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 مؤمتر األطراف
               الدورة السابعة

     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨-  ١٧      نريويب، 
                       من جدول األعمال املؤقت  ١٦      البند 

 النظر يف التقرير عن العـالقات 
 بني األمانة والبلد املضيف

 *مذكرة من إعداد األمانة

 ملخص

اًء على مر السنني، وذلك على مستوى كل من                                                             ً  ّ  ً                                                         شـهدت العالقـة بني األمانة وحكومة أملانيا تطوراً بّن
  .                      وظلت قضيتان حمل نظر     .                                                                               احلكومـة الوطنية واحلكومة احمللية، وكذلك مع األوساط األكادميية والقطاع اخلاص          

       ُ                                                             اجلديد، ُيتوقع أن تتكبد خمتلف منظمات األمم املتحدة تكاليف تشغيل            ً                                         أوالً، فـيما يـتعلق مبجمع األمم املتحدة         
                                                               ُ                                                     إضـافية، تتعلق بارتفاع تكاليف املنافع والتكاليف العامة املشتركة، وُيعزى جزء من هذه التكاليف اإلضافية إىل                

                   تكاليف اليت يتعني أن                                أما القضية الثانية، فتتعلق بال   .                                                             التوجـيهات اجلديدة املتعلقة باألمن على نطاق األمم املتحدة        
                                                                                                                تتكـبدها األمانة بسبب انعدام مرفق لالجتماعات ميكن استخدامه لعقد ما تنظمه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                

               وقد يود مؤمتر     .                                                                        وجتري يف الوقت الراهن مناقشات مع حكومة أملانيا بشأن هاتني القضيتني            .                  التصحر من أحداث  
  .              رى يف هذه اجملاالت                                األطراف أن يعطي لألمانة توجيهات أخ

                                                      

  .    ومات                                                        تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكي تعكس أحدث ما ميكن إدراجه من معل *
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 مقدمـة

ُ                     ً                                                                                        ُتـربز هذه الورقة أبعاداً حمددة للعالقة بني األمانة وأملانيا بوصفها البلد املضيف ألمانة االتفاقية، وتقدم                 - ١
  .                                            ً ؤمتر األطراف يف توجيه األمانة حسب ما يراه ضرورياً                           معلومات الغرض منها مساعدة م

                                                                                                        وسيتواصـل تطور العالقة بني األمانة والسلطات ذات الصلة يف أملانيا بطريقة عملية يف ضوء ما يتخذه                  - ٢
                                   وتقدم هذه الوثيقة معلومات بشأن       .                                                                      مؤمتـر األطـراف من مقررات وما يصدر من مكتب املؤمتر من توجيهات            

  :         التالية              اجملاالت الرئيسية

                                           معلومات أساسية بشأن التعاون مع البلد املضيف - 

                      جممع األمم املتحدة يف بون - 

  .                                            االجتماعات الرمسية التفاقية مكافحة التصحر يف بون - 

  معلومات أساسية عن التعاون مع البلد املضيف-   ً أوال  

 املشاورات مع السلطات األملانية -ألف 

                                                                        عراض، واصل األمني التنفيذي تعاونه الوثيق مع السلطات ذات الصلة يف                                        خـالل الفترة املشمولة باالست     - ٣
                                                                                            ويـندرج هذا التعاون يف إطار اجلهود اليت تبذهلا األمانة لالجتماع بصفة منتظمة مع املسؤولني يف أملانيا     .         أملانـيا 

ُ                         ويف هذا الصدد، ُعقدت عدة اجتماعات         .                                                    إلحاطتهم بوضع عملية االتفاقية وبأية تطورات هامة                        استشارية يف عام                 
  .                                          مع ممثلني عن احلكومة االحتادية على أرفع مستوى    ٢٠٠٤

  ،  )    ٢٠٠٤      مارس   /       آذار  ٤       برلني،   (                                                                                 والتقى األمني التنفيذي بالوزير االحتادي للتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي            - ٤
      وركزت    ).     ٢٠٠٤      بتمرب   س /        أيلول   ٣٠          ، وبون،       ٢٠٠٤      مارس   /       آذار  ٤       برلني،   (                                            وكذلك وزير الدولة لشؤون الوزارة نفسها       

                                                                                                                              املناقشات على مجلة أمور منها قضايا السياسات العامة املتعلقة بالعملية احلكومية الدولية التفاقية مكافحة التصحر، مبا يف                 
   .                                                                                           ذلك هيئاهتا اإلدارية، وتعبئة املوارد لتنفيذ العملية، والدور الذي تؤديه مؤسسات التمويل الدولية

    ١٧      بون،   (                                                             ي مع رؤساء منظمات األمم املتحدة اليت يقع مقرها يف بون                                         كمـا أن االجـتماع السـنو       - ٥
                                                                                      أتاح فرصة إلجراء مناقشة مع وزير الدولة للشؤون اخلارجية بشأن ظروف معيشة وعمل               )     ٢٠٠٤       سبتمرب   /     أيلول

  .                          موظفي األمم املتحدة يف أملانيا

                                  دي، حتدث األمني التنفيذي أمام اللجنة                                                            وبناء على دعوة من رئيس جلنة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصا - ٦
                       ً                                               وأحاط أعضاء الربملان علماً بآخر التطورات يف عملية اتفاقية مكافحة            )     ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٧       برلني،   (

                                                                                                         وجـرى التأكيد على أمهية تعزيز العالقات بني الربملانات يف البلدان النامية املتأثرة والبلدان األطراف                 .         التصـحر 
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                                                                                                        مو، وإن اللجنة التوجيهية الربملانية التابعة لالتفاقية بصدد إعداد مقترح باإلجراءات الالزمة يف هذا                            املـتقدمة الن  
  .                          ً                     ، اعتمد الربملان األملاين قراراً يتعلق مبكافحة التصحر    ٢٠٠٤       ويف عام   .      الشأن

                     قع مقرها يف أملانيا                   ً                                                                       وقد التقى مؤخراً رئيس مجهورية أملانيا االحتادية برؤساء منظمات األمم املتحدة اليت ي             - ٧
   ).    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ١٨     بون،  (

              ويستفاليا،  -                                                                                                  كمـا أبقـت األمانة على عالقات مثمرة مع الواليات االحتادية، وال سيما مع والية مشال الراين                   - ٨
  .                                                             حيث مقر األمانة، ومع والييت هامبورغ وبافاريا، وكذلك مع مدينة بون

      يونيه  /         حزيران  ٤- ١                                       املؤمتر الدويل للطاقات املتجددة، بون،       (        أملانيا                              ُ              وشاركت األمانة يف أحداث دولية ُنظمت يف         - ٩
    ١٧           وبرلني،       ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٧      بون،   (                                                               ، وكذلـك يف احتفاالت اليوم العاملي ملكافحة التصحر واجلفاف            )    ٢٠٠٤
   ).    ٢٠٠٥      يونيه  /      حزيران

 التعاون مع اجملتمع العلمي والقطاع اخلاص -باء 

        أمثلة ICCD/COP(7)/5               وترد يف الوثيقة   .                        ً              العلمي يف أملانيا تدرجيياً عن إمكاناته                    كشف التعاون مع اجملتمع -  ١٠
  .               على هذا التعاون

                                                ً                                                           كما ساهم يف أنشطة األمانة بعض املؤسسات املهتمة عملياً يف أملانيا بالقضايا املتعلقة بالتنمية املستدامة                -  ١١
                                                   التوعية باالتفاقية، وذلك بطباعة جمموعة املواد                                                 وقدمت هذه املؤسسات دعمها لألمانة يف جمال        .               ومنع املنازعات 

                                                                                                                  اإلعالمـية اخلاصـة باتفاقية مكافحة التصحر باللغة األملانية، ودعم االحتفاالت يف أملانيا باليوم العاملي ملكافحة                
  .                   ُ                                                  التصحر واجلفاف، اليت ُنظمت على مر السنني يف هامربغ وأوزنابروك، وبون، وبرلني

   Bayer CropScience (                             فقد قدم عدد من الشركات اخلاصة   .               ً    طاع اخلاص أشكاالً عدة                       واختـذ الـتعاون مع الق   -  ١٢
                  ويتوقع أن يستمر     .                                                     الدعم لالجتماعات الرمسية املندرجة يف إطار االتفاقية        ) BMW    و Volkswagen    و Daimler-Chrysler و

  .                                    توسع التعاون مع القطاع اخلاص يف أملانيا

  جممع األمم املتحدة يف بون-     ً ثانيا  

                                                                      ً                                      تعرض حكومة أملانيا على املنظمات التابعة لألمم املتحدة اليت تتخذ من بون مقراً هلا أن توفر هلا أماكن                   -  ١٣
                                                 وبالنيابة عن األمني العام لألمم املتحدة وبوصفه املمثل    ).         بوندستاغ (                                        عمل بديلة يف املباين السابقة للربملان االحتادي 

                                                                ربم بني األمم املتحدة ومجهورية أملانيا االحتادية، أعرب مدير برنامج األمم     َّ                                 املعيَّن لإلشراف على تنفيذ اتفاق املقر امل
                                                                                                                  املتحدة اإلمنائي للسلطة املختصة يف حكومة أملانيا عن تقدير منظمات األمم املتحدة اليت يقع مقرها يف بون لقرار                  

  .                                                     إنشاء جممع لألمم املتحدة تستخدمه تلك املنظمات بصورة دائمة
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                                                                                ً              عمل تابعة لألمم املتحدة لبحث مجيع الطرائق املتعلقة بتصميم وبناء املباين اجلديدة استناداً               ُ             وأُنشئت فرقة    -  ١٤
  .                                                                                         إىل عملية ختطيط مشتركة، تعاونت يف إطارها السلطات األملانية ذات الصلة ومنظمات األمم املتحدة يف بون

                    يز املخصص للمكاتب،                                                                                 ومثـة قضـايا متـنوعة قـيد االستعراض، وهي قضايا تتعلق باإلمدادات، واحل              -  ١٥
           ً  وكان مفهوماً   .                                                                                   واملكتبات، واألثاث، واملطعم، واملكان املعد لوقوف السيارات، ووكالة األسفار، والربيد، واألمن

                                                                                                                 لـدى منظمات األمم املتحدة يف بون أن تغيري مقرها وشغل املكاتب اجلديدة لن يؤثرا يف التكاليف املتكررة اليت                   
                                              ُ     ، إال إذا تعلقت هذه التكاليف بتخصيص حيز إضايف ُتمليه )Haus Carstanjen (       احلالية                               تتكـبدها املـنظمات يف املـباين    

                                                                    ً                 غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن كافة منظمات األمم املتحدة يف بون ستواجه ارتفاعاً يف                 .                       مقتضـيات منو املنظمات   
                           ى إىل زيادة احلجم األساسي                                                                        ُ                 تكالـيف التشغيل يف املباين اجلديدة، وال سيما تكاليف الكهرباء، وهو ارتفاع ُيعز            

                        ً        ً      وسترتفع تكاليف األمن أيضاً ارتفاعاً       .                                                                      للمكاتب، واملصاعد، وتكييف اهلواء، وبشكل عام زيادة تكاليف الطاقة        
    ً                                                                                                         حـاداً على منظمات األمم املتحدة يف أملانيا بسبب التصميم اجلديد للمباين، وذلك نتيجة للجهود املبذولة لتعزيز            

                             وتشمل التكاليف اإلضافية األخرى   .                                              يف ضوء املعايري األمنية اجلديدة على نطاق املنظومة                     األمن داخل األمم املتحدة
                    ُ                                                                                             تشـغيل مركز لإلمدادات ُيعىن بكل ما يرد من رسائل وطرود، وتلبية احتياجات هياكل أساسية أكرب لدعم بيئة                  

                          ء فقط من األثاث والتجهيزات                                                           كما أشارت السلطات األملانية إىل أن أملانيا سوف تكتفي بتمويل جز  .         حبجم اجملمع
                                ً        ُ                 ، وأماكن مشتركة معينة، وأن حدوداً معينة سُتفرض على تأثيث  )                        كافة منظمات األمم املتحدة  (                 الالزمـة ملكاتب    

                                      وجتري يف الوقت الراهن مشاورات هبذا الشأن   .                                                       جممع األمم املتحدة واستخدامه بسبب تصنيفه كموقع تارخيي أملاين
  .                    ات األمم املتحدة يف بون                        بني السلطات األملانية ومنظم

                                                                                                        وفـيما يتعلق بتوقيت االنتقال إىل جممع األمم املتحدة، تفيد املؤشرات بأن أشغال التجديد سوف تنتهي                 -  ١٦
  .                              سيكون التاريخ احملتمل لالنتقال    ٢٠٠٦               وأن ربيع عام     ٢٠٠٦      أبريل  /       يف نيسان  ) Langer Eugen (                      بالنسبة للمبىن الرئيسي 

                                                                                     يع إدارات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف املباين احلالية لألمم                                         ويف مـرحلة أوىل، سيجري جتم     
نتقلَ إليه يف املستقل(Altes Hochhaus)                                      املتحدة، قبل وضعها يف النهاية يف مبىن آخر    .  ُ        ُ     َ                 ، ُيزمع أن ُت

  االجتماعات الرمسية التفاقية مكافحة التصحر يف بون-     ً ثالثا  

                 ً      ً                                                                ما فتئت تؤدي دوراً داعماً لتلبية احتياجات أمانة االتفاقية، فإن عدم وجود مرافق                                    رغـم أن مدينة بون       -  ١٧
                                                                                                             اجتماعات مناسبة موضوعة حتت تصرف منظمات األمم املتحدة اليت يقع مقرها يف بون ميثل إىل حد بعيد العائق                  

  .     بون                                                                   ُ       الرئيسي الذي يؤثر يف كفاءة التكاليف وحيد من عدد االجتماعات الرمسية اليت ُتعقد يف

                                                                                                    ويوجد يف بون موقعان فقط لالجتماعات ميكن أن تعقد فيهما الدورات الرمسية ملؤمتر األطراف وهيئتيه                -  ١٨
                     وهذا املركز هو املنطقة    ". Bundeshaus (IKBB) "                      واملركز الدويل للمؤمترات   " Maritim "                   الفرعيتني، ومها فندق 

ُ                                             لسابق واليت ُعقدت فيها الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف                                                                 املخصصـة لعقد االجتماعات اليت يقع فيها مقر الربملان ا                     
             وتتوىل إدارة     ).     ٢٠٠٥      مايو   /    أيار (                                                   والدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية         )     ٢٠٠٠       ديسمرب   /           كانون األول  (

  .                                املرفقني يف الوقت الراهن شركات خاصة
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ُ                              وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، ُعقد اجتماع رمسي التفاقية        -  ١٩                                ً         مكافحة التصحر يف بون، وهو حتديداً                                      
                                                                                   ُّ                                   الـدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية اليت اضطرت أمانة االتفاقية من أجلها إىل حتمُّل تكاليف استئجار                 

ٍ                                    مـباٍن وخدمـات تديـرها شركات خاصة                                                            ً             ورغم أن كلفة استئجار اهلياكل األساسية كانت مدعمة مالياً من            .    
                                                                               دفع قيمة خدمات يقدمها القطاع اخلاص بأسعار جتارية كان لـه أثر سليب على املوارد                                السـلطات األملانية، فإن     

  .                                                             احملدودة املتاحة لألمانة هلذا الغرض وغريه من األغراض األخرى ذات الصلة

                                                                                     كما نظمت األمانة يف بون، خالل الفترة املشمولة باالستعراض، اجتماعات مكتب مؤمتر األطراف وفريق  -  ٢٠
ُ                                                                وقد ُعقدت كافة هذه االجتماعات يف أماكن تابعة ملؤسسات حبثية أو             .                                ابع للجنة العلم والتكنولوجيا               اخلـرباء الت       

  .          شركات خاصة

  االستنتاجات والتوصيات-     ً رابعا  

  :                         قد يود مؤمتر األطراف ما يلي -  ٢١

  يف                                                                                            أن يوصي األمانة بأن تواصل، باالشتراك مع منظمات األمم املتحدة األخرى اليت يقع مقرها                 ) أ ( 
                                                                                                              بـون، املشاورات مع السلطات األملانية فيما يتعلق باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة، وذلك هبدف حتديد كيفية                 
                                                                                                                تدبـري ما يترتب على ذلك من ارتفاع يف تكاليف تشغيل املرافق، مبا يف ذلك تكاليف األمن اليت فرضتها األمم                    

                                              لى مستوى كل من املكاتب واهلياكل األساسية الالزمة؛                                               املتحدة وتلك التكاليف املتصلة بزيادة حجم املرافق ع

             وستفاليا،  -                                                                                         أن يوصـي األمانـة مبواصلة تنمية عالقاهتا مع حكومة البلد املضيف، ووالية مشال راين                  ) ب ( 
                                                                                                    ومدينة بون، واملنظمات اخلاصة يف أملانيا، يف سبيل تعزيز الدعم الذي تقدمه هذه اجلهات التفاقية مكافحة التصحر؛

                                                                                               أن يوصي األمانة بأن تواصل سعيها إىل إجياد حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة لالجتماعات                 ) ج ( 
  .                                                                                            الرمسية املقرر عقدها يف بون، وأن تطلب إىل حكومة أملانيا زيادة تربعاهتا اليت تقدمها لتنظيم هذه األحداث

----- 


