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  املتحدة للبيئة برنامج األمم
  

   

   يف اتفاقية فييناؤمتر األطرافاالجتماع الثامن مل
  ماية طبقة األوزونحل

  وتوكول مونترياللألطراف يف برن والعشراالجتماع 
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٦الدوحة 

  معلومات عن نظام االجتماعات الالورقية :"تكاتفنا حندث التغيري الفارقب"

  مقدمة
أعربت األطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، يف اجتماعها  -١

 يف مونتريال كندا، عن ترحيبها احلار  بالعرض الذي ٢٠٠٧سبتمرب /سع عشر، املعقود يف أيلولالتا
قدمته حكومة قطر باستضافة االجتماع املشترك الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع 

  .٢٠٠٨العشرين لألطراف يف الدوحة يف عام  
األنشطة املقامة مبناسبة الذكرى العشرين يف الجتماع التاسع عشر وانتهاء افضاض راوفور  -٢

الستكشاف سبل لتوسيع  يف مناقشات حكومة قطر، شرعت أمانة األوزون و٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
دف االستفادة من  اجتماعات الدوحة يف تيسرينطاق االستفادة من تكنولوجيا املعلومات املتاحة 

وجودة، ومن أمهها احلد إىل أقصى درجة ممكنة من ة يف تكنولوجيات املعلومات املاملنافع املتأصل
 . بترمجته إىل واقع تاماً هذا املقترح والتزمت التزاماًكومة قطرح ومنذ البداية تبنت. استعمال الورق

 مع أمانة األوزون، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف بالتشاورت احلكومة القطرية وشرع -٣
ب األمم املتحدة يف نريويب، يف تطوير جمموعة براجميات وأفرقة خدمات املؤمترات من قطر ومن مكت
طراف بدون وثائق ورقية، ومن املقرر أن ينطلق العمل األومعدات حاسوبية لتسيري اجتماعات متعددة 

  .٢٠٠٨نوفمرب /يف  تطبيق هذه اموعة  كنظام عملي أثناء اجتماع األوزون املرتقب يف تشرين الثاين
متثل حماولة رائدة ذاته  الوقت يف حد ذاا فكرة بسيطة، ولكنها يف  االجتماع الالورقيفكرةو -٤

 ١٩٣ من مشارك ٧٠٠لتسيري اجتماع مفاوضات على أوسع نطاق لألمم املتحدة يضم أكثر من 
ألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وا وكذلك من جمموعة من املؤسسات األكادميية، طرفاً

 .واملنظمات غري احلكومية
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  :مكني املشاركني يف االجتماع مما يلي لتوتبلورت فكرة هذا النظام نشأتقد و  - ٥
بكل ما  املعلومات األساسية لالجتماع على مجيع الوثائق ووثائق إلكترونياًاحلصول   )أ(

   لغات األمم املتحدة الرمسية؛تكون متاحة به من
، مبا يف ذلك ورقات الوثائق اليت تصدر أثناء الدورةكل  على كترونياًإلاحلصول   )ب(

  لغات األمم املتحدة؛بكل ما تكون متاحة به من، االجتماعات ومشاريع التقارير غرف

  إىل األمانة؛كترونياً إل وتقدميها إعداد ورقات غرفة االجتماعات  )ج(
 االطالع على اجتماعات أفرقة االتصال، وعلى االجتماعات اجلانبية األخرى   )د(

  .عالنات اإلدارية واإلثوخمتلف األحدا
 بالرباجميات ب حممول جمهز سلفاًو حباسوسوف تزود حكومة قطر كل واحد من املشاركني -٦

 مساعدة املشاركني الذين يستعملون حواسيبهم وميكن أيضاً. الضرورية ألغراض االجتماعات الالورقية
الترتيبات لتوفري فريق وجتري . اخلاصة بتجهيز تلك احلواسيب الشخصية احملمولة بالرباجميات الضرورية

كمعاونني يف غرف االجتماعات لتقدمي املساعدة متفرغ من اخصائيي تكنولوجيا املعلومات للعمل 
  .اقتضت الضرورة إذا الفورية للمشاركني أثناء استخدامهم للنظام وحل املشاكل

ظام  من ن كبرياً وتدرك احلكومة القطرية وأمانة األوزون أن هذه املبادرة متثل تغرياً -٧
وثائق  من ناحية إدارة ال هاماً ثقافياًاالجتماعات التقليدية القائمة على الوثائق الورقية وتتطلب حتوالً

 األطراف على دعم هذه املبادرة وتلتمسان منها ، واألمانةوتشجع حكومة قطر .وتسيري االجتماعات
بتكاتفنا حندث "هذا االجتماع  وميثل شعار .املوافقة والصرب حىت يكتب هلذه التجربة الرائدة النجاح

، بالعمل املتكاتف، يستطيعون أن وال شك أن املشاركني. هذه الروح أصدق متثيل "التغيري الفارق
 . يف العاملىحتذ ي إجيابياًيضعوا معايري جديدة  لتسيري اجتماعات األمم املتحدة وخيتطوا منوذجاً

يسترشد به  لتكون مبثابة دليل الرئيسية للنظاماخلصائص  تفاصيل ة وتعرض يف هذه املذكر -٨
وترد يف مرفق هذه املذكرة جمموعة من األسئلة اليت قد يطرحها مستعملو النظام   .املشاركون

 .واإلجابات عليها

  النظام الالورقياستخدام   - أوالً

  عملية التسجيل واحلصول على احلواسيب احملمولة  - ألف
  بطاقة اهلوية، يسلم كل مشارك أيضاًتسلموبعيد أثناء عملية التسجيل يف مكان االجتماع،  -٩

وخيصص له اسم مستخدم، ،  بالذاكرة الوميضيةقرص ختزين بالرباجميات، و سلفاً جمهزاً حمموالًحاسوباً
احلواسيب احملمولة؛ إعادة االجتماع يتعني انتهاء وعند . وكلمة مرور للدخول إيل النظام واستخدامه

وميكن للمشاركني الذين .  بالذاكرة الوميضيةتخزيناالحتفاظ بأقراص الللمشاركني  بيد أنه ميكن
ويقوم معاونو . استخدامها للدخول إىل النظام واستخدامهيستعملون حواسيبهم احملمولة اخلاصة 

جتهيز احلواسيب بالرباجميات املطلوبة، ومناقشة مستوى يف تكنولوجيا املعلومات مبساعدة املشاركني 
  .اخلدمات الوظيفية الىت تتاح هلم
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  ى نظام االجتماعات الالورقية والدعم املقدم لهالتدريب عل  -ءبا
 للعملالالورقي تدفق الدريب على تشغيل نظام وفري تبيان عملي وتعروض املقرر تنظيم ومن   - ١٠
أثناء الفترة الصباحية من كما ستقدم هذه العروض مبكان انعقاد االجتماع، نوفمرب / تشرين الثاين١٥يف 

أخصائيي وسيكون أعضاء الفريق املتفرغ من . عمكان االجتمايف  ،اليوم األول من كل اجتماع
 . ملساعدة املستعملني كلما دعت الضرورةموجودين يومياًتكنولوجيا املعلومات 

  بك احملمولوبك الشخصي أو حاسوبدء تشغيل النظام يف حاس  - جيم
صفحة "حتمل اسم ب احملمول املوزع على املشاركني أيقونة واحلاسشة شاوتوجد على   - ١١

وباإلضافة . ل إىل النظام، ميكن استعماهلا للدخو١شبيهة باأليقونة املبينة يف الشكل " ؤمترىل املإاملدخل 
حواسيبهم احملمولة اخلاصة، ميكن استخدام  بالنسبة للمشاركني الذين يستعملون ، وخصوصاًإىل ذلك
  . أي متصفح  للدخول إىل النظام يف مكان انعقاد االجتماع يفunepserver://http/العنوان 

 

  

   الالورقي أيقونة الدخول إىل نظام االجتماع-١لشكل ا

يف  كما تظهر النظام الصفحة الرئيسية للمؤمترسيعرض لدى بدء تشغيل النظام للمرة األوىل، و  - ١٢
شاركني اختيار االجتماع املعني الذي يودون االطالع على ومن هذه الصفحة ميكن للم. ٢الشكل 

  .وال ميكن للمشارك أن يطلع إال على وثائق االجتماعات اليت يشارك فيها. ثائقهو

  

  

  

  
  
  

   الصفحة الرئيسية للمؤمتر-٢لشكل ا
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  ةممعاحلصول على الوثائق امل  - دال
ى النحو الذي ورد وصفه خيتار املشاركون االجتماع الذي يودون االطالع على وثائقه، عل -١٣

، كما هو مبني من الفئات التاليةثنتني أو أكثر يف الفرع أعاله، وعندها جيدون أن الوثائق مقسمة إىل ا
، وثائق ما قبل الدورة، وثائق معلومات أساسية، جتماعاالإعالنات، ورقات غرفة : ه أدنا٣يف الشكل 

ئة الوثائق اليت يودون استعراضها وذلك باختيار وبإمكان املشاركني اختيار ف. عروض ومشاريع تقارير
  .على الشاشةاملعروض املطلوبة باختيار عنوان الوثيقة املؤشر املناسب، مث الستعراض وثيقة معينة 

 بلغات األمم ،، ووثائق ما قبل الدورة ومشاريع التقاريروتعرض ورقات غرفة االجتماع -١٤
 .ئق باللغة اليت يفضلوا  باختيار املؤشر املناسبوحيصل املشاركون على الوثا. املتحدة الرمسية الست

  بلغات األمم املتحدة الرمسية الستستعرض ، ووثائق ما قبل الدورة ومشاريع التقارير ورقات غرفة االجتماع -٣الشكل 

   يف ذلك اإلعالنات، إىل األمانةتقدمي ورقة غرفة اجتماع أو أي وثيقة أخرى، مبا  - هاء
تعيني شخص واحد يكلف مبهمة تقدمي الوثائق، مبا يف ذلك ورقات غرفة يقوم كل طرف ب -١٥

مث حيدد للشخص املعني اسم مستخدم خاص وكلمة . االجتماعات، والعروض واإلعالنات إىل األمانة
وميكن جلميع أعضاء أي وفد واحد . مرور يستطيع بواسطتهما تقدمي الوثائق إىل األمانة نيابة عن وفده

الذي يستطيع هو  اخلاصة م املراد تقدميها إىل األمانة، غري أن الشخص املعني وحده استعراض املواد
صفحة إطار التسهيالت املعروضة يف عرب مع األمانة راسل وإدارة تلك الوثائق والت) أو حتميل(تقدمي 
، على ٤وتبني الوصلة الواردة  يف الشكل .  السم البلد أو املنظمة وتأيت تسمية الوصلة تبعاً.الوثائق

سبيل املثال، الوصلة اليت ستستخدمها احلكومة القطرية لتقدمي ورقات قاعة االجتماعات والوثائق 
  .األخرى

مشتركة، يتعني ويف احلاالت اليت تود فيها جمموعة من األطراف تقدمي ورقة غرفة اجتماع   -١٦
أن تتأكد من أن من  ال بد هلا ،ولذا.  يقوم بتقدمي تلك الورقة إىل األمانة واحداًعليها أن تعني طرفاً

ويتم هذا عادة بإدراج .  املشاركة يف الورقة املعنيةحمتويات تلك الورقة تظهر القائمة الكاملة لألطراف
  .املعلومات يف عناوين الورقة
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   والعروض اإليضاحية واإلعالنات، مبا يف ذلك ورقات غرفة االجتماع أية وثائق إىل األمانةقدميخاصة بت وصلة – ٤الشكل 

  صالأفرقة االت  -واو 
. سوف يتم، لدى تشكيل أفرقة االتصال، ختصيص أماكن عمل خاصة بأعضاء هذه األفرقة  - ١٧

 فريق معين سوف جيد يف مكان ، فإنّ من حيضر اجتماعاتومبا أنّ هوية األعضاء غري معلومة مسبقاً
 لشؤون تكنولوجيا املعلومات يتوىل إضافة امسه إىل جمموعة املستعملني املسموح هلم االجتماع مساعداً

  .باإلطّالع على الوثائق اليت قد ينتجها الفريق
األمانةَ إذا أرادوا بتسمية  من بينهم، أو واحدبتسمية أعضاء فريق االتصال ال بد من قيام و  - ١٨

  .رير وإدارة أية وثائق ينتجواذلك، لتجهيز وحت

  طلب املساعدة من مكتب املساعدة  -زاي 
غرف داخل وخارج متاحاً طيلة اجللسات سوف يكون فريق من تقنيي تكنولوجيا املعلومات   - ١٩

الوة  على وع .من أمور تقنيةإليه   لكي يقدم الدعم ويساعد املشاركني يف كل ما حيتاجوناالجتماع
  ".My Helpdesk" الوصلة املسماةعرب أن يطلبوا املساعدة ذلك، جيوز للمستعملني 

  بني املشاركنيتبادل الوثائق   -حاء 
 شاركعندما يرغب مشاركان اثنان أو أكثر من وفود منفصلة يف العمل معا على وثيقة أو يف ت  - ٢٠

 إىل موظفي دة، طلباًوثيقة فيما بينهم، يكون بوسع أي منهم أن يقدم، عرب نظام دعم مكتب املساع
هذه يف املشاركني أو األطراف من سيكون مشموالً من أمساء يبني خدمات تكنولوجيا املعلومات 

ال يطّلع عليه وال يلجه إالّ ، خاص م، مشتركوسوف يخصص هلذه اموعة حيز عمل . اموعة
  ".Shared Workspace"وميكن الوصول إىل امللف املشترك عن طريق وصلة . هؤالء املستعملون

  معلومات إضافية وبيانات االتصال  - ثانياً
: وقع الشبكي التايللالطّالع على املزيد من املعلومات عن النظام، يرجى زيارة امل  - ١٢
/com.qatarozone.www://http صال بأمانة األوزون على الربيد اإللكتروين التايلأو االت :

org.unep@OzoneInfo.  
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  املرفق
  أسئلة وأجوبة

  على حاسوب حممول؟كيف أستطيع احلصول   : س
 معك شارتك  تكنولوجيا املعلومات حامالًخدماتالتوجه إىل مكتب بعد التسجيل، يرجى   : ج

وسوف حيصل كل مشارك على . وهويتك للحصول على حاسوب حممول خاص باالجتماع 
لى  عف حيصل كل مشارك أيضاًووس. حاسوب حممول يتعين عليه إعادته يف اية االجتماع 

  .االجتماعبعد انتهاء يستطيع االحتفاظ به بالذاكرة الوميضية ختزين قرص 

  كيف أحصل على كلمة السر؟  : س
 مرورلدى استالم احلواسيب احملمولة، سوف حيصل كل مشارك على اسم مستخدم وكلمة   : ج

  .روريرجى التكتم على اسم املستخدم وكلمة املو. تكنولوجيا املعلوماتخدمات من مكتب 

  هل بإمكاين استخدام حاسويب احملمول اخلاص؟  : س
نعم، ولكن احلواسيب احملمولة اخلاصة باملؤمتر سبق جتهيزها لكي توفّر اخلدمات الالزمة؛   : ج

وحنن .  بصورة آليةلن يكون بوسع حاسوبك احملمول اخلاص ترتيل الوثائق اجلديدة ولألسف
، لعمللغري الورقي تدفق الاملؤمتر من أجل الولوج إىل نظام نوصي باستخدام حوسيب 

  .تقدمي ورقات غرفة اجتماعوالسيما بالنسبة ملن يرغب من املشاركني يف 
وإذا قررت استخدام حاسوبك احملمول اخلاص، يرجى منك التأكّد من إحضار جهاز تعديل 

التوجه إىل مكتب مطلوباً منك وسيظل . اخلاص بك والصاحل لالستعمال يف قطرالطاقة 
  .رورتكنولوجيا املعلومات للحصول على اسم املستخدم وكلمة املخدمات 

يف من خارج مكان انعقاد املؤمتر للعمل غري الورقي تدفق الإىل نظام استطيع الوصول هل   : س
  الشرياتون؟فندق 

 باملؤمتر فإنّ الوثائق املوزعة سوف ترتل  خاصاً حمموالًال، ولكن إذا كنت تستخدم حاسوباً  : ج
وعالوة على . ىل احلاسوب وعندها ميكنك العمل على هذه الوثائق حيثما كنتإبصورة آلية 

 الذي ستحصل عليه عند ةالوميضيبالذاكرة خزين وثائق املؤمتر على قرص التذلك، ميكن ترتيل 
  .التسجيل

  ماذا أفعل إذا كانت لدي مشاكل تقنية؟  : س
ك إىل أحد أعضاء فريق يف غرفة االجتماعات الرئيسية، وهي قاعة الدفنة، يرجى إبالغ ذل  : ج

 وميكن أيضاً. الذين يكونون ظاهرين للعيان وميكن التعرف عليهم بسهولةالدعم التقين 
 كل يوم من تكنولوجيا املعلومات الذي سيكون مفتوحاً خدماتاالتصال مباشرة مبكتب 

  . مساًء٠٠/٨الساعة  إىل  صباحا٠٠/٨ًالساعة 
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  سيب املؤمتر احملمولة إىل خارج مكان انعقاد االجتماع؟هل سيكون مبقدورنا أخذ حوا  : س
 عن احلاسوب احملمول خالل مدة إقامتك أو إىل حني إعادته إىل نعم، ألنك ستكون مسؤوالً  : ج

  . تكنولوجيا املعلومات قبل مغادرتكخدماتمكتب 

  ؟هل بإمكان اجلميع االطّالع على ورقات غرفة االجتماع  : س
 أن يطلع على الوثائق ذات الصلة بذلك  معيناًيكون بوسع كلّ مشارك حيضر اجتماعاًنعم س  : ج

  .االجتماع

  ؟هل بإمكان أي شخص أن يقدم ورقة غرفة اجتماع  : س
  .، فقط الشخص املعين من كلّ وفد هو الذي بإمكانه أن يقدم ورقة غرفة اجتماعاتكال  : ج

  ؟املتاحة إلكترونياًريب مىت ميكننا االطالع على مواد التد  : س
:  الشبكي التايلعنوانمتاح على الللعمل غري الورقي تدفّق الدليل براجمية   : ج

/com.qatarozone.www://http.  

  هل ستكون هناك حصص تدريبية يف املوقع؟  : س
 إىل  صباحا٠٠/١٠ً مقررة من الساعة الشرياتون عروض إيضاحيةفندق سوف تقدم يف   : ج

 ، وسوف تقدم أيضا٢٠٠٨ًنوفمرب / تشرين الثاين١٥بعد الظهر من يوم  ٠٠/٥الساعة 
  .اجتماععروض يف أول صباح كلّ 

  كيف ميكنين إنشاء حيز عمل مشترك؟  : س
دليل يرجى الرجوع إىل . ميكنك ذلك بتقدمي طلب عرب وصلة الدعم اخلاصة مبكتب املساعدة  : ج

  .لالطالع على تفاصيل القيام بذلكاملتاح إلكترونياً  التدريب
  كيف أقدم ورقة غرفة اجتماعات؟  : س
 يرجى الرجوع إىل دليل التدريب. كوفد بلد" بوثائق"ميكنك ذلك بالنفاذ إىل الوصلة اخلاصة   : ج

  .لالطالع على تفاصيل القيام بذلكاملتاح إلكترونياً 
  ماذا لو ضاعت مين كلمة السر؟  : س
  .تكنولوجيا املعلومات للحصول على املساعدةخدمات رجى االتصال مبكتب ي  : ج

  ماذا لو ضاع مين حاسويب احملمول؟  : س
 قد عثر عليه يرجى إبالغ ذلك إىل األمانة وإىل مكتب اخلدمات ملعرفة ما إذا كان أحد  : ج

  .الضرورة سوف يتم تدوين حمضر ذا الشأن لدى الشرطةوعند . وسلّمه
  .org.unep@ozoneinfo :إذا كانت لديك أسئلة أخرى، يرجى إرساهلا بالربيد اإللكتروين إىل العنوان التايل

_______________  


