مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين 2016
مذكرة إعالمية  -املسألة 2
آذار/مارس ٢٠١٦

أوالً  -مقدمة
 - 1س يعقد األم ن الع ا  ،ألول م رة عل اإلط ال  ،م ؤمتر قم ة ع املي للعم ل اإلنس اين،
ي يمي  23و  24أي ار/م ايي يف إس بوليل ،تركي ا .وس يقعقد امل ؤمتر عل أعل مس ،ي ،
وسيجمع اجمل،مع العاملي قاطلة م أج ل ال،أكي د جم داا عل تض امووا م ع الش عي املض رورة
باألزمات ،وال،زاموا اجلماعي حني اللشرية .ويف إسبوليل ،سيعل قااة الع ا والق ااة احمللي ي،،
الذي ميثلي ،احلكيمات ،واألعمال ال،جاري ة ،واجمل،م ع امل دين ،م ع جه ات أخ ر  ،ع اخت اذ
إجراءات ملميسة ،ويقبعي ،عل أنفسهم ال،زام ات بإهن اء الزناع ات ،وال،خفي م املعان اة
واحلد م املخاطر .وسيكي ،مؤمتر القمة أيضا مبثاب ة مو ل،ل اال اخل ات وإب راز االب،ك ارات
وأفضل املمارسات.
 - 2وتق د ه ذ امل ذكرة معليم ات مس ،كملة ع عملي ة توظ يم م ؤمتر القم ة الع املي.
فللحصيل عل مزيد م املعليم ات ،يرج الرج ي إىل املس ألة  1املعوين ة ”ترتيبات بشان
مؤمتر القمة العتملي للعمل اإلنستين“ ،الصاار يف  25كاني ،الثاين/يواير  ،2016عل امليق ع
ال،ايل.www.worldhumanitariansummit.org :
وسيص در ع م ؤمتر القم ة م يجز لل رسي  ،وه ي وثيق ة ال،زام ات بالعم ل تض م اإلعالن ات
املولثقة ع مؤمتر القمة .وسيصدر أيضا تقرير لألمن العا ع ن،اسج مؤمتر القمة ،وفق ا لق رار
اجلمعية العامة .106/70

ثانيا  -جدول األعمال املؤقت وبرنامج العمل
 - 3لالطال عل املزيد م املعليمات ،يرج الرجي إىل مشرو ال نامج

املرفق.

 - 4اجتمتعت املتئدة املساتدررة للقاتةة الرفيعاي املساتى  :سيش مل م ؤمتر القم ة ع داا
م اج،ماعات املاسدة املس،ديرة للقااة الرفيعي املس،ي  .وسيف تعقد هذ الدورات يف نف
اليق ت ك ل ي ي  .وس ،كي ،اج،ماع ات املاس دة املس ،ديرة للق ااة الرفيع ي املس ،ي تفاعلي ة
وم،ع داة اجله ات املعوي ة ببليع ،ها ،وس يف هت دف إىل حش د ال دعم واالل،زام ات ل دعم
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املسؤوليات األساسية املليوة يف خبة العمل م أج ل اإلنس انية .وس،ش مل اج،ماع ات املاس دة
املس،ديرة للقااة الرفيعي املس،ي سلع ( )7اورات ،وهي ما يلي:
(أ)

إظهار القيااة السياسية ملوع نشي الزناعات وإهناسها

( ) تغيري حياة الواس م مرحلة تقدمي املعينة إىل مرحلة القضاء عل العيز
(ج)

متييل املساعدة اإلنسانية  -االس،ثمار يف اإلنسانية

(ا)

عد ترك أحد م،خلفا ع الركب  -ال،زا مبعاجلة ال،شريد القسري

(ه )

ال،مسك بالقياعد اليت تصي ،اإلنسانية

(و )
ببر خم،لفة
(ز)

ال،ص دي للك يار البليعي ة وتغ ري املو ا  -إاارة املخ اطر واألزم ات
الوساء والف،يات  -حفز العمل م أجل حتقيق املساواة بن اجلوسن

 - 5وس،كي ،مدة انعقاا كل اج،ما ماسدة مس ،ديرة س اع،ا ،،وس يف تك ي ،م،ماش ية
م ع إح د املس ؤوليات األساس ية يف خب ة العم ل م أج ل اإلنس انية .وس يكي ،ل د ك ل
اج،م ا م اج،ماع ات املاس دة املس ،ديرة جمميع ة م االل،زام ات األساس ية ال يت جي يز أ،
تع،مدها اجلهات املعوية طيعاً .وس،ش كل اج،ماع ات املاس دة املس ،ديرة فرص ة أم ا م ا يق ر
م  30إىل  50فرااً م الق ااة لإلع ال ،ع ال،زام ات ملميس ة إزاء خب ة العم ل م أج ل
اإلنس انية .وس يف ت درج االل،زام ات األخ ر يف وثيق ة االل ،زا امل،علق ة باخت اذ إج راءات.
أم ا االل،زام ات األساس ية ومن اذج االل،زام ات امل،ص لة بك ل اج،م ا م اج،ماع ات املاس دة
املس،ديرة ،فس يف ت ،ا عل امليق ع الش لكي للم ؤمتر الع املي للعم ل اإلنس اين ،يف  24آذار/
مارس .وقد جر متديد امليعد الوهاسي احملدا للمشاركن لإلع را ع اه،م امهم باملش اركة
يف أحد اج،ماعات املياسد املس،ديرة إىل  24آذار/مارس .وسيف ت،ا قريلا عل ميقع م ؤمتر
القمة العاملي للعمل اإلنساين عل اإلن،رنت تفاصيل بشأ ،جهات ال،وسيق احمل داة لك ل ماس دة
مس،ديرة للقااة الرفيعي املس،ي .
 - 6الدورات االس،ثواسية :وسيشمل مؤمتر القمة أيضا عدااً م الدورات االس ،ثواسية ت وظم
يف اج،ماعات بشأ ،عدا م اجملاالت املياضيعية .وس،شمل الدورات االس ،ثواسية مخس ة عش ر
ميضيعا ،هي ما يلي:
(أ)

العمل اإلنساين الذي يركز عل اإلنسا،

( ) األشخاص ذوو اإلعاقة يف العمل اإلنساين
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(ج)

ال،مييل االج،ماعي اإلسالمي

(ا)

ال،ثقي

يف حاالت البيارئ

(ه )

االس،جابة لألزمات الصحية العاملية
املعين باألزمة احلضرية العاملية

(و)

ال،حال

(ز)

متكن الشلا
العاملي لإلبدا اإلنساين

( )

ال،حال

(ط)

امللاائ اإلنسانية

(ي)

اهلجرة

(ك)

املشاركة الديوية

(ل)

الربط بن األعمال ال،جارية

()

شلكة املوظمات اإلقليمية للعمل اإلنساين

()،

وساسط اإلعال واالتصاالت يف األزمات

(س) إاارة املخاطر والضع

عل الصعيد العاملي

 - 7والدورات االس،ثواسية تدعم أيضا خب ة العم ل م أج ل اإلنس انية ،وه ي أيض ا ذات
ط ابع أكث ر مياض يعية ،وهت دف إىل إط ال مل اارات حم داة .وتعق د ال دورات االس ،ثواسية
بأشكال خم،لفة ،لكوها س،عقد ملدة ساعة واحدة ،وسيشمل كل موها فريقا م س ،ة إىل مثاني ة
م ،كلمن ،ليعلو يا إط ال مل اارات حم داة .وس ي،م الس عي أيض ا إىل اإلع ال ،ع ال،زام ات
ملميس ة ب دعم ال دورة االس ،ثواسية ،حي س ي،ا املزي د م ال،فاص يل يف  24آذار/م ارس.
وس يف ت ،ا قريل ا عل ميق ع م ؤمتر القم ة الع املي للعم ل اإلنس اين عل اإلن،رن ت تفاص يل
بشأ ،جهات ال،وسيق احملداة لكل ماسدة مس،ديرة للقااة الرفيعي املس،ي .

ثالثا  -اجلزء امل،علق بالقااة
 - 8وسيخصص اجلزء امل،عل ق بالق ااة لرؤس اء ال دول واحلكيم ات فق ط .وسيش كل ه ذا
فرص ة للق ااة إلظه ار ق درهتم القيااي ة العاملي ة ،وتض اموهم م ع الش عي امل ،أثرة ،وحش دهم
الدعم خلبة العمل م أجل اإلنسانية.
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رابعا  -توظيم أنشبة ميازية ومعارض وسي
-9

اب،كارية:

األنشبة امليازية :تعقد عل مد ف،رة الييمن ملؤمتر القمة يف مركز لبفي

كرياار.

(أ) سيف توفذ أنشبة ميازية ملخ،ل اجلهات املعوي ة م أج ل توظ يم جلس ات
إحاطة ،وحلقات اراسية وحلقات عمل ،وحلقات نقاش ،ب ال،يازي م ع اإلج راءات الرسيس ية
ملؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين.
( ) وجي ب أ ،تس لم مجي ع البلل ات امل،علق ة باألنش بة امليازي ة ع اإلن،رن ت.
وجتري حاليا عملية اس ،عراض ش املة الخ،ي ار باألنش بة امليازي ة لض ما ،حتقي ق متثي ل م،و ي
وتياز ،جغرايف ،مع إعباء األوليية لألنشبة اليت توظم عل أساس مش،رك ب ن جه ات معوي ة
م،عداة .وسيغلق با تسلم البللات امل،علقة باألنشبة امليازية يف  26ش لاط/ف اي ر .2016
وسيف يللّغ مقدمي البللات الذي يقع عل يهم االخ،ي ار يف مو،ص آذار/م ارس .وللحص يل
عل مزي د م املعليم ات بش أ ،األنش بة امليازي ة ،يرج زي ارة امليق ع ال ،ايل:
.sideevents@whsummit.org
 - 10معرض مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين:
س يلدأ املع رض يف  22أي ار/م ايي وخ الل ف ،رة ي يمي القم ة ،يف مرك ز إس بوليل
للمؤمترات.
(أ) ومع رض م ؤمتر القم ة الع املي للعم ل اإلنس اين مك رس لع رض أعم ال
احلكيمات واملوظمات ،واليكاالت ،والشركات ،واملؤسسات األخ ر  ،ومو،جاهت ا وبراجمه ا،
اعما للعمل اإلنساين.
( ) وسيكي ،املعرض مف،يحاً للمشاركن املس جلن ،يف الف ،رة م  22إىل 24
أيار/مايي عل الوحي ال،ايل:
األحد 22 ،أيار/مايي ،2016 ،م الساعة  09/30إىل الساعة 18/00؛
االثون 23 ،أيار/مايي  ،2016م الساعة  10/30إىل الساعة 19/45؛
الثالث اء  24أي ار/م ايي  ،2016م الس اعة  09/00إىل الس اعة 17/00؛(ه ا املىاقي ا
ختضعة للتغيري)
(ج) س ،كي ،هو اك تك الي مرتلب ة ب،وظ يم املع ارض م جان ب احلكيم ات
واملوظمات احلكيمية الدولية ،والش ركات واهليئ ات ،واملؤسس ات ،واملوظم ات غ ري احلكيمي ة
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الدولي ة ،والقب ا اخل اص ،والكيان ات .وس ييفَّر نظ ا رعاي ة لع دا حم دوا م املوظم ات،
لإلعفاء م رس ي املع رض عل أس اس ك ل حال ة عل ح دة .ول يلّل غ بال،ك الي املرتلب ة
ب املعرض إال امل،ق دمي ،الو اجحي ،،وذل ك عو د امليافق ة عل طلل اهتم حبل يل مو،ص
آذار/مارس .2016
(ا) وسيف تغلق عملية الوظر يف البللات امل،علقة ب املعرض يف  26ش لاط/ف اي ر
 .2016وجت ري حالي ا عملي ة اس ،عراض ش املة الخ،ي ار العارض ن .وس يف يلل غ مق دمي
البلل ات ال ذي يق ع عل يهم االخ،ي ار يف مو،ص آذار/م ارس .وللحص يل عل مزي د م
املعليمات ع املعرض ،يرج زيارة امليقع ال،ايل.expo@whsummit.org :
 - 11سي

االب،كارات:

(أ) س يف تش مل س ي االب،ك ارات مل،ك رات ومل،ك ري يقيم ي ،بلي ا،
ال،بليق ات العملي ة لالب،ك ارات ،واملو،ج ات اجلدي دة أو احملس وة ،واخل دمات ،والعملي ات ال يت
تسهم يف فعالية العم ل اإلنس اين .وس يجري ال،ركي ز بيج خ اص عل االب،ك ارات الص غرية
ذات األثر الكلري واملقدمة م اجمل،معات احمللية املمثلة متثيالً ناقصاً.
( ) وسيكي ،معرض االب،ك ارات مف،يح اً للمش اركن املس جلن ،يف الف ،رة م
 23إىل  24أيار/مايي ،عل الوحي ال،ايل:
اإلثون 23 ،أيار/مايي  ،2016م الساعة  10/45إىل الساعة 19/30؛
الثالثاء  24أيار/مايي  ،2016م الساعة  09/00إىل الساعة 17/00؛
(ه املىاقي ختضعة للتغيري)
(ج)

ول تفرض أي رسي عل املعرض يف سي االب،كارات.

(ا) وسيف تغلَق عملية الوظر يف البللات امل،علقة ب املعرض يف  26ش لاط/ف اي ر
 .2016وجت ري حالي ا عملي ة اس ،عراض ش املة الخ،ي ار املل،ك رات .وس يف يلل غ مق دمي
البلل ات ال ذي يق ع عل يهم االخ،ي ار يف مو،ص آذار/م ارس .ولالط ال عل مزي د م
املعليمات ع سي االب،كارات ،يرج زيارة امليقع ال،ايل.innovate@whsummit.org :

خامسا  -املشاركي،
سيف يعقد مؤمتر القمة باع،لار مل اارة ،وحت ت رساس ة األم ن الع ا لألم م امل،ح دة.
وسيف تيج الدعية حلضير القمة إىل ما يقر م  5 000مشارك ميثلي ،ق ااة الع ا م
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احلكيم ات ،واألعم ال ال،جاري ة ،وموظم ات املعين ة ،واجمل،م ع امل دين ،واجمل،مع ات احمللي ة
املضرورة ،واملوظمات الديوية والزعماء الديويي ،،واملوظمات غ ري احلكيمي ة اليطوي ة والدولي ة،
واألوس اط األكااميي ة ،وجم،مع ات الش ،ات ،والش لا  .وس يف يعق د امل ؤمتر عل أعل
مس،ي  ،وسيشمل رؤساء الدول أو احلكيم ات .وس يكي ،ب ا املش اركة يف القم ة مف،يح ا
أما اجلهات ال،الية:
 - 12الدول األعضاء واملراقلي ،وغريهم
سيكي ،مؤمتر القمة مف،يحا أم ا مجي ع ال دول األعض اء وامل راقلن يف األم م امل،ح دة،
فضال ع املوظم ات احلكيمي ة الدولي ة والكيان ات األخ ر امليجه ة إليه ا اع يات ااسم ة م
اجلمعية العام ة للمش اركة بص فة مراق ب يف اورات وأعم ال مجي ع امل ؤمترات ال يت تعق د حت ت
رعاي ،ها .ويقو،ظ ر أ ،تك ي ،املش اركة عل أعل مس ،ي  .وق د وقجه ت رس اسل ال دعية يف
أواس ل ك اني ،الث اين/يو اير  .2016وس يكي ،حج م وف يا ال دول األعض اء مقص يرا عل
 11شخصا .ونظرا لض يق احلي ز ،س يخ،ل ع دا املقاع د احمل داة يف ك ل اورة .وعل وج
ال،حدي د ،فلالوس لة إىل اجللس ات العام ة ،س يف يق،ص ر حج م اليف د عل أربع ة مس ؤولن.
وس يف يق د يف اليق ت املواس ب مزي د م املعليم ات ع ترتيل ات اجلل يس يف اج،ماع ات
املاسدة املس،ديرة للقااة الرفيعي املس،ي والدورات االس،ثواسية.
 - 13مؤسسات موظيمة األمم امل،حدة و شركاؤها
ال دعية ميجه ة إىل اليك االت امل،خصص ة واملوظم ات ذات الص لة ،وص واايق األم م
امل،ح دة وبراجمه ا ،وأعض اء اللجو ة الداسم ة املش ،ركة ب ن اليك االت ،واللج ا ،اإلقليمي ة
واألعض اء املو،س لن إليه ا ،واملؤسس ات املالي ة الدولي ة واإلقليمي ة ،واجله ات املعوي ة األخ ر ،
للمشاركة بوشاط يف مؤمتر القم ة .ويقو،ظ ر أ ،تك ي ،املش اركة عل أعل مس ،ي  .وس ،قد
املعليمات امل،علقة حبجم اليفيا يف اليقت املواسب.
 - 14اجلهات املعوية األخر
سيكي ،مؤمتر القمة مف،يحا أما ممثلي املوظمات غ ري احلكيمي ة وغريه ا م اجله ات
املعوي ة ،مب ا يف ذل ك اجمل،مع ات احمللي ة امل،ض ررة ،والش لا  ،والزعم اء ال ديويي ،،والقب ا
اخلاص ،الذي ال ي،م،عي ،مبركز اس،شاري ل د اجملل االق،ص ااي واالج،م اعي .وس يجري
اخ،ي ار اجله ات املعوي ة مجيعه ا عل أس اس عملي ة ترش ي  .وس يف تيج رس اسل اع ية إىل
املش اركن املرش حن يف أواس ط آذار/م ارس .وس يف خت،ل أحج ا اليف يا ،وس ،للغ
املعليمات امل،علقة بذلك يف اليقت املواسب.
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 - 15رعاية املشاركن
س يقجري م ؤمتر القم ة الع املي للعم ل اإلنس اين ،وحكيم ة تركي ا ترتيل ات لرعاي ة
مشاركة الدول األعضاء وغريها م اجلهات املعوية م أقل الللدا ،منياً .وس يف مت و الرعاي ة
عل أساس كل حالة عل حدة.
وأمانة مؤمتر القمة الع املي للعم ل اإلنس اين تش جع اجله ات املاحن ة عل تق دمي أم يال
إضافية لدعم رعاية ممثلن إضافين م الدول األعضاء ،وغريها م اجلهات املعوية .ولالط ال
عل مزي د م املعليم ات بش أ ،كيفي ة املس ا ة ،يرج زي ارة امليق ع ال ،ايل:
.sponsor@whsummit.org
وس يكي ،مجي ع املش اركن اآلخ ري مس ؤولن ع تغبي ة تك الي
اخلاصة هبم.

الس فر واإلقام ة

سااسا  -بيانات اجللسات العامة ،وال،رمجة الشفيية ،واليثاسق
 - 16األمن العا لألمم امل،حدة مل،ز جبعل مؤمتر القم ة الع املي للعم ل اإلنس اين خالي ا م
انلعاثات الكربي .،وبواء عل ذلك ،سيف تقد اخلدمات م او ،وث اسق مبليع ة ،ويش جع
مجيع املشاركن عل جتوب تيزيع مياا مبليعة .وميك أ ،ت،ا مجيع الليان ات ال يت يص درها
املشاركي ،وغريها م املياا إلك،رونيا عل امليقع الشلكي ملؤمتر القمة العاملي للعم ل اإلنس اين
ال،ايل.www.worldhumanitariansummit.org :
 - 17س يف تق د خ دمات ال،رمج ة الش فيية للم داخالت امل دىل هب ا يف أي م اللغ ات
الرمسي ة لألم م امل،ح دة ،وك ذلك م اللغ ة ال،ركي ة إىل اللغ ات الرمسي ة املعم يل هب ا يف
األمم امل،حدة .
 - 18أما بالوسلة للدول واملراقلن لد اجلمعي ة العام ة املش اركن ،ف إ ،ال،س جيل يف قاسم ة
امل ،كلمن س يكي ،عل أس اس قاع دة األوليي ة باألس لقية ،ووفق اً لل وتيك يل الع ريف ال ذي
تقعب مبيجل األوليية إىل رؤساء الدول أو احلكيمات ،يليهم رؤساء اليف يا اآلخ رو .،فعل
ممثل ي ال دول وامل راقلن ل د اجلمعي ة العام ة املش اركن ،ال راغلن يف ال،س جيل يف قاسم ة
امل ،كلمن يف اجللس ات العام ة امل،علق ة بإعالن ات ال دول األعض اء واجله ات املعوي ة األخ ر ،
االتصال بفر شؤو ،اجلمعية العام ة (الغرف ة  ،S-3082اهل ات )212( 963 -3783؛ أو إرس ال
رس الة بال ي د اإللك ،روين إىل العو يا ،ال ،ايل  ،: poliakova@un.orgم ع نس خة إىل
.:muturi@un.org
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 - 19ول،يسري أقص قدر م املش اركة ض م اليق ت الض يق امل ،ا  ،يولغ أال يزي د ط يل
الليانات املقدم ة يف اجللس ة العام ة لإلعالن ات ع ث ال اق اسق .وس يف ت ،ا الليان ات ال يت
يديل هبا رؤساء الدول ،واحلكيمات ،واملمثلي ،الرفيع ي املس ،ي لس اسر اجله ات املعوي ة ،عل
امليقع الشلكي ملؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين عود اخ،،ا مؤمتر القمة.
 20ووفقاً للممارسة امل،لعة يف مؤمترات األمم امل،حدة السابقة ،ف إ ،اليث اسق الرمسي ة مل ؤمتر
القم ة س،ش مل اليث اسق الص اارة قل ل انعق اا امل ؤمتر .وس ،،ا اليث اسق جبمي ع اللغ ات الرمسي ة
الست لألمم امل،حدة .ووفقا للممارسة امل،لعة يف م ؤمترات األم م امل،ح دة الس ابقة ،ف إ ،تقري ر
األم ن الع ا ال ذي سيص در يف أعق ا م ؤمتر القم ة سيش مل ن ،اسج م ؤمتر القم ة وفق ا لق رار
اجلمعي ة العام ة ،106/70وس يف تقض م م يجزات اإلج راءات يف م يجز يع د ال رسي ،
وسيكي ،م،احاً خالل إجراءات مؤمتر القمة ،باللغة اإلنكليزية فقط.
 - 21وس يف تيض ع لليف يا موص ات لليث اسق خ ارج قاع ات امل ؤمتر .وس يجهز الب ابق
األرضي م مركز امل ؤمترات بص واايق بري د حتم ل أمس اء ال دول .وييج ان،ل ا اليف يا إىل أ،
ص واايق اليث اسق امل ذكيرة ه ي خمصص ة حص را ل،يزي ع اليث اسق الرمسي ة الص اارة ع امل ؤمتر،
وال يولغي اس،عماهلا ل،عميم أي أورا أو وثاسق أخر  .وسيق،صر تيزيع اليث اسق الرمسي ة عل
جمميع،ن اثو،ن لكل وفد ،وأعضاء اليفيا مدعيو ،إىل اصبحا أجهزهتم احملميل ة م،ض مو ًة
وث اسق م ا قل ل ال دورة .ومجي ع وث اسق امل ؤمتر م ،احة عل امليق ع الش لكي للم ؤمتر .وس ،قد
خ دمات البلاع ة بو اءً عل البل ب إىل أعض اء اليف يا ال ذي حي ،اجي ،إىل نقس مبليع ة
إض افية .وميك االط ال عل ييمي ة امل ؤمتر ،ال يت س ،ق،ا مو ها أيض ا نس مبليع ة بأع داا
حمدواة عل امليقع الشلكي للمؤمتر .وس،صدر ييمي ا وص لة ش لكية يف الييمي ة ت،عل ق ب ن امج
كل مواسلة جانلية للمؤمتر.
 - 22ويولغ ي أ ،تقق د اليف يا  30نس خة م بياناهت ا إىل مك ،ب مس اعدي خ دمات
االج،ماعات يف قاعة االج،ماعات .أما اليفيا الراغلة يف أ ،تقوشر بياناهتا عل امليق ع الش لكي
للمؤمتر ،فإهنا مدعية إىل ميافاة أمانة املؤمتر مق دما بلياناهت ا بال ي د اإللك ،روين ،وس يف يق د
املزيد م املعليمات يف ما ي،عل ق بالليان ات عل عو يا ،ال ي د إلك ،روين احمل دا .وأم ا بالوس لة
للدول واملراقلن ل د اجلمعي ة العام ة املش اركن ،ف إ ،ال،س جيل يف قاسم ة امل ،كلمن س يكي،
عل أساس قاعدة األوليية باألسلقية ،ووفقا لل وتيكيل العريف ال ذي تعب مبيجل األوليي ة
إىل رؤس اء ال دول أو احلكيم ات ،يل يهم رؤس اء اليف يا اآلخ رو .،ويف م ا ي،عل ق باجله ات
املعوية اآلخر  ،فسيف ت،يىل أمانة مؤمتر القم ة الع املي للعم ل اإلنس اين حتدي د امل ،كلمن م
بن املشاركن املسجلن.
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سابعا  -ال،رتيلات امل،علقة بقاعات االج،ماعات الثواسية
 - 23س يف ي ،ا ع دا م املس احات واملقص يرات لعق د اج،ماع ات ثواسي ة ب ن ال دول
األعضاء واجلهات املعوية األخر .
 - 24ويولغي إرسال طللات عقد االج،ماعات الثواسية بال يد إللك ،روين إىل العو يا ،ال ،ايل:
 ،emeetsm@un.orgعل أ ،يكي ،ميضي البلب هي”“BILATS
 .وسيف يصدر ال،أكيد الوهاسي بشأ ،حج ز مجي ع قاع ات االج،ماع ات قل ل ي ي م ميع د
االج،ما .
 - 25وملوع إجراء أكثر م حجز واح د للقاع ة نفس ها ،ال يققَ د طل ب احلج ز إال بياس بة
اليفد الداعي إىل عقد االج،ما الثواسي .وسيف تققلل طلل ات احلج ز لالج،ماع ات ال يت تلل غ
مدهتا  20اقيقة .وم الضروري أ ،حيدا يف مجيع البللات تاري كل اج،م ا وتيقي ، ،وأ،
ت،ضم البللات اسم اليفد اآلخر املشارك يف االج،ما الثواسي ومس،يا  .وس يقلذل ك ل جه د
ممك لإلبقاء عل مياعيد االج،ماعات امل،،الية لليف د نفس يف القاع ة نفس ها .وس ،كي ،ف ،رة
اوا اخل دمات م الس اعة  08/00ح ى الس اعة  ،20/00ي يمي  23و  24أي ار/
مايي .2016
ثاموا  -االع،م اا م قل ل املراس م وترتيل ات اليص يل لل دول األعض اء وامل راقلن
واملوظمات احلكيمية الدولية واليكاالت امل،خصصة
 - 26ت ،يىل ااس رة املراس م واالتص ال اع،م اا اليف يا الرمسي ة لل دول واملوظم ات احلكيمي ة
الدولية واألعضاء املو،سلن للجا ،اإلقليمية ،وكذلك اليك االت امل،خصص ة ،واملوظم ات ذات
الصلة ،بياسبة الوظا اإللك،روين احلايل eAccreditation ،امل،ا ع بياب ة  ،e-deleGATEوه ي
اللياب ة ) .(http://delegate.un.intوللحص يل عل االع،م اا ل د امل ؤمتر ،ي ،عن عل اليف يا
الرمسية أ ،متر ع بعثاهتا الداسمة/املراقِلة ومكاتلها يف نييييرك اليت سلق أ ،ج ر تس جيلها يف
نظ ا االع،م اا اإللك ،روي .واليف يا م دعية بق ية إىل ال،وس يق م ع بعثاهت ا أو مكاتل ها يف
نييييرك ل،قدمي طللات االع،ماا يف اليقت املواسب .وللحصيل عل معليم ات مفص لة بش أ،
إجراءات االع،ماا ،يقرج زيارة ميقع الداسرة عل الشلكة ).(www.un.int/protocol
 - 27وجيب عل وفيا املوظمات احلكيمية الدولية واألعضاء املو،سلن إىل اللجا ،اإلقليمي ة
أو اليك االت امل،خصص ة واملوظم ات ذات الص لة ال يت ل ي هل ا مكات ب يف نييي يرك ،وال يت
)16-04232 (A
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ترغ ب يف املش اركة يف امل ؤمتر أ ،ت،ل ع إج راءات االع،م اا احمل داة املوش يرة عل ميق ع ااس رة
املراسم واالتصال عل الشلكة ). (www.un.int/protocol
 - 28أم ا ب ا االع،م اا املس لق مل ؤمتر القم ة يف نييي يرك ،فس يف يف  ،للمس ،خدمن
املس جلن م اللعث ات أو املكات ب بياس بة نظ ا االع،م اا عل ش لكة اإلن،رن ت
) .(http://delegate.un.intوس يف تل دأ عملي ة االع،م اا وإص دار ش ارات امل ؤمتر إىل مجي ع
املشاركن املع،مدي يف إس بوليل يف الف ،رة م  18أي ار/م ايي وح ى الس اعة 12/00ظه را
م يي  24أيار/مايي .2016
 - 29واللعثات الداسمة أو املراقلة ومكات ب االتص ال م دعية بق ية إىل االس ،فااة م خي ار
االع،م اا املس لق يف نييي يرك .ون يا ت ذكري اليف يا ب أ ،تص اري ال دخيل جلمي ع كل ار
الشخص يات واليف يا ال ذي مت اع،م ااهم مس لقا (باس ،خدا ص ير فيتيغرافي ة س لق تق دميها
إلك،روني ا) س ،قبلع مس لقا ،وس ،كي ،ج اهزة ل،س ليمها إىل ممثل ي اليف يا يف مرك ز االع،م اا
ال ،ابع لألم م امل،ح دة يف إس بوليل ب دءا م  18أي ار/م ايي .وس يؤاي ع د تق دمي ص ير
فيتيغرافية عود ال،سجيل اإللك،روين إىل أ ،أعضاء اليف يا سيض برو ،إىل اليق يف يف ط ابير
طييل الل،قاط صير شخصية هلم يف مركز االع،ماا يف إسبوليل.
 - 30وس يف ي ،يىل عملي ة االع،م اا ب امليقع بالوس لة ليف يا ال دول واملوظم ات احلكيمي ة
الدولية واألعضاء املو،س لن للج ا ،اإلقليمي ة وك ذلك اليك االت امل،خصص ة واملوظم ات ذات
الصلة ،وح دة مراس م االع،م اا يف إس بوليل ،وذل ك يف مرك ز هيل ،ي ،للم ؤمترات الياق ع إىل
جان ب فو د ( ، Hilton Istanbul Bosphorusوعويان ه يCumhuriyet Caddesi Harbiye, :
.)Istanbul, 34367, Turkey
 - 31وس يف يقبل ب م اليف يا غ ري املع،م دة ال يت تس ع إىل احلص يل عل االع،م اا يف
ميق ع انعق اا امل ؤمتر تق دمي وث اسق تف يي أو رس اسل ترش ي حب يزهتم مش فيعة جب ياز س فر،
وتعلئة اس،مارة االع،ماا يف امليقع .وبعد قيا وح دة االع،م اا ال،ابع ة ل داسرة املراس م ب ال،حقق
م املعليمات وامليافقة عليها ،جييز ألعضاء اليف يا ال،يج إىل جو ا إص دار الش ارة اخلاص ة
باملؤمتر لكي جيري ال،قاط صيرة فيتيغرافية هلم.
 - 32واع،لارا م  16أيار/م ايي ،يولغ ي إرس ال مجي ع الرس اسل الرمسي ة ،مب ا يف ذل ك ق ياسم
اليف يا وامل ياا امل،ص لة مب ؤمتر القم ة ،بالف اك إىل وح دة االع،م اا ال،ابع ة ل داسرة املراس م يف
مراكز االع،ماا احملداة أعال  .وسيف ي،ا رقم الف اك ويوش ر عل امليق ع الش لكي ل داسرة
املراسم واالتصال ) ،(www.un.int/protocolيف ميعد ال ي،ج اوز  9أي ار/م ايي  .2016وميك
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أ ،حتص ل اليف يا أيض اً عل
ن ي يي يرك (.)1 212 963 7171

رق م الفاك

باالتص ال بداس رة املراس م واالت ص ال ف ي

 - 33وجري ا عل املمارس ة الس ابقة ،س يف ي زوا رؤس اء ال دول أو احلكيم ات ون يا
الرؤس اء ،وأولي اء العه د وأزواجه م ب،ص اري اخ يل كل ار الشخص يات ،ب دو ،ص يرة.
وسيزوا املودوبي ،عل مس،ي اليزراء وأزواجهم ب،صاري اخيل حتمل صيرة.
 - 34وس يف تس جل املف ارز األموي ة لكل ار الشخص يات املش اركة يف القم ة ،وت زوا
ب،صاري اخيل مواسلة للقمة م ااسرة السالمة واألم يف األمم امل،حدة.
 - 35وسيف خيص ص لك ل وف د ميث ل اول ة عض ياً ،فض الً ع الكرس ي الرس ييل ،وج زر
كيك ،ونييي ،واولة فلس بن ،واالحت اا األورويب ،أربع ة مقاع د يف قاع ة اجللس ات الرسيس ية
يف مركز املؤمترات.
 - 36وت ،يىل أمان ة م ؤمتر القم ة ش ؤو ،مش اركة اجله ات املعوي ة األخ ر بياس بة نظ ا
تس جيل عل اإلن،رن ت .وس يف يقرس ل راب ط تس جيل إىل مجي ع امل دعيي م ع رم ز رقم ي
للدخيل خاص بكل موهم ،ل،سهيل عملية االع،ماا وإصدار الشارات.
تاسعًا  -ال،رتيلات األموية
 - 37اليصيل إىل مركز إسبوليل للمؤمترات ومركز لبفي كرياار للمؤمترات
(أ) س يف يقغَل ق مرك ز إس بوليل للم ؤمترات ومرك ز لبف ي ك رياار للم ؤمترات
واملعارض أما اجلمه ير يف الف ،رة م ي ي اجلمع ة 20 ،أي ار/م ايي  2016ح ى ان ،هاء ف ،رة
اوا العم ل م ي ي الثالث اء 24 ،أي ار/م ايي  .2016وس يف تق،ص ر تس هيالت أس لا
اليصيل إىل مركز إسبوليل للم ؤمترات ومرك ز لبف ي ك رياار للم ؤمترات واملع ارض ،خ الل
م ؤمتر القم ة ،عل املش اركن املع،م دي ال ذي حيمل ي ،تص اري حم داة لل دخيل إىل
املواسلات/القاعات.
( ) سيكي ،اخيل ممثلي املوظم ات غ ري احلكيمي ة ووس اسط اإلع ال  ،واملو،س لن
إليه ا وأف راا أم اللل د املض ي م نف امل دخل الرسيس ي الياق ع أم ا مرك ز إس بوليل
للمؤمترات ،وسيف خيضعي ،للفحص األمين يف اخليمة احمل داة ل ذلك ،امليج ياة أم ا امل دخل
الرسيسي ملركز إسبوليل للمؤمترات.
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 - 38ي،عن عل أفراا األم اليطوين املرافقن لكلار الشخص يات االتص ال بالوقي ب ويلي ا
بيل ( ،)William Ballااسرة األم والسالمة (.(UNDSS, New York (tel: 212-963-7531
 - 39ويف حالة وجيا أي أس ئلة م،علق ة ب األم  ،فيولغ ي أ ،تيج إىل نيي ل هيفم ا،

Noel

Heffernan, Assistant Chief of Security and Safety Service, UNDSS New York (tel:917-

 ،367-2348أو فيك،يري ا تيميش يوكي،

Viktoriya Tymoshenko, Security Coordination

).Officer, DHSSS, DSS (tel: 917-367-5196

 - 40وس يف ي رف م و ح ق اليص يل إىل مرك ز إس بوليل للم ؤمترات ،ومرك ز لبف ي
ك رياار للم ؤمترات واملع ارض ألي ف را ال يو،س ب إىل الفئ ات امل ذكيرة أع ال  ،وال حيم ل
تص ري اخ يل س اري املفع يل .وم ش أ ،االل ،زا هب ذ ال،عليم ات أ ،يس اعد يف تف ااي
حدو صعيبات يف اللحظات األخرية.

عاشراً  -ال،رتيلات واخلدمات اإلعالمية
 - 41اع،ماا وساسط اإلعال واخلدمات اإلعالمية
يق،صر اع،ماا وساسط اإلعال عل الص حفين حص راً (الص حافة املبليع ة واملص يرة
واإلذاعة وال،لفزيي ،والسيوما ووكاالت األنلاء واليساسط امل،احة عل اإلن،رنت) الذي ميثل ي،
هيئ ات إعالمي ة مع،م دة (ت را مل اائ تيجيهي ة كامل ة هب ذا الش أ ،م،اح ة يف امليق ع الش لكي
ال،ايل. www.un.org/en/media/accreditation/request.shtml :
 - 42ويقمو االع،ماا لد تقدمي اليثيق،ن

ال،الي،ن:

(أ) ك،ا تكلي مبلي عل ورق ة رمسي ة ملؤسس ة إعالمي ة ،ميق ع م الواش ر
أو رس ي ال،حري ر ،ي لن اس م الص حايف املع ين وم دة تكليف  .ويولغ ي أ ،ييج الك ،ا إىل
وحدة اع،م اا وس اسط اإلع ال واالتص ال هب ا ،يف األمان ة العام ة لألم م امل،ح دة ،إاارة ش ؤو،
اإلع ال (Media Accreditation and Liaison Unit, United Nations Secretariat, Department :
) .of Public Informationويولغي إرسال الك،ا بال ي د اإللك ،روين كمس ،ود ممس ي ض يسيًا،
يف شكل  pdfإىل  ،malu@un.orgأو بالفاك إىل .212-963-4642
( ) اس ،مارة إلك،روني ة بع د ملئه ا ،وميك احلص يل عليه ا م امليق ع الش لكي
ال،ايل.http://www.un.org/en/media/accreditation/form :
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(ج) وامليعد الوهاسي للحصيل عل اع،م اا ليس اسط اإلع ال يف وق ت ملك ر ه ي
 13أيار/مايي  .2016وس،قيج إىل مقدِّمي طللات االع،ماا امللكر ال ذي مت ت امليافق ة عل
طللاهتم رسالة تأكيد بال يد اإللك،روين .ويولغي إبراز ذل ك ال،أكي د ،م ع رس الة ال،كلي  ،يف
مرك ز االع،م اا قل ل تس لم ش ارة الص حافة .ويولغ ي تس لم تص اري اخ يل وس اسط اإلع ال
شخصيا ،بعد إبراز وثيق،ن رمسي،ن م وثاسق إثلات اهليية ،مبا يف ذلك جياز سفر صاحل.
(ا) وي ،عن عل مجي ع أف راا وس اسط اإلع ال امل رافقن لرؤس اء ال دول
أو احلكيم ات أو رؤس اء اليف يا ،مب ا يف ذل ك املص يرو ،ومص يرو الفي ديي الرمسي ي ،،اتل ا
ال،عليمات املذكيرة أعال  .وبدال م تقدمي رسالة تكلي م وساسط اإلع ال  ،يرج تيجي
رس الة م اللعث ة الداسم ة املعوي ة ،ت لن أمس اء ممثل ي وس اسط اإلع ال وألق اهبم واجله ات ال يت
يو،مي ،إليها .وال يقسم باحلصيل عل اع،ماا مزاوج (م ثال ،إص دار اع،م اا بص فة ص حايف
وعضي وفد ،أوبصفة صحايف وعضي موظمة غري حكيمية.
 - 43س يلدأ جتهي ز مع امالت االع،م اا ليس اسل اإلع ال والص حافة يف امليق ع اع،ل اراً م
 18أيار/مايي .2016
 - 44وس يف توش ر ال،فاص يل امل،علق ة مب،بلل ات االع،م اا وال،رتيل ات امل،علق ة بيس اسط
اإلع ال يف م ؤمتر القم ة الع املي للعم ل اإلنس اين حامل ا تص ل م،اح ة يف امليق ع ال ،ايل:
.http://www.un.org/en/media/accreditation/WHS
 - 45مركز وساسط اإلعال
وس ي،م جتهي ز مرك ز ليس اسط اإلع ال الس ،خدا مجي ع الص حفين املع،م دي ال ذي
يغبي ،أعمال املؤمتر ،وسيكي ،ميقع يف مركز لبفي كرياار للمؤمترات .وس يف جيه ز ه ذا
املركز مبقاب كهرباسية مواسلة للحياسيب الشخصية احملميل ة ،واهليات  ،وأجه زة الف اك ،
والدواسر ال،لفزيينية املغلقة ،وزاوي ة لليث اسق الص حافية .وسيخص ص ع دا حم دوا م املقاع د
ليس اسل اإلع ال املبليع ة يف قاع ة اجللس ات العام ة .وب اإلض افة إىل ذل ك ،س يكي ،هو اك
مس احة حم دواة م،اح ة لب ياقم ال،لفزي ي ،والص ير الفيتيغرافي ة ،وك ذلك بالوس لة ملمثل ي
وساسط اإلعال يف اليف د الرمس ي .وعو دما ت،بل ب االع،ل ارات الليجس ،ية والفض اسية ،س يف
ت،ا تغبية تقي هبا جمميعة خم،ارة م وساسط اإلعال .
 - 46ميقع الل

الشلكي/ب

الفيديي امل،ياصل

(أ) سيف ت،يىل خدمة الل الشلكي لألم م امل،ح دة
ييميا ،تيفري تغبية فيديي حية ،وبوا ًء عل البلب ،ع امليقع الشلكي ملؤمتر القم ة ،فض ال ع

)(http://www.webtv.un.org
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بع اجللسات ،واملياس د املس ،ديرة ،وامل ؤمترات ،وجلس ات اإلحاط ة ،واملق ابالت الص حفية،
املف،يحة .وس،قد تغبية ملاشرة للجلسات باللغة اإلنكليزية وباللغة األصلية للم،كلم .ويولغ ي
تيجي االس،فس ارات إىل وح دة الل الش لكي لألم م امل،ح دة يف أن درياس اامي اني /ال ي د
اإللك،روين.Damianou@un.org :
( ) وس يف ت ذا اجللس ات العام ة ،واملياس د املس ،ديرة ،وامل ؤمترات الص حفية
واألنشبة األخر  ،بالل اإلذاعي امللاشر إىل مركز وساسط اإلع ال  .وس ،قزوا هيئ ات الل ،
جمان ا ،وعل اهل ياء ،ب،غذي ة مسعي ة  -بص رية وص يتية للجلس ات العام ة واج،ماع ات املاس دة
جمانا.
املس،ديرة ،واملؤمترات الصحفية ،مع إمكانية تسجيل اليقاسع م املقاب
 - 47لقاءات وساسط اإلعال
سيف ختصص أربعة مياقع حمداة يف مجيع أحناء مركز إس بوليل للم ؤمترات للق اءات
وساسط اإلعال  ،إلذاع ة اإلعالن ات يف الص حافة اليطوي ة .وس يف جته ز ه ذ املياق ع مبوض دة
وجه از رف ع ميك اس ،خدامهما إلج راء مق ابالت مس جلة م ع وس اسط اإلع ال  ،باس ،خدا
الكامريات احملميلة املزواة مبيكروفينات .ول تقد أي تسهيالت لل،سجيل.
 - 48وسيف ختصص قاعة كلرية للمؤمترات الصحفية يف مركز وس اسط اإلع ال  .وس يقد
املزي د م املعليم ات يف اليق ت املواس ب .وإض افة إىل ذل ك س يف ي ،ا ع دا م مياق ع
املقابالت الصحفية ألغراض اإلاالء بالليانات الصحفية اليطوية.
 - 49س ،يفر إاارة ش ؤو ،اإلع ال تغبي ة ش املة للمس اسل امل،علق ة باملبليع ات ،وع
ال،لفزيي ،واإلذاعة والل الشلكي واإلن،رنت للجلس ات العام ة الرفيع ة املس ،ي واج،ماع ات
الباول ة املس ،ديرة وجلس ات اإلحاط ة اإلعالمي ة وامل ؤمترات الص حافية يف مرك ز امل ؤمترات.
أما الوشرات الصحفية مليجزات االج،ماعات فسيف تغبي اجللسات العامة/املواسلات.

حااي عشر -

تأشريات الدخيل إىل تركيا

 - 50سيف تقي احلكيمة ال،ركية ب،يس ري إج راءات م و ال،أش ريات للمش اركن يف م ؤمتر
القمة .وبإمك ا ،املش اركن ال ذي حي ،اجي ،إىل تأش رية ل دخيل تركي ا أ ،حيص ليا عليه ا م
أقر بعث ة تركي ة يف اخل ارج .ويولغ ي ،يف وق ت تق دمي البل ب ،تق دمي خب ا اع ية ص احلة
ميجه ة م األم م امل،ح دة .ويولغ ي تق دمي البلل ات مق دماً عل ش لكة اإلن،رن ت قل ل تق دمي
اليثاسق األصلية إىل اللعثات ال،ركية .وسيف تصدر ال،أشريات إىل املشاركن جماناً.
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أم ا املش اركي ،ال ذي حي ،اجي ،إىل تأش رية ل دخيل تركي ا ،و ي،مكو يا ،م ع ذل ك ،م
االتصال بلعثة تركية يف اخلارج بسلب ظروف قاهرة ،فلإمكاهنم احلصيل عل تأش ريات عو د
بياب ات احل دوا بع د تق دمي اليث اسق الداعم ة امل ذكيرة أع ال  ،وب دو ،مقاب ل .ويولغ ي
أال يس،خد هذا اخليار إال يف احلاالت االس،ثواسية ،ل،فااي البيابري يف املبار.
وعل املش اركن ال ذي يفض لي ،احلص يل عل تأش ريات إلك،روني ة زي ارة امليق ع الش لكي
الرمسي . www.evisa.govوال،أشريات اإللك،رونية ال تصدر جمانا.
ويولغ ي أ ،تزي د ف ،رة ص الحية ج يازات س فر األجان ب ال راغلن يف اخ يل تركي ا أو وث اسق
س فرهم ،ع ف ،رة ال،أش رية أو اإلعف اء م ال،أش رية ،أو تص ري اإلقام ة ال يت ل ديهم ،مبق دار
س،ن ( )60ييما عل األقل.

ثاين عشر  -ترتيلات الفوا ا
 - ٥١يولغ ي أ ،يك ي ،احلج ز يف الفو اا احمل داة يف إس بوليل بالس عر ال،فض يلي يف ميع د
أقصا  16أيار/م ايي  .2016وس يف تعل يف اليق ت املواس ب قاسم ة الفو اا احمل داة ،م ع
معليمات مفصلة عوها ،عل امليقع الشلكي ال،ايل.www.worldhumanitariansummit.org :
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