوع ،من
الرضوري توفري التدريب بشأن املواضيع املحورية من خالل
ما ييل:

• عقد جلسة عن السياسة العامة بشأن النفايات
• أوالً -االستعارة :ينبغي االستعارة من املؤسسات ذات الصلة • عقد جلسات تدريبية عن مواضيع رئيسية معيَّنة:
يف املدينة ذاتها.
	– كيفية استعام ِل موظفي التنظيف موا َّد التنظيف املختلفة،
• ثانياً -االستئجار :ينبغي اللجوء إىل استئجار الخدمات بدالً
وغري ذلك من املسائل الوثيقة الصلة بعملهم
من رشاء السلع .وعىل سبيل املثال ،ينبغي استئجار معدَّات،
املخصصني يف مواضع صناديق النفايات
	– تدريب املرشدين
َّ
كالطابعات والحواسيب املحمولة وأجهزة العرض؛ كام ينبغي
رصف وعىل فصل املصادر.
عىل كيفية الت ُّ
استئجار النباتات املزروعة يف أُصص ألغراض الزينة ،بدالً من
رشاء الورود واألزهار املقطوفة.
• ثالثاً -الرشاء :ال ينبغي رشاء السلع والبضائع إالَّ يف حال
رابعًا -إذكاء الوعي
تعذُّر إمكانية االستعارة واالستئجار .وينبغي رشاء السلع
املع ِّمرة القابلة إلعادة استعاملها بدالً من السلع القابلة
أي
ينبغي أن تشكِّل السياس ُة العامة بشأن النفايات فيام ُّ
يخص َّ
لالستهالك والترصيف.
مؤمتر من مؤمترات األطراف جزءا ً من االسرتاتيجية املحورية
الخاصة بالتواصل والتبليغ بشأن أحداث مؤمتر األطراف ،وذلك
عىل سبيل املثال بإيراد إشارات مرجعية إليها يف املوقع الشبيك،
الخطوة  :4التواصل لإلبالغ عن السياسة العامة
أي مؤمتر لألمم املتحدة بشأن
وكذلك إىل الدليل .وذلك أل َّن َّ
بشأن النفايات
تغي املناخ يجمع عددا ً كبريا ً من األشخاص القادمني إىل املنطقة
ُّ
مم من شأنه أن ينشِّ ط السياحة املحلية ،من ناحية،
املحليةَّ ،
ينبغي وضع سياسة عامة بشأن النفايات ،شاملة ووجيزة معاً،
وأ ْن يُلقي بعبء ثقيل عىل البيئة ،وخصوصاً فيام يتعلق بتوليد
كام ينبغي إلحاقها بجميع وثائق املعلومات العامة املتعلقة
النفايات ،من ناحية أخرى .ومن ث َ َّم فإىل جانب التواصل مع
تبي السياسة العامة بوضوح
مبؤمتر األطراف .وينبغي أن ِّ
املشاركني يف مؤمتر األطراف وتبليغهم عن السياسة العامة
كل فئة من فئات أصحاب املصلحة ،مبن يف ذلك
مسؤوليات ِّ
بشأن النفايات ضمن املؤمتر ،ينبغي ألنشطة إذكاء الوعي التي
املعنيون من البلد املضيف واملشاركون واملوظفون الداخليون
يُضطَلع بها أن تصل إىل املجتمع املحيل أيضاً .فإ َّن من الرضوري
والعاملون املستَأجرون وغريهم ،ومن ث َ َّم توضيح ما هو متوقَّع
إذكاء وعي املشاركني يف مؤمتر األطراف بوطأة التأثريات الناجمة
كنت أيها القارئ الكريم
من ِّ
كل فئة .وعىل سبيل املثال ،إذا َ
تشارك يف املؤمتر بصفتك مندوباً :يجدر بك أالَّ تكون ِمتالفاً عند عن أساليب سلوكهم عىل املجتمع املحيل (وذلك إمنا يُجت َنب
عىل أنجع نح ٍو من خالل تطبيق التدابري الخاصة بوفورات
موائد أطباق األطعمة الجاهزة املصفوفة (البوفيات) ،بل أن
البصمة الكربونية) ،يف حني أنه يتس َّنى للمواطنني املحليني،
املخصصة يف املكان؛
صناديق إعادة التدوير
تستخدم للنفايات
َ
َّ
من خالل االنخراط يف هذا الجهد واملشاركة فيه ،أن يدعموا
وينبغي لك أن تستعمل نس َخ الوثائق املص َّورة اإللكرتونية؛ كام
املهم مؤمتر األطراف ،ميكنهم عالو ًة عىل ذلك أن يصبحوا أكرث وعياً
ينبغي إطفاء األجهزة واملعدَّات عند عدم استعاملها .ومن ِّ
مبسائل النفايات ،وأن يُعنوا تدريج ًّيا بتغيري سلوكهم تجاه
رصفات
تذكري مختلف فئات أصحاب املصلحة بأنَّ أبسط الت ُّ
ترصيف النفايات.
كثرياً ما تساعد عىل اجتناب أكرث النفايات.
وينبغي أن يكون التواصل لإلبالغ مستم ًّرا ،قبل انعقاد مؤمتر
كل مجموعات أصحاب املصلحة .ومن شأن
األطراف وأثناءه ،مع ِّ
ذلك أن يكون أش َّد فعالية حينام يُ َّبي بوضوح من خالل استخدام
الوسائط اإلعالمية التي تجتذب االهتامم ،كالصور والرسوم
املتح ِّركة وعروض الفيديو .وميكن أن يكون ذلك مشفوعاً بعرض
رصفات التي تؤدِّي إىل أكرب
وقائع وأرقام ت ُِّبي بوضوح ما هي الت ُّ
قدر من التغيري اإليجايب بأبسط الطرائق املبارشة .ومن الالزم

إذكاء وعي املشاركني يف مؤمترات األطراف
مبصاحبة التواصل لإلبالغ عن السياسة العامة بشأن النفايات،
املتَّبعة يف مؤمتر األطراف ،ينبغي إصدار مقدِّمة تتض َّمن
معلومات عن املدينة وبنيتها التحتية الخاصة بترصيف
النفايات؛ ومن املفيد أيضاً توفري معلومات عن وجود صناديق
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مخصصة إلعادة التدوير ،وأنواعها املختلفة
قاممة منفصلة َّ
مم يساعد عىل منع
وكيفية العثور عليها عاد ًة ومواضعهاَّ ،
ترصيف املواد القابلة إلعادة تدويرها يف صناديق مخلَّفات
النفايات املختلطة.
كذلك فإ َّن املعلومات عن أماكن توزيع األغذية املحفوظة
أي جهة من املجتمع
امل َّدخَرة واملواد املعاد تدويرها ولصالح ِّ
املحيل ،من شأنها أن تكون ذات قيمة مضافة يف السياسة العامة
بشأن النفايات املتَّبعة يف مؤمتر األطراف ،والتي يت ُّم التواصل
مع أصحاب املصلحة إلبالغهم عنها.
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إذكاء وعي املجتمع املحيل
إ ْن كانت أنشط ُة إذكاء الوعي بشأن مؤمتر األطراف تجري عىل
مستوى املجتمع املحيل ،فإ َّن العنرص الخاص بالنفايات ينبغي
أن يكون جزءا ً منها .كام ينبغي تشجيع املواطنني عىل التط ُّوع
يف إطار مؤمتر األطراف للمشاركة يف مختلف املهام الوظيفية،
مبا يف ذلك مهام إدارة ترصيف النفايات ،ومن ذلك مثالً القيام
مبهام ِ
املرشدين لشؤون النفايات.

المرفقات
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المرفق األول

الهيكل التنظيمي الداخلي لوزارة البيئة

 بيرو، الهيكل التنظيمي: 10 اجتماع األطراف/20 التحضير لمؤتمر األطراف

ESTRUCTURA INTERNA DEL
MINAM
Ministro del Ambiente

Enlace con Frentes

Viceministro del
VMDERN

Coordinator Nacional
COP20

Viceministro del
VMGA

Director National COP/PNUD
Presidencia GTM

GTM COP20

16 Instituciones públicas
13 Grupos de Trabaja Complimentarios

Negociaciones

Frente Público

Comunicaciones y
Gestión del
Conocimiento

المتعدد القطاعات الوزارية
فريق العمل
ِّ

Grupo de Trabajo Presidencia

Asesores de la
Presidencia

Organizació y
Logistica

DGCCDRH
Secretaria del GTM

Agenda Climática
Interna

GRUPO DE TRABAJO
MULTISECTORIAL (GTM)
- Ministerio del Ambiente (*)
- Presidencia del Consejo de Ministros
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Defensa
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Agricultura y Riego
- Ministerio de la Producción
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Ministerio de Culturs
- Municipalidad Metropolitana de Lima
- Municipalidad Distrital de San Borja
- Ministerio de Energia y Minas
- Agencia Peruana de Cooperación Internacional
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GRUPO DE TRABAJO
COMPLIMENTARIOS (GTC)
a. GTC Habilitación e
Instalaciones
Complimentarias

b. GTC Equipamiento
y Mobiliario
1.1 Coordinación
Instalaciones Fisicas
y Equipamiento

• Ministerio del Ambiente: Coordinador
• Ministerio de Vivienda :
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones
• Ministerio de Defensa
• Municipalidad de San Borja
• Ministerio del Ambiente: Coordinador
• Ministerio de Economia y Finanzas (*)
• Ministerio de Vivienda :
• Ministerio de Producción
• Ministerio de Defensa
• Municipalidad de Relaciones Exteriores

c. GTC Consesciones
y Aquiler de Espacios

• Ministerio del Ambiente: Coordinador
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:
• Municipalidad de San Borja
• Municipalidad de Lima Metropolitana

d. GTC de Gestión
de Riesgos

• PCM: Coordinador
• Ministerio de Salud:
• Ministerio de Defansa
• Cuerpo de Bomberos del Perú
• Municipalidad de San Borja
• Municipalidad de Lima Metropolitana

1. Coordinación
Organización

1.2 Coordinación
Servicios Conexos

1.1 Coordinación
Instalaciones Fisicas
y Equipamiento

e. GTC Protocolo
y Atención
a Delegaciones
Participantes y VIPs

1. Coordinación
Organización

1.2 Coordinación
Servicios Conexos

f. GTC Seguridad
Ciudadana y
Circulación Vial

• Ministerio del Interior: Coordinador
• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Transporte y Comunicaciones
• Municipalidad de Lima Metropolitana
• Municipalidad de San Borja
• Ministerio de Defensa

g. GTC Alojamiento
de Delegados

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Transporte y Comunicaciones
• Ministerio de Defensa
• Municipalidad de San Borja
• Municipalidad de Lima Metropolitana

g. GTC Transporte
de Delegados

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Transporte y Comunicaciones
• Ministerio del Interior
• Municipalidad de San Borja
• Municipalidad de Lima Metropolitana

h. GTC Servicios de
Apoyo (Turismo,
Seguridad Interna,
Traducciones, Salud,
Servicios Religiosos)
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• Ministerio del Relaciones Exteriores: Coordinador
• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Interior
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Municipalidad de San Borja
• Municipalidad de Lima Metropolitana

• Ministerio de Ambiente: Coordinador de Área
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Ministerio de Cultura –
• Ministerio de Salud –
• Municipalidad de San Borja
• Municipalidad de Lima Metropolitana

فريق العمل التكاملي

األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

GRUPO DE TRABAJO
COMPLEMENTARIOS (GTC)
2. Coordinación
Diplomática

3. Coordinación
Frente Público

j. GTC Negociaciones

j. GTC Frente Público

k. GTC
b. GTC Equipamiento
Comunicaciones
y Mobiliario
4. Coordinación
Comunicaciones
l. GTC Gestión de
Conocimiento

• Ministerio del Ambiente: Coordinador Temático
• Ministerio del Relaciones Exteriores: Coordinador Diplomático
• Otros Sectores

• Ministerio del Ambiente: Coordinador
• Ministerio del Relaciones Exteriores
• Enlace Sociedad Civil/ONG
• Enlace Organizaciones Indigenas
• Enlace Sector Empresarial/Gremios
• Enlace Universidades y Colegios Profesionales
• Enlace Congreso/Gobiernos Regionales/Gobiernos Locales
• Enlace Organizaciones de Base, Jóvenes y Mujeres
• Ministerio del Ambiente: Coordinador
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Educación
• Municipalidad de Lima Metropolitana
• Municipalidad de San Borja
• Ministerio del Ambiente: Coordinador
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Agricultura y Riego
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المرفق الثاني
نموذج نص لرسائل اإلعراب عن االهتمام

تغير المناخ
إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ُّ

السيدة فيغرييس املحرتمة،
دورت مؤمتر األطراف /19اجتامع األطراف  9الذي ُعقد يف وارسو،
أو ُّد أن أشري إىل مناقشاتنا الحديثة العهد خالل َ ْ
رشف باستضافة دورة مؤمتر األطراف
بولندا ،وأو ُّد أن أؤكِّد مج َّددا ً إىل األمانة اهتامم حكومة [اسم الطرف] يف الت ُّ
س س/اجتامع األطراف س س ،وذلك نياب ًة عن [اسم املجموعة اإلقليمية يف األمم املتحدة].
وسوف يتشارك [اسم الطرف] يف هذا االهتامم مع [اسم املجموعة اإلقليمية يف األمم املتحدة] ،وسوف يسعى
إىل إقراره من جانب املجموعة .ويف هذه األثناء ،فإننا نو ُّد تلقِّي معلومات بشأن طرائق ورشوط استضافة دورة
مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف ،وكذلك بشأن االحتياجات اللوجستية الالزمة لهذا الحدث.
ونحن نتطلَّع إىل التعاون املثمر يف العمل معكم ومع فريق األمانة.
وتفضَّ لوا بقبول فائق االحرتام.

إلى رئيس/رئيسة [اسم المجموعة اإلقليمية في األمم المتحدة]

السيد/السيدة س س س س،
كام تعلمون ،واستنادا ً إىل نظام التناوب يف األمم املتحدة ،سوف تستضيف [اسم املجموعة اإلقليمية يف األمم
املتحدة] ،رئاس َة دورة مؤمتر األطراف س س/اجتامع األطراف س س ،يف عام س س  ،20مبقتىض اتفاقية األمم
تغي املناخ.
املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
رشفها باستضافة مؤمتر األطراف س س/اجتامع
وتو ُّد حكومة [اسم الطرف] أن تعرب عن إبداء اهتاممها بت ُّ
األطراف س س يف عام س س  ،20نياب ًة عن [اسم املجموعة اإلقليمية يف األمم املتحدة].
وتحقيقاً لهذه الغاية ،يسعى [اسم الطرف] إىل الحصول عىل تأييد [اسم املجموعة اإلقليمية يف األمم املتحدة]
لعرضه املق َّدم.
ويتطلَّع [اسم الطرف] إىل التعاون معكم ومع املجموعة اإلقليمية إلقرار هذا الرتشيح.
وتفضَّ لوا بقبول فائق االحرتام.
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• كيف يت ُّم ترتيب قاعات االجتامعات  -هل هي عىل
المرفق الثالث
شكل غرفة صف درايس (مقاعد وطاوالت) ،أو عىل غرار
مرسح (من دون طاوالت) ،أو مزيج منهام معاً؟ علامً
مواضيع رئيسية يمكن مناقشتها
بأ َّن املامرسة املعتادة يف األمم املتحدة يف املؤمترات
خالل بعثات التخطيط
الرئيسية هي توفري مقعدين إىل طاولة واحدة ومقعدين
لكل من الوفود جميعها وملعظم املراقبني.
خلفهام ٍّ
قد تركِّز بعث ُة التخطيط عىل كثري من العنارص الرئيسية • هل تتوفَّر مرافق توزيع الوثائق يف قاعات املؤمترات؟
للمؤمتر ،ومنها مثالً:
هل يجب إنشاؤها؟
• العدد التقديري للمشاركني/القدرة االستيعابية يف مكان • مقصورات الرتجمة الفورية لجميع الغرف التي تتطلَّب
خدمات الرتجمة الشفوية .هل يتوفَّر العدد الصحيح؟
انعقاد املؤمتر
• مستوى املشاركة ،أي رؤساء دول أو حكومات أو وزراء هل هي متوافقة مع معايري األمم املتحدة؟
ْ
• ما هي املتطلَّبات من حيث غرف االجتامعات ملكتب
أو غريهم من املمثِّلني الرفيعي املستوى
املؤمتر أو للمجموعات اإلقليمية وغريها من مجموعات
• مشاركة ممثِّيل املنظامت غري الحكومية وهيئات
املصالح التابعة للدول أثناء املؤمتر؟
املجتمع املدين
• ما هو نوع األجهزة الصوتية السمعية املتاحة أو
• الجزء الرفيع املستوى :ما هي املشاركة املرتقبة فيه؛
لكل غرفة؟
املخطَّط لتوفريها ِّ
وهل سوف تُعقد خالله موائد مستديرة؟
• هل تتوفَّر مرافق لتقديم العروض السمعية-البرصية؟
• ما هو عدد االجتامعات التي ت ُوفَّر فيها خدمات
هل هناك حاجة إىل غرف اجتامعات خاصة للمشاورات
أي
الرتجمة الشفوية وسوف تُعقد يف الوقت نفسهْ ،
الثنائية؟
«بالتوازي»؟
• املشاورات السابقة للمؤمتر ،أو االجتامعات غري الرسمية • الح ِّيز املكاين للمكاتب
التي سوف تُعقد قبل االفتتاح الرسمي للمؤمتر؛ هل سوف • مرافق استنساخ الوثائق ،مبا يف ذلك الح ِّيز املكاين
تُعقد يف موقع املؤمتر أو يف مكان آخر؟ ماذا سوف يكون
ومع َّدات االستنساخ/النسخ التصويري املناسبة
دور موظفي خدمة املؤمترات يف تلك االجتامعات؟
• مرافق توزيع الوثائق ،مبا يف ذلك الرفوف وال ُعلَب
• هل سوف تُعقد اجتامعات مسائية أو ليلية؟
املخصصة لتوزيع الوثائق عىل الوفود
الربيدية
َّ
• هل سوف يستمر املؤمتر  -بصفة رسمية أو غري رسمية
• اإلعالنات الخاصة باالجتامعات وغرف االجتامع داخل
 حتى يف عطلة نهاية األسبوع؟مركز املؤمترات  -لوحات اإلعالن والشاشات والدارات
• لغات الرتجمة الشفوية ،عدد أفرقة الرتجمة الشفوية
التلفزية املغلقة ،وغري ذلك
املطلوب وفقاً لهيكل املؤمتر
• فسحة التسجيل
• لغات الرتجمة الشفوية غري اللغات الرسمية الست
• مرافق الصحافة ووسائل اإلعالم
لألمم املتحدة ،وذلك تبعاً ملتطلَّبات البلد املضيف
املخصصة للمندوبني وغريهم من املشاركني:
• املرافق
• املتطلَّبات من الوثائق ملا قبل الدورة وأثناءها :هل
َّ
مركز األعامل ،مقابل دفع رسوم ،مبا يف ذلك خدمات
سوف تُطبع وثائق ما قبل الدورة يف موقع املق ِّر الرئييس
الهاتف والفاكس ومرافق تصوير نسخ الوثائق ،إلخ
وتُشحن إىل موقع املؤمتر ،أو هل ميكن طباعتها يف مرفق
سوف
االستنساخ يف موقع املؤمتر قبل افتتاح املؤمتر؟ هل
• منضدة االستعالمات ،مركز الرسائل
يت ُّم تداول الوثائق أثناء الدورة من خالل ترجمتها وتجهيز
• مرصف ،وكالة سفريات
أي مق ِّر عمل تابع لألمم املتحدة
نصوصها عن بُعد؟ يف ِّ
• «الفضاء اإللكرتوين» – تهيئة أجهزة حاسوبية شخصية
سوف يُن َجز ذلك العمل؟
موصولة باإلنرتنت الستعاملها م َّجاناً من ِقبل املشاركني
أي متطلَّبات
وسوف تشمل بعثات التخطيط أيضاً زيارات لتقييم موقع • صالة املندوبني ،مبا يف ذلك خدمات تلبية ِّ
خاصة للمشاركني الرفيعي املستوى
(مواقع) املؤمتر املقرتح (املقرتحة) .ويجب فيها التباحث
بشأن الجوانب التالية ،ضمن جملة أمور أخرى:
• مطاعم ،مقاصف للوجبات الخفيفة والقهوة  -ما هي
• قاعات املؤمتر وغرف االجتامعات  -العدد املتاح ،وحجم ساعات عملها أثناء املؤمتر؟
قد تشتمل مواضيع رئيسية أخرى ملناقشتها مع ممثِّيل
كل منها وقدرتها االستيعابية؛ هل تتناسب مع متطلَّبات
ٍّ
هذا الحدث؛ هل تحتاج إىل إجراء تعديالت؟
البلد املضيف خالل بعثة التخطيط عىل ما ييل:
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• اجتامع بني النظراء القانونيني ملناقشة العنارص القانونية
يف نص اتفاق البلد املضيف
• ترتيبات اإلقامة يف الفنادق للمشاركني واملوظفني
• ترتيبات السفر للموظفني إىل موقع املؤمتر ومنه ،مبا يف
ذلك وسائط السفر ووقت السفر واالسرتاحة أثناء التوقُّف
يف الرحالت وفقاً لقواعد األمم املتحدة ولوائحها التنظيمية
• وسائط النقل إىل موقع املؤمتر ومنه خالل املؤمتر
• املتطلَّبات من املع َّدات الالزمة ملوظفي األمم املتحدة
يف املؤمتر
• االحتياجات من املوظفني املحليني
• االلتزامات املالية عىل البلد املضيف
• التزامات التأشرية
• متطلَّبات الرتجمة الشفوية التي تتجاوز املتطلَّبات
التي تلب ِّيها األمم املتحدة لعقد اجتامعات رسمية .هل
مبستطاع البلد املضيف توفري ترجمة شفوية الجتامعات
مكتب املؤمتر واجتامعات املجموعات اإلقليمية واألحداث
املتوازية ،وغريها؟
• شحن مواد املؤمتر.

المرفق الرابع
معلومات إضافية عن إجراءات
التسجيل

تسجيل املوظفني التقنيني
• ينبغي لجميع املوظفني التقنيني الذين يُعيَّنون
للعمل خالل املؤمتر ،بدءا ً من تاريخ التسليم الرسمي
ملباين املؤمتر إىل األمم املتحدة (بعد املسح التفتييش عن
القنابل) وحتى نهاية املؤمتر (عاد ًة من يوم السبت قبل
افتتاح املؤمتر إىل اليوم األخري من اختتامه) ،أن يحصلوا
عىل ترصيح من األمن املحيل قبل تحميل سجالتهم يف
نظام التسجيل الشبيك.
وحني تتسلَّم األم ُم املتحدة مباين املؤمتر ،يُسمح فقط
للموظفني التقنيني الحاصلني عىل الترصيح حسب األصول
من األمن يف البلد املضيف بالحصول عىل بطاقة هوية
(شارة) لدخول مباين املؤمتر.
ويُطلب إىل البلد املضيف تسمية جهة وصل محورية
مله َّمة تسجيل املوظفني التقنيني .وتحصل جهة الوصل
هذه عىل قامئة إكسل خاصة وكت ِّيب إرشادي عن كيفية
ملء ملف التسجيل .وينبغي إرسال هذا امللف إىل
مق ِّدمي الخدمات الذين يجب عليهم إدخال املعلومات

املطلوبة بشأن موظفيهم وإعادته إىل البلد املضيف
إلجراء التدقيق األمني .ث ُ َّم يُح َّمل امللف عىل شبكة
معي توفِّره األمانة .ولن ت َقبل
اإلنرتنت إلحالته إىل موقع َّ
أي قامئة أخرى.
األمان ُة َّ
وينبغي للموظفني التقنيني استالم بطاقات هويتهم
(شاراتهم) خالل األسبوع قبل حفل الرتحيب (من االثنني
إىل الجمعة) .وبعد هذا الوقت ،سوف تركِّز األمان ُة عىل
إصدار البطاقات (الشارات) للمندوبني.

تسجيل وفد البلد املضيف
عي وف ُد البلد املضيف وفقاً لإلجراءات املح َّددة يف
يُ َّ
الفصل  .5بيد أ َّن عملية تشكيل الوفد الوطني معقَّدة
للغاية وصعبة بالنسبة للبلد املضيف ،وذلك بالنظر إىل
العديد من املهام الوظيفية املتن ِّوعة التي يؤ ِّديها هذا البلد
يخص كبار الشخصيات الرفيعة والربملانيني واملوظفني
(فيام ُّ
من مختلف الوزارات ومنظِّمي مؤمتر األطراف ،وغريهم)،
واالهتامم الذي يثريه املؤمتر .كام أ َّن العدد الكبري واملتن ِّوع
من ممثِّيل البلد املضيف ميكن أن يشكِّل أيضاً مشكل ًة
للبلد املضيف .ولذلك فإ َّن من امله ِّم أن تقوم جهة الوصل
الوطنية ،أو الشخص املسؤول عن تشكيل الوفد الوطني،
باالتصال مبسؤول العالقات الخارجية يف األمانة يف أقرب
وقت ممكن للبدء يف إعداد الوفد الوطني.
وظائف
وينبغي أن يكون جمي ُع األشخاص الذين يؤ ُّدون
َ
سياسي ًة أو تفاوضي ًة تتعلق باملؤمتر مشمولني ضمن الوفد
بصفتهم ممثِّلني للبلد املضيف.
أ َّما بالنسبة ألولئك األشخاص الذين لديهم املزيد من
الوظائف التقنية ،مثل منظِّمي مؤمتر األطراف ،فينبغي
أن تُد َرج أسامؤهم عىل أنهم «الوفد االحتياطي» .وسوف
يحصلون عىل بطاقات (شارات) بوصفهم جزءا ً من وفد
البلد املضيف ولكن لن يت َّم إدراج أسامئهم يف قامئة
املشاركني .وعىل أساس استثنايئ ،ميكن أن ت ُستخدم هذه
الفئة ليُد َرج أشخاص معيَّنون من الحكومة قد يكون من
امله ِّم أن تشملهم قامئ ُة املشاركني ألسباب سياسية.

مكاتب التسجيل يف البلد املضيف
ينبغي وضع مكتب اتصال تابع للبلد املضيف للتواصل
مع مكتب العالقات الخارجية/التسجيل ،وذلك يف فسحة
التسجيل ،بالقرب من مكتب التسجيل .وهذا املكتب
املصغَّر سوف يتصل باألشخاص الذين ي َّدعون بأنهم جزء
من وفد البلد املضيف أو من فئة املوظفني التقنيني،
ولك ْن مل ت ُد َرج أسامؤهم بع ُد يف نظام التسجيل الشبيك
أو مل ت ُح َّمل فيه بيانات تفصيلية عنهم .وينبغي أن تكون
جهة الوصل الوطنية التابعة للبلد املضيف وجهة االتصال
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الخاصة باملوظفني التقنيني أو األشخاص املندوبني عنهم
جاهزتني للتعامل مع هذه الحاالت الصعبة ،كام ينبغي
للبت يف أمر أعضاء
أن تكون لديهام الصالحية الكاملة ِّ
الوفد وقامئة املوظفني التقنيني .وميكن لهاتني الجهتني
رفض أو تقديم ترشيحات باالتصال الحاسويب املبارش
بواسطة اإلنرتنت.
ويعمل موظفو العالقات الخارجية التابعني لألمانة مع
مكتب االتصال املشار إليه يوميًّا عىل املقارنة بني قوائم
املرشَّ حني وإصدار بطاقات (شارات) عىل الفور ألولئك
األشخاص املرشَّ حني من ِقبل مكتب االتصال .ومن شأن
هذا اإلجراء أن يساعد عىل اجتناب املنازعات يف مكتب
التسجيل ،وأن يسمح أيضاً بإدارة هذه املسائل بفعالية.
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توزيع املعلومات عىل املشاركني
رسية حتى بدء املؤمتر .واألمان ُة
تُعترب هذه املعلومات ِّ
مستع َّدة للتشارك يف هذه املعلومات مع البلد املضيف
بإتاحتها لعدد محدود من األشخاص ،وال يتجاوز عاد ًة
وأفضل مامرس ٍة
ُ
ذلك العدد ثالثة عناوين بريد إلكرتوين.
تتَّبعها البلدا ُن املضيفة هي إنشاء حساب بريد إلكرتوين
عام لتلقِّي هذه املعلومات وتفويض مه َّمة توزيع
هذه القامئة داخليًّا إىل ٍ
شخص ما ضمن فريق األمن
أو الفريق التنظيمي.
وتواصل األمان ُة َ
إرسال هذه املعلومات خالل م َّدة املؤمتر،
وتستكملها بإحصاءات يومية.

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

المرفق الخامس
نموذج رسالة إقرار بتس ُّلم ترشيحات المشاركين
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المرفق السادس
مزيد من المعلومات عن إجراءات
المراسم (البروتوكول) والجزء
الرفيع المستوى

أوالً -ترتيبات املراسم التي تنظِّمها الحكومة
ألف -وصول املشاركني إىل املطار

ينسق ترتيبات وصول وإقامة
كام ينبغي للبلد املضيف أن ِّ
ومغادرة رؤساء الدول والحكومات الزائرين مع وزارة
لكل دولة من الدول املعنية.
الشؤون الخارجية ِّ

ثانياً -ترتيبات املراسم التي تنظِّمها أمانة اتفاقية
تغي املناخ
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
ألف -ترتيبات حفل الرتحيب الخاصة مبؤمتر
األطراف/اجتامع األطراف

من الرضوري وجود ُحجرية للتوجيه واإلعالم برتتيبات
تنظِّم األمانةُ ،بالتشاور مع الحكومة املضيفة ،مراس َم
اإلقامة يف الفنادق عند املخرج (املخارج) من املطار الدويل االستقبال والرتحيب الخاصة مبؤمتر األطراف/اجتامع
(املطارات الدولية) .وينبغي أن تشمل املعلومات املتاحة
األطراف .وت َُّبي إجراءات احتفاالت االستقبال والرتحيب
جمي َع الخدمات السياحية ،مبا يف ذلك عن رشكات سيارات وترتيبات مراحلها يف وثيقة تحمل العنوان «برنامج
األجرة ذات السمعة الطيبة.
التوقيت بالدقائق» ( ،)MbMوتتض َّمن جدوالً زمن ًّيا بوصول
كبار الشخصيات الرفيعة إىل مكان انعقاد املؤمتر ث َّم
سجل بأسامء وألقاب
مغادرتهم منه .ويرد يف تلك الوثيقة ٌّ
باء -وصول الوزراء ورؤساء وكاالت
ووصف للفعاليات التي سوف تجري
املشاركني يف الحفل،
ٌ
األمم املتحدة إىل املطار
خالل الحفل ،و َمن الذين سوف يُد َعون إىل إلقاء خطاب يف
لعل البل َد املضيف يرغب يف تعيني موظف مسؤول عن
َّ
املنصة ويف الصف
الجلسة العامة ،وأسامء األشخاص عىل َّ
املراسم لدى البلد املضيف يف املطار َّ
يتول الرتحيب بالوزراء األول اإلضايف.
ورؤساء وكاالت األمم املتحدة قبل أن يتق َّدموا إىل أخذ
ُعتب وثيق ُة «برنامج التوقيت بالدقائق» وثيق َة عمل
وت َ
أمتعتهم والخروج من فسحة إجراءات الدخول التابعة
يجري تحديثها باستمرار وتوزيعها عىل مسؤول املراسم
املوظف املسؤول عن املراسم
لسلطات الهجرة .ويقوم
ُ
يف البلد املضيف ،واملسؤول عن األمن ،واملسؤول عن
بتقديم املساعدة إليهم يف أخذ أمتعتهم وتوجيههم إىل
املخصصة ملؤمتر األطراف ،إذا لزم الصحافة/وسائل اإلعالم ،والجهة املنظِّمة يف البلد املضيف
سلطات الهجرة وال ُحجرية
َّ
األمر .وميكن توسيع خدمات هذه املراسم إذا ما ق َّرر البلد وكبار مسؤويل األمانة العامة.
املضيف ذلك.
ويف العادة ،يحرض الوزير (الوزراء) ومحافظ املدينة
حفل افتتاح مؤمتر
ومسؤولون آخرون دون املرتبة الوزارية َ
والعرف املتَّبع يف هذا الخصوص هو أن يطلب البل ُد
األطراف/اجتامع األطراف.
املضيف إىل األطراف ومنظامت األمم املتحدة تقدي َم
الوكاالت.
معلومات عن مواعيد وصول وزرائهم أو رؤساء
بعض الفعاليات الثقافية البسيطة
ُ
وقد يتض َّمن
الحفل َ
واإلبالغ عن هذه املعلومات رضوري لتنظيم املراسم .علامً القصرية أو فعاليات إعالمية أكرث تعقيدا ً من حيث
بأ َّن من املفهوم أ َّن البلدان التي ال توفِّر هذه املعلومات قد الرتتيبات .ويجب أن تنظَّم هذه الفعاليات بالتشاور مع
ال تكون يف وضع ميكِّنها من التمتُّع ِّ
أي تعارض مع إجراءات
بأي مراسم بروتوكولية األمانة العامة من أجل تج ُّنب ِّ
عند الدخول إىل البلد.
افتتاح الدورة.

جيم		 -وصول رؤساء الدول والحكومات
واألمني العام لألمم املتحدة إىل املطار
سوف تتَّبِع مراس ُم استقبال رؤساء الدول والحكومات
واألمني العام القواع َد الربوتوكولية العامة املط َّبقة يف البلد
املضيف .علامً بأ َّن البل َد املضيف هو أيضاً مسؤول عن أمن
كبار الشخصيات الرفيعة.
وينبغي تنسيق ترتيبات وصول األمني العام وإقامته يف
البلد املضيف ومغادرته منه مع مكتب األمني العام ورئيس
األمن التابع لألمم املتحدة يف املؤمتر.
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وتتزامن عاد ًة احتفاالت االستقبال الرتحيبية مع إجراءات
افتتاح الدورة ،وانتخاب رئيس دورة مؤمتر األطراف/
اجتامع األطراف .بيد أنه ميكن ،إذا ما سمحت الخدمات
اللوجستية املتاحة ،الفصل بني هذين الح َدثني الها َّمني.
ومن الرضوري التأكيد عىل أنه يف حني قد يكون من
املمكن الفصل بني مراسم الرتحيب يف مؤمتر األطراف/
اجتامع األطراف وافتتاح املؤمتر وانتخاب رئيس املؤمتر،
فإنه ال ميكن انتخاب رئيس دورة مؤمتر األطراف/اجتامع
األطراف إالَّ ملرة واحدة عندما يكون قد افتُتح مؤمتر
األطراف/اجتامع األطراف و ُدعيت األطراف رسميًّا النتخاب

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

يتول الرئاسة يف للوزراء وغريهم من رؤساء الوفود ليحرضوا حفل
الرئيس/الرئيسة .وتبعاً لذلك ،لن يكون َمن َّ
رئيس
وضع يؤ ِّهله لرئاسة الجلسة العامة إالَّ بعد انتخابه رسم ًّيا .االستقبال الذي يستضيفه بحسب التقليد املتَّبع ُ
الدولة أو الحكومة أو وزارة البيئة يف البلد املضيف
(يرد مزيد من املعلومات بشأن حفل االستقبال يف الباب
باء -افتتاح الجزء الرفيع املستوى
جيم أدناه).
الجز ُء الرفيع املستوى من الدورة ،الذي يُعقَد يف قاعة
الجلسات العامة الرئيسية يف مكان انعقاد املؤمتر ،يحرضه ومع وجود إجراءات أمنية مش َّددة ،ت ُط َّبق أيضاً
عاد ًة وزراء ومسؤولون كبار آخرون ،ويُفتتح أثناء األسبوع اإلجراءات العامة بشأن حفل الرتحيب .وتجري مرافقة
كبار الشخصيات الرفيعة من مدخل مكان انعقاد
الثاين من الدورة.
املؤمتر إىل غرفة كبار الشخصيات .ويسمح هذا لجميع
وبحسب التقليد الساري ،يُقام حفل الفتتاح الجزء الرفيع
املشاركني اآلخرين بالتو ُّجه إىل قاعة الجلسات العامة
ورئيس
املستوى ،قد يحرضه األم ُني العام لألمم املتحدة
ُ
والجلوس عىل مقاعدهم .وعندما يجلس املشاركون يف
دولة البلد املضيف أو ُ
رئيس حكومتها وغ ُريهام من رؤساء قاعة الجلسات العامة ،تجري مرافقة كبار الشخصيات
ملوك).
أو
اء
ر
وز
ورؤساء
(رؤساء
الدول أو الحكومات
الرفيعة إىل قاعة الجلسات العامة .ويظلُّون يف قاعة
ونظرا ً إىل الطبيعة الرسمية التي يتَّسم بها الجزء الرفيع
الجلسة العامة حتى نهاية الحفل ،ث َّم يُرافَقون إ َّما إىل
املستوى وإىل املراتب ال ُعليا لكبار الشخصيات الرفيعة
قاعة كبار الشخصيات وإ َّما إىل قاعة املؤمترات الصحافية
الذين يحرضون حفل االفتتاح عادةً ،فإ َّن مراسمه تتَّصف
أو إىل املدخل أو إىل نشاط آخر يجري يف مكان انعقاد
مبزيد من الرصامة من حيث الرتتيبات.
املؤمتر .وبخصوص مراسم االستقبال الفتتاح مؤمتر
األطراف/اجتامع األطراف وحفل افتتاح الجزء الرفيع
ُ
الدخول إىل الجلسة العامة ملراقبة أمنية دقيقة.
ويخضع
وتُص َدر البطاقات الخاصة وتُوزَّع عىل األطراف واملنظامت املستوى كليهام ،يرد وصف السيناريو يف وثيقة «برنامج
التوقيت بالدقائق».
غري الحكومية بحسب عدد مح َّدد للمقاعد يف قاعة
لكل وفد
الجلسات العامة ،وتُوفَّر ُسبل الدخول بإنصاف ِّ
(أي وفود األطراف واملنظامت غري الحكومية واملنظامت
ْ
الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة) .وال يُس َمح
أوالً -وصول الوزراء ورؤساء الدول
بالحضور سوى للمشاركني الذين لديهم بطاقة الدخول إىل
والحكومات ،واألمني العام ،ورؤساء الوكاالت
قاعة الجلسات العامة .وتُغلَق أبواب القاعة بعد وصول
رؤساء الدول والحكومات واألمني العام .وبعد اختتام حفل وسائر كبار الشخصيات الرفيعة من البلد
االفتتاح ومغادرة كبار الشخصيات الرفيعة ،تُفتَح قاعة
املضيف إىل مدخل األمن يف مق ِّر املؤمتر
الجلسة العامة لجميع املشاركني.
من الناحية املثالية ،وتبعاً لتصميم مركز املؤمترات ،يكون
وأثناء حفل افتتاح الجزء الرفيع املستوى ،يلقي الخطابات من املستحسن تخصيص مدخل واحد للوزراء ورؤساء
رئيس البلد املضيف أو رئيس حكومته واألمني العام لألمم الوكاالت ،وآخر لرؤساء الدول والحكومات واألمني العام.
املتحدة ورئيس دورة مؤمتر األطراف واألمني التنفيذي
املخصصان للوزراء
تغي املناخ .ويف حال وينبغي أن يكون مدخال املؤمتر
َّ
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
ورؤساء الوكاالت وغريهم من كبار الشخصيات الرفيعة
وجود غريهم من رؤساء الدول أو الحكومات يف ِعداد
املخصص لرؤساء الدول
من البلد املضيف ،واملدخل
َّ
الحضور ،يُدعى أولئك إىل إلقاء كلامت أيضاً.
مداخل آمنة؛ وينبغي من
َ
والحكومات واألمني العام،
وتبعاً للتقليد الدارج ،يُختَتم القسم االفتتاحي من الجزء
الناحية املثالية أن تكون بالقرب من مدخل القاعة
الرفيع املستوى بعد هذه الكلامت الرسمية ،ويُتاح
الرئيسية للجلسات العامة.
املجال لرؤساء الدول والحكومات واألمني العام للمغادرة.
وينبغي أيضاً أن تكون صالة كبار الشخصيات ومكاتب
ث َّم يَستأنِف الجز ُء الرفيع املستوى أعامله بعد حوايل
األمني العام بالقرب من قاعة الجلسات العامة يف موضع
رئيس مؤمتر األطراف املندوبني الذين
 10دقائق ،ويدعو ُ
يتكلَّمون باسم مجموعات التفاوض (أفريقيا ،واملجموعة آمن وأن يكون الوصول إليه مق َّيدا ً.
الجامعة ،وأقل البلدان من ًّوا ،وتحالف الدول ال ُج ُزرية
موظف األمانة املسؤول عن املراسم رؤسا َء الدول
ويرا ِفق
ُ
الصغرية ،ومجموعات السالمة البيئية ،واالتحاد األورويب،
والحكومات واألمني العام إىل قاعة الجلسات العامة أو
وغريها من املجموعات) إىل إلقاء كلامتهم.
وتتول األمان ُة أيضاً تنسيق
إىل مكاتبهم ،حسب االقتضاءَّ .
ويف يوم افتتاح الجزء الرفيع املستوى ،من املق َّرر بحسب وتنظيم تح ُّركاتهم داخل مق ِّر املؤمتر وترتيبات جلوسهم يف
الجدول الزمني أن تنتهي الجلسة يف الوقت املناسب
قاعة الجلسات العامة.
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ثانياً -الرتتيبات الخاصة بحفل افتتاح الجزء
الرفيع املستوى
الرتتيبات الخاصة بالجزء الرفيع املستوى مح َّددة ج ًّدا.
فبالنسبة لحفل االفتتاح ،غالباً ما يعمد البل ُد املضيف إىل
إدراج جانب ثقايف يف اإلجراءات (ولكنه ليس مجربا ً عىل
يخص الدولة املضيفة ويُ َع ُّد ويُدار
القيام بذلك) .وهذا شأن ُّ
من ِقبلها بالتشاور مع األمانة.
ويصدر باستمرار تحديث للجدول الزمني املح َّدد
«بالتوقيت بالدقائق» ،ويرشف عىل ذلك املوظف املسؤول
عن املراسم والعالقات الخارجية التابع لألمانة ،الذي يعمل
بتعاون وثيق مع املوظف املسؤول عن املراسم التابع للبلد
املضيف .ووثيقة الجدول الزمني املح َّدد بحسب «التوقيت
رسية تستخدمها األمانة والبلد
بالدقائق» هي وثيقة ِّ
ً
مفصالً لألنشطة بدءا ً من
ا
عرض
املضيف فقط ،وتق ِّدم
َّ
وصول رؤساء الدول والحكومات إىل املق ِّدمات التعارفية
الرسمية يف صالة كبار الشخصيات ،ث َّم وصوالً إىل نهاية
مراسم االفتتاح.
ويتج َّمع عاد ًة األم ُني العام لألمم املتحدة والضيوف
الخاصون وكبار املسؤولني يف األمم املتحدة يف صالة خاصة
ُّ
بكبار الشخصيات الخاصة قبل االفتتاح وينتظرون فيها،
رئيس الدولة يف البلد املضيف أو رئيس
حيث يستقبلهم ُ
الحكومة .ويف الوقت الذي يلتقون فيه داخل صالة كبار
الشخصيات ،تتج َّمع الوفو ُد يف قاعة الجلسة العامة،
وينبغي لهم الجلوس يف مقاعدهم قبل بدء االجتامع.
وألغراض أمنية ،ال يُس َمح بدخول أشخاص آخرين إىل قاعة
الجلسة العامة عند بدء االجتامع.
يتول عاد ًة
يخص افتتاح الجزء الرفيع املستوى َّ
وفيام ُّ
رئيس للترشيفات ،يختاره البلد املضيف
اسم
تلك املر
ٌ
أو األمانة .ويعلن رئيس الترشيفات عن افتتاح الحفل،
ويق ِّدم الفعاليات الثقافية (إ ْن وجدت) واملتكلِّمني ،ث َّم
يعلن عن اختتام الحفل .بيد أ َّن هذا الدور يقوم به أحياناً
الرئيس املنتخَب ملؤمتر األطراف/اجتامع األطراف ،إذا ما
ُ
اشتمل افتتاح مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف عىل مراسم
االحتفال الرتحيبي.
رئيس الترشيفات بإعالم املوظف
ويف العادة أيضاً ،يقوم ُ
املسؤول عن العالقات الخارجية واملراسم ،الذي يكون
موجودا ً يف صالة كبار الشخصيات ،بالتوقيت الذي تصبح
فيه قاع ُة الجلسة العامة جاهز ًة لكبار الشخصيات للتو ُّجه
من صالة كبار الشخصيات إىل قاعة الجلسة العامة.
رئيس الترشيفات إشار ًة إىل مسؤول
وبعد أن يرسل ُ
العالقات الخارجية واملراسم ،تتو َّجه املجموعة بأكملها،
والتي كانت قد تج َّمعت يف قاعة كبار الشخصيات ،إىل
قاعة الجلسة العامة مبرافقة ض َّباط األمن وموظفي املراسم
التابعني لألمم املتحدة .وحينذاك يكون موظفو األمم
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املتحدة جالسني يف الصف األمامي عىل الجانب األيرس من
املنصة ،ويجلس سائر كبار الشخصيات الرفيعة يف الصف
َّ
األمامي عىل الجانب األمين .وتبعاً لتكوين مناصب كبار
الشخصيات ،ميكن لرؤساء الدول أو الحكومات الزائرين
املنصة أو يف مقاعد الصف األمامي من قاعة
الجلوس عىل َّ
خصص
الجلسة العامة أو يف مقاعد وفود بلدانهم .ويُ َّ
موظفو مراسم تابعون لألمم املتحدة ملرافقة الشخصيات
إىل مقاعدهم أو ملساعدتهم يف الجلوس.
واملساعدة التي يق ِّدمها موظف املراسم التابع للبلد
ُعتب مساعد ًة أساسي ًة لتحديد هوية الضيوف
املضيف ت َ
الذين سوف يجلسون يف الصف األول اإلضايف.

ثالثاً -ترتيب جلوس الضيوف الرفيعي املستوى
وكبار مسؤويل األمم املتحدة
صف أ َّول إضايف يف قاعة الجلسة العامة الستيعاب
يوضع ٌّ
مقاعد كبار املسؤولني يف البلد املضيف الذين يرافقون
لكل من البلد املضيف
كبار الشخصيات الرفيعة التابعة ٍّ
واألمم املتحدة .ويُح َّدد عدد املقاعد اإلجاميل وفقاً لتصميم
قاعة الجلسة العامة .بيد أنه استنادا ً إىل التجارب السابقة،
يقترص هذا الصف عىل ما يرتاوح بني  10و 20مقعدا ً للبلد
املضيف وعىل عدد مامثل ملسؤويل األمم املتحدة.
وتشري التجربة إىل أ َّن البلد املضيف قد يكون لديه عدد
محدود من كبار املسؤولني الذين سوف يُدعون إىل حضور
كل من مراسم االستقبال الفتتاح مؤمتر األطراف/اجتامع
ٍّ
األطراف وحفل افتتاح الجزء الرفيع املستوى (ليس أكرث من
 50مسؤوالً) .وبالتشاور مع املوظف املسؤول عن املراسم
التابع للبلد املضيف ،تُق َّدم إىل مسؤول العالقات الخارجية
واملراسم قامئة تتض َّمن أسامء أولئك األشخاص من أجل
ضامن تزويدهم بشارات (بطاقات) خاصة بهم .وسوف
املعي فقط.
تكون الشار ُة صالح ًة لهذا الحدث يف اليوم َّ

رابعاً -الكلامت التي تُلقى يف الجزء
الرفيع املستوى
إ َّن النشاط األكرث أهمية يف الجزء الرفيع املستوى هو إلقاء
الكلامت الوطنية .ويشار إىل الجزء الرفيع املستوى أوالً
يف اإلبالغ بعقد الدورة الذي يُو َّجه إىل األطراف والدول
التي لها صفة املرا ِقب قبل شهرين من الدورة .ويشمل
اإلبالغ مواعيد الجزء الرفيع املستوى ،واألشخاص املتوقَّع
حضورهم ،وم َّدة الخطابات ،والشكل الذي سوف يتَّبعه
الجزء الرفيع املستوى وموع َد ْي فتح باب التسجيل يف الجزء
الرفيع املستوى ث َّم إغالقه.
ويُستمع إىل كلامت الوزراء اآلخرين وغريهم من رؤساء
الوفود ،يف االجتامعات املشرتكة ملؤمتر األطراف واجتامع

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

األطراف ،يو َمي األربعاء والخميس من األسبوع الثاين،
ويخ ِتتم الجز ُء الرفيع املستوى أعامله يوم الجمعة األخري
من املؤمتر باعتامد املق َّررات والقرارات التي اتَّخذها مؤمتر
األطراف واجتامع األطراف.
رئيس مؤمتر األطراف/اجتامع
ويرأس الجز َء الرفيع املستوى ُ
نائب رئيس مكتب املؤمتر.
األطراف أو ُ
ونظرا ً إىل عدد األطراف التي تتس َّجل للتكلُّم ،فإ َّن املهلة
لكل كلمة هي ثالث دقائق .ويُش َّجع
الزمنية املوىص بها ِّ
ويخصص لها
بق َّوة عىل إلقاء كلامت نياب ًة عن املجموعات
َّ
وقت إضايف.
النصوص الكاملة للكلامت الرسمية يف نسخ
وال تُع َّمم
ُ
مطبوعة خالل الجزء الرفيع املستوى ،ولك ْن عاد ًة ما يت ُّم
نرشها عىل صفحة املوقع الشبيك بعد أن تتلقَّى األمان ُة من
األطراف نسخاً إلكرتوني ًة أو ورقي ًة منها.

خامساً -قامئة املتكلِّمني
تُفتح يف العادة قامئ ُة املتكلِّمني لتسجيل أسامئهم قبل
الدورة بفرتة ترتاوح بني ستة وسبعة أسابيع ،وينبغي أن
تُغلق قبل أسبوعني من موعد بدء املؤمتر .بيد أنه يف بعض
األحيان يستمر التسجيل إىل ما قبل اليوم الذي يجتمع فيه
الجزء الرفيع املستوى وأثناءه.
تبي اسم املتكلِّم
ويشتمل اإلبال ُغ عىل استامرة تسجيل مللئها ِّ
وعنوانه والوزارة املعنية وسائر التفاصيل ذات الصلة.
وتدير وحد ُة املراسم والعالقات الخارجية التابعة لألمانة
قامئ َة املتكلِّمني يف الجزء الرفيع املستوى.
ُنش قامئ ُة املتكلِّمني بداي ًة يف الربنامج اليومي يف يوم
وت َ
الخميس من األسبوع السابق الفتتاح الجزء الرفيع املستوى،
وتستمر حتى اليوم األخري من الجزء الرفيع املستوى .ويف
هذا الوقت كثريا ً ما تدرك ع َّدة وفود أنها مل تس ِّجل وزراءها،
وبالتايل يقومون بالتسجيالت يف اللحظة األخرية .ويحدث
أيضاً إجراء تغيريات (مثل الحذوفات وتبديل املواضع
املد َرجة يف القامئة واإلضافات) حتى أثناء انعقاد الجزء الرفيع
املستوى ،ومن ث َ َّم فإ َّن قامئة املتكلِّمني تنطوي عىل عمل
مستمر يجري القيام به حتى نهاية الجزء الرفيع املستوى.
وأل َّن قامئة املتكلِّمني التي ترد يف الربنامج اليومي ليست
كل عام ،فليس من املمكن تقديم منوذج
هي نفسها يف ِّ
عنها .بيد أنه ميكن االطِّالع عىل اإلعالن عن الجزء الرفيع
املستوى الوارد يف الربنامج اليومي ،وذلك يف الربامج اليومية
ملؤمترات األطراف السابقة.
ومن املق َّرر أن تنتهي الكلامت التي يديل بها الوزراء وسائر
املسؤولني الكبار يو َم ْي األربعاء والخميس ،يف الساعة

كل مساء .إالَّ أنه بنا ًء عىل عدد املتكلِّمني
السابعة من ِّ
اإلجاميل ،غالباً ما يستم ُّر اليوم األخري إللقاء كلامت األطراف
إىل ما بعد ذلك ،وأحياناً حتى الساعات األوىل من صباح
اليوم التايل.

سادساً -الخدمات اللوجستية للفرتة املتبقِّية
من الجزء الرفيع املستوى
املقاعد/األرائك
يف اليوم التايل الفتتاح الجزء الرفيع املستوى وحتى يت ُّم
اختتامه ،يُج َّهز «ركن للجلوس» يف الجانب األمين من
خصص هذا الركن للمتكلِّمني
املنصة .ويُ َّ
القاعة تحت َّ
الذين ينتظرون دورهم إللقاء كلامتهم يف الجلسة العامة.
ويحتوي هذا الركن عىل أريكتني مريحتني توضعان يف
واملنصة .وينبغي
زاوية تواجه الحضور يف الجلسة العامة
َّ
كل مقعدين طاولة للقهوة ذات حجم
أن يكون بني ِّ
املنسقة أو
مناسب ،وميكن تزيينها بباقة صغرية من الزهور َّ
بقطعة ف ِّنية من البلد املضيف.
تقديم املاء
يجب توفري ما مجموعه  200ق ِّنينة تقريباً من املاء (ليس
أواين مفتوحة) وعدد مامثل من األكواب للمتكلِّمني.
املوظف املسؤول ،الذي يرافق املتكلِّمني يف التو ُّجه
ويق ِّدم
ُ
كل متكلِّم ،وكذلك أثناء
إىل مقاعدهم ومنها ،قنا َين املاء إىل ِّ
انتظاره إللقاء كلمته.
األمن
فريق األمن التابع لألمم املتحدة هو املكلَّف مبهام التغطية
األمنية للجزء الرفيع املستوى بأكمله .ويقوم ضبَّاط األمن
تول التدابري
بحراسة جميع املداخل/املخارج إضاف ًة إىل ِّ
باملنصة .وباإلضافة إىل ذلك أيضاً ،يوضع
األمنية الخاصة
َّ
«حاجز رشيطي» ملنع الناس من االقرتاب مبارش ًة من
املتكلِّمني أو الطاولة املستخدمة من ِقبل املوظفني الذين
يق ِّدمون الخدمات الخاصة بالجزء الرفيع املستوى.

جيم		 -حفل االستقبال مبناسبة افتتاح الجزء
الرفيع املستوى
حفل استقبال ينظِّمه ويضيِّفه
يُقام ،بحسب التقليد املتَّبَعُ ،
رئيس الحكومة أو وزار ُة البيئة يف البلد
رئيس الدولة أو ُ
ُ
املضيف يف أعقاب افتتاح الجزء الرفيع املستوى .وت ُو َّجه
يف العادة دعوة شخصية من مضيف حفل االستقبال إىل
كل وفد (وزير عادةً) ،ورؤساء وكاالت األمم املتحدة،
رئيس ِّ
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واملنظامت الحكومية الدولية ،ومجموعة من جهات الوصل
التابعة للمنظامت غري الحكومية ،وكبار موظفي أمانة
تغي املناخ .ويُسمح
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
بالدخول إىل حفل االستقبال لألشخاص الذين تُو َّجه إليهم
الدعوة فقط .ويتسلَّم الدعوات عاد ًة املمثِّلون املأذون لهم
بذلك ،وذلك من مكتب االستعالمات.
ويعود للبلد املضيف قرار ما إذا كان سوف يوفِّر وسائط
النقل إىل حفل االستقبال أو ما إذا كان الوزراء وغريهم
ممن يو ُّدون الحضور إىل مكان حفل االستقبال سوف
يستخدمون ِ
الواسط َة الخاصة بهم.
ويف العادة يُعلَن عن حفل االستقبال يف الربنامج اليومي،
وذلك بالدرجة الرئيسية إلعالم املعنيني بتاريخ ووقت
االستقبال وإلعالمهم أيضاً بأنه ميكنهم الحصول عىل
الدعوات من مكتب االستعالمات وبأ َّن حضور حفل
االستقبال يكون بنا ًء عىل الدعوة فقط.
ويف العادة ال تشارك األمانة يف تنظيم حفل االستقبال،
ولك ْن من املألوف التشاور معها بشأن قامئة الضيوف
غري األطراف وألقاب الضيوف وقامئة الطعام ،وغري ذلك
من الشؤون.

المرفق السابع
استضافة األمين العام لألمم المتحدة
يف العادة ،يحرض األم ُني العام لألمم املتحدة دور َة مؤمتر
األطراف/اجتامع األطراف لبضعة أيام بالتزامن مع الجزء
الرفيع املستوى .ومن الناحية الربوتوكولية (املراسم)،
فإنه يُعا َمل بصفة رئيس دولة أو حكومة .وهو يسافر
مع حاشية مك َّونة من زهاء  20شخصاً من موظفي األمم
املتحدة اآلخرين من نيويورك .وقد درجت املامرس ُة املتَّبعة
يف دورات سابقة خاصة مبؤمتر األطراف/اجتامع األطراف
تكاليف
عىل أن يغطِّي البل ُد املضيف عىل سبيل املجاملة
َ
غرفة الفندق الذي ينـزل فيه األمني العام لألمم املتحدة
وما يتصل بذلك من مصاريف.
ويف العادة ،يستقبل ممث ُِّل الحكومة املضيفة عاد ًة األم َني
العام عند وصوله إىل املطار.
وتشمل متطلَّبات زيارة األمني العام ما ييل:
غرف الفندق:
• ينبغي للبلد املضيف أن يق ِّدم املساعدة إىل األمني
العام والوفد املرافق له يف إيجاد ترتيبات إقامة مالمئة
يف فندق الئق.
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وغرف الفندق املطلوبة هي كام ييل:
خصص لألمني العام
• جناح لكبار الشخصيات الرفيعة يُ َّ
تتح َّمل تكاليفه الحكومة املضيفة
لكل من أعضاء وفده اآلخرين
• غرف عادية ٍّ
• غرفة واحدة يف الفندق الستخدامها كمكتب
(انظر أدناه).
الح ِّيز املكاين للمكاتب
• مكتب لألمني العام يف مكان انعقاد املؤمتر بالقرب من
قاعة الجلسة العامة ميكن الوصول إليه بسهولة عن طريق
مدخل كبار الشخصيات
• مكتب واحد يف مكان انعقاد املؤمتر لسكرترية
• مكتب واحد يف مكان انعقاد املؤمتر لفريق الدعم
التابع للمكتب التنفيذي لألمني العام ( 7أماكن عمل)
• مكتب واحد يف مكان انعقاد املؤمتر لفريق الدعم
بتغي املناخ التابع لألمني العام ( 7أماكن عمل)
املعني ُّ
• غرفة اجتامعات واحدة يف مكان انعقاد املؤمتر تتَّسع
لقرابة  20شخصاً
• صالة واحدة يف مكان انعقاد املؤمتر تتَّسع لقرابة
 20شخصاً مج َّهزة بطاوالت صغرية وأباريق ماء/أكواب
• ركن واحد يف مكان انعقاد املؤمتر لجلسات التصوير
تحتوي عىل َعلَم األمم املتحدة واألعالم الوطنية عىل َسوا ٍر
صغرية داخلية
• صالة واحدة صغرية منفصلة يف مكان انعقاد املؤمتر
لعقد لقاءات ثنائية مع مبعوثني
• مكتب واحد يف فندق األمني العام (يحتوي عىل
املع َّدات الالزمة كام هو مطلوب أدناه).
املع َّدات املكتبية يف مكان انعقاد املؤمتر  -فريق الدعم
التابع للمكتب التنفيذي لألمني العام
• أربعة أجهزة طابعة
• هاتفان نقَّاالن (رسوم املكاملات عىل أساس تجاري)
• خط هاتف دويل واحد
• أربعة حواسيب شخصية
• آلة نسخ تصويري واحدة صغرية
• خط فاكس دويل واحد (آلة مشفَّرة)
• شاشة واحدة أو اثنتان لدارة تلفزة مغلقة ملتابعة
الجدول الزمني للمؤمتر ومداوالته
كل من أماكن العمل يف املكتب
• وصلة إنرتنت يف ٍّ

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

املع َّدات املكتبية يف مكان انعقاد املؤمتر  -فريق الدعم
بتغي املناخ
املعني ُّ
• سبع محطات عمل حاسوبية
• خطَّان هاتفيان لجهازين (واحد عىل األقل مز َّود
بخط دويل)
• آلة طابعة واحدة عىل طاولة
• آلة نسخ تصويري واحدة صغرية
كل مكان عمل يف املكتب
• وصلة إنرتنت يف ِّ
املع َّدات املكتبية يف الفندق
• حاسوبان ،موصوالن باإلنرتنت
• آلتان طابعتان
• خطَّان هاتفيان لجهازين (واحد عىل األقل مز َّود
بخط دويل)
• جهاز فاكس أو جهازان
• آلة نسخ تصويري واحدة كبرية ذات جهاز فرز
• تلفاز واحد
• آلة واحدة لتمزيق األوراق
• طاولة عمل كبرية ( 3-2.5أمتار) لفرز التحديثات
اإلخبارية
• لوازم مكتبية
• دعم بواسطة تكنولوجيا املعلومات يف الفندق
عىل مدى  24ساعة أسبوع ًّيا ،يف حالة حدوث مشاكل
يف املع َّدات
متطلَّبات أخرى
• مرطِّبات  -لألمني العام فقط
• أباريق ماء وأكواب لغرفة االجتامع
• الرتتيبات األمنية
• َعلَامن اثنان لألمم املتحدة مع ساريتني صغريتني
وسائط النقل
• سيارة مصفَّحة واحدة مع سائق (متاحة أساساً طيلة
 24ساعةً 7/أيام)
• حافلة صغرية واحدة (ذات  20مقعدا ً) مع سائق
(لديه خربة سواقة يف مواكب الرشطة) (متاحة أساساً طيلة
 24ساعةً 7/أيام)
• سيارة رسمية (صالون) مع سائق للموظف املسؤول
عن املراسم ،إلخ (متاحة أساساً طيلة  24ساعةً 7/أيام)
• موكب رشطة

المرفق الثامن
نموذج صيغة إبالغ بشأن الجزء
الرفيع المستوى

تنظيم الجزء الرفيع املستوى
سوف يُفتتح الجزء الرفيع املستوى ،الذي يحرضه وزراء
ومسؤولون كبار آخرون ،أثناء فرتة بعد الظهر من يوم
الثالثاء[ ،اليوم والشهر] .وسوف يُستمع إىل كلامت الوزراء
وغريهم من رؤساء الوفود يف االجتامعات املشرتكة ملؤمتر
األطراف واجتامع األطراف يف [س س] و[س س الشهر].
وسوف يخت ِتم الجز ُء الرفيع املستوى أعامله يوم الجمعة،
[س س الشهر] باعتامد مق َّررات واستنتاجات مؤمتر
األطراف واجتامع األطراف.
وبالنظر إىل عدد األطراف وإىل الفرتة املحدودة من
الوقت املتاح إللقاء الكلامت ،فسوف يكون من الرضوري
كل كلمة تُلقى .واملهلة الزمنية املوىص بها
تحديد م َّدة ِّ
هي ثالث دقائق .ويُش َّجع بق َّوة عىل إلقاء الكلامت نياب ًة
عن املجموعات املشارِكة ،حيث ال يتكلَّم بقية أعضاء
املجموعة ،بل سوف يتاح وقت إضايف لها.
وتو ُّد األمان ُة إبالغ األطراف والدول التي لها صفة املرا ِقب
بأ َّن النصوص الكاملة للكلامت الرسمية لن ت ُع َّمم يف نسخة
ورقية خالل الجزء الرفيع املستوى .وللحصول عىل مزيد
من املعلومات بشأن توزيع الوثائق والكلامت ،يُرجى
الرجوع إىل املرفق الخامس من هذا اإلبالغ.
وستُفتَح قامئة املتكلِّمني من [اليوم ،التاريخ ،الشهر ،السنة]
إىل [اليوم ،التاريخ ،الشهر ،السنة] .وال ميكن أن تؤخذ
يف االعتبار الطلبات الواردة قبل [اليوم ،التاريخ ،الشهر،
السنة] .وينبغي التسجيل باستخدام النموذج املرفق،
كام ينبغي توجيهه إىل املوظف املسؤول يف دائرة
العالقات الخارجية ،خدمات شؤون املؤمترات،
الهاتف +49 228 815 xxxx :أو ،+49 228 815 xxxx
الفاكس ،+49 228 815 1999 :الربيد اإللكرتوين:
.sessions@unfccc.int
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الرفيع املستوى من مؤمتر األطراف س س/اجتامع األطراف
س س ،من [بدء الجزء الرفيع املستوى] إىل [نهاية الجزء
الرفيع املستوى] ،أن متأل هذا النموذج إلكرتون ًّيا بشكل
واضح وأن تعيده إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغي املناخ .ويُرجى أن يُال َحظ أ َّن هذا النموذج
بشأن ُّ
مرفق يف ملف بصيغة «وورد» تيسريا ً لَكُم .وسوف تُرفض
االستامرات غري القابلة لقراءتها بوضوح.

المرفق التاسع
نموذج استمارة تسجيل لحضور الجزء
الرفيع المستوى

قامئة املتكلِّمني أثناء الجزء الرفيع املستوى

تغي املناخ
[البلد :السنة] :مؤمتر األمم املتحدة بشأن ُّ
[س إىل س الشهر :السنة]

ال ميكن النظر بعني االعتبار إىل الطلبات الواردة قبل
[اليوم ،التاريخ ،الشهر ،السنة].

سوف تُفتتح قامئ ُة املتكلِّمني يف [اليوم ،التاريخ ،الشهر،
السنة] إىل [اليوم ،التاريخ ،الشهر ،السنة] .ويُطلب إىل
األطراف التي ترغب يف تقديم بيان وطني أثناء الجزء

يُرجى أن تالحظوا أ َّن ترشيح ممثِّلني لدولة طرف بغية
حضور الدورتني ال يعني إدراجهم يف قامئة املتكلِّمني.

اسم المتك ِّلم
		

(السيد/السيدة)

(االسم األوسط)

(االسم األ َّول)

اللقب/املنصب
املؤسسة

الشخص املكلَّف باالتصال
لقب الشخص املكلَّف باالتصال
املؤسسة
الهاتف
الفاكس
الربيد اإللكرتوين
			
توقيع الشخص املكلَّف باالتصال

التاريخ

تغي املناخ
عنوان الربيد اإللكرتوين :أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
>(UNFCCC secretariat): <sessions@unfccc.int
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(االسم األخري)

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

المرفق العاشر

المدة

محدد بتوقيت
نموذج جدول زمني
َّ
بالدقائق
حفل االفتتاح وبدء الجزء الرفيع املستوى يف الدورة
[س س] ملؤمتر األطراف والدورة [س س] الجتامع األطراف
[املدينة ،البلد ،التاريخ :الشهر :السنة يف الساعة س س
بعد الظهر].
المدة

الحدث
َ

الوقت
الساعة س س:س س
التج ُّمع يف صالة كبار الشخصيات:
		
بعد الظهر
رؤساء وكاالت األمم املتحدة
		
		كبار املوظفني يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة
تغي املناخ
اإلطارية بشأن ُّ
رؤساء الهيئات املعنية
		
		تقديم املرطِّبات الخفيفة يف غرفة كبار
الشخصيات.
الساعة س س:س س
		الوصول عند املدخل الرئييس ملكان انعقاد
بعد الظهر
املؤمتر:
وصول رؤساء الدول الزائرين
		
		سوف يُر ِّحب مسؤولو املراسم التابعون
تغي
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
املناخ بالزائرين جميعهم ويرافقونهم إىل صالة
كبار الشخصيات.
الساعة س س:س س
		االستقبال عند املدخل الرئييس ملكان انعقاد
بعد الظهر
املؤمتر:
		رئيس دورة مؤمتر األطراف [س س]/دورة
اجتامع األطراف [س س]
		األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة
تغي املناخ
اإلطارية بشأن ُّ
		مسؤول العالقات الخارجية يف أمانة اتفاقية
تغي املناخ.
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
الساعة س س:س س
		وصول األمني العام لألمم املتحدة يرافقه
بعد الظهر
مسؤول املراسم والعالقات الخارجية إىل صالة
كبار الشخصيات.
الساعة س س:س س
رئيس الترشيفات أ َّول إعالن يطلب
بعد الظهر
		يُو ِّجه ُ
فيه إىل جميع املشاركني يف الجلسة العامة
«س س س س» تب ُّوء مقاعدهم.
الساعة س س:س س
		وصول رئيس دولة البلد املضيف عند
بعد الظهر
املدخل الرئييس .ير ِّحب به األشخاص
املذكورون أعاله .ث ُ َّم ينتقل الجميع إىل صالة
كبار الشخصيات.

الحدث
َ

الوقت
الساعة س س:س س
رئيس الترشيفات ثاين إعالن يطلب فيه
بعد الظهر
		يُو ِّجه ُ
إىل جميع املشاركني يف الجلسة العامة «س
س س س» تب ُّوء مقاعدهم.
الساعة س س:س س
رئيس الترشيفات إشار ًة إىل مسؤول
		يعطي
بعد الظهر
ُ
املراسم والعالقات الخارجية وجميع الحارضين
يف صالة كبار الشخصيات ليتو َّجهوا إىل الجلسة
العامة «س س س س» لتب ُّوء مقاعدهم.
		يتو َّجه رؤسا ُء وكاالت األمم املتحدة إىل
املخصصة لوكاالت األمم املتحدة.
املقاعد
َّ
		يقوم موظفو العالقات الخارجية التابعون
ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغي املناخ مبساعدة كبار الشخصيات (رؤساء
ُّ
الدول والحكومات ورؤساء وكاالت األمم
املتحدة ،وكبار موظفي اتفاقية األمم املتحدة
تغي املناخ) ،بإرشادهم إىل
اإلطارية بشأن ُّ
مقاعدهم.
املنصة:
		
يجلس يف الجانب األيرس من َّ
		• موظفو األمم املتحدة ،ورؤساء الهيئات
املنصة:
		
يجلس يف الجانب األمين من َّ
		• كبار الشخصيات من البلد املضيف
والضيوف املدع ُّوون.
الساعة س س:س س
املنصة:
		
بعد الظهر
يجلس عىل َّ
		• رؤساء دول/حكومات زائرون مدع ُّوون من
املنصة
حكومة البلد املضيف للجلوس عىل َّ
		• األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم
تغي املناخ
املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
		• رئيس دورة مؤمتر األطراف [س س]/دورة
اجتامع األطراف [س س]
• األمني العام لألمم املتحدة
		
• رئيس دولة البلد املضيف.
		
لن يُسمح بدخول أشخاص آخرين إىل الجلسة العامة «س س س» –
سوف يُغلَق الباب من ِقبل فريق األمن.
الساعة س س:س س
بعد الظهر		

 3دقائق تج ُّمع ألعضاء من وسائل اإلعالم يلتقطون
الصور يف الداخل.

الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	رئيس الترشيفات يعلن عن بدء حفل افتتاح
بعد الظهر
الجزء الرفيع املستوى ويقدِّم للحدَث الثقايف
«س س س س».
الساعة س س:س س
س س دقيقة الحدَث الثقايف.
بعد الظهر
الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	رئيس الترشيفات يقدِّم األمني التنفيذي
بعد الظهر
ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغي املناخ.
ُّ
الساعة س س:س س
 3دقائق	األمني التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة
بعد الظهر
املنصة
تغي املناخ يتو َّجه إىل َّ
اإلطارية بشأن ُّ
ويديل ببيان.
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المدة

الوقت
الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	رئيس الترشيفات يقدِّم األمني العام
بعد الظهر
لألمم املتحدة إللقاء كلمة.
الساعة س س:س س
 5دقائق	األمني العام لألمم املتحدة يلقي كلمته.
بعد الظهر
الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	رئيس الترشيفات يقدِّم رئيس الدولة للبلد
بعد الظهر
املضيف ويدعوه إىل إلقاء كلمة.
الساعة س س:س س
 10دقائق	رئيس الدولة للبلد املضيف يتو َّجه إىل املنرب
بعد الظهر
ويلقي كلمته.
الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	رئيس الترشيفات يعلن عن انتهاء حفل
بعد الظهر
االفتتاح ويتيح املجال ملهلة توقُّف ليك يغادر
رئيس دولة البلد املضيف وغريه من كبار
ُ
الشخصيات الرفيعة قاع َة الجلسة العامة.
		رئيس الترشيفات يدعو املندوبني إىل املكوث
يف مقاعدهم استعدادا ً لبدء انعقاد الجزء
الرفيع املستوى مبناسبة الدورة [س س]
ملؤمتر األطراف والدورة [س س] الجتامع
األطراف.
الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	يتب َّوأ األشخاص التالون مقاعدهم
بعد الظهر
املنصة:
عىل َّ
		• رئيس دورة مؤمتر األطراف [س س]/
الدورة [س س] الجتامع األطراف
		• األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة
تغي املناخ
اإلطارية بشأن ُّ
• أمني مؤمتر األطراف.
		
الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	رئيس دورة مؤمتر األطراف يعلن عن بدء
بعد الظهر
إلقاء كلامت من جانب رؤساء الدول أو
الحكومات (قد يتكلَّم بعضهم نياب ًة عن
مجموعات معيَّنة).
		رئيس دورة مؤمتر األطراف يعلن عن بدء
إلقاء كلامت من جانب الوزراء نياب ًة عن
مجموعات معيَّنة (مجموعة الـ ،77مجموعة
أقل البلدان من ًّوا ،مجموعة االتحاد األورويب،
وغريها).
الساعة س س:س س
دقيقة واحدة	رئيس دورة مؤمتر األطراف [س س]/الدورة
بعد الظهر
[س س] الجتامع األطراف يعلن عن انتهاء
قامئة املتكلِّمني لذلك اليوم يف الجزء الرفيع
املستوى وعن اختتام الجلسة.
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الحدث
َ

المرفق الحادي عشر
االستعداد لبدء العمل بشأن القضايا
ذات الصلة بالمنظمات التي لها
صفة المراقِ ب
النص التايل مثاالً للشواغل الرئيسية املتعلقة
ُيق ِّدم ُّ
باملنظامت املتم ِّتعة بصفة املراقِب التي قد يكون من
الرضوري للبلد املضيف أن يأخذها يف االعتبار عند القيام
بأعامله التحضريية للدورة.

 -1تحديد النظري (النظراء) بشأن ما ييل:
• اسرتاتيجيات مشاركة املراقبني
• الخدمات اإلضافية املق َّدمة عىل أساس تجاري لألحداث
الجانبية واملعارض (استئجار املع َّدات عىل أساس تجاري)
• خدمات اإلطعام عىل أساس تجاري من أجل األحداث
الجانبية
• ترصيح أمني من ِقبل الحكومة (عند الحاجة) بشأن
األنشطة اإلضافية.

 -2االسرتاتيجية الوطنية بشأن املنظامت غري
لدورت مؤمتر
الحكومية :املشاركة يف أنشطة اإلعداد
َْ
األطراف/اجتامع األطراف
سؤال :ما هي االسرتاتيجية الوطنية بشأن إرشاك املنظامت
غري الحكومية الوطنية/أصحاب املصلحة؟
• املبادئ الرئيسية للعملية املتعلقة باملراقبني :منفتحة
وشفَّافة وشاملة للجميع.
•  34استنتاجاً من الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن املراقبني:
امليض قُدماً
«اتَّفقت الهيئة الفرعية للتنفيذ عىل أنه ميكن ُّ
يف تعزيز الوسائل املتاحة إلرشاك املنظامت التي لها صفة
املرا ِقب ،بروح من الحرص عىل تعزيز االنفتاح والشفافية
والشمولية من خالل( )...( :ب) تشجيع البلدان املضيفة
يف املستقبل لدورات مؤمتر األطراف واجتامع األطراف عىل
ما ييل ،2، )...( :إرشاك أصحاب املصلحة يف أنشطة اإلعداد
ملؤمتر األطراف واجتامع األطراف وأثناء ذلك»)...( .
• اإلرشاك يف املواضيع املحورية؛ تغطية أوسع  -عىل
سبيل املثال ،الحوار املكسييك مع القطاع الخاص
واملجتمع املحيل للسكان األصليني؛ وإرشاك قطر ملجلس
الشباب العريب؛ والحوار البولندي مع مؤسسات األعامل
التجارية واملدن.
• إرشاك مراقبني رئيسيني يف االجتامعات التحضريية/
املشاورات املوضوعية.

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

 -3املنظمة الجامعة ملشاركة املنظامت
غري الحكومية الوطنية
إذا مل تكن معظم منظامت املجتمع املدين داخل البلد
املضيف ناشطة يف الدورات السابقة ملؤمترات اتفاقية األمم
تغي املناخ ،فإ َّن منظمة جامعة
املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
ميكن أن تكون أدا ًة مفيد ًة لتوجيه مشاركة املجتمع املدين
املحيل يف املؤمتر .وسوف تقوم األمان ُة بإسداء املشورة
لكل بلد مضيف بعد عقد اجتامعات مع هيئات اجتامع
ِّ
املجتمع املدين املحيل.
• قامئة باملنظامت غري الحكومية الوطنية (ت ُق َّدم أثناء
زيارة البعثة التقنية).
• املوعد النهايئ لتقديم طلبات القبول 31 :آب/أغسطس
كل عام بشأن دورة مؤمتر األطراف/دورة اجتامع
من ِّ
األطراف يف السنة التالية.

 -4فئات املراقبني
• األمم املتحدة
• املنظامت الحكومية الدولية
• املنظامت غري الحكومية
	– املنظامت غري الحكومية يف قطا َع ْي األعامل التجارية
والصناعة ()BINGOs
– املنظامت غري الحكومية املعنية بالبيئة ()ENGOs
– فئة املزارعني
– منظامت الشعوب األصلية ()IPOs
– الحكومات املحلية والسلطات البلدية ()LGMAs
	– املنظامت غري الحكومية املعنية بالبحوث واملستقلَّة
()RINGOs
– نقابة املنظامت غري الحكومية ()TUNGOs
– املنظامت املعنية باملرأة واملساواة بني الجنسني
– منظامت الشباب غري الحكومية ()YOUNGOs
– فئات أخرى.

 -5القبول والتسجيل
• دورات مؤمترات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغي املناخ ليست مفتوحة للجمهور العام.
بشأن ُّ
وتقترص املشاركة يف الدورات عىل األطراف واملنظامت
التي لها صفة املرا ِقب التي قَبِل انتسابها مؤمت ُر األطراف
حسب األصول املرعيَّة.
• املوعد النهايئ للقبول هو  31آب/أغسطس من السنة
التي تسبق انعقاد دورة مؤمتر األطراف/دورة اجتامع
األطراف .وتستعرض أمان ُة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
مكتب مؤمتر
الطلب املق َّدم ويتَّخذ
تغي املناخ
بشأن ُّ
ُ
َ

األطراف/اجتامع األطراف قرارا ً مؤقَّتاً بشأنه ،قبل أن يتَّخذ
مؤمتر األطراف قرارا ً رسميًّا بشأنه .ومتنح وضعي ُة القبول
للمنظمة املعنية األهلي َة ليك «تس ِّمي» ممثِّليها املرشَّ حني
لحضور دورات مؤمترات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
تغي املناخ ،وذلك من خالل نظام التسجيل باالتصال
بشأن ُّ
الحاسويب املبارش (.)ORS
ُ
كل منظمة غري حكومية حص ًة بشأن حجم وفدها
تنال ُّ
•
من خالل نظام التسجيل باالتصال الحاسويب املبارش .وتح ِّدد
األمان ُة حج َم الوفد استنادا ً إىل قدرة استيعاب مكان االنعقاد
الذي ته ِّيئه الحكوم ُة املضيفة .وميكن تسجيل أولئك املمثِّلني
الذين «ت َّم تأكيد حضورهم» فقط ،يف إطار الحصة املح َّددة
يف نظام التسجيل باالتصال الحاسويب املبارش.
• عملية التسجيل هذه إلزامية – إ ْذ ال ميكن السامح
ألحد بالدخول إىل مكان انعقاد املؤمتر من دون املرور
عرب هذه العملية .وعندما يدعو البل ُد املضيف املسؤولني
الحكوميني أو أصحاب املصلحة املعنيني ،فإ َّن دخولهم إىل
يتعي تسويته نظاميًّا من خالل
مكان انعقاد املؤمتر ال يزال َّ
ترشيح األطراف أو تسجيل املراقبني.

 -6إرشاك املراقبني يف أثناء الدورة:
• ينبغي لرئيس (رئاسة) دورة مؤمتر األطراف/اجتامع
األطراف عقد جلسة (جلسات) حوار مع املنظامت التي لها
صفة املرا ِقب (مرة واحدة أو ثالث مرات)
• تخصيص الوقت املتاح مل ُداخَالت املراقبني يف الجلسة
العامة ملؤمتر األطراف/اجتامع األطراف
• فتح املجال لحضور العديد من االجتامعات ما أمكن،
مثالً عق ُد جلسات عامة غري رسمية لتقييم األوضاع،
للمراقبني
• مشاركة رئيس (رئاسة) دورة مؤمتر األطراف/اجتامع
األطراف يف الفعاليات الجانبية التي يقيمها املراقبون
• توجيه دعوة محدودة إىل غداء/عشاء وزاري
• توفري مكتب ملجموعة مك ِّونات املنظامت غري
الحكومية (ترد املواصفات يف اتفاق البلد املضيف
يف املرفق األول).

 -7األحداث الجانبية واملعارض
(أ) األحداث الجانبية
• التطبيقات :سوف يُفتح املجال يف نظام التسجيل
باالتصال الحاسويب املبارش لألحداث الجانبية واملعارض
( )SEORSمل َّدة أربعة أيام يف فصل الصيف .وسوف يت ُّم
اإلعالن عن الوقت والتاريخ املح َّددين عىل املوقع الشبيك
تغي املناخ قبل
ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
سنة واحدة.
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• توفري فسحات مكانية للعروض األخرى وتجهيزاتها
• االختيار من ِقبل األمانة (تُنرش املعايري عىل املوقع
واملنشآت والشخص املسؤول (األشخاص املسؤولني عن
الشبيك).
االتصال).
• املتطلَّبات اللوجستية (انظر املرفق األول من اتفاق
أي إرشادات توجيهية بشأن أحداث
هناك
هل
سؤال:
	–
البلد املضيف)
ُّ
أو أنشطة أخرى مسموح بها يف مكان انعقاد املؤمتر،
• خدمات اإلطعام التجارية لألحداث الجانبية:
عىل سبيل املثال ،توفري شاشة عرض كبرية لألفالم
• إعداد عرض لخدمات اإلطعام التجارية واستامرة طلب
ومرسح للعروض؟ أو بشأن جهة للتنسيق واالتصال؟
خدمات اإلطعام التجارية (يف شكل ملف إلكرتوين و/أو
أي فعاليات وتظاهرات واستعراضات خارج
• تخضع ُّ
عىل املوقع اإللكرتوين) لألحداث الجانبية.
محيط األمم املتحدة للقواعد واللوائح التنظيمية الوطنية.
• خدمات تجارية إضافية ملنظِّمي األحداث الجانبية
ويجب توفري جهة اتصال تابعة للرشطة لديها املسؤولية
واملعارض:
إلصدار األذون الالزمة لهذه األنشطة ليك تتمكَّن األمانة من
• إعداد عرض واستامرة طلب للخدمات اإلضافية
نرش التفاصيل عىل املوقع الشبيك التفاقية األمم املتحدة
ملنظِّمي األحداث الجانبية واملعارض عىل أساس تجاري.
تغي املناخ.
اإلطارية بشأن ُّ
وميكن أن يشمل هذا :توفري شاشات ترانزيستور /TFT
بالزما وحواسيب إعارة محمولة ،وأجهزة تشغيل أقراص
ومؤشات ليزريَّة  -10مكاتب الوفود املتاحة عىل أساس تجاري
دي ﭬﻲ دي ،ومح ِّوالت القدرة الكهربائيةِّ ،
وسمعات رأس.
َّ
• يجب أن يكون هناك رشكة إلدارة هذه املرافق عىل
أساس تجاري لصالح األطراف واملنظامت التي لها صفة
املرا ِقب .ولهذا ،يجب تحديد اإلجراءات الالزمة لحجز
(ب) فسحة املعارض
املكاتب .وبحسب املامرسات السابقة ،فإ َّن مكاتب األطراف
• التطبيق نفسه وعملية االختيار نفسها كام يف األحداث واملنظامت غري الحكومية ميكن أن تكون مختلطة يف
املخصصة ذاتها .ومن امله ِّم للرشكة أن تعرف ما
الفسحة
الجانبية.
َّ
هي املنظامت غري الحكومية املعرتَف بها والتي مل يُعرتَف
• املتطلَّبات اللوجستية (انظر املرفق األول من اتفاق
بها (كانت هناك حاالت ملكاتب ت َّم إيجارها إىل منظامت
البلد املضيف).
غري حكومية غري معرتَف بها ومل تتمكَّن من الدخول إىل
املبنى) .وسوف تساعد األمانة يف تحديد ما هي املنظامت
تغي املناخ
 -8استوديو ُّ
غري الحكومية املعرتف بها ،إذا لزم األمر.
• سؤال :هل هناك جهة نظرية تابعة للبلد املضيف
• استوديو ملقابالت املشاركني التي يجريها صحافيون
بتغي سوف تعمل بشأن ما ذُكر أعاله؟
محرتفون بشأن اإلجراءات والحلول والقضايا املتعلقة ُّ
املناخ .تُبثُّ عىل اإلنرتنت وشاشات املؤمتر.
• املتطلَّبات اللوجستية (انظر املرفق األول من اتفاق
 -11ترتيبات اإلقامة
البلد املضيف).
ُنصح وكالة ترتيبات اإلقامة التي ع َّينتها الحكومة
• ت َ
بتحديد املوعد النهايئ لدفع التكاليف بعد اإلعالن عن
 -9األنشطة اإلضافية/األنشطة االستعراضية الدعائية
حصص التسجيل من ِقبل األمانة .ويف املايض ،كان عىل
واإلعالمية املثرية لالنتباه (الداخلية والخارجية) ضمن بعض املنظامت غري الحكومية دفع تكاليف اإلقامة
قبل معرفة عدد املندوبني الذين ميكن أن يُوفَدوا .وقد
محيط األمم املتحدة
تسبَّب هذا يف صعوبات إدارية لبعض املشاركني الذين
• عملية املوافقة :فريق األمن التابع لألمم املتحدة
كانوا من املحتمل أن يشاركوا يف املؤمتر واضطروا إىل
واألمانة.
إلغاء حجوزاتهم ،وكذلك للفنادق التي كان عليها ترتيب
	– سؤال :هل تتطلَّب الحكوم ُة رؤية/إعطاء ترصيح
إجراءات ر ِّد األموال.
أمني بخصوص مقرتحات األنشطة اإلضافية؟
	– سؤال :إذا كان الجواب نعم ،فهل ينبغي لجهة
 -12وسائط النقل املحيل
االتصال التابعة للرشطة أن تكون هي الجه َة التي
وتنسق مع فريق األمن التابع لألمم املتحدة؟ • تُوفَّر عىل سبيل املجاملة من البلد املضيف
تتواصل ِّ
مخصصة ملثل
• ينبغي النظر يف مسألة تسهيالت دخول األشخاص
• يجب أن تت َّم املوافقة عىل مناطق َّ
هذه الفعاليات.
املعاقني.
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 -13األحداث الخارجية:
املخصصة عىل مقربة من مكان
• إعداد قامئة باألماكن
َّ
انعقاد املؤمتر :أماكن بديلة تُهيَّأ عىل أساس تجاري تُعرض
يف املوقع الشبيك للبلد املضيف.
• وضع جدول زمني واحد شامل لألحداث يُع َرض يف
املوقع الشبيك للبلد املضيف ،يشمل مختلف الفعاليات التي
ت ُنظَّم يف املدينة من ِقبل جهات مختلفة مبا فيها سلطات
املدينة املضيفة والحكومة الوطنية واملنظامت املشاركة.
• ميكن لألمانة وضع وصلة تش ُّعبية لإلحالة إىل الجدول
الزمني لألحداث يف املوقع الشبيك الرسمي التفاقية األمم
تغي املناخ.
املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
	– سؤال :هل هناك جهة اتصال بشأن مضامني
اإلعالنات؟
• تبيان طلبات الحصول عىل إذن للتظاهرات والفعاليات
خارج مكان انعقاد املؤمتر
	– سؤال :هل سوف تُتاح البيانات التفصيلية عن جهة
االتصال (يف الرشطة)؟

املنتَجة محل ًّيا ،ويُش َّجع عىل النظر بعني االعتبار إىل منتجات
رسد يف قوائم املأكوالت
التجارة العادلة .كام ينبغي أن تُ َ
مك ِّونات املواد الغذائية املعروفة املس ِّببة للحساسية.
وقد أخذ يزداد وعي املشاركني يف املؤمترات ببصمة
الكربون يف استهالك األغذية .وعىل وجه الخصوص ،ف ُهم
يهدفون بذلك إىل التقليل من استهالك اللحوم .وللحصول
عىل معلومات عن البصمة الكربونية يف استهالك األغذية،
انظر http://shrinkthatfootprint.com/food-carbon-
.footprint.diet

خدمات اإلطعام يف األحداث الجانبية

كثريا ً ما يُق ِّدم منظِّمو األحداث الجانبية طلبات بشأن توفري
خدمات اإلطعام يف األحداث الجانبية الخاصة بهم التي
يقيمونها خارج غرف األحداث الجانبية بعيدا ً عن مرافق
املطاعم .ومن امله ِّم أن تُوفَّر لهذا الغرض قامئة وجبات
منفصلة تشتمل عىل املأكوالت بل ٍ
ُقيامت ت ُؤكل باليد
واملرشوبات فقط .وفيام ييل بعض إملاحات مفيدة لتسيري
هذه العمليات بسالسة:
• نرش قامئة املأكوالت ومنوذج استامرة الطلب عىل
المرفق الثاني عشر
املوقع الشبيك الرسمي للبلد املضيف .وسوف تقوم األمانة
بعمل وصلة تش ُّعبية لإلحالة إليهام عىل املوقع الشبيك
إلماحات مفيدة بشأن خدمات اإلطعام
الرسمي لالتفاقية اإلطارية.
• التحقُّق من هوية مق ِّدم الطلب بحسب قامئة منظِّمي
خدمات اإلطعام
األحداث الجانبية املعلن عنها يف املوقع الشبيك الرسمي
إ َّن توفري مرافق خدمات اإلطعام ،مثل املطاعم واملقاهي لالتفاقية اإلطارية .وميكن العثور عىل منوذج استامرة من
ملفَّات الدورات السابقة يف قسم املحفوظات املوجود يف
واألكشاك ،هو جزء مهم من إدارة املؤمتر .والتن ُّوع يف
نظام التسجيل باالتصال الحاسويب املبارش.
قامئة املأكوالت رضوري لخدمة آالف املشاركني من
ُ
ة
القامئ
مختلف الخلفيات الثقافية .وينبغي أن تتض َّمن
• طلب دفع التكاليف قبل تقديم الخدمات.
مجموع ًة متن ِّوع ًة متوازن ًة من الخيارات من اللحوم
كل ح َدث يُقام .فاألحداث
• ضامن توفري خدمات ما بعد ِّ
كل
واألغذية النباتية .ويجب أن تُتاح الخيارات النباتية يف ِّ
الجانبية تُنظَّم بالتعاقب عىل مدار اليوم .وإذا ما ت َّم تنظيم
يوم .وينبغي أيضاً توافر خيارات الطعام الحالل حسب
تقديم الطعام قبل بداية الح َدث الجانبي ،فإ َّن ذلك قد
الرشيعة اإلسالمية والرشيعة اليهودية ،حيثام أمكن ذلك.
يتداخل مع تقديم الطعام يف الحدث الجانبي السابق.
كام ينبغي أن تتض َّمن قامئة الوجبات اختيارات بأسعار
• ال يُسمح بتناول الطعام أو الرشاب داخل غرف
معتدلة للمشاركني ذوي امليزانية املحدودة .وينبغي توافر األحداث الجانبية .ويُرجى التأكُّد من عدم تقديم الطعام
خدمات اإلطعام عىل مدار  24ساع ًة يف اليوم ،وإ ْن كان
إالَّ خارج غرفة الحدث الجانبي.
عىل نطاق أصغر يف الليل ،من أجل خدمة املشاركني الذين
ينبغي أن تت َّم جميع معامالت الدفع بني رشكة خدمات
يعملون عىل مدار الساعة .وسوف يكون توفري الخدمات
مهم عىل وجه الخصوص خالل األسبوع اإلطعام واملشاركني .واألمان ُة ليست يف وضع ميكِّنها من
« 24ساعةً 7/أيام» ًّ
تسهيل املعامالت التجارية.
الثاين ،عندما تتكثَّف املفاوضات.
وينظِّم العدي ُد من األطراف واملراقبني إفطارات عمل ومآدب وسوف تق ِّدم األمان ُة ملوظفي خدمات اإلطعام يف البلد
املضيف قامئ ًة بقاعات االجتامعات إلعالمهم عن الغرف
غداء وحفالت استقبال ،وغريها من األحداث التي تتطلَّب
املخصصة :غرف األحداث الجانبية (مأكوالت خفيفة
كلُّها مع َّدات لإلطعام واالجتامع .وينبغي ملرافق املطاعم
َّ
بلُقيامت)؛ وغرف التفاوض (ال يُسمح بتقديم الطعام فيها
أن تكون عىل استعداد ملثل هذه الرتتيبات ،مبا يف ذلك
عىل اإلطالق)؛ وغرفة (غرف) املفاوضات الخاصة التي
توفري أجهزة لعرض األفالم وتسهيالت الوصول إىل اإلنرتنت.
يُسمح بتناول الطعام والقهوة فيها خالل فرتات االسرتاحة.
وباإلضافة إىل ذلك ،يُر َّحب بتقديم األغذية واملرشوبات
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

وسوف تقوم األمان ُة أيضاً باملشاركة يف وصلة اإلحالة
التش ُّعبية الحاسوبية التي تشتمل عىل قامئة باألحداث
الجانبية املؤكَّدة ومنظِّميها .والبلد املضيف مدع ٌّو إىل
استخدام هذه املعلومات للتحقُّق من الطلبات الواردة.
استامرة طلب خدمات اإلطعام يف األحداث الجانبية
ينبغي للبلد املضيف وضع استامرة عرض توفري خدمات
اإلطعام واستامرة طلب تقديم خدمات اإلطعام (كملف
إلكرتوين و/أو يف املوقع الشبيك) يف األحداث الجانبية بنا ًء
عىل ما ييل:
• تقديم املأكوالت الخفيفة التي ت ُتناول ل ٍ
ُقيامت باليد
فقط .وذلك أل َّن الغرض املنشود من تقديم املأكوالت ليس
اإلطعام ،وإمنا تهيئة ج ٍّو من ُحسن الضيافة أثناء االنخراط
يف املناقشات بشأن املواضيع املتعلقة باألحداث الجانبية.
• تقديم تشكيلة متوازنة من الخيارات من اللحوم
واألغذية النباتية .ويُر َّحب باألغذية واملرشوبات املنتجة
محل ًّيا ،ويُش َّجع عىل النظر بعني االعتبار إىل توفري منتجات
التجارة العادلة.
• وضع قامئة باألطعمة املعروفة املس ِّببة للحساسية
يف مك ِّوناتها.
• ينبغي أن تشمل جمي ُع األسعار رضيب َة القيمة املضافة
ورسوم تجهيز املرافق وتفكيكها.
• ينبغي أن يكون من املمكن القيام بالدفع مسبقاً عرب
اإلنرتنت أو عن طريق بطاقة االئتامن/نقدا ً يف املوقع.
• تحديد اإلطار الزمني للطلب مق َّدماً (تحديد املوعد
النهايئ) وتفاصيل عن السياسة العامة بشأن إلغاء الطلبات
(إمكانيات ر ِّد األموال).
• ال ميكن قبول طلبات تقديم خدمات اإلطعام إالَّ
لألحداث الجانبية املؤكَّدة ،حينام تتلقَّى رشكة خدمات
اإلطعام تأكيد ذلك من األمانة.
• عند إعداد خدمات تقديم اإلطعام ،فإ َّن من مسؤولية
منظِّمي الحدث/املعرض الجانبي الحفاظ عىل األغذية
بعدم استهالكها/نقلها من ِقبل العابرين يف املم َّرات .وقد
كانت هناك حوادث سابقة ت َّم فيها إلقاء اللوم عىل رشكات
خدمات اإلطعام من ِقبل املنظِّمني عندما بدأ املا َّرة بأخذ
نصح بذكر هذه املسؤولية
أطعمتهم قبل انتهاء الح َدث .ويُ َ
يف استامرة طلب تقديم خدمات اإلطعام أو يف العقد الذي
يوقِّعه املنظِّم (إن وجد).
مخصصة أمام غرف األحداث الجانبية
تخصيص فسحات َّ
(ال ميكن تقديم الطعام إالَّ خارج غرف االجتامعات وبعد
األحداث الجانبية).
وعندما ال تكون اللغة اإلنكليزية هي اللغة الرسمية للبلد
املضيف ،فقد يرغب املضيفون يف تدقيق استامرة الطلب
أي سوء فهم.
لتج ُّنب ِّ
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مبسطة بقدر
وسوف يكون الحرص عىل أن تكون االستامرة َّ
اإلمكان أمرا ً مفيدا ً .فإ َّن منظِّمي الح َدث الجانبي يأتون من
جميع أنحاء العامل ولديهم مستويات مختلفة يف معرفة
خدمات اإلطعام.
مالحظة :سوف يت ُّم إبالغ منظِّمي األحداث الجانبية
واملعارض عن العرض بشأن تقديم خدمات اإلطعام
وذلك من خالل املوقع الشبيك لالتفاقية اإلطارية ،واملوقع
الشبيك للبلد املضيف (إن وجد) ،وكتيِّب األحداث الجانبية
واملعارض وبواسطة الربيد اإللكرتوين .وينبغي أن تتض َّمن
قامئة املأكوالت واستامرة الطلب موعدا ً نهائيًّا بشأن تقديم
الطلبات (كان املوعد النهايئ يف مؤمترات أطراف سابقة
 72ساع ًة مسبقاً) .وينبغي أن تشمل املعلوماتُ املنشورة
وحساب بريد
عىل املواقع الشبكية اس َم جهة االتصال
َ
إلكرتوين عام لهذا الغرض .وللحصول عىل بعض املعلومات
عن خدمات اإلطعام ،انظر الرابطني الشبكيني التاليني:
مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف )COP 18/CMP 8( 8
ودورة الهيئة الفرعية للتنفيذ .)SB 38( 38

المرفق الثالث عشر
إشراك المراقبين :أمثلة من مؤتمرات
سابقة خاصة باالتفاقية اإلطارية
ينقسم هذا املرفق إىل أربع مراحل يف إرشاك املراقبني:
•
•
•
•

أنشطة أثناء اإلعداد للمؤمتر
أثناء املؤمتر :داخل مكان االنعقاد
أثناء املؤمتر :خارج مكان االنعقاد
ما بعد املؤمتر.

أوالً -املشاركة يف أنشطة اإلعداد للمؤمتر
يف السنوات األخريةُ ،عنيت حكومات بلدان مضيفة
باملشاركة مع املراقبني عىل نطاق واسع يف أنشطة اإلعداد
لدورات مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف ،وذلك من خالل
مبادرات وحمالت أو عمليات محدَّ دة األهداف .فقد
عمدوا ،بدالً من تنظيم اجتامع واحد ،إىل تنظيم سلسلة
من االجتامعات والفعاليات وحلقات النقاش أو حلقات
العمل .وغالباً ما ُو ِّجهت هذه الجهود نحو طائفة رئيسية
أو مجموعة من املنظامت ذات األولوية بالنسبة إىل البلد
املضيف بهدف تقديم ُمدخَالت موضوعية يف املفاوضات.
ومل تقترص هذه املبادرات عىل مساعدة الحكومة عىل
فحسب ،بل ساعدت أيضاً
أن تنخرط يف مستوى أعمق
ُ
املجموعات الرئيسية من املنظامت عىل تقديم مساهمة
قيِّمة لألطراف أنفسهم .فقد أَ َم َّدت وجهاتُ نظر مجموعات
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ِ
املفاوضات باملدخَالت غري
املنظامت التي لها صفة املرا ِقب
ٍ
وببيانات علني ٍة رسمي ٍة اتُّفق عليها .وباإلضافة
الرسمية
إىل ذلك ،فإ َّن الن َّية الحسنة التي ت َّم تكوينها مع املراقبني
فحسب،
مل تقترص عىل إثراء العملية الحكومية الدولية
ُ
حسنت أيضاً العالقات ما بعد املؤمتر.
وإمنا َّ
دورة مؤمتر األطراف  :16الحوارات التي أجراها القطاعان
تغي املناخ .نظَّمت
الخاص والعام يف املكسيك بشأن ُّ
حكومة املكسيك ،بالتعاون مع مجلس األعامل التجارية
العاملي من أجل التنمية املستدامة ومع غرفة التجارة
الدولية ،حوارا ً مكثَّفاً بني األطراف يف االتفاقية ومجتمع
األعامل التجارية الدويل بشأن التحضري لدورة مؤمتر
األطراف /16اجتامع األطراف  .6وكان الهدف من سلسلة
تلك الحوارات التي أجراها القطاعان العام والخاص،
واملعروفة باسم «الحوارات املكسيكية» ،هو دعم
تغي املناخ التي تفيض إىل مسار اإلعداد
املفاوضات بشأن ُّ
ملؤمتر كانكون .وقد ع َّززت عالق ُة هذه الرشاكة إجرا َء
تغي املناخ،
نقاش ُمث ِمر بشأن مواضيع مح َّددة بخصوص ُّ
وساعدت عىل تكوين منوذج جديد ابتكاري إلرشاك قطاع
األعامل مع األطراف.
دورة مؤمتر األطراف  :16الحوارات التي جرت يف
املكسيك مع جامعات الشعوب األصلية .قامت رئاسة
دورة مؤمتر األطراف /16اجتامع األطراف  6بجهد تواصيل
كبري لتعزيز عملية الحوار مع جامعات الشعوب األصلية
لدورت مؤمتر األطراف /16اجتامع األطراف
يف التحضري
َْ
 ،6وهو جهد متَّت اإلشادة به عىل نطاق واسع من ِقبل
جامعات الشعوب األصلية .وكان أحد األحداث الرئيسية
تنظيم «حلقة العمل الدولية التقنية للشعوب األصلية يف
املسار صوب عقد دورة مؤمتر األطراف  ،»16التي ُعقدت
يف كساريت ،املكسيك ،يف الفرتة من  26إىل  28أيلول/
سبتمرب  .2010وقد حرض حلق َة العمل مجموع ٌة واسع ٌة
من ممثِّيل الشعوب األصلية ،بينهم  21شخصي ًة من زعامء
املجتمعات املحلية .وأسفرت حلقة العمل عن تقديم
األطراف التزامات واضحة لدعم املشاركة الرسمية ملمثِّيل
الشعوب األصلية يف اجتامعات االتفاقية اإلطارية ،وإدراج
االعرتاف بحقوق الشعوب األصلية ،وكذلك مساهامتها ،يف
أي اتفاق ينبغي أن ينشأ عن مؤمتر كانكون وما بعده.
ِّ
دورة مؤمتر األطراف  :16الحوارات التي جرت يف
وتغي املناخ ( .)D4WCCجرت
املكسيك بشأن املياه ُّ
وتغي املناخ ( )D4WCCمببادرة
الحوارات بشأن املياه ُّ
من حكومة املكسيك ،من خالل اللجنة الوطنية للمياه
( .)CONAGUAوقد اضطُلع بها بهدف إبراز قضية
دورت مؤمتر
إدراج مسائل املوارد املائية ضمن جدول َ ْ
األطراف /16اجتامع األطراف  .6وانبثقت عن الحوارات
وتغي املناخ سابق ٌة يف مجال التعاون بني
بشأن املياه ُّ
سلطات املياه والتنمية والبيئة يف املجتمعات املحلية ،يف
إطار مؤمتر األطراف واجتامع األطراف.

تغي
دورة مؤمتر األطراف  :17خريطة الطريق بشأن ُّ
املناخ لحكومة جنوب أفريقيا املحلية .استحدثت حكومة
جنوب أفريقيا عملية شامل ًة للدعوة إىل املنارصة وبناء
القدرات لصالح مجموعات الحكومة املحلية والسلطات
البلدية املحلية يف مسار اإلعداد ملؤمتر األطراف /17
اجتامع األطراف  .7وقد ت َّم إنجاز هذه العملية من ِقبل
الرشكاء املحليني الرئيسيني يف رابطة الحكومة املحلية
لجنوب أفريقيا وشبكة املدن يف جنوب أفريقيا وبلدية
مقاطعة إيثكويني ،والرشيك التنسيقي العاملي «املجلس
الدويل للمبادرات البيئية املحلية ( - )ICLEIالحكومات
املحلية من أجل االستدامة» ،يف رشاك ٍة وثيقة مع الحكومة
املحلية الرشيكة وشبكات املدن والرشكاء الرئيسيني
للميض
يف القطاع الخاص .وقد ُص ِّممت هذه العملية
ِّ
قُدماً عىل الصعيد العاملي يف «خريطة الطريق للحكومة
تغي املناخ» ،وانطلقت رسم ًّيا يف بايل
املحلية بشأن ُّ
( ،)2007وتض َّمنت سلسل ًة من اإلنجازات البارزة املرتابطة
واملتكاملة ،واألحداث الهامة واملخرجات قبل انعقاد دورة
مؤمتر األطراف /17اجتامع األطراف  7وأثناءهام.
دورة مؤمتر األطراف  :17املبادرات التي قامت بها جنوب
أفريقيا بشأن الرشاكات وبناء القدرات .من الرضوري
أن يت َّم التشارك يف الخربات والدروس املستفادة ،بحيث
ميكن للمدن والبلدان أن تخفِّف من التأثري البيئي السلبي
التغيات.
وتتكيَّف بأنسب طريقة يف أرسع وقت ممكن مع ُّ
وقد اعرتفت حكومة جنوب أفريقيا بذلك كهدف أسايس،
وأطلقت عددا ً من املبادرات مع املنظامت التي لها صفة
تغي املناخ.
املرا ِقب من أجل توفري منابر حوار أوسع بشأن ُّ
تغي املناخ :أيَّدت مجموع ٌة واسع ٌة
رشاكة ديربان بشأن ُّ
تغي
من أصحاب املصلحة إنشا َء رشاكة ديربان بشأن ُّ
املناخ ( .)DCCPوقد شملت هذه الرشاك ُة ممثِّلني
من طائفة واسعة من مجموعات أصحاب املصلحة من
مختلف أنحاء مدينة ديربان ،مبا يف ذلك هيئات املجتمع
املدين وقطاع األعامل والحكومة ،فضالً عن قطا َع ْي
املع َّوقني والشباب.
مبادرة ديربان بشأن بناء القدرات يف املدن الساحلية
يف جنوب أفريقيا :أطلقت مدين ُة ديربان هذه املبادرة
بالتعاون مع مدينة كيب تاون ،والشبكة الخاصة بالتك ُّيف
بتغي املناخ ( ،)C3AINالتي هي مجموعة شبكات
املعني ُّ
غري رسمية من املدن الساحلية ،ملناقشة التح ِّديات املامثلة
تغي املناخ ،من أجل التشارك يف أفضل
التي يطرحها ُّ
املامرسات املتَّبعة وتشكيل هيئة محلية أقوى للتأثري عىل
تغي املناخ.
الحكومة الوطنية بشأن قضايا ُّ
دورة مؤمتر األطراف  :18بناء القدرات يف قطر لصالح
املنظامت غري الحكومية العربية .أقامت حكوم ُة قطر،
يف عملية إرشاك املجتمع املدين العريب ،رش ٍ
اكات مع بعض
املنظامت الرئيسية التي لها صفة املرا ِقب التي لها صالت
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

قوية يف املنطقة العربية .وقد دعمت هذه الرشاكات مسعى
البلد املضيف لتوعية املنظامت اإلقليمية غري الحكومية
عىل نحو شامل ،وكفلت إعدا َد املجتمع املدين العريب بشكل
صحيح للمشاركة يف دورة مؤمتر األطراف /18اجتامع
األطراف  .8وقد عقد البل ُد املضيف حلقتَ ْي عمل رئيسيتني
بشأن بناء القدرات اإلقليمية يف املنطقة أثناء التحضري
للمؤمتر :حلقة عمل واحدة يف البحرين مع االتحاد الدويل
لحفظ الطبيعة ،وأخرى يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،اشرتك فيها معظم
املنظامت غري الحكومية يف املنطقة.
دورة مؤمتر األطراف  :18الصندوق القَطري ملشاركة
الشباب .من أجل التشجيع عىل االنخراط واملشاركة
عىل الصعيد اإلقليمي ،ق َّدمت حكومة قطر مبلغاً قدره
 1 739 770رياالً قَطريًّا ( 477 631دوالرا ً) لتمويل
املنظامت غري الحكومية العربية والشبابية .وقد استُخدم
هذا التمويل يف األسفار الجوية واإلقامة والوجبات
واألنشطة ،خالل مؤمتر األطراف /18اجتامع األطراف ،8
لصالح أكرث من  100عضو من املنظامت غري الحكومية
العربية ،و 92عضوا ً من منظامت الشباب الدولية ذات
اإلمكانات األقل .وكانت عملية منح التمويل مفتوح ًة
وشفَّافةً .وقد أُعلن عن فرصة التمويل من خالل الشبكات
اإلقليمية وجميع املنظامت غري الحكومية من املنطقة التي
كانت قادرة عىل الحصول إليه.

ثانياً -املشاركة النشطة أثناء املؤمتر:
داخل مكان االنعقاد
تستفيد املنظامت املرا ِقبة من جميع الوسائل املتاحة
للمشاركة يف الجلسات ،مثالً يف املداخالت يف اجتامعات
الجلسات العامة الرسمية واالجتامعات مع رئيس مؤمتر
األطراف/اجتامع األطراف ،ورؤساء هيئات االتفاقية واألمني
التنفيذي لالتفاقية اإلطارية .وهذا يتيح لها الفرص َة لتقديم
مدخالتها مبارش ًة يف عملية التفاوض .وخالل الدورات ،وإذا
سمح الوقت بذلك ،تُق َّدم املداخالت يف الجلسات العامة،
وتتفاعل جهات االتصال الخاصة باملنظامت مع األمانة
بصفتها قنوات اتصال مع طائفة واسعة من املجموعات
ذات التأثري .ولدى هذه املجموعات مكاتب خاصة بها
مخصصة ،وتع ِقد جلسات إحاطة
وغرف اجتامعات َّ
واجتامعات يومية ،ت ُعلن يف الربنامج اليومي وعىل دارات
التلفزة املغلقة.
وفيام ييل بعض الوسائل الهامة للمشاركة النشطة
أثناء الجلسات:
رئيس مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف
جلسات الحوار :يعقد ُ
ِ
جلسات حوا ٍر أو
رئيس فريق الرئاسة ،يف كثري من األحيان،
أو ُ
ِ
ٍ
ٍ
إحاطات إعالمية مع املنظامت التي لها صفة املراقب.
76

رئيس مؤمتر
املداخالت يف الجلسات العامةِّ :
يخصص ُ
األطراف/اجتامع األطراف وقتاً خالل اجتامعات الجلسات
العامة ملؤمتر األطراف واجتامع األطراف من أجل االستامع
إىل املنظامت التي لها صفة املرا ِقب.
رئيس
بيانات املراقبني أثناء الجزء الرفيع املستوى :يُش َّجع ُ
مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف عىل رئاسة الجلسة التي
تُلقى فيها بيانات املراقبني أثناء الجزء الرفيع املستوى.
األحداث الجانبية :األحداث الجانبية ،سواء التي ينظِّمها
البل ُد املضيف أو من خالل مشاركة البلد املضيف يف
األحداث الجانبية التي ت ُنظَّم من قبل آخرين.
املعارض املدروسة والجذَّابة وسيل ًة هام ًة
املعارض :توفِّر
ُ
ِ
للمشاركة الف َّعالة والتثقيف املنتج للمراقبني.
التدريب اإلعالمي واملناسبات الخاصة :تنخرط حكوماتُ
البلدان املضيفة أيضاً مع أعضاء من وسائل اإلعالم
والصحافة من خالل األحداث الخاصة والتدريب اإلعالمي.
الدعوة إىل الحفالت :يحرض الحفالت رؤسا ُء املنظامت
الحكومية الدولية ويُد َرج ممثِّلو تسع مجموعات من
املنظامت غري الحكومية يف قامئة املد ُع ِّوين لحفل خاص
تقيمه الحكومة املضيفة.
فريق الرئاسة
االجتامعات الثنائية :قد يتلقَّى
الرئيس أو ُ
ُ
ٍ
طلبات لحضور االجتامعات الثنائية من املنظامت التي لها
صفة املرا ِقب.

ألف -الحوار مع املراقبني
إتاحة املجال للحوار مع املراقبني أثناء املؤمتر ُيح ِدث
ج ًّوا من االنفتاح والشمولية للجميع .وهذه فرصة تُتاح
للرئيس ليتفاعل مع املنظامت التي لها صفة املرا ِقب.
وهي توفِّر ثرو ًة من املوارد والخربات ميكن لفريق
الرئاسة االستفادة منها أو استخدامها لبناء الثقة من أجل
نجاح املؤمتر وما ينبثق عنه.

باءُ -مداخالت املراقبني يف الجلسات العامة
ينبغي سامع أصوات الكثريين يف الفسحة املتاحة من
الوقت الرسمي .هناك العديد من قنوات االتصال غري
الرسمية مع املنظامت التي لها صفة املرا ِقب ولصالحها.
وإ َّن إتاحة الوقت الكايف لها يف الجلسات الرسمية عامل
حاسم األهمية يف دمج أصوات هيئات املجتمع املدين
املتخصصة.
واملنظامت الحكومية الدولية ضمن الخربة
ِّ
وحتى مع أنه ال يُتاح املجال إالَّ عندما يسمح الوقت،
يُش َّجع فريق الرئاسة عىل تخصيص وقت جانبي ملداخالت
مجموعات املنظامت غري الحكومية.

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

سلسل ًة من األحداث التي تهدف إىل ضامن إجراء عملية
جيم -بيانات املراقبني أثناء الجزء الرفيع املستوى
حوار بني الوزراء املشاركني يف مؤمتر األطراف/اجتامع
إتاحة الفرص للرئيس والوزراء لسامع أصوات املراقبني.
األطراف وممثِّيل أصحاب املصلحة واملجموعة الرئيسية
عاد ًة ما يت ُّم تخصيص وقت للمراقبني لإلدالء ببياناتهم أثناء للمنظامت ذات الصلة .وقد جرى أحد الحوارات مع الجهات
الرئيس
نصح بش َّدة أن يرتأس
الجزء الرفيع املستوى .ويُ َ
ُ
الفاعلة دون الوطنية ،مبن يف ذلك ممثِّلو املدن ،يف حني
هذه الجلسة من أجل االستامع إىل املدخَالت الرسمية
تعلَّق الحوار اآلخر باألعامل التجارية .وركَّز الوزراء ورؤساء
إىل
من املراقبني يف أثناء مسار املؤمتر .كام يُدعى الرئيس
البلديات املختارون املشاركون يف الحوار دون الوطني عىل
تشجيع جميع الوزراء عىل االستفادة من الفرصة املحدودة قضايا املدن املرِنة والتك ُّيف ،وجهود التخفيف العاملية من
لالستامع إىل أصواتهم.
خالل العمل عىل املستوى املحيل .وقد انخرط يف حوار
األعامل التجارية عدد من صانعي القرارات واملديرين
دال -األحداث الجانبية
التنفيذيني يف األعامل التجارية واملجتمع املدين ،فركَّزوا عىل
االبتكار من أجل تحفيز األهداف املتعلقة باملناخ والنمو
األحداث الجانبية هي جزء َحيوي من دورات مؤمتر
وعىل ما تتوقَّعه الحكومات ومجتمع األعامل التجارية
منتدى للمراقبني
األطراف واجتامع األطراف .فهي توفِّر
ً
بعضها من بعض .انظر املوقع الشبيكhttp://unfcc.int/ :
تغي املناخ املتن ِّوعة يف بيئة
لتسليط األضواء عىل قضايا ُّ
مختلفة اختالفاً أساسيًّا عن عملية التفاوض الرسمية نفسها.meetings/warsaw_nov_2013/items/7896.php .
وقد تُ ِّو َج التط ُّور الناجح لألحداث الجانبية خالل السنوات
املاضية برقم قيايس جديد من التطبيقات يف الدورات
هاء -املعارض التي ينظِّمها البلد املضيف
السابقة .وتوفِّر األحداثُ الجانبية للمنظامت التي لها صفة
املرا ِقب فرص ًة لتقديم توصياتها وآرائها إىل رئاسة مؤمتر
املعارض هي سمة بارزة ثابتة يف معظم دورات مؤمتر
بل
األطراف واملندوبني ووسائل اإلعالم .وهي تُنظَّم من ِق
األطراف واجتامع األطراف ،حيث تشتمل معظم دورات
األطراف واملنظامت التي لها صفة املرا ِقب ،وعاد ًة ما تتميَّز املؤمترات عىل تنظيم معرض دائم أو أكرث إلبراز الجهود
بتقديم عروض شفوية وتنظيم حلقات نقاش وجلسات
أو األولويات الوطنية.
أسئلة وأجوبة .ويف الدورات السابقة ،نُظِّمت األحداث
املخصصة للتفاوض .ولك ْن نظرا ً إىل دورة مؤمتر األطراف /17اجتامع األطراف  :7معرض
الجانبية خارج األوقات
َّ
لتغي املناخ.
كل «إكسبو» يف جنوب أفريقيا عن التصدِّ ي ُّ
تزايد الطلب عليها ،ت ُنظَّم األحداث الجانبية اآلن طيلة ِّ
نظَّمت جنوب أفريقيا معرض «إكسبو» بشأن مبادرات
يوم .وتستغرِق األحداث الجانبية يف العادة ساع ًة ونصف
َ
األعامل املعنية
املعرض
رضنة البيئية .وقد أبر َز
الخ
ُ
َ
الساعة ،عىل الرغم من أ َّن األحداث الكربى (التي غالباً
تغي تأثري املناخ ،التي تضطلع بها هيئات
بالتخفيف من ُّ
ما يَع ِقدها البلد املضيف عىل املستوى الوزاري) تتواصل
الحكومة الوطنية واإلقليمية واملحلية وكذلك القطاع
برنامج األحداث
لفرتة ثالث ساعات .وميكن أن يشتمل
ُ
الخاص ،و َع َر َض ملح ًة عن املبادرات املسؤولة بيئيًّا والحلول
ٍ
الجانبية النموذجي عىل أكرث من  200ح َدث جانبي تُركَّز
التي تقوم بها الرشكات واملؤسسات املحلية والعاملية التي
عىل القضايا الرئيسية يف عملية االتفاقية.
باب املعرض مفتوحاً
ويف االستفادة من األحداث الجانبية إلرشاك املراقبني ،ميكن لديها عمليات يف جنوب أفريقيا .وكان ُ
أمام جميع أوساط األعامل التجارية واملنظامت الحكومية
لحكومة البلد املضيف أن تُعنى مبا ييل:
واملنظامت غري الحكومية وسائر األطراف املهت َّمة يف جنوب
• استضافة وتنظيم سلسلة من األحداث الجانبية حول
املعرض
تغي املناخ .وأتاح
ُ
أفريقيا ،والتي ت ُعنى مبيدان ُّ
املخصصة للوفود واملج َّهزة
مواضيع رئيسية يف املساحات
َّ
فرص ًة للجهات الفاعلة يف مجال االقتصاد األخرض لعرض
مبرافق خاصة باألحداث الجانبية؛
ملحة عن أعاملهم وإلبراز التزام الحكومة باالقتصاد األخرض.
• قبول دعوات لحضور األحداث الجانبية التي تنظِّمها
تغي املناخ
قرية
:6
اف
ر
األط
/16اجتامع
اف
ر
األط
مؤمتر
دورة
املنظامت التي لها صفة املرا ِقب؛
ُّ
تغي املناخ» ،التي هي
«قرية
املكسيك
أنشأت
املكسيك:
يف
ُّ
• املشاركة يف الربامج ذات الرتكيز املواضيعي التي تنظِّمها
عبارة عن فسحة لتعزيز الحوار بني املنظامت غري الحكومية
املجموعات الرئيسية للمنظامت وكذلك األمانة؛
ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات املجتمع املدين .وقد
• تشجيع املنظامت غري الحكومية الوطنية أو اإلقليمية،
ُص ِّممت «القرية» لتعزيز املفاهيم واملشاريع والتعاون بشأن
مثل جمعيات رجال األعامل ،والجامعات أو املنظامت
املعارض املوضوعية واملؤمترات
تغي املناخ .واستضافت القري ُة
َ
ُّ
البيئية غري الحكومية ( ،)ENGOSعىل عقد لقاءات جانبية
والنقاشات التي يقوم بها املجتمع املدين ،فضالً عن األحداث
بشأن املواضيع الرئيسية التي ته ُّم البلد املضيف.
واملعارض الثقافية والفنية .وجرت أنشطة «القرية» طوال
م َّدة دورة مؤمتر األطراف /16اجتامع األطراف  ،6واجتذبت
دورة مؤمتر األطراف  :19الحوارات املوضوعية يف بولندا.
أجرت رئاس ُة دورة مؤمتر األطراف /19اجتامع األطراف 9
ما يُق َّدر بنحو  12 000زائر يوميًّا .وكان من بني أولئك الز َّوار
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املندوبون واملنظامت التي لها صفة املرا ِقب ووسائل اإلعالم
والسيَّاح واملقيمون يف منطقة كانكون.

واو -األحداث املشرتكة مع وسائل اإلعالم والصحافة
تُعنى البلدانُ املضيفة أيضاً باملشاركة مع أعضاء من وسائل
اإلعالم والصحافة من خالل األحداث الخاصة والتدريب
اإلعالمي .فإ َّن األعامل اإلعالمية وعروضها اإليضاحية توفِّر
ليعبوا من خالله عن آرائهم .ولذلك،
للمراقبني سبيالً آخر ِّ
فإنه غالباً ما تكون هناك مجموعة متن ِّوعة من األحداث
التي تُقام بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف واجتامع
األطراف ،مبا يف ذلك تلك األحداث ذات الرتكيز املح َّدد
عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل .كام أ َّن الحكومة
املضيفة قد ترغب يف املشاركة يف تنظيم أحداث تدريب
خاصة بوسائل اإلعالم ،تُتيح عىل ح ٍّد سواء فرص ًة للتفاعل
مع أعضاء وسائل اإلعالم ،وفرص ًة للتواصل مع املفاوضني
الوطنيني والخرباء من ممثِّيل مجتمع املنظامت ذي صفة
املرا ِقب ،مثل خرباء األعامل التجارية أو العلمية أو البيئية.

زاي -الدعوة إىل الحفل الرسمي
تدعو البلدانُ املضيفة ممثِّيل املنظامت التي لها صفة
يخص
املرا ِقب إىل حدث الحفل الرسمي للوزراء .فيام ُّ
ح َدث الحفل الرسمي للوزراء ،يدعو البل ُد املضيف
تقليديًّا رؤساء املنظامت الحكومية الدولية الحارضة يف
املؤمتر وممثِّيل مجموعات املنظامت غري الحكومية التسع
الرئيسية .وتساعد هذه البادرة من جانب البلد املضيف
عىل ضامن الشمولية للجميع .وميكن لألمانة أن تساعد يف
تحديد هؤالء املمثِّلني وتسليم الدعوات.

ملحوظة هامة :ينبغي للبلد املضيف إنشاء جدول زمني
شامل عىل املوقع الشبيك للمؤمتر يعرض جميع األحداث
الوطنية يف موضع واحد .سوف يكون هناك العديد من
األحداث واألنشطة الثقافية التي تنظِّمها املجموعات
كل ح َدث
والكيانات املختلفة ،مع إتاحة املعلومات عن ِّ
لكل منظِّم .ومع ذلك ،فلن يكون
عىل املوقع الشبيك ِّ
مبستطاع املشاركني تجميعها معاً .ولضامن سهولة االستعامل
للمشاركني ،يُوىص بش َّدة بأن تُد َمج املعلومات عن جميع
هذه األحداث يف جدول زمني واحد لألحداث عىل املوقع
الشبيك للبلد املضيف الخاص باملؤمتر .وميكن أن تُر َّمز
تبي أنواع املنظِّمني ،مثل حكومة املدينة أو
األحداث بألوان ِّ
الحكومة الوطنية أو املشاركني يف املؤمتر ،وغري ذلك .وميكن
أن يدعو القامئون عىل املوقع الشبيك الخاص بالبلد املضيف
منظِّمي األحداث إىل االتصال بهم لتسجيل األحداث يف
الجدول الزمني.
ينبغي لحكومة البلد املضيف أن تحتفظ بجدول زمني
مفصل مبواعيد جميع األحداث واألنشطة الثقافية املتعلقة
َّ
باملؤمتر .وينبغي أن يت َّم هذا التخطيط بالتنسيق مع الفريق
التابع للرئيس واملعني باملفاوضات املوضوعية .وهذا سوف
لن يقترص عىل املساعدة عىل تتبُّع جميع األحداث فحسب،
أي منازعات غري مرغوب
بل سوف يساعد أيضاً عىل تج ُّنب ِّ
فيها .وأحد األهداف الرئيسية لذلك هو ضامن أالَّ تُنظَّم
األحداث االجتامعية أو الثقافية الرئيسية يف الوقت الذي
يُتوقَّع فيه حصول أحداث هامة يف املفاوضات ،وبخاص ٍة
أثناء الجزء الرفيع املستوى.

ثانياً -املشاركة بعد املؤمتر

اإلرث الخاص بالبلد املضيف :ينبغي للبلد املضيف أ ْن
يستمر يف أداء دور قيادي مه ٍّم يف السنة التالية للمؤمتر ،وأن
حاء -االجتامعات الثنائية
يسعى إىل الحفاظ عىل زخم مشاركة املراقبني عىل الصعيدين
كثريا ً ما تطلب املنظامت أو شبكات الهيئات التي لها صفة
الوطني والحكومي الدويل .وينبغي ،عىل وجه الخصوص،
الرئيس أو
املرا ِقب عقد اجتامعات ثنائية .ويُوىص بأن يقبل
ُ
مواصلة اتِّباع أفضل املامرسات يف البلد املضيف الحايل
فريق الرئاسة هذه الطلبات ،إذا سمح الوقت بذلك .وميكن
ُ
بالتعاون مع املضيف التايل .وعىل سبيل املثال ،فقد واصلت
ِ
للمنظامت التي لها صفة املراقب دعم الرئاسة يف تسيري
الرئاس ُة املكسيكية للمؤمتر إرش َاك مجتمع األعامل التجارية
أعامل املؤمتر لتحقيق نتيجة ناجحة.
باالشرتاك مع الرئاسة الجنوب أفريقية للمؤمتر باعتبار ذلك
متابع ًة ألحداث الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .كام
طاء -املشاركة أثناء املؤمتر :خارج مكان االنعقاد
واصلت الرئاسة البولندية عقد لقاءات ثنائية مع املراقبني
يف دورات الهيئات الفرعية بعد دورة مؤمتر األطراف /19
الحفالت املوسيقية واألحداث الثقافية واالجتامعية
ً
اجتامع األطراف  .9وينبغي أيضا مترير الدروس املستفادة
واملعارض الفنية والندوات ومناسبات الرتويج للكتب
وقصص النجاح مع املراقبني إىل الرئاسة التالية ،إ َّما شفه ًّيا يف
وحفالت االستقبال توفِّر كلُّها وسيل ًة هام ًة للمشاركة مع
املنظامت التي لها صفة املرا ِقب أثناء املؤمتر ،وتوفِّر كذلك االجتامعات وإ َّما يف شكل مكتوب ،كاملنشورات التي صدرت
عن الرئاسة املكسيكية للمؤمتر والرئاسة القَطرية للمؤمتر
منتدى للبلد املضيف لتسليط األضواء عىل األولويات
ً
بشأن جهود مشاركتهام .وعىل املستوى الوطني ،ينبغي
واإلجراءات الوطنية .ومن ث َ َّم فإ َّن إتاحة سبل الوصول إىل
مواصلة مبادرات املجتمع املدين ،كام هو الحال يف برشلونة،
هذه األنواع من األحداث أمام املراقبني ،وخصوصاً تلك
حيث استم َّرت جهود تخضري املدينة بالتعاون مع املجتمع
األحداث التي تشمل وزراء أو مسؤولني آخرين رفيعي
املستوى ،توفِّر إحساساً أكرب من الشمولية للجميع.
دورتْ الهيئتني الفرعيتني.
املدين حتى بعد أن استضافت َ
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كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

المرفق الرابع عشر
معايير مرجعية بشأن ترتيبات اإلقامة
في الفنادق
ترد فيام ييل املعايري اإلرشادية لرتتيبات اإلقامة يف الفنادق
ملوظفي األمم املتحدة ووفود األطراف واملراقبني واملنظامت
غري الحكومية ووسائل اإلعالم وكبار الشخصيات الرفيعة
املستوى والوزراء ورؤساء الدول أو الحكومات:

1

الفئة

المعيار اإلرشادي (المتط َّلبات الخاصة بالفندق)

أمانة االتفاقية اإلطارية وسائر موظفي األمم
املتحدة الذين يقومون بخدمة املؤمتر

• فنادق ثالث أو أربع نجوم
• أربعة خيارات للفنادق كح ٍّد أدىن لالختيار منها
•	يجب أن يكون الفندق حاصالً عىل ترصيح أمني من ِقبل دائرة األمن والسالمة التابعة
لألمم املتحدة
كل غرفة
• اإلنرتنت متاحة يف ِّ
• يجب أن يكون سعر الغرفة أدىن من بَدل اإلقامة اليومي الذي تدفعه األمم املتحدة
•	يجب أن يوفِّر البلد املضيف عىل سبيل املجاملة ترتيبات خدمة النقل املكُّوكية يف الفنادق،
يف حال عدم توافر وسائط نقل عام آمنة ويع َّول عليها يف املدينة
تتول حجوزات الفنادق.
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ

 450غرفة فندق

2
أ-

مندوبو األطراف بحاجة إىل ما بني  5 000و 8 000غرفة فندق موزَّعة كام ييل:
مندوبو األطراف املم َّولة مشاركتهم
 400غرفة فندق

• فنادق ثالث نجوم أو أقل
• يجب أن يكون سعر الغرفة أدىن من بَدل اإلقامة اليومي
•	يجب أن يوفِّر البلد املضيف عىل سبيل املجاملة ترتيبات خدمة النقل املكُّوكية يف الفنادق،
يف حال عدم توافر وسائط نقل عام آمنة ويع َّول عليها يف املدينة
تتول حجوزات الفنادق
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ
•	يجب أن تت َّم حجوزات الفنادق من دون الحاجة إىل تقديم تفاصيل عن بطاقات االئتامن
أو الدفع مقدَّماً.

أقل البلدان من ًّوا والدول النامية
ب -الوفود من ِّ
ال ُج ُزرية الصغرية
ما بني  1 500و 2 500مندوب

• فنادق ثالث نجوم أو أقل
•	يجب أن يوفِّر البلد املضيف عىل سبيل املجاملة ترتيبات خدمة النقل املكُّوكية يف الفنادق،
يف حال عدم توافر وسائط نقل عام آمنة ويع َّول عليها يف املدينة
تتول حجوزات الفنادق
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ
•	يجب أن تت َّم حجوزات الفنادق من دون الحاجة إىل تقديم تفاصيل عن بطاقات االئتامن
أو الدفع مقدَّماً.

ج-

الوفود من أطراف أخرى
ما بني  4 500و 6 000مندوب

•	يجب أن يوفِّر البلد املضيف عىل سبيل املجاملة ترتيبات خدمة النقل املكُّوكية يف الفنادق،
يف حال عدم توافر وسائط نقل عام آمنة ويع َّول عليها يف املدينة
تتول حجوزات الفنادق.
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ
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الفئة

المعيار اإلرشادي (المتط َّلبات الخاصة بالفندق)

3

مندوبو الوفود التي لها صفة املرا ِقب:
األمم املتحدة واملنظامت الحكومية الدولية
قرابة  1 000مرا ِقب

• فنادق ثالث نجوم أو أقل
تتول حجوزات الفنادق.
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ

4

املنظامت غري الحكومية
قرابة  6 000مرا ِقب

• فنادق ثالث نجوم أو أقل
تتول حجوزات الفنادق.
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ

5

وسائل اإلعالم  -املشاركون يف حلقة عمل
وسائل اإلعالم بشأن االتفاقية اإلطارية
قرابة  40غرفة فندق

• فنادق ثالث نجوم أو أقل
• يجب أن يكون سعر الغرفة أدىن من بَدل اإلقامة اليومي الذي تدفعه األمم املتحدة
•	يجب أن يوفِّر البلد املضيف عىل سبيل املجاملة ترتيبات خدمة النقل املكُّوكية يف الفنادق،
يف حال عدم توافر وسائط نقل عام آمنة ويع َّول عليها يف املدينة
• يجب أن تكون اإلنرتنت متاحة يف الغرف
تتول حجوزات الفنادق.
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ

6

سائر ممثِّيل وسائل اإلعالم املعت َمدين
ما بني  1 000و 2 000مشرتك

• فنادق ثالث نجوم أو أقل
•	يجب أن يوفِّر البلد املضيف عىل سبيل املجاملة ترتيبات خدمة النقل املكُّوكية يف الفنادق،
يف حال عدم توافر وسائط نقل عام آمنة ويع َّول عليها يف املدينة
• يجب أن تكون اإلنرتنت متاحة يف الغرف
تتول حجوزات الفنادق.
• يُفضَّ ل تعيني وكالة فنادق من ِقبل البلد املضيف ليك َّ

7

األمني العام لألمم املتحدة
ترتيبات اإلقامة الخاصة بكبار الشخصيات
• متطلَّبات ترتيبات اإلقامة:
الرفيعة املستوى
– جناح فندقي واحد لألمني العام لألمم املتحدة
–  4غرف فاخرة لوكالء األمني العام ومساعدي األمني العام
–  21غرف ًة عادية (ت ُهيَّأ إحداها الستخدامها كمكتب)
• أربعة خيارات للفنادق كح ٍّد أدىن لالختيار منها
ِ
	– يجب أن يكون الفندق حاصالً عىل ترصيح أمني من قبل دائرة األمن والسالمة التابعة
لألمم املتحدة
كل غرفة
• يجب أن تكون اإلنرتنت متاحة يف ِّ
•	بحسب املامرسة املتَّبعة يف الدورات السابقة ملؤمتر األطراف/اجتامع األطراف ،ينبغي أن ت ُغطَّى
تكاليف غرفة األمني العام والرسوم ذات الصلة عىل سبيل املجاملة من ِقبل البلد املضيف
•	بحسب املامرسة املتَّبعة يف الدورات السابقة ملؤمتر األطراف/اجتامع األطراف ،ينبغي أن ت ُغطَّى
تكاليف الغرف األربع الفاخرة والرسوم ذات الصلة عىل سبيل املجاملة من ِقبل البلد املضيف
•	يف حال مل يكن مبستطاع البلد املضيف تغطية هذه التكاليف ،فإ َّن سعر الغرفة يجب أن يكون
أدىن من بَدل اإلقامة اليومي الذي تدفعه األمم املتحدة.
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الوزراء و/أو رؤساء الدول أو الحكومات

•	ينبغي توضيح متطلَّبات ترتيبات اإلقامة للوزراء و/أو رؤساء الدول أو الحكومات باالستعالم
مبارش ًة لدى املمثِّليات الدبلوماسية املعنية ،وذلك متاشياً مع ترتيبات املراسم (الربوتوكول).

كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

التوصيات المتعلقة باالستدامة
للبلدان المضيفة

العمل مع وكيل للسفر ،ينبغي أن
وإذا اعتزم البل ُد املضيف َ
يختار وكيالً يطبِّق املامرسات االجتامعية والبيئية املعرتف
بها ،وأن يطلب من الوكالء زيادة الوعي بشأن جوانب
االستدامة يف الح َدث الهام الجاري عند التواصل مع عمالئه.

سهولة الوصول والشمولية للجميع

بدائل ألماكن االنعقاد التي تتم َّيز باالستدامة

المرفق الخامس عشر

ينبغي النظر بعني االعتبار إىل االحتياجات الخاصة
للمشاركني (مثل الوصول إىل املبنى وموضع املؤمتر والتنقُّل
داخلهام ،وتوفري األجهزة الصوتية املناسبة ملستع ِميل
السمعات املسا ِعدة ،والطباعة بطريقة برايل ،وغري ذلك).
َّ

ترتيبات اإلقامة
ميكن للبلد املضيف أن يُ ِ
حدث تأثريا ً بشأن التغيري من خالل
استضافة ندوة للتوعية وإرشاك الفنادق ومنظِّمي الرحالت
السياحية .كام ميكن أن يويص بالفنادق عىل أساس األداء
املعني باالستدامة والرتويج للفنادق املعت َمدة بيئ ًّيا عىل
املوقع الشبيك للبلد املضيف أو املوقع الشبيك الرسمي
لرتتيبات اإلقامة .ومن املر َّجح أن يفي العديد من الفنادق
املعت َمدة مببادئ االستدامة.
وإذا مل تكن هناك فنادق متاحة معت َمدة ،ميكن إنشاء وسم
مم يرتك وراءه إرثاً إيجاب ًّيا .وميكن للبلد املضيف
اعتامدَّ ،
أيضاً التح ُّدث مع جمعيات الفنادق حول األداء املعني
باالستدامة يف الفنادق يف املدينة املضيفة ،وأن يش ِّجع عىل
إدخال التحسينات يف املجاالت التالية:
• اإلدارة :ينبغي تطبيق سياسة عامة بشأن املسؤولية
البيئية و/أو االجتامعية للمؤسسات والرشكات ،مبا يف ذلك
التواصل املناسب مع املوظفني والضيوف للتشجيع عىل
السلوك املعني باالستدامة .ويجب توجيه اهتامم خاص
لصحة موظفي الفنادق وسالمتهم وحقوقهم (باتِّباع مبادئ
االتفاق العاملي لألمم املتحدة)؛
• كفاءة استخدام الطاقة واملحافظة عىل املياه :ينبغي
تنفيذ تدابري بشأن كفاءة استخدام الطاقة واملياه للح ِّد من
االستهالك؛
• النفايات :تشجيع الفنادق عىل الح ِّد من النفايات
وإدخال أنظمة مناسبة وخاضعة للرقابة لجمع النفايات
وإعادة تدويرها؛
• التنظيف :تشجيع الفنادق عىل اختيار منتجات تنظيف
غري سا َّمة ومنتجات تنظيف موسومة «بعالمة خرضاء»
والح ِّد من استخدام املواد الكيمياوية السا َّمة؛
• خدمات اإلطعام :تشجيع الفنادق عىل تقديم األغذية
املزروعة محليًّا.

إذا تعذَّر إيجاد مكان لالنعقاد يتم َّيز بسامت االستدامة،
ينبغي للبلد املضيف مع ذلك أن يعمل مع إدارة مكان
االنعقاد من أجل تقليل البصمة البيئية السلبية ملكان
االنعقاد .وهناك عدد من تدابري كفاءة استخدام الطاقة
مم ميكن أن يسهم يف الح ِّد من
القابلة لتطبيقها بسهولة َّ
استهالك الطاقة ،مثل زيادة الوعي لدى املشاركني يف املؤمتر،
واالستخدام املعتدل ملع َّدات تكييف الهواء/التدفئة/التربيد،
واستخدام املصابيح الكهربائية املوفِّرة للطاقة واألجهزة
واملع َّدات ذات االستهالك املنخفض للطاقة ،وأجهزة توقيت
اإلضاءة ،وتحويل الوظيفة التشغيلية يف املع َّدات اإللكرتونية
إىل وضعية «النوم».

خدمات اإلطعام/األغذية واملرشوبات
ميكن لتأثري األطعمة واملرشوبات املستهلَكة أن يتن َّوع بقدر
كبري اعتامدا ً عىل ما يُق َّدم منهام (وتشمل الخيارات الج ِّيدة
املك ِّونات الغذائية املوسمية ،وتوفري نسبة عالية من الغذاء
النبايت ،إلخ) ،ومصدرها األصيل (واالختيار الج ِّيد هو من
املواد التي تُز َرع وتُنتَج محليًّا) ،ومعرفة كيف ت َّم إنتاجها
(تشمل الخيارات الج ِّيدة لألغذية التي مصدرها الزراعة
املستدامة ،واملنتجات من التجارة العادلة ،وما إىل ذلك).
• التأكُّد من أ َّن األغذية موسومة بوضوح وأ َّن األسباب
الكامنة الخاصة باالستدامة واضحة.
• التخطيط لتقديم الوجبات املنخفضة محتوى اللحوم يف
يوم واحد عىل األقل يف األسبوع ،مع إتاحة خيارات لوجبة
كل يوم .وبهذا اإلجراء الواحد ،ميكن للبلد املضيف
نباتية َّ
تحقيق أهداف متع ِّددة بشأن االستدامة ،بدءا ً من الح ِّد من
انبعاثات غازات الدفيئة إىل تحسني صحة املشاركني وحامية
الحيوان وإذكاء الوعي.
• التأكُّد من أ َّن املأكوالت البحرية املق َّدمة أتت من
مصادر ت ُعنى باالستدامة (عىل سبيل املثال ،املنتجات
مجلس الرعاية البحرية
املوسومة إيكولوج ًّيا التي يساعد
ُ
يف اختيارها) ،وأنها ليست من األنواع امله َّددة باالنقراض
(مم يسهم يف تحقيق أهداف التن ُّوع
أو املع َّرضة لألخطار َّ
األحيايئ (البيولوجي)).
• استخدام ماء الصنبور للرشب ،وحظر الزجاجات
البالستيكية وتج ُّنب األواين الفردية ،ويُفضَّ ل استخدام
موزِّعات املياه السائبة.
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األمم المتحدة
االتفاقية اإلطارية
بشأن تغ ُّير المناخ

كفاءة استخدام الطاقة
يجب أن يتَّسم مكان االنعقاد بكفاءة استخدام الطاقة
أو أن يشتمل عىل تدابري بشأن الح ِّد من استخدام الطاقة
يف املوضع.

التجارة العادلة

تفضيل منتجات املشاريع االجتامعية املحلية .كام ينبغي
الرتكيز عىل قابلية املنتجات لالستدامة ،مثالً بواسطة إضافة
مالحظة ترشح خلفية إنتاجها  -فاملشاركون سوف يق ِّدرون
أ َّن تنظيم الح َدث يجري بالحرص عىل االستدامة.

املشرتيات

بالنظر إىل حجم السلع والخدمات الالزمة لح َدث هام كبري
تُعنى التجارة العادلة بتمكني صغار املنتجني املحدودي
تغي املناخ ،فمن املهم أن
سبل الوصول إىل األسواق .وميكن أن يكون لرشاء منتجات مثل مؤمتر األمم املتحدة بشأن ُّ
ُ
تشتمل جميع العمليات الرشائية عىل اعتبارات االستدامة
وعىل
املستدامة،
التنمية
يف
مهم
إسهام
العادلة
التجارة
يف املشرتيات .وينبغي العمل مع املو ِّردين ملساعدتهم عىل
األخص ،يف تحقيق أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية.
ِّ
اتخاذ خيارات أكرث عناي ًة باالستدامة .وميكن الختيار مق ِّدمي
كام من شأن رشاء كميات كبرية من القهوة والشاي
يخص االستدامة
خدمات ومواد معنيني أو مع َرتف بهم فيام ُّ
والعصري أو الفاكهة من مصادر التجارة العادلة أن يُ ِ
حدث
البيئية (حيثام أمكن ذلك من دون املساس باالستدامة
فرقاً إيجاب ًّيا لكثري من األُرس ،وميكن للتأثري اإليجايب امللموس
يبسط عملية البحث واالختيار .ويف حال مل
االقتصادية) أن ِّ
أن يؤكِّد النتائج اإليجابية املتأتِّية عن الح َدث املستدام
يتوافر مثل هؤالء املق ِّدمني للخدمات واملواد ،فإنه مبستطاع
الخاص بكم.
البلد املضيف مع ذلك البحث عن أولئك الذين ميتثلون
للمبادئ البيئية واالجتامعية .وإذا كان أيضاً من الصعب
العثور عليهم ،فإنه ينبغي العمل مع مو ِّردين ميكنهم إيجاد
الزيارات امليدانية
الحلول التي تقلِّل من اآلثار البيئية واالجتامعية السلبية.
تنظيم زيارات ميدانية إىل املشاريع االجتامعية املحلية،
مم يؤ ِّدي إىل إرشاك املجتمع املحيل واالعرتاف بأهمية
َّ
ملحوظة :للحصول عىل معلومات إضافية عن املناقصات
عمله يف املجتمع.
واملشرتيات املعنية باالستدامة البيئية يف إطار الح َدث
الجاري ،يُرجى الرجوع إىل املرفق األول من دليل األحداث
املستدامة الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة
معايري العمل والصحة
(.)UNEP Sustainable Events Guide
مع أ َّن الترشيعات الصحية واألمنية والتأمني االجتامعي
توجد عاد ًة يف جميع البلدان ،إالَّ أ َّن تنفيذها عىل أرض
العاملني
الواقع يختلف كثريا ً .إ ْذ من امله ِّم التأكُّد من أ َّن
النهج األسايس يف تقارير اإلبالغ
مؤ َّمن عليهم عىل نحو صحيح وأ َّن العاملة غري القانونية
قد تفضِّ ل البلدا ُن املضيفة طريق ًة بسيط ًة لرصد النتائج
ال تُستخ َدم يف البلد .وميكن تج ُّنب الحوادث يف مواقع
التي أحرزتها .ويف هذه الحالة ،فمن املوىص به استخدام
اإلنشاءات (مثالً ،أثناء إقامة أماكن االنعقاد واملعارض)
القامئة املرجعية الواردة يف دليل األحداث املستدامة
من خالل االلتزام الدؤوب بقواعد السالمة واألمن.
الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة (يرد وصفها يف
كام أ َّن الجوانب الصحية يجب أن تحظى بالقدر نفسه
الفصل  .)13وهي تق ِّدم توصيات ملضيفي األحداث الكبرية،
من األهمية.
وتشتمل عىل أه ِّم جوانب تنظيم األحداث .كام قد تكون
مفيد ًة عند اختيار مق ِّدمي الخدمات الذين ميكن أن يُطلب
سياسة عدم قبول الهدايا
منهم وضع لصيق ِة عالم ٍة عىل املعايري التي يستوفونها.
وسوف تساعد القامئة املرجعية عىل ات ِّباع املعايري املرجعية
ينبغي أن يُؤخذ عىل محمل الج ِّد تطبيق سياسة عامة
يف قياس تأثري الح َدث ،يف حني أ َّن املعايري التي مل توضع
بشأن عدم قبول الهدايا .فاألموال التي يت ُّم توفريها ميكن
عالمة بشأنها ميكن أن تصبح أهدافاً ينبغي تحقيقها
مخصصة لل ِم َنح.
استثامرها يف مشاريع اجتامعية أو أموال َّ
ألحداث مستقبلية.
وإذا اقتضت الرضورة تقديم هدايا إىل مشاركني ،فينبغي
التأكُّد من أنها ألغراض مفيدة أو قابلة إلعادة استخدامها
أو لتكون رموزا ً تذكاري ًة ذات قيمة .وينبغي أن يكون قد
النهج املتقدِّ م يف تقارير اإلبالغ
ت َّم إنتاجها باستخدام مواد تحقِّق االستدامة ،مثل املواد
قبل خربة كبرية يف
إذا كان لدى البلد املضيف من ُ
العضوية أو املواد الطويلة األمد امل ُعاد تدويرها ،وأن
األحداث املعنية باالستدامة وإعداد التقارير ،ميكن
تكون ،من الناحية املثالية ،من مصدر محيل .وينبغي
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كيفية تنظيم مؤتمرات األطراف
المرفقات

استخدام ملحق منظِّمي قطاع األحداث الصادر عن
مبادرة اإلبالغ العاملية ( ،)GRIباختيار املستوى املناسب
(املستويات  Aأو  Bأو  .)Cوبدالً من ذلك ،ميكن
مبسطة ت ُس َّمى
للبلد املضيف استخدام صيغة منوذجية َّ
«الصيغة النموذجية لقطاع األحداث ،املستوى »C
( ،)Event Sector C Level Templateالتي وضعها
مجلس صناعة االجتامعات الخرضاء املعنية باالستدامة
البيئية وت َّم تكييفها لالستخدام بشأن األحداث املستدامة.
املؤشات إىل عدد قليل أسايس
وهي منوذج يخفِّض عدد ِّ
منها ميثِّل الفئات الرئيسية التي جرى تحليلها من قبل
مبادرة اإلبالغ العاملية ،وبالتايل قد تكون أكرث مالءم ًة
(اعتامدا ً عىل مستوى الطموح الذي تتَّسم به تقارير
اإلبالغ الصادرة عن البلد املضيف).
وقد يو ُّد البل ُد املضيف ،يف خطوة أوىل ،البدء باستخدام
الصيغة النموذجية لتقارير اإلبالغ الواردة يف املرفق
الثاين من دليل األحداث املستدامة الصادر عن برنامج
األمم املتحدة للبيئة .وتجمع هذه الصيغة النموذجية
ومؤشات الصيغة
بني املعايري املستخ َدمة يف الدليل
ِّ
النموذجية لقطاع األحداث ،املستوى  .Cومن شأن
استخدامها من ِقبل البلد املضيف أن ميكِّنه ،يف مرحلة
الحقة ،من سهولة استيفاء املستوى  Cيف الصيغة
النموذجية يف مبادرة اإلبالغ العاملية .ويُتاح هنا يف الرابط
تقرير كامل عن االستدامة بشأن دورة مؤمتر األطراف /15
اجتامع األطراف  ،5يف كوبنهاغن ،الدامنرك (أحد أكرث
املؤمترات مت ُّيزا ً باالستدامة) .كام يُتاح هنا يف الرابط تقرير
منفصل عن البصمة الكربونية.

مقدِّ مو الخدمات

األحداث الجانبية واملعارض
األحداث الجانبية واملعارض هي فعاليات تكون مح َّط أنظار
أي تأثريات سلبية ،ينبغي أن يركِّز
املشاركني .وبغية الح ِّد من ِّ
البلد املضيف عىل املجاالت التالية:

املواد
ينبغي تشجيع العارضني عىل التقليل إىل أدىن ح ٍّد من مقدار
املواد الرتويجية يف األكشاك وعىل استخدام املواد التي تُنتَج
عىل نحو مستدام بقدر اإلمكان ،مع التق ُّيد مببادئ توجيهية
صارمة بشأن ماهية وكمية املواد املسموح بها.
ينبغي التشجيع عىل استخدام ال ُبنى التصميمية القابلة
إلعادة استعاملها (مثل األكشاك واألثاث) ،وذلك بطلب
وحدات منطية ألكشاك املعارض التي يكون تجميعها
وتفكيكها وإعادة استعاملها سهالً ،بدالً من األثاثات
ذات التصاميم الفردية والتي ال ميكن استعاملها إالَّ يف
املناسبات الخاصة.
ينبغي إعادة استعامل الس َّجادات والبُ ُسط  -فإ َّن األنظمة
تجعل اآلن من السهل استعامل أنواع
الصناعية الجديدة ُ
الس َّجاد املصنوع من مربَّعات صغرية أو البالطات التي يت ُّم
تجميعها ،بحيث عندما يتلف مربَّع واحد ميكن استبداله
بقطعة فردية من دون الحاجة إىل تغيري مسطَّح الس َّجاد كلِّه.

كفاءة استخدام الطاقة
يُش َّجع العارضون عىل تج ُّنب األكشاك ذات االستهالك
الشديد للطاقة واإلنارة غري الرضورية ،مع الحرص عىل
تطبيق تدابري كفاءة استخدام الطاقة ،كلَّام أمكن ذلك.

يشمل تقدي ُم جميع خدمات التنظيف والدعم التقني
وإمدادات الطاقة وجمع النفايات وتسليم البضائع
وخدمات اإلطعام واإلقامة مشارك َة منشآت أعامل تجارية
محلية وأشخاص محليني .وعند تطبيق معايري االستدامة،
ينبغي للبلد املضيف أن يطالب بتخصيص نسبة مع َّينة من
أجل القوى العاملة لتوظيفها من خالل املشاريع االجتامعية
تنص يف عقود الخدمات
املحلية .وينبغي لرشوط األداء أن َّ
والتوريد يف جميع مراحل سلسلة التوريد ،عىل االمتثال
املؤكَّد لحقوق اإلنسان واالتفاقيات األساسية الصادرة عن
منظمة العمل الدولية.

ينتج عن املعارض كميات كبرية من النفايات ،مبا يف ذلك
من خالل تعبئة وتغليف مواد العرض ومستلزمات بناء
األكشاك ،فضالً عن املواد امله َملة وأنواع الس َّجاد التي
ميكن التخلُّص منها .ومن ث َ َّم يُطلب من العارضني اتِّباع
قواعد صارمة لجمع النفايات ،بحيث تكون موصولة بنظم
تجميع محلية.

الشحنات

االستدامة االجتامعية

بغية التقليل إىل أدىن ح ٍّد من انبعاثات غازات الدفيئة من
الشحنات ،ينبغي النظر يف وضع ح ٍّد أقىص لوزن الشحنات
لكل طرف ،ومنظمة لها صفة مرا ِقب ،ومنظِّم
املخصصة ِّ
َّ
ح َدث جانبي ،و/أو عارِض.

ينبغي إرشاك املجتمعات املحلية واإلقليمية بقدر اإلمكان
من خالل استخدام أشخاص من السكان املحليني يف العمل
(الدمج االجتامعي) وعرض حاالت املشاريع املحلية الناجحة،
تغي املناخ.
مع الرتكيز عىل قضية ُّ

النفايات
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ترتيبات السفر والنقل عىل الصعيد املحيل

املشاركة يف الفضاء االفرتايض

من الناحية املثالية ،ينبغي للمشاركني أن يتنقَّلوا داخل
املدينة املضيفة إىل مكان انعقاد املؤمتر سريا ً عىل األقدام
أو بالد َّراجة أو باستخدام وسائط النقل العام (مع مراعاة
دواعي القلق املتعلقة بالسالمة املحلية) .وينبغي تشجيع
املشاركني عىل القيام بذلك بتزويدهم بخرائط إلكرتونية
وجداول زمنية وتعليامت واضحة ،وبشكل مثايل أيضاً،
بتزويدهم بتذاكر م َّجانية للنقل العام .وتختلف وسائ ُط
النقل والتنقُّل اختالفاً كبريا ً من بلد إىل بلد ومن مدينة
إىل مدينة .وبرصف النظر عن التنقُّل املُراعي للبيئة ،حيث
ال يكون التنقُّل بوسائط غري آلية (مثل امليش أو ركوب
الد َّراجات) خيارا ً متاحاً ،ينبغي النظر يف استخدام مختلف
وسائط النقل والتنقُّل االجتامعية الشاملة للجميع  -وفيام
يتعلق أيضاً بتسليم البضائع ونقلها .وتشمل الخيارات
أيضاً األخذ بعملية النقل املشرتك (مثل سيارة تجميع لعدد
من األشخاص أو التشارك يف سيارة) ،وكذلك اإلحالة إىل
أي مشاريع اجتامعية مفيدة يف هذا املجال (مثل خيارات
ِّ
النقل التي ترتِّبها املنظامت غري الحكومية التي تعمل مع
الفئات املحرومة من املزايا أو امله َّمشة اجتامع ًّيا) .كام
ينبغي إتاحة السبل لنقل املشاركني من الفنادق ،حيث
ال تتوفَّر وسائط النقل العام.

خدمات الفيديو وإقامة املؤمترات عن بُعد أصبحت متوفِّر ًة
مم يقلِّل من حاجة املشاركني
اآلن احرتاف ًّيا بأسعار معقولةَّ ،
إىل السفر إىل مكان االنعقاد.

املياه
ينبغي أن تكون تدابري إدارة توفري املياه مطبَّقة.

الرتويج عرب شبكة اإلنرتنت
ووسائل التواصل االجتامعي
ينبغي لشبكات التواصل االجتامعي ومواقع املد َّونات
عىل اإلنرتنت واملوقع الشبيك للبلد املضيف الخاصة بدورة
مؤمتر األطراف/اجتامع األطراف أن تعرِض بوضوح تداب َري
االستدامة الخاصة ببلدكم ،وأن تساعد عىل إذكاء الوعي
لدى املشاركني ،وتشجيعهم عىل اتخاذ تدابري االستدامة
يف مكاتبهم ومنازلهم.
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