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مارلني خليفة

مجلس األمن ُيصّوت عبر اإليميل!
كوفيد - 19 يفرض الديبلوماسية من بعد

كيف ميكن ضامن االستمرارية الوظيفية للديبلوماسية الدولية وسط توقف االجتامعات املبارشة بني كبار املسؤولني، وما هي 
يجب  التي  الحاجات  هي  وما  االمنية،  املخاطر  وما  العتيدة  الحلول  ما  للمستقبل؟  والدوليني  االمميني  الديبلوماسيني  خطط 
تطويرها يف البلدان النامية يك ال يتم تهميشها يف هذه املرحلة التي انتقلت فيها الديبلوماسية العاملية اىل اجتامعات االونالين؟ 

وباء  بها  تسبب  التي  االزمة  سوغت 
واملنصات  املواقع  عرب  التعامل   19  - كوفيد 
االلكرتونية يف االجتامعات والندوات الدولية 
اجتمع  املستوى:  الرفيعة  والديبلوماسية 
السبع  الدول  ومجموعة  االورويب  املجلس 
عليها  املتعارف  الفيديو  عرب  مؤمترات  يف 
تأمني  اجل  من  وذلك  كونفرانس،  بالفيديو 

االستمرارية يف عملها. 
والربامج  املتحدة  االمم  تعكف  جهتها،  من 
عن  التفتيش  عىل  العاملية  الديبلوماسية 
حلول وظيفية عملية بغية توفري االستمرارية 
ويطرح  التجريبية.  االوقات  هذه  يف 
طرحها  التي  التحديات  كبار  ديبلوماسيون 
العاملية  الديبلوماسية  عىل   19  - كوفيد 
مؤسسات  تتناقلها  عاملية  مؤمترات  عرب 

ديبلوماسية وازنة يف دراسات خاصة.
قمة  اىل  دعا  من  اول  االورويب  املجلس  كان 
كيفية  حول  كونفرانس  فيديو  عرب  للنقاش 
الراهنة،  لالزمة  اوروبية  استجابة  تنسيق 
وانتقل الربملان االورويب اىل عملية التصويت 
نظرا   e-mail voting االلكرتوين  الربيد  عرب 
االورويب  الربملان  اعضاء  انتقال  صعوبة  اىل 
دول  مجموعة  تداعت  كذلك  بروكسل.  اىل 
كونفرانس  فيديو  اجتامع  اىل  العرشين 
ملناقشة كيفية مواجهة كوفيد - 19 وذلك يف 
السعودية  العربية  اململكة  اليها  دعت  قمة 

التي ترتأس مجموعة العرشين سنة 2020.
كونفرانس،   - التييل  هو  اثارة  االشد  ان  اال 
مجلس  عقده  الذي  بعد  من  املؤمتر  او 
اعضاء  قام  تاريخيا  االوىل  فللمرة  االمن. 
مجلس االمن الـ15 )بني دامئني وغري دامئني( 
خالل  من  التصويت  عرب  قرارات   4 بتبني 
يف  واضح  تغيري  طرأ  كذلك  االكرتوين.  الربيد 
جاءت  التي  املناخي،  التغري  ديبلوماسية 

الفريق  فقدم  العاملية.  املناخ  قمة  عقب 
اقرتاحا  املناخي  التغري  الخاص بدراسة قضايا 
فنادق  يف  غرفا  لهم  يحجزوا  بأن  للمفاوضني 
وقوية  جيدة  اتصال  قابلية  مع  بلدانهم 
السفر يف  لتجنيبهم مخاطر  باالنرتنت، وذلك 

الراهنة.  الظروف 
الفرتة  هذه  يف  عدة  تغريات  حصلت  كذلك 
التفاوض  عملية  عىل  واضح  بشكل  اثرت 
الديبلوماسية  تقودها  التي  االجتامعات  يف 
اخريا  انعقد  بعد  من  مؤمتر  ففي  العاملية. 
مبعية االتحاد االورويب، عرض عدد من الخرباء 
كيفية  الخاصة حول  رؤيتهم  والديبلوماسيني 

الدولية.  الديبلوماسية  استمرارية عمل 
يقول اميري كاربوكزي املسؤول عن التحضري 
واالمم  العامة  الجمعية  يف  لالجتامعات 
كونفراس  فيديو  يف  عام  بشكل  املتحدة 
مسبقة  خطط  لدينا  "كانت  اخريا:  استضافه 
كأمم متحدة من اجل التعامل مع اي طارئ، 
ادارتنا  لدينا  كذلك  العمل.  استمرارية  توفر 
الحالية  الظروف  لكن  باالزمات،  الخاصة 
من  رسمناه  عام  متاما  مختلفة  والواقعية 
الصعوبة  من  فانه  وبالتايل،  سيناريوهات، 
مبكان ان نكون مستعدين الزمة طويلة االمد 

نعيشها". كالتي 
نيويورك:  من  متحدثا  كاربوكزي  يضيف 
عىل  ترغمنا  االزمات  ادارة  عمليات  "ان 
والكامل  التام  االستخدام  اتجاه  يف  النظر 
ما  يف  خصوصا  املتقدمة،  للتكنولوجيات 
املتعلقة  وتلك  املستدامة  االجتامعات  يخص 
لدى  يكون  ان  وامكان  البيئية  بالشؤون 
نحن   .Full access كامل  وصول  املشاركني 
لكن  بعد،   اعتمدنا حلوال من  كأمم متحدة 

االمر ليس بهذه السهولة". 
يتعلقان  رئيسيني  عاملني  عن  ويتحدث 

اثناء  يف  تقدم  التي  والخدمات  بالتوثيق 
الفورية،  والرتجمة  كالوثائق  االجتامعات 
وهام تأثرا بهذا التغيري االنتقايل الرسيع نحو 

االونالين.
االدارة،  حيث  من  اسهل  التوثيق  عملية 
الوثائق  لتجهيز  مهيأة  املتحدة  االمم  وكانت 
ان  ثانية،  جهة  من  بعد.  من  وارسالها 
ال  امر  هو  فورية  ترجمة  مع  االجتامعات 
هذه  يف  الدولية  املؤسسة  تقدمه  ان  ميكن 
يضيف:  الذي  كاربوكزي  بحسب  املرحلة 
"نحن نفتش لنعرث عىل حلول يف هذا املجال 
بينها  التواصل مع منصات عدة من  ونحاول 
التكنولوجيات  بفحص  ونقوم  زوم،  منصة 
اي يشء  بعد  يوجد  لكن ال  علينا،  املعروضة 

نهايئ وميكن البدء به فورا". 
مثة اجتامعات عدة تم الغاؤها مثل استعراض 
مواضيع االنتشار النووي يف نيويورك واخرى 
يف لشبونة واليابان وبيجينغ وسواها ارجئت، 
فيام تبحث االمم املتحدة عن موعد عقدها 
تأجيل  تم  كذلك  املقبل.  العام  يف  مجددا 
الذكرى السنوية الـ76 لتأسيس االمم املتحدة 

اىل ايلول املقبل. 
حول  التفاوض  يتولون  الذين  االفرقاء  ان 
معاهدات واتفاقات رئيسية يف مجلس االمن 
واجتامعات  العمومية  والجمعية  الدويل 
يعقدون  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس 
فقط  تنعقد  وهي  افرتاضية،  اجتامعات 

االنكليزية.  باللغة 
يف الوقت الراهن، يقول كاربوكزي "تم تبني 
الكتابة  يف  كام  جديدة،  تصويت  اجراءات 
وسواها من التقنيات، لكن الجميع يشعرون 
الديبلوماسية  منه  تعاين  الذي  بالضغط 
اعتدنا  التي  الوثائق  انتاج  ميكننا  ال  العاملية. 
عادة  تكون  والتي  االجتامعات  يف  انتاجها 

الملف
@marlenekhalife

الرئييس يف  القلق  بست لغات، وهذا مصدر 
الوقت الراهن".

ويشري اىل ان "ما نتوقعه هو ما ستكون عليه 
مع  املتحدة  االمم  ستطلقها  التي  االنظمة 
بداية شهر ايار يف ما يختص بعمليات املودم 
او االتصال عرب الربمجيات، وحتى ذلك الحني 
فان االتصاالت التي نجريها تكون كلها وفق 
االنظمة املرعية االجراء يف كل بلد. لكن من 
هذه  لكل  استباقية  بعملية  القيام  الرضوري 
تساعدنا  التي  الجديدة  والخصائص  امليزات 
عودة  حني  اىل  االزمة.  هذه  تخطي  عىل 
الحياة الطبيعية، فان االجتامعات االفرتاضية 
ستأخذ حيزا واسعا جدا يف املستقبل القريب 

وعىل املدى البعيد ايضا، وهذا امر مؤكد". 
او  الرسمية  غري  االجتامعات  تنعقد  اذن، 
باللغة  املتحدة  االمم  يف  راهنا  التحضريية 
هذه  جميع  لكن  فحسب،  االنكليزية 
تتم  كان  بها  املتعلقة  الرسمية  االجتامعات 
اليوم  تتم  انها  يحصل  ما  كلها.  ترجمتها 
عرب  الفيديو  عرب  فتنقل   Onsite املوقع  عرب 
روابط، ويكون املقدم عرب رابط الفيديو الذي 
لغاية  ترجمة.  عىل  يستحصل  ان  ميكنه  ال 
االن، ان االمم املتحدة ميكن ان تتخطى هذه 
املرحلة - بحسب كاربوكزي - الذي يضيف: 

"نحن لدينا سيناريو بأن املساعدين التقنيني 
او من  الوثائق  او من معدي  املرتجمني  من 
يتوىل  من  قرب  يجلسون  الذين  املساعدين 
منزلهم  من  العمل  ميكنهم  الجلسات،  ادارة 
السيناريوهات  احد  هو  هذا  الفيديو  عرب 
يف  االن  عليها  العمل  يتم  التي  املحتملة 
 االمم املتحدة، وهو ما سيمكننا من الوصول 
 Remote او  بعد  عن  الخدمات  اىل 
ايطاليا  سفري  يصف  جهته،  من   .services
بأنه  يحصل  ما  بالديني  ستيفانو  بلغاريا   يف 
وما  الدولية،  للديبلوماسية  جديد   تحد 
بانه  الديبلومايس  العمل  عامل  يف  يجري 
 Emergency تفرضه حالة طوارئ"  "ابتكار 

 .driven innovation

اليها  التنبه  يجب  عدة  عنارص  اىل  ويلفت 
الديبلوماسيون  يركز  ان  الطبيعي  "من  قائال: 
تحولت  التي  االجتامعات  طبيعة  عىل  اليوم 
الديبلوماسية  عىل  يؤثر  وهذا  افرتاضية،  اىل 
يجب  عنارص  مثة  لكن  الطرف.  املتعددة 
بالديبلوماسية  تتعلق  االعتبار  يف  اخذها 
الديبلوماسيني  عمل  عىل  وتؤثر  الثنائية 

وخصوصا العمل القنصيل".
تؤثر  متغريات   3 بالديني  السفري  ويذكر 
السلوب  الديبلوماسيني  تغيري  طريقة  عىل 

تفكريهم وطريقة عملهم: 
الحصول  ميكن  الذي  االتصال  نوع  هو  ما   •
وتفويضك  مهمتك  خالل  من  عليه 

كديبلومايس عرب وزارتك؟ 
اليه  وصل  الذي  الرقمنة  مستوى  هو  ما   •
الديبلومايس؟ يقول: "بطبيعة الحال ان منظمة 
االمم املتحدة هي االكرث تقدما يف هذا املضامر 

من منظامت اخرى او وزارات". 
البعض  يغفله  الذي  الثالث  العامل  اما   •
فيتعلق مبهارات فريق العمل. يضيف: "انت 
االنتقال  اىل  يضطرون  اشخاص  مع  تعمل 
وهذا  جديدة،  عمل  طريقة  اىل  برسعة 
االنتقال يتعلق مبدى جهوزيتهم لالنتقال من 

العمل الورقي العمل الكامل من بعد وانا 

وزير الخارجية 
الياباين يف اثناء 
انعقاد اجتامع 

مجموعة 
الدول السبع 

هذه السنة.

اسباب امنية تحول 
دون نقل منصات العمل 

الديبلوماسي من املكتب 
الى املنزل
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هنا  بعد.  من  العمل  بل  الرقمنة  اقول  ال 
تظهر جليا حاجات التدريب الذي كان يجب 
ما  االمور، وهذا  سابقا عىل هذه  يحصل  ان 

يجب التفكري به مستقبال".
االتصال  عىل  القدرة  اىل  بالديني  وتطرق 
االتصال  تعني  ال  والتي   Connectivity
االحتفاظ  امكان  "بل  فحسب،  االنرتنت  عرب 
واستخدام املنصات التي يستخدمها الديبلومايس 

يف املكتب، وهل يف االمكان نقل هذه املنصات 
اىل املنزل؟ ليس هذا االمر بديهيا السباب امنية 
بحيث توجد الكثري من التطبيقات او املنصات 
التي ميكن استخدامها من املكتب بسبب وجود 
بعض  او  االفرتاضية،  الخاصة  الشبكة   VPNالـ
السوفتوير اي الربمجيات الخاصة بالعمل، لكن 
العمل  فان  لذا  املنزل.  يف  استخدامها  ميكن  ال 
من املنزل قد ال يسمح  للديبلومايس بالوصول 
االداري،  سواء  عمله  يتمم  ليك  يريده  ما  اىل 
والرسية،  الخاصة  والتقارير  الرسائل  ارسال  او 
وهذا سيؤثر عىل قدراتنا لتوفري انتقال سلس يف 

عملنا الديبلومايس".
من  وهو  ييدايل  مختار  يشدد  جهته،  من 
لجنة االعالم يف االتحاد االفريقي ويعيش يف 
رئيسيتني  مشكلتني  وجود  عىل  ابابا،  اديس 
عىل  القدرة  ابرزها  االفريقية،  البلدان  يف 
الكهربايئ  التيار  وتوافر  باالنرتنت،  االتصال 
يؤثر  ما  مفاجىء،  بشكل  ينقطع  قد  الذي 
عىل حضور الديبلومايس الجتامع دويل مهم. 
ومسألة  االتصاالت  امن  اىل  وتطرق 
االجتامعات  معظم  تنعقد  حيث  اللغة، 
كونفرانس  فيديو  عرب  حاليا  الديبلوماسية 
تهميشا  يسبب  ما  وهذا  االنكليزية،  باللغة 
اللغة  يتقنون  ال  الذين  للديبلوماسيني 
معزولني  ويجعلهم  ممتاز  بشكل  االنكليزية 

بسبب عدم توافر الرتجمة الفورية. 

هكذا كان 
اجتامع قمة 
الدول السبع 
العام املايض.

االمم املتحدة ليست مهيأة الزمة طويلة تفرض االجتامعات من بعد.

التدريب االستباقي كان 
ضروريا لضمان االنتقال 

من العمل الورقي 
الى العمل من بعد


