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امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 2017 - 2016

التقرير املرحلي السنوي الثاين عن اخلطة االسـترايييية ففـا التـرا
مكتب األمم املتحدة جنيف
التقريـــر التاســـة للينـــة االستوـــارية لوـــزون ا عارة وامليزانيـــة عـــن امليزانيـــة
الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 2017 - 2016

أوال  -مقدمة
 - 1نظرت اللينة االستوارية لوزون ا عارة وامليزانيـة نسـ ة أوليـة مـن يقريـر األمـني
جنيــف A/70/394
مكتــب األمــم املتحــدة
العـا عــن اخلطــة االســترايييية ففــا التــرا
و  .)Corr.1واجتمعت اللينة االستوارية ،أثناء نظرها التقرير ،مبمثلي األمـني العـا  ،الـ ين
قــدموا معلومــات يةــاوية ويوةــيحات ارتوتمــت ــرعوع رطيــة ورعت  ٩يوــرين الثــاين
نوومرب .201٥
 - 2ويتناول يقريـر األمـني العـا  ،الـ ي قدمـ عمـء ـاجلزء ثالثـا مـن قـرار اجلمعيـة العامـة
 ،262 6٩الطلبات اليت أورعهتـا اجلمعيـة العامـة قرارهـا وضـء عـن التعليقـات والتوتـيات
اليت قدمتها اللينة االستوارية يقريرها السا ق  .)A/69/580ويقـد األمـني العـا معلومـات
مستكملة ومقترحات وأن اجلوانب اهلامة لتنفي موروع اخلطة االسترايييية ففـا التـرا ،
مبا ذلك التكاليف املقدرة املنقحة للموروع ومتويل واخلطوات املقبلة ينفي املوروع.
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 - 3ويــرع الفــرع ثانيــا مــن هـ ا التقريــر يعليقــات اللينــة االستوــارية ويوتــياهتا وــأن
عض املقترحات احملدعة اليت قدمها األمني العا ويما يتعلق تنفي املوروع .ويتضـمن الفرعـان
ثالثا ورا عا يعليقات اللينة االستوارية ويوتياهتا وأن يكلفة املوروع ومتويل  ،على التـوا..
ويرع الفرع رامسا مل ص االستنتاجات العامة والتوتيات الصاعرة عن اللينة.

ثانيا  -ينفي موروع اخلطة االسترايييية ففا الترا
 - 4يوـري اللينــة االستوــارية ي أن األمــني العــا قــد عــري ثــء اســتراييييات خمتلفــة
لتنفي اخلطة االسترايييية ففا التـرا الـيت يسـتهدجت يديـد املبـاين التاريفيـة قصـر األمـم
ويرميم حيز املزمترات الكامل املبىن  Eانظر  ،A/68/585الفقـرة  .)8وقـد واوقـت اجلمعيـة
العامة ،قرارها  247 68ألف ،على ينفي االسترايييية ج) ،الصيغة اليت اقترحهـا األمـني
مكتــب
العــا  ،ألاــراي الت طــيص والتصــميم املتصــلة اخلطــة االســترايييية ففــا التــرا
األمم املتحدة جنيف .ويومل االسترايييية املعتمدة ،صيغتها املبينة يمجـاال يقريـر سـا ق
لألمني العا انظر  ،A/68/372الفقرة  ) 3٥التيديـد الوـامل عمـة مبـاين قصـر األمـم ويوـييد
مــبىن عا ــم جديــد متــارم للموقــة افــا .للمــبىن  Eو يفكيــك الطوا ــق الســبعة العليــا ــرج
مكايب املـبىن  .Eانظـر  ،A/70/394الفقـرات  2و  24و  .)33وووقـا للمعلومـات التكميليـة
الــيت قــدمها األمــني العــا  ،ســتظل مراوــق املــزمترات املوجــوعة حاليــا املــبىن  Eقا مــة وســيتم
يديدها.
 - ٥ويوـري اللينــة االستوــارية أيضـا ي أن يديــد قصــر األمــم قـد وةــعت لـ األهــداجت
الر يســية التاليــة عنــد البــدء يعــداع اخلطــة االســترايييية ففــا التــرا انظــر ،A/68/372
الفقرة :)1٥
أ) ةــمان وافالــة اســتمرارية األعمــال والعمليــات
افالة سري العمل اليومي؛

قصــر األمــم مــن رــءل

ب) احتـرا مجيـة القواعـد ذات الصـلة املتعلقــة افمايـة مـن افرا ـق ،و الصــحة،
وسءمة األش اص ،واالمتثال لقانون البناء؛
ج) احتــرا مجيــة القواعــد ذات الصــلة املتعلقــة األشـ اص ذوي ا عاقــة ،مبــا
ذلك الترييبات اليت يتيح است دامهم للمراوق والتكنولوجيا؛
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ع) يتءح وحتـدي يـيص املـبىن واـ لك الـنظم الكهر ا يـة وامليكانيكيـة ونظـا
السبااة الستيفاء قواعد الصحة والسءمة ذات الصلة ورفض يكاليف الطاقة؛
هـ) حتـدي شــبكات يكنولوجيـا املعلومــات املوجـوعة ومراوــق البـ ونظــم عقــد
االجتماعات امتثاالً للمعايري السا دة ه ا اعال؛
و) االســت دا األمثــل للحيــز الــدارلي املتــاح وملراوــق املــزمترات لتــووري اــرجت
اجتماعات مرنة االست دا وتافة للعمل؛
ز) اففــاع علــى التــرا ويفــاعي وقــوع حــاالت يــدهور أو أةــرار ال كــن
يتءحها ،واستعاعة القيمة الرأمسالية لقصر األمم ويتوياي واففاع عليها.
 - 6ويوري اللينة االستوارية ي أن اجلمعية العامة قد طلبت ي األمني العـا  ،قرارهـا
 ،262 6٩أمــورا منــها أن يقــد مقترحــات منقحــة ويمــا يتعلــق ةطــار ا عارة والرقا ــة غيــة
افالة ممارسة رقا ة وعالة علـى املوـروع أو مراحلـ  ،وأن يـدرج معلومـات أاثـر يفصـيء
عــن النطــال والتوــكيل واخلــربة التقنيــة واليــة ا ــاذ القــرارات والترييبــات الو يفيــة للينــة
التوجيهية واعلس االستواري سيال يقريره املرحلي املقبل.

ألف  -يعارة املوروع
 - 7يرع مقترحـات األمـني العـا املتعلقـة ةطـار ا عارة املـنقح الفقـرات  ٩ي  23مـن
يقريره  A/70/394و  )Corr.1ويتضمن مـا يلـي :املـدير العـا ملكتـب األمـم املتحـدة جنيـف
صفت القيِّم على املوروع؛ ومدير يعارة مكتب األمم املتحدة جنيف؛ واللينـة التوجيهيـة؛
واعلــس االستوــاري؛ ومــدير املوــروع؛ والوــراة املســتقلة عارة امل ــاطر .وزووعت اللينــة
االستوارية ،ناء علـى طلبـها ،هبيكـل يطـار ا عارة املـنقح املـبني الوـكل  1أعنـاه .ووويـت
اللينــة أيضــا ــدول يصــف أعوار العناتــر احملــدعة الثءثــة طــار يعارة املوــروع ومســزولياهتا
ويسلســلها ا عاري ،وهــي اعلــس االستوــاري واللينــة التوجيهيــة والوــراة املســتقلة عارة
امل اطر .ويرع ه ا اجلدول املروق األول هل ا التقرير.
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الوكل 1
يطار ا عارة املقترح ملوروع اخلطة االسترايييية ففا الترا

 - 8وأورعت اللينـــة االستوـــارية الفقـــرات  ٩ي  18أعنـــاه مءحظـــات ويوتـــيات
وأن مسا ل يدعة يتصل ةطار ا عارة املنقح.
اللينة التوجيهية
 - ٩يـرع الفقـرات  20ي  22مـن يقريـر األمـني العـا معلومـات مسـتكملة عـن مهــا
اللينة التوجيهية .وعلى النحو املبني التقرير السا ق لألمني العا  ،يتوارك ر اسـة اللينـة
التوجيهية املدير العا ملكتب األمم املتحدة جنيف ووايل األمني العا للوزون ا عاريـة
نيويــورك وهــي يتــألف مــن راســاء ا عارات أو ممــثلني معيــنني مــن قلبلــهم ،ي جانــب ممــثلني
لــــاعارات واملكايــــب الر يســــية نيويــــورك الــــيت هلــــا اهتمــــا عملــــي مباشــــر املوــــروع
انظر  ،A/70/394الفقرة  21و  ،A/69/417الفقريني  43و .)44
 - 10وأ لغت اللينة االستوارية عند االستفسار أن اللينـة التوجيهيـة سـتقد املوـورة ي
القـــيِّم علـــى املوـــروع وـــأن يعارة املوــــروع ،مبـــا ذلـــك رطتـــ واســـترايييية ينفيـــ ه
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واستراييييات متويل امل تلفة واست دا األموال امل صصة للطوارئ ومدى افاية يطـار يعارة
امل اطر .وووقـا للموـروع ،سـتكون اللينـة التوجيهيـة مبثا ـة يفـل عارلـي يـدعم القـيِّم علـى
املوروع أمور من ينها افاالت اليت يتطلب يعرال يغـيريات ر يسـية علـى نطـال املوـروع
سبب نووء روجت اري متوقعة أثناء ينفي املوروع .وأ لغت اللينـة اـ لك أنـ يذا اقتضـى
األمر يعرال يغيريات ر يسية ،سيكون ةمكـان املـدير العـا ملكتـب األمـم املتحـدة جنيـف،
عقب حصول على موورة اللينة التوجيهية ،أن يتوـاور مـة اعلـس االستوـاري وأن يطلـب
مواوقة اجلمعيـة العامـة يذا اعتوـرب ذلـك ةـروريا .ويتوقـة اللينـة أن يكفـل اللينـة التوجيهيـة
ينفي ـ النطــال الكامــل للموــروع رهنــا مبواوقــة اجلمعيــة العامــة .و ه ـ ا الصــدع ،يتوقــة
اللينــة أن يــداو اللينــة التوجيهيــة علــى رتــد ينفيـ املوــروع وأن يكفــل اســتمرار ســري
املوروع ووق اجلداول الزمنية املوةوعة ل و حدوع ميزانيت وووقا للمواتـفات التقنيـة
املتفق عليها انظر أيضا الفقرة  31أعناه).
 - 11ويوتي اللينة االستوارية ا لك ـأن يطلـب اجلمعيـة العامـة ي األمـني العـا أن
يكفل يقدمي أي يغيري ل يأثري على نطال موروع اخلطـة االسـترايييية ففـا التـرا يليهـا
للنظر والبت وي .
اعلس االستواري
 - 12ويتضمن الفقرات  14ي  1٩من يقريـر األمـني العـا املقترحـات املسـتكملة املتعلقـة
ةنوــاء جملــس استوــاري .ويوــري األمــني العــا ي أن اعلــس االستوــاري ،املزلــف مــن ســتة
ممثلني للدول األعضاء جنيف ،سيدعم أعضاء حبكم مناتبهم ،مبن ويهم أحـد ابـار ممثلـي
البلـد املضــيف والقيــاعة العليــا عارة الوــزون ا عاريــة مقــر األمــم املتحــدة ومــدير الوــزون
ا عارية مبكتـب األمـم املتحـدة جنيـف ومـدير موـروع اخلطـة االسـترايييية ففـا التـرا
ومستوــار مــن مكتــب رــدمات الــدعم املرازيــة التــا ة عارة الوــزون ا عاريــة .امــا يوــري
األمني العا ي أن اعلس االستواري سيقو ةسـداء املوـورة املسـتقلة واحملايـدة للمـدير العـا
ملكتب األمم املتحدة جنيف ،صفت القيِّم على املوروع ،وأن املسا ل اليت ينوأ سـيال
ينفيــ املوــروع ،مــة افالــة أن وقــق املوــروع أهداوــ  ،A/70/394الفقريــان  14و .)16
وأ لغت اللينة االستوارية عند االستفسار أن اعلس االستوـاري سـيقد املوـورة ي املـدير
العا ملكتب األمم املتحدة جنيف وأن املسا ل املتعلقة أعاء املوـروع ويمـا يتعلـق مبيزانيتـ
ونطاق وجدول الزمين ويعارة خمـاطره وحفـا التـرا  .ويوـري األمـني العـا اـ لك ي أنـ
يوكيل جملس استواري مزقت ويعيني ر يس مزقت لـ وأن اعلـس عقـد أول اجتمـاع لـ
أيلول سبتمرب  201٥املرجة نفس  ،الفقرة .)1٩
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 - 13ويوــري اللينــة االستوــارية ي أن ـ عــا  ،2003ســيال ينفي ـ امل طــص العــا
لتيديد مباين املقر ،واوقت اجلمعية العامة ،قرارها  ،2٩2 ٥7علـى مـا يعتـز األمـني العـا
القيا من ينواء جملس استواري يسدي لـ املوـورة وـأن املسـا ل املاليـة واملسـا ل املتعلقـة
املوروع اكل .ويوري اللينة أيضا ي أن اعلس االستواري املعـين ـامل طص العـا لتيديـد
مبــاين املقــر قــد أنوــم عــا  200٩انظــر  ،A/65/725الفقــرة  ،)4عــد أن اــررت اجلمعيــة
العامـــة التأايـــد علـــى ذلـــك انظـــر القـــرارين  87 62و  )270 63وقـــدجم جملـــس مراجعـــي
افســـا ات يوتـــيات عديـــدة هـ ـ ا الصـــدع انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال )،A/60/5 (Vol. V
الفقرة  40و ) ،A/63/5 (Vol. Vالفقرة .)٥4
 - 14ويزيــد اللينــة االستوــارية ينوــاء جملــس استوــاري ملوــروع اخلطــة االســترايييية
ففــا التــرا  .واللينــة االستوــارية واثقــة مــن أن اعلــس االستوــاري سيســهم ،عنــدما
سيعمل كامل طاقت  ،حتقيق أهداجت املوروع.
 - 1٥اري أن اللينة االستوارية يرى أن األعوار واملسزوليات املنوطـة كـل مـن اللينـة
التوجيهية واعلـس االستوـاري يطـار يعارة املوـروع اكـل ينبغـي أن يوحـدجم ع مبزيـد مـن
الدقة والوةوح ويتوقة التا .أن يقد األمني العا معلومات مستكملة ه ا الصـدع
يقريره املقبل.
مدير املوروع
 - 16يوري األمني العا الفقـرة  12مـن يقريـره ي أن مهـا مـدير املوـروع سـتظل هـي
مجيـــة جوانبـــها يقريبـــا انظـــر A/69/417
نفســـها علـــى النحـــو املقتـــرح يقريـــره الســـا ق
و  ،Corr.1الفقريــان  38و  .)3٩وأ لغــت اللينــة االستوــارية لــدى استفســارها ــأن مــدير
املوروع يوارك اجتماعات اللينة التوجيهيـة حبكـم منصـب و ـأن وريـق املوـروع ،توجيـ
من مـدير املوـروع ،يقـد الـدعم أعمـال السـكريارية ي اللينـة التوجيهيـة .وأ لغـت اللينـة
االستوارية أيضا أن اللينة التوجيهيـة سـوجت يسـتعري مـا طـرأ علـى املوـروع مـن يغـيريات
رارجــة عــن نطــال ســلطة مــدير املوــروع ،مثــل التغــيريات النطــال ســبب االحتياجــات
التنظيمية اجلديدة ،و روجت املوقة اـري املتوقعـة ،والتحسـينات املقتـرح يعراهلـا علـى املوـروع
اليت كن ينفي ها عون يكبجمد يكاليف عامـة يةـاوية .وأ لغـت اللينـة االستوـارية اـ لك ـأن
املهــا الــيت يزعيهــا وريــق املوــروع ععــم اللينــة التوجيهيــة هــي حتــت يشــراجت الر يســني
املواراني للينة التوجيهية ،ومـن اـري املتوقـة التـا .أن يـزعي ذلـك ي يضـارب املصـا
النســـبة ملـــدير املوـــروع .ومـــا زالـــت اللينـــة االستوـــارية يوـــدع علـــى ةـــرورة ينـــب
أي يضارب يتمل املصا النسبة ملدير املوروع لدى االةطءع املسزوليات املتصـلة
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تنفيـ اامــل نطــال املوــروع و يــووري التوجيـ والــدعم أعمــال الســكريارية ي اللينــة
التوجيهية انظر أيضا  ،A/69/580الفقرة .)31
الوراة املستقلة عارة امل اطر
 - 17يءحا اللينة االستوارية أن يطار ا عارة املنقح الـ ي يقترحـ األمـني العـا يتضـمن
اآلن الوراة املستقلة عارة امل اطر ومل يعد يومل اجلهات املعنيـة الدارليـة مكتـب األمـم
املتحدة جنيف ،اما سبق اقتراح انظر  ،A/69/417الفقـرة  .)3٥ويوـري األمـني العـا ،
اقتراحـــ افـــا ،.ي أن الوـــراة املســـتقلة عارة امل ـــاطر الـــيت جـــرت االســـتعانة هبـــا
عـا  ،2012يقـد يقييمــا مسـتقء ي مـدير املوــروع ومـدير الوـزون ا عاريــة واملـدير العــا
ملكتب األمم املتحدة جنيف .وووقا لتقرير األمني العـا  ،ينسـيم مهـا الوـراة مـة يأايـد
اجلمعية العامـة علـى أةيـة افالـة التحقـق مـن املوـروع وـكل متكامـل ومسـتقل ويمـا يتعلـق
اخلطــة االســترايييية ففــا التــرا  ،A/70/394الفقــرة  .)23ويءحــا اللينــة االستوــارية
يعراج شــراة يعارة امل ــاطر ا طــار املــنقح عارة اخلطــة االســترايييية ففــا التــرا
وا شراجت عليها وهي واثقة من أن عورها التحقق مـن املوـروع وـكل مسـتقل سـري ع
مبزيد من التفصيل التقرير املرحلي املقبل لألمني العا .
الدور املنوط مبكتب ردمات الدعم املرازية
 - 18لــدى االستفســار عــن الــدور احملــدجمع ملكتــب رــدمات الــدعم املرازيــة ،أ لغــت اللينــة
االستوـارية ـأن هـ ا املكتـب سـيقد ي مكتـب األمـم املتحـدة جنيـف التوجيـ واملوــورة
التقنيني ويما يتعلق املوـروع ،وسـيكفل يقيدـد املوـروع األهـداجت التنظيميـة العامـة ،وسـيوور
االطءع على الدروس املستفاعة مـن موـارية التوـييد األرـرى ،وسينسِّـق مـة اجلهـات املعنيـة
املوروع املوجوعة نيويـورك .وأ لغـت اللينـة أيضـا ـأن مكتـب رـدمات الـدعم املرازيـة
سيتواتل صفة منتظمة مة وريق املوروع من أجل يقدمي التوجي ويما يتعلـق املسـا ل التقنيـة
واملسـا ل ا عاريـة علــى مسـتوى العمــل واملوـاراة أنوــطة املوـروع الر يســية ،مثـل يعــداع
وثــا ق العطــاءات والتقييمــات التقنيــة لل ــربات االستوــارية ورــدمات البنــاء .وأ لغــت اللينــة
ا لك أن سييري عقد مزمترات عـرب التـداول الفيـديو علـى مسـتوى األمـني العـا املسـاعد
املسزول عن مكتب ردمات الدعم املرازيـة ومـدير شـزون ا عارة مكتـب األمـم املتحـدة
جنيف .ويرى اللينة االستوارية أن مكتب ردمات الدعم املرازية نيويـورك ينبغـي
أن يضمن ا شراجت املرازي على موارية التوييد ،مبا يومل يعارة امل اطر واملواءمـة مـة
الدروس املستفاعة انظر أيضا  ،A/70/7/Add.3الفقرة .)22
15-18317

7/33

A/70/7/Add.8

اء  -يقدد املوروع
 - 1٩يوري األمني العا ي أن املوروع سينيز املوعد احملـدع وأن اجلهـوع الـيت ـ لت
اآلونة األررية على تعيد الت طيص والتصـميم أاـدت أن أهـداجت املوـروع كـن حتقيقهـا
حدوع امليزانية املقدجمرة مببلغ  836.٥مليون ورنك سويسري وحبلول هناية العـا  ،2023ووقـا
لاطار الزمين املتوقة جنازه  ،A/70/394الفقرة .)27
الفريق امل صص للموروع واخلدمات التعاقدية
 - 20يوري األمني العا ي أن قد أجنز استقدا مو فني ويما يتعلـق ميـة الو ـا ف التسـة
عوــرة الــيت متــت املواوقــة عليهــا للفريــق امل صــص للموــروع .و افصــول علــى اخلــربات
التعاقديــة عــن طريــق الوــراة املســزولة عــن وةــة التصــميم الر يســي والتصــاميم املت صصــة،
وشـــراة يعارة الـــربام  ،وشـــراة يعارة امل ـــاطر .ويوـــري األمـــني العـــا أيضـــا ي أن يقـــدمي
العطاءات للحصـول علـى اخلـدمات التعاقديـة ا ةـاوية الءزمـة للمهـا القصـرية ي املتوسـطة
األجــل مــا زال جاريــا انظــر املرجــة نفســ  ،الفقــرات مــن  28ي  .)32ويتوقــة اللينــة
االستوــارية أن يتبــة ارتيــار اخلــربات التعاقديــة اخلارجيــة مجيــة األنظمــة والقواعــد ذات
الصلة اليت حتكم عمليات الوراء اليت يقو هبـا املنظمـة وأن يظـل اسـت دا هـ ه اخلـربات
راةعا الستعراي اليات ا شراجت على املوارية ورتدها.
استراييييات االست دا املرن ألماان العمل ومعايري األماان
 - 21يقد األمني العا  ،الفقرات من  41ي  ٥1من يقريـره ،معلومـات مسـتكملة عـن
التدا ري املت ة عراج استراييييات االست دا املرن ألماان العمل التصـميم الـ ي يـري
يعــداعه لل طــة االســترايييية ففــا التــرا  ،عمــء ــاجلزء الثال ـ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة
 262 6٩و اجلزء السا ة من قرار اجلمعية العامة  274 6٩ألف.
 - 22ويوــري اللينــة االستوــارية ي أن أحــد أهــداجت األعاء الر يســية الــيت وةــعها مكتــب
األمم املتحدة جنيف ،دايـة اخلطـة االسـترايييية ففـا التـرا  ،هـو االسـت دا األمثـل
للمساحة الدارلية املتاحة وملراوق املزمترات لتووري ارجت اجتماعات مرنـة االسـت دا وتـافة
للعمل .ولقد أشارت الدراسة اهلندسية واملعمارية النظرية اليت أجريت هـ ا الصـدع ،ي أنـ
ســيكون ا مكــان ييــواء ــو  700مو ــف يةــا عارــل املبــاين افاليــة مــن رــءل التيديــد
الكامــل املقتــرح فيــز املكايــب افــا ،.والـ ي ســينطوي علــى عمليــة يعــاعة يوــكيل جديــدة
وااملة للطوا ق عارل املباين املكتبية الر يسية انظر  ،A/66/279الفقرة  11أ) ’)‘2
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 - 23ولقــد واتــل األمــني العــا مقترحي ـ الءحقــني لتنفي ـ اخلطــة االســترايييية ففــا
التـــرا  ،اقتـــراح أن افـــاءة اســـت دا افيـــز مـــن شـــأهنا أن يـــزعي ي اســـتيعاب حـــوا.
قصــر األمــم انظــر  ،A/68/372الفقــرة  30و  A/69/417و ،Corr.1
 700مو ــف يةــا
الفقرة  .) 60ويوري األمني العا مقترحـ افـا .ي أنـ يـري يصـميم املـبىن اجلديـد حبيـ
يوــمل أمــاان عمــل مفتوحــة ذات هيااــل أساســية مرنــة مدجمــة الســتيعاب خمتلــف يرييبــات
أمـــاان العمـــل املرنـــة .ويوـــري أيضـــا ي أن املبـــاين القا مـــة يواجـ ـ حتـــديات ويمـــا يتعلـــق
استراييييات االست دا امل رن ألماان العمـل مسـتقبء ألهنـا لـن يكـون مفتوحـة ومرنـة علـى
ارار املبىن اجلديد .ويءحا اللينـة االستوـارية أنـ ال يـزال مـن املتوقـة أن يكـون الزيـاعة
أمــاان العمــل جــراء ينفي ـ اخلطــص االســترايييية ففــا التــرا مبقــدار  700مو ــف
انظر  A/70/394و  ،Corr.1الفقرات من  48ي .)٥1
 - 24وأ لغــت اللينــة االستوــارية لــدى استفســارها ــأن اريفــاع يكلفــة التحويــل ي افيــز
املكتيب املفتوح اهليااـل القا مـة يوـكل أ ـرز العوا ـق أمـا يـووري االسـت دا املـرن ألمـاان
العمل .وأ لغت اللينـة ـأن ينفيـ املوـروع يسـتند ي يـووري اهليااـل األساسـية املرنـة الءزمـة
للمو فني من أجل االنتقال ي استراييييات االست دا املرن ألماان العمل املباين القد ـة
واجلديدة على حد سواء مستقبء .اري أن اللينة االستوارية أ لغت أن املـبىن اجلديـد ،رـءل
اســت دام األتــلي احيــز مزقــت ،ســيتيح ورتــة مثاليــة للقيــا عمليــات هوذجيــة مهمــة
السـت دا أمــاان العمـل املرنــة مسـتقبء .ويوــري اللينـة االستوــارية ي أن اجلمعيـة العامــة
طلبــت ي األمــني العــا قرارهــا  274 6٩ألــف أن ويــدم اســتراييييات االســت دا
املرن ألماان العمل التصميم اجلاري لل طة االسـترايييية ففـا التـرا  ،ويءحـا أن
است دا ه ه االسـتراييييات مل يوـدم عـد ينفيـ اخلطـة االسـترايييية ففـا التـرا .
ويءحا اللينة االستوارية أن يطبيق استراييييات االست دا املـرن ألمـاان العمـل علـى
املــبىن اجلديــد مــن شــأن أن يــزعي ي زيــاعة متوقعــة الفعــل أمــاان العمــل ا ةــاوية.
ل لك ،يزاد اللينة أةية يعراج استراييييات االست دا املرن ألماان العمـل التنفيـ
اجلاري ملوروع اخلطة االسترايييية ففا الترا وهي واثقـة مـن أن األمـني العـا سـيقد
معلومــات مســتكملة هـ ا الصــدع يقريــره املرحلــي املقبــل انظــر أيضــا الفقــريني 33
و  34أعناه).
 - 2٥ويوــري اللينــة االستوــارية ي أن ينفي ـ موــروع نظــا الت طــيص املراــزي للمــوارع
نظــا أوموجــا) ينطــوي علــى يعــاعة هيكلــة واســعة النطــال لعمليــات يســيري األعمــال ،ومــن
املتوقة أن يكون ل يأثري علـى يطـور االحتياجـات مـن املـو فني واملهـارات األمانـة العامـة.
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ويءحا اللينة أيضا أن وريق أوموجا دأ يستكوـف الفـرص الـيت يتيحهـا نظـا أوموجـا مـن
حي يرشيد ويوحيـد املعـامءت واريهـا مـن املهـا ذات الطـا ة ا عاري علـى نطـال األمانـة
العامة لألمم املتحدة انظر  ،A/68/583الفقرة .)8
 - 26ويوــري اللينــة االستوــارية ي أن االســت دا األمثــل للحيــز قصــر األمــم هــدجت
ر يسي من أهداجت موروع اخلطة االسترايييية ففا الترا  .ويتوقة اللينـة التـا .أن يبـ ل
أقصــى اجلهــوع لتحقيــق االســت دا األمثــل للحيــز ،مــة مراعــاة يــأثري ذلــك علــى االحتياجــات
املتعلقـة حبيــز العمــل مكتـب األمــم املتحــدة جنيــف ألاـراي املبــاعرات ا عاريــة اجلــاري
ينفي ها ،مثل نظـا أو موجـا واسـتراييييات االسـت دا املـرن ألمـاان العمـل ،ووةـة هـوذج
لتقدمي اخلدمات على الصعيد العاملي.
 - 27ويوري اللينة االستوـارية أيضـا ي أنـ  ،ووقـا ملـا ذاـره األمـني العـا  ،حالـة يـدين
املعدل افا .لوغل أماان العمل قصر األمم سـبب ينفيـ نظـا أوموجـا أو سـبب وةـة
هــوذج لتقــدمي اخلــدمات علــى الصــعيد العــاملي ،وــةن طلبــات تــناعيق األمــم املتحــدة و راجمهــا
ووااالهتا املت صصة على املكايب اعدعة ،علـى النحـو املتـورى يطـار اخلطـة االسـترايييية
ففــا التــرا  ،ســتظل اــبرية ،و التــا .ال يوتوقــة أن يتريــب علــى ذلــك أي أثــر ســليب النســبة
للنطال افا .لل طة انظر  ،A/69/580الفقرة  .)٥2و التا .يزاـد اللينـة االستوـارية جمـدعا
أهنا يتوقة ،نتييةً للتنفيـ اجلـاري للمبـاعرات ا عاريـة ،واحتمـال يـدين االحتياجـات مـن حيـز
العمــل للمــو فني املوجــوعين حاليــا قصــر األمــم ،أن ويــدرج اخلطــة االســترايييية ففــا
ت ا ةــاوية املتوقــة أن يولــدها يــأجري افيــز املكــتيب للواــاالت املت صصــة
التــرا ل ا يــراعا و
والصـــــناعيق والـــــربام املوجـــــوعة مقارهـــــا جنيـــــف انظـــــر  ،A/67/570الفقـــــرة .)٥4
ويرع الفقرات من  7٥ي  77أعناه مزيد من املناقوة وـأن اسـت دا ا يـراعات املتوقعـة
من نقل مو فني يةاويني ملفوةية حقول ا نسان).
جدول األشغال املنقح
 - 28يقد األمني العا جدوال منقحا لألشغال الفقرات من  ٥٥ي  ٥٩و الوـكل 3
من أحد يقرير لـ  .وووقـا لءقتـراح السـا ق لألمـني العـا  ،مـن املقـرر يجنـاز أعمـال التوـييد
الفعليــة مبــا ذلــك اجلــزء املتعلــق التوــييد مــن أعمــال التيديــد) أر ــة مراحــل متســاوية
الطول يقريبا .ويومل ال مرحلة يامال عملييت التصميم لتلك املرحلة ،يليـ التوـييد .واـان
من املقرر أن يكـون اـل جـزء متعلـق التوـييد مـن أعمـال التيديـد متبوعـا ةعرـال املـبىن
اخلدمة ويسليم ويرايب يهيزاي الدارلية .ويووري األمني العـا اقتراحـ افـا .ي أنـ ،
حني ال يزال املوروع ملتـ جمـدوال الفتـرة مـن عـا  2014ي عـا  ،2023مـن املقـرر
10/33

15-18317

A/70/7/Add.8

يجناز أشغال التوييد والتيديـد مـرحلتني ةـا :أ) يوـييد املـبىن اجلديـد؛ ب) يديـد املبـاين
القا مــة ،مبــا ذلــك هــد ــرج املــبىن  Eانظــر  ،A/70/394الفقــرات  .)٥7-٥٥وقــد زوعت
اللينة نا على استفسارها رسم يوةيحي ملراحـل املوـروع ،مـن اآلن ي حـني يجنـازه ،علـى
النحو املبني الوكل الثاين.
الوكل الثاين
اخلطة االسترايييية ففا الترا  :من اآلن ي حني ا جناز

 - 2٩ويوري األمني العا ي أن امل اطر احملدعة هني السـا ق يوـمل :أ) حـاالت يـأرري
يتملــة أثنــاء العمليــات املتعــدعة لتقــدمي العطــاءات؛ ب) تــعو ات اففــاع علــى رطــوط
واةحة للمساءلة مة متعاقدي التصميم ومتعهدي التوييد؛ ج) مواال يعارية يتملة لليهـة
الضــامنة مــة العديــد مــن اجلهــات املتعاقــدة الــيت يعمــل علــى نفــس الــنظم؛ ع) تــعو ات
االستعانة مبصاعر املواع مبوجب عقوع التصميم والتوييد املتعدعة املرجة نفس  ،الفقرة .)٥6
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 - 30وذار األمني العا أيضا أن اجلدول املنقح ،ا ةاوة ي الت فيف من حـدة امل ـاطر،
يتيح دء أعمال التوييد اجلديدة أقرب وقت ممكن .ويوقترح املعامل البارزة جلدول األشـغال
املنقح على النحو التا .املرجة نفس  ،الفقريان  ٥7و :)٥8
أ)

يعيني شراة يوييد

ب) يعيني شراة يوييد

أوا ل عا  2017لتوييد املبىن اجلديد؛
أوا ل عا  201٩لتيديد املباين القا مة؛

ج)

يجناز أشغال يوييد املبىن اجلديد

عا 201٩؛

ع)

االنتهاء من يديد املباين القا مة

عا .2023

 - 31وقد ورع يان ملرحلة يوييد املبىن اجلديد ومرحلـة يديـد املبـاين القا مـة ،سـعيا لزيـاعة
وةوح العقوع واملساءلة عنها أثناء سري املوروع ،وقد يطوير املرحلتني ايزء من الـدروس
املســتفاعة مــن موــارية التوــييد الكــبرية ،ومنــها موــروع امل طــص العــا لتيديــد مبــاين املقــر
املرجـــة الســـا ق ،الفقريـــان  64و  .)6٥ويعتـــرب اللينـــة االستوـــارية ،اســـتناعا ي الـــدروس
املســتفاعة مــن ينفي ـ موــروع امل طــص العــا لتيديــد مبــاين املقــر ،أن ي قــاء املوــروع ةــمن
املواعيد احملدعة هو أمر الغ األةية لتفاعي أي ياوز يتمل التكاليف ،ولـ لك وهـي يوـدع
على ةرورة أن يكفل اللينـة التوجيهيـة مواتـلة رتـد املوـروع والتحقـق مـن يقدمـ ةـمن
املواعيد الزمنية املقررة.
يطبيق الدروس املستفاعة
 - 32يوــري األمــني العــا ي أن الــدروس املســتفاعة مــن موــارية التوــييد الكــبرية ،مبــا ويهــا
امل طص العا لتيديد مباين املقر ،قـد طببقـت علـى اخلطـة االسـترايييية ففـا التـرا  ،ويوـربز
ا ــاذ عــدة يــدا ري وينوــاء اليــات فوامــة املوــروع ويعاري ـ والتحقــق من ـ صــورة مســتقلة
املرجـــة نفســ  ،الفقريـــان  64و  .)6٥ويوـــري اللينـــة االستوـــارية ي أن جملـــس مراجعـــي
افســا ات نــوه ،أحــد يقريــر ل ـ عــن امل طــص العــا لتيديــد مبــاين املقــر ،ــأن ا عارة،
تطبيقهــا الــدروس املســتفاعة مــن املوــروع ،ســتكون وةــة أوضــل لــدعم ينفي ـ موــارية
التوــييد املســتقبل انظــر ) ، A/70/5 (Vol.Vالفقــرة  16مــن املــوجز) .ويوــري اعلــس ي أن
اخلطة االسترايييية ففا الترا يدم يلك الـدروس النـه الـ ي يتبعـ ينفيـ املراحـل
األو من املوروع ،من قبيل يعراج التكاليف املريبطة املوروع امليزانية من البدايـة انظـر
املرجة نفس  ،الفقرة  .)48وقد نور اعلس ورقة عن الدروس املستفاعة من امل طـص العـا
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اـانون األول عيســمرب  ،)1 2014مسـتفيدا مـن اطءعـ الواســة علـى املمارســات الفبضــلى
يطــار املوــارية الر يســية ،حيـ ســلص الضــوء علــى عــض أهــم الــدروس العامــة الــيت هلــا تــلة
مباشـــرة مبوـــارية التوـــييد املقبلـــة انظـــر  ،A/70/441الفقـــرات .)22-20ويوتـــي اللينـــة
االستوارية أن يطلب اجلمعية العامة ي األمني العا مواتلة حتديد الدروس املستفاعة ،ارـ ا
اعتبــاره التوتــيات املتعلقــة املمارســات الفبضــلى الــيت مججمعهــا اعلــس ،ويقــدمي معلومــات
مستكملة عن يطبيقها سيال التقرير املرحلي املقبل.

جيم  -اعتبارات أررى
ايانات األمم املتحدة األرر ى اليت يزويها قصر األمم اعدع
 - 33يوري األمني العا ي أن  ،عمء الفقرة  10من اجلزء الثال من قـرار اجلمعيـة العامـة
 ،262 6٩وـ لت جهــوع مــن أجــل استكوــاجت يمكانيــة اجتـ اب املزيــد مــن ايانــات األمــم
املتحــدة يوا هــا قصــر األمــم اعــدع .ونتييــة ل ـ لك أعر ــت مفوةــية حقــول ا نســان،
ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة اليونيســيف) ،والصــندول املوــترك للمعاشــات التقاعديــة
ملو في األمم ا ملتحدة ،و رنام األا ية العـاملي ،عـن رابتـها ا ـاذ مقـر هلـا قصـر األمـم
انظر  ،A/70/394الفقرة  .)82وأب لغت اللينة االستوارية ناء على استفسـارها أنـ  ،اسـتناعا
ي التوقعات افالية ملعدالت شغل قصر األمـم أعقـاب ينفيـ موـروع اخلطـة االسـترايييية
ففا الترا  ،لن يتسىن استيعاب مو فني من تناعيق األمم املتحدة ووااالهتا األرـرى مثـل
اليونيسيف والصندول املوترك للمعاشـات و رنـام األا يـة العـاملي ،ا ةـاوة ي  700مـن
مو في مفوةية حقول ا نسان .ويرى اللينة االستوـارية أن الت طـيص ملـا يوتوقـة عـد يجنـاز
املوروع من صيص افيـز لـاعارات والكيانـات املعنيـة املنظمـة ،سـواء املوجـوعة منـها أو
اجلديدة ،ينبغي أن يبدأ مرحلة مبكرة من حياة املوروع لتفاعي أي أثر سـليب علـى الفعاليـة
العامة لعمل يلك ا عارات والكيانات.
 - 34وويما يتعلق االنتقال املتوقة ملو في املفوةية ي قصر األمـم ،يوـري األمـني العـا ي
أن التكلفــة الســنوية املتكبــدة الوقــت افاةــر الس ـتيفيار املراوــق قصــر ويلســون ومــبىن
ايــوزييب مويــا وتــيانتها ويــووري األمــن والســءمة ويهــا لصــا مــو في املفوةــية ،لــغ حــوا.
 ٩مءيــني ورنــك سويســري املرجــة نفس ـ  ،الفقــرة  .)83ويوــري األمــني العــا أيضــا ي أن
__________
 )1جملــس مراجعــي حســا ات األمــم املتحــدة” ،الــدروس املســتفاعة مــن امل طــص العــا لتيديــد مبــاين املقــر“،
اـــــــــــــانون األول عيســـــــــــــمرب  .2014كـــــــــــــن االطـــــــــــــءع عليهـــــــــــــا علـــــــــــــى الـــــــــــــرا ص:
.www.un.org/en/auditors/board/pdfs/Lessons%20from%20the%20Capital%20Master%20Plan.pdf
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يةاوة حيز مكتيب ملو في املفوةية املبىن اجلديـد املقتـرح مـن شـأهنا أن يـزعي ي زيـاعة
ييراعات ا يار يطار اب ا يراعات  2من امليزانيـة العاعيـة املرجـة نفسـ  ،الفقريـان 120
و  .)121وينــاقا اللينــة االستوــارية الفقــرات مــن  7٥ي  77أعنــاه اســت دا ييــراعات
ا يار املستقبل يطار امل طص العا لتمويل موروع اخلطة االسترايييية ففا الترا .
سياسة التربعات
 - 3٥عمء الفقرة  16من اجلزء الثال من قرار اجلمعية العامـة  ،262 6٩يقتـرح األمـني
العا سياسة يربعات يوور يطارا لقبول التربعات املقدمة ي اخلطة االسترايييية ففـا التـرا
متويا مة قواعد وأنظمة األمم املتحدة افاليـة .ويوـري األمـني العـا ي أنـ لـن يوقبـل أي يـربع
يال ووق ايفال رمسي شكل مـ ارة يفـاهم مربمـة ـني اجلهـة املا ـة ومكتـب األمـم املتحـدة
جنيــف املرجــة نفس ـ  ،الفقريــان  84و  8٥واملروــق األول) .ويوــمل السياســة املقترحــة
للتربعات من أجل اخلطة االسترايييية ففا الترا أحكاما يطلـب مبوجبـها ي اجلهـة املا ـة
أن يغطي مجية يكاليف والتزامـات مكتـب األمـم املتحـدة جنيـف الناشـيفة عـن التـربع ،وأن
يسـاهم نســبة  3املا ــة مــن يكلفـة موــروع التــربع تــندول الصـيانة العــا لقصــر األمــم
املرجة نفس  ،املروق األول ،الفقريان  16و  .)17ويوري اللينـة االستوـارية ي أن اجلمعيـة
العامة أادت ،الفقرة  17من اجلزء الثال من قرارها  ،262 6٩علـى ةـرورة أال يكـون
املقترح املتعلـق سياسـة التربعـات عـامء يقييـديا وأن يكـون متماشـيا متامـا مـة الطـا ة الـدو.
وافكومي الدو .للمنظمة .ويرى اللينة أن األحكا الـوارعة الفقـريني  16و  17مـن
سياسة التربعات اليت اقترحها األمني العا املروق األول آلرـر يقريـر لـ يقييديـة وينبغـي
أال يطبق يلقا يـا .ويتوقـة اللينـة مـن األمـني العـا عراسـة ر صـا ص اـل يـربع مقـد قبـل
ا اذ قرار وأن مدى انطبال شروط يلك األحكا علي .
 - 36ويوتــي اللينــة االستوــارية املواوقــة علــى سياســة التربعــات ،رهنــا مبءحظاهتــا
الوارعة الفقرة  3٥أعءه.
األعمال الفنية والتحف واهلدايا األررى
 - 37ووقــا لطلــب اجلمعيــة العامــة الــوارع قرارهــا  ،262 6٩يوــري األمــني العــا ي أنـ
س ـيويرى جــرع لألعمــال الفنيــة والتحــف واهلــدايا األرــرى ،وأن اــل ه ـ ه البنــوع س ـتوحمى
أو ينقل رءل أشغال التيديـد منعـا لتلفهـا .ويوـري ي أنـ ستستوـار الـدول األعضـاء وـأن
االحتياجات احملدعة ملناولة اهلدايا اليت يربعت هبا املرجة نفسـ  ،الفقـرة  .)86ويوـري اللينـة
االستوارية ي أن اجلمعية العامة طلبت ،قرارها  ،26٩ 6٥ي األمني العـا أن يكفـل
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املناولة املء مة لألعمال الفنية والتحف واريها مـن اهلـدايا مجيـة مراحـل امل طـص العـا
لتيديد مباين املقر ،امـا طلبـت يليـ أن يتعـاون مـة الـدول األعضـا ء الـيت يراـب يـو.
مسزولية هداياها من األعمـال الفنيـة والتحـف واـري ذلـك مـن املـواع رـءل ينفيـ اخلطـة
االسترايييية ففا الترا .

ثالثا  -التكاليف التقديرية املنقحة
 - 38عمء قرار اجلمعية العامة  247 68ألف اجلزء اخلامس ،الفقرة  ،)17يقـد األمـني
العـــا يقـــديرات التكـــاليف ا مجاليـــة املنقحـــة ملوـــروع اخلطـــة االســـترايييية ففـــا التـــرا
 ،A/70/394الفقـــرات  .)81-66ويقـــدر يكـــاليف املوـــروع مببلـــغ  836.٥مليـــون ورنـــك
سويسري ،املقارنة مة التكـاليف املقـدرة السـا ق والبالغـة  837مليـون ورنـك سويسـري.
ويوــري األمــني العــا ي أن ـ يقــدير مبلــغ  836.٥مليــون ورنــك سويســري وتــف يكلفــة
يمجالية قصوى للموروع ،اعوتمدت أيضا اهدجت للموروع نفس .
 - 3٩ويرع معلومات مفصلة عن املنهيية املست دمة لتقـدير التكـاليف ا مجاليـة للموـروع
وعناترها ،مبا ذلـك خمصصـات طـوارئ املوـروع واريفـاع األسـعار ،الفقـرات  72ي
 81مــن التقريــر .ويــرع أعنــاه مءحظــات ويوتــيات يــدعة للينــة االستوــارية ويمــا يتعلــق
مب صصات طوارئ املوروع.

ألف  -خمصصات طوارئ املوروع
 - 40علــى النحــو املــبني املعلومــات التكميليــة املقدمــة ي اللينــة االستوــارية ،يتوقــة
اآلن أن يبلغ مستوى خمصصات طوارئ املوروع ،الـ ي حـدع وقـت سـا ق مبلـغ قـدره
 108 470 000ورنك سويسري سـيال مقتـرح األمـني العـا وـأن اخلطـة االسـترايييية
ففـــا التـــرا  ٩1 ٩17 100 (A/68/372ورنـــك سويســـري للفتـــرة مـــن عـــا  2014ي
عا  2023املرجة نفس  ،اجلدول .)2
يقدير خمصصات الطوارئ
 - 41يوــــري األمــــني العــــا ي أنــ ـ يقريــــره الســــا ق  A/69/417و  ،)Corr.1حســــبت
خمصصات طوارئ املوروع انسب ميفوية مـن التكـاليف املقـدرة  20املا ـة مـن التكـاليف
املقدرة ألشغال التيديد والتكاليف ذات الصـلة ،واخلـدمات االستوـارية؛ و  10املا ـة مـن
التكـاليف املقـدرة لتوـييد املــبىن اجلديـد وأشـغال يفكيـك ــرج املكايـب ـاملبىن  )Eاســتناعا ي
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املعـــايري املعتمـــدة هـ ـ ا اعـــال ومســـتوى معلومـــات املوـــروع املتاحـــة
املرجة نفس  ،الفقرة .)77

ذلـــك الوقـــت

 - 42وزووعت اللينـــة االستوـــارية ،نـــاء علـــى طلبـــها ،مبعلومـــات مفصـــلة عـــن املنهييـــة
املســت دمة املقتــرح افــا .لألمــني العــا مــن أجــل التقــدير األو .مل صصــات طــوارئ
املوروع .وجرى حساب املبالغ امل صصـة للطـوارئ ،املبنيـة علـى املعـايري املسـت دمة هـ ا
اعـال النســبة ملوــارية مماثلــة ،شــكل نســب ميفويــة مــن التكــاليف املباشــرة املقــدرة لعناتــر
املوــروع علــى النحــو التــا 10 :.املا ــة النســبة ألعمــال التوــييد اجلديــدة؛ و  18املا ــة
النســبة ألشــغال التيديــد والتفكيــك؛ و  ٥املا ــة النســبة للتكــاليف ذات الصــلة؛ و ٥
املا ة النسبة أليعاب اخلرباء االستواريني والتكاليف املريبطة هبا .وأ للغـت اللينـة اـ لك أنـ
نــاء علــى ه ـ ا افســاب ،حــدع املبلــغ ا مجــا .مل صصــات طــوارئ املوــروع رــءل مرحلــة
التصميم األو ..ويوري األمني العـا ي أنـ  ،فـءجت املقتـرح السـا ق ومتوـيا مـة ورقـة جملـس
مراجعــي افســا ات وــأن الــدروس املســتفاعة مــن امل طــص العــا لتيديــد مبــاين مقــر األمــم
املتحدة  ،)1يفصص املبلغ املتاح لطوارئ املوروع من رـءل عمليـة موحكمـة لتحليـل امل ـاطر
 ،A/70/394الفقريان  78و .)7٩
 - 43ويوري اللينة االستوارية ي أن جملس مراجعي افسـا ات يـ ار ورقتـ املـ اورة
أعءه أن خمصصات الطوارئ ينبغي أن يقدر انطءقا من القاعدة ،على أسـاس يقيـيم للم ـاطر
واثارهــا احملتملــة التكــاليف ،وأن ـ يــب صــيص اعتمــاع يةــا للم ــاطر أو التكــاليف
اري املعرووة ودع من رءل حتليـل االياهـات أو ا ـاذ النقـاط املرجعيـة .ويوـري اللينـة أيضـا
ي يوتية اعلس أن يضة ا عارة ،من أجل املوارية املسـتقبلية مـن هـ ا القبيـل ،هنيـا قا مـا
على يقييم امل اطر لتحديد األموال املكرسة للطـوارئ و صيصـها وا ـءن عنـها اسـتناعاً ي
أوضل املمارسات جمال ا عارة افديثة للموارية انظر  ،A/68/585الفقرة .)76
 - 44ويرى اللينة االستوارية أن املقترح افا .لألمني العا  ،ال ثل حتليـل امل ـاطر
املطبجمق على مبلـغ مل صصـات الطـوارئ يـد بع مسـبقا نـاء علـى نسـب ثا تـة يقـديرا وعليـا،
مبنيا على يقييم امل اطر ،ملستوى خمصصات طوارئ املوروع.
 - 4٥ول لك وةن اللينة االستوارية يوتي أن يطلـب اجلمعيـة العامـة ي األمـني العـا
ينقي حَ يقدير خمصصات طوارئ املوروع عل مستندا ي حتديد امل اطر املريبطـة مب تلـف
مراحل املوـروع ،املتوقعـة واـري املتوقعـة ،ووصـلص امل صصـات املقـدرة لطـوارئ املوـروع
عن يكلفت األساسية عري يقريره املرحلي املقبل.
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 - 46ويءحـــا اللينـــة االستوـــارية مـــن املعلومـــات التكميليـــة املقدمـــة أن الطريقـــة الـــيت
اسـت دمها األمــني العــا يقـدير خمصصــات طــوارئ املوــروع مبنيـة علــى التكــاليف املتعلقــة
أر عــة عناتــر منفصــلة لتكــاليف املوــروع ،هــي أعمــال التوــييد اجلديــدة ،وأشــغال التيديــد
والتفكيـك ،والتكـاليف ذات الصـلة ،وأيعـاب اخلـرباء االستوـاريني .ويـرى اللينـة أن املبــالغ
امل صصــة لطــوارئ املوــروع لكــل مرحلــة مــن مــرحليت ينفي ـ املوــروع  -يوــييد املــبىن
اجلديد و يديد املباين القا مة ،مبا ذلك هد رج املـبىن  - Eينبغـي أن يوـار يليهـا أيضـا
وةوح حىت يظل املبالغ املقدرة مل صصات الطوارئ وعملية است دامها ،عند االقتضـاء،
متسمة الوفاوية طوال مدة املوروع.
 - 47ويتوقة اللينة االستوارية أن يقد املستوى املنقح للم صصات املقـدرة لطـوارئ
املوروع من أجل ال مرحلة مـن مـرحليت املوـروع وـكل منفصـل عـن يكلفـة املوـروع
األساســية التقريــر املرحلــي املقبــل لألمــني العــا اــي ينظــر وي ـ اجلمعيــة العامــة ويت ـ
وأن قرارا.
يعارة خمصصات الطوارئ وا ءن عنها
 - 48ي ار اللينة االستوارية وجهة النظر اليت أعرب عنها جملس مراجعي افسا ات ـأن
خمصصات الطوارئ هي اعتماعات يدعة امليزانية يورتد لـتمكني املوـروع مـن معاجلـة يـأثر
التكاليف مب اطره معاجلة سريعة ،يذا حتققت يلـك امل ـاطر ،عون افاجـة ي يـأرري املوـروع
والتفاوي لزيـاعة التمويـل .ويـرى اعلـس أن مـن األةيـة مبكـان أال يسـت د ا عارة التمويـل
امل صــص للطـــوارئ اوســـيلة الســـتيعاب الزيـــاعات العامـــة يكـــاليف املوـــروع وأن يبلـــغ
وةوح عن ايفيـة ويوقيـت اسـت دا هـ ه امل صصـات .ويوـري اللينـة أيضـا ي أن اعلـس
يــرى أن املســزولية عــن يعارة خمصصــات الطــوارئ ويقرارهــا يــب أن يواــل ي هييفــة يكلــف
ةعارة املوروع ،دال من وريق املوروع  ،A/68/585الفقريان  77و  .)80ويءحـا اعلـس،
يقريره األرري عن امل طـص العـا لتيديـد مبـاين املقـر ،أنـ ال يوجـد حـىت اآلن هنـ موحـد
يــب ايباع ـ يعارة حــاالت الطــوارئ وا ــءن عنــها أي مــن املوــارية الكــربى لألمــم
املتحدة انظر ) ،A/70/5 (Vol. Vاملروق الثـاين) .ويكـرر اللينـة يوتـيتها ـأن يطلـب اجلمعيـة
العامة ي األمني العا أن وسن يعارة خمصصات الطوارئ ةسناع املسـزولية عـن اسـت دا
ه ـ ه امل صصــات ي هييفــة يوعــىن ــةعارة املوــروع انظــر  ،A/69/580الفقــرة  .)30ويــرى
اللينــة أيضــا أن ـ يلــز ايبــاع هن ـ منــتظم ا ــءن عــن اســت دا خمصصــات طــوارئ
املوروع لضمان املساءلة والوفاوية الكاملتني انظر أيضا الفقرة  ٥2أعناه).
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أموال الطوارئ اري املست دمة
 - 4٩يتضــمن املعلومــات التكميليــة املقدمــة ي اللينــة االستوــارية جــدوال يل ــص يوزيــة
املبلغ ا مجا .امل قترح مـن أمـوال الطـوارئ حسـب العناتـر الر يسـية لتكلفـة املوـروع ،وهـي
أعمال التوـييد اجلديـدة ،ويديـد املبـاين ،ويفكيـك املـبىن  ،Eوالتكـاليف املريبطـة ،واخلـدمات
االستوارية التعاقدية .ويوار املعلومات التكميليـة أيضـا ي أنـ سـيتم الـنقص ي أع حـد
ممكن من است دا أموال الطوارئ أثناء مرحلة ما قبل التوييد لضمان يـواور قـدر اـاجت منـها
أثناء مرحلتَـيْ التوـييد والتيديـد ،وي أن أمـوال الطـوارئ اـري املسـت دمة سـتوعاع ي الـدول
األعضاء عند هناية املوروع.
 - ٥0وعند االستفسار ،أب لغت اللينة االستوارية أن مـن املقتـرح يرحيـل أمـوال الطـوارئ
ي السـنوات الءحقـة حــىت يكتمـل املوــروع ،ألن يقيـيم خمـاطره وينقــيح يجـراءات الت فيــف
منها سيسـتمران انتظـا طيلـة عورة حيايـ  .واسـتناعا ي اسـتراييييات الت فيـف املسـتكملة،
يوقتـــرح يوزيـــة أمـــوال الطـــوارئ مـــن جديـــد المـــا نوـــأت خمـــاطر جديـــدة والمـــا ألغيـــت
امل اطر القد ة.
 - ٥1ويوــري اللينــة االستوــارية ي أن جملــس مراجعــي افســا ات ذاــر يقريــره عــن
امل طـــص العـــا لتيديـــد مبـــاين املقـــر و ورقتـ ـ عـــن الـــدروس املســـتفاعة مـــن امل طـــص أن
املمارســة اجليــدة يقتضــي أن يتــاح أمــوال الطــوارئ عارة امل ــاطر ال لتغطيــة الزيــاعات
التكــاليف العامــة ،مــة عــد يوقــة اس ـت دا مجيــة املبــالغ امل صصــة للطــوارئ انظــر الوثيقــة
) ،A/70/5 (Vol. Vالفقـــرة  .)18ويوـــري اللينـــة أيضـــا ي رأي اعلـــس الـــ ي مفـــاعه أن
خمصصــات الطــوارئ اــري املســت دمة ينبغــي يســليمها ــدال مــن اســت دامها لتغطيــة يــاوزات
التكاليف انظر الوثيقة  ،A/68/585الفقرة  .)80ويرى اللينة أنـ ينبغـي ايبـاع هنـ منـتظم
حــل
يعارة اســت دا أمــوال الطــوارئ امل صصــة للموــروع وا ــءن عنــها لكــي ال يو ر ّ
يلـك املبــالغ مــن مرحلــة ي مرحلـة أرــرى مــن املوــروع .ولـ لك يوتــي اللينــة تحديــد
مبالغ أموال الطوارئ اري املست دمة و ةرجاعها ي الدول األعضاء عند هناية اـل مرحلـة
من مراحل املوروع ،وليس عند هناية املوروع كامل على و ما اقترح األمني العا .
يعارة موارية التوييد :السياسات واملباعئ التوجيهية

 - ٥2أب لغت اللينة عند االستفسار أن ا عارة اليوميـة لصـندول الطـوارئ سـتوطوجمر
يطــار املبــاعئ التوجيهيــة عارة موــارية التوــييد الــيت يعمــل مكتــب رــدمات الــدعم
املرازية حاليا على وةـة تـيغتها النها يـة ،والـيت ستتضـمن أحكامـا وـأن عمليـة يعارة
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الطوارئ وـكل عـا  ،مثـل يجـراءات اسـت دا أمـوال الطـوارئ ،واملواوقـة علـى حتميـل
النفقات لصـندول الطـوارئ ،وا ـءن عـن اسـت دا أمـوال الطـوارئ .وبأ لغـت اللينـة
أن ه ه املبـاعئ التوجيهيـة ،الـيت سـتكتمل تـيااتها اـانون األول عيسـمرب ،201٥
ستتضــمن جــزءا مفصــء عــن يعارة امل ــاطر يوــمل حتديــد امل ــاطر وحتليلــها والت طــيص
لءســتيا ة هلــا مبــا ذلــك يقــدير أمــوال الطــوارئ علــى أساســها) ورتــدها والــتحكم
ويها .ويوري اللينة ي أن املروق الثاين لتقرير األمني العا عـن االسـتعراي االسـترايييي
للمراوق  )A/69/760يتضمن معلومات عن الدروس املستفاعة مـن موـارية التوـييد الـيت
اةــطلعت هبــا املنظمــة اآلونــة األرــرية .وويمــا يتعلــق املســا ل ذات الصــلة ــأموال
الطوارئ امل صصة ملوارية التوـييد ويعارهتـا واسـت دامها ،الحظـت اللينـة يقريرهـا
عــن االســتعراي االســترايييي للمراوــق أن الوتــف الــوارع الفقــريني  23و  24مــن
املروق الثاين من يقرير األمني العا ليس يسـيدا يامـا ألوضـل املمارسـات الـيت أوتـى هبـا
جملس مراجعي افسـا ات هـ ا الصـدع  ،A/69/811الفقـرة  .)14ويـرى اللينـة أنـ
ينبغــي النظــر وةــة سياســات علــى نطــال املنظمــة عارة موــارية التوــييد ،وأن ـ
ينبغــي اســت ءص مبــاعئ يوجيهيــة مفصــلة مــن يلــك السياســات ملعاجلــة أمــور منــها
احتياجــات الطــوارئ املوــارية ،مبــا يوــمل عــري اعتمــاعات الطــوارئ مبعــزل عــن
يكاليف املوروع املقترح ،وحساب اعتماعات ا لطوارئ علـى أسـاس حتليـل امل ـاطر،
وعملية يعاعة أمـوال الطـوارئ اـري املسـت دمة ،مـة مراعـاة التوتـيات السـا قة الـيت
قدمتها اللينة انظر الوثيقة  ،A/70/7/Add.3الفقرة .)33

اء  -يكلفة املوروع
 - ٥3علــــى النحــــو املوــــار يليـــ الفقــــرة  38أعــــءه ،يقــــدر يكلفــــة املوــــروع ـــــمبلغ
 836.٥مليون ورنـك سويسـري .و نـاء علـى طلـب اللينـة االستوـارية ،قبـد هلـا جـدول يـبني
التكلفـــــة األساســـــية املقـــــدرة للموـــــروع البالغـــــة  738 61٩ 000ورنـــــك سويســـــري،
وأمــوال الطـــوارئ املقــدرة والزيـــاعة ذات الصـــلة البالغتــان  ٩1 ٩17 000ورنـــك سويســـري
و  ٥ ٩6٥ 000ورنك سويسري ،على التوا ،.للفترة املمتدة من عا  2014ي عـا 2023
اجلدول .)1
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اجلدول 1
موجز رطة التكاليف ملوروع اخلطة االسترايييية ففا الترا
(بآالف الفرنكات السويسرية)

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014اجملموع
يوييد املبىن اجلديد
أعمال التيديد
يفكيك سبعة طوا ق من املبىن
التكاليف املريبطة
اخلدمات االستوارية
يعارة املوروع
الزياعات
اعموع الفرعي

E

-

-

-

-

٥60

486

٩ 60٥ ٥7 630 43 222

-

-

-

-

110 4٥7

-

-

-

6 681

٩ 3٥2

2 0٥٥ 21 8٩8

2 ٩37

7 866 2٥ 623 23 327 12 760

٩ 028 10 78٩

8 618

7 ٩28

6 472

٥ 814

1 212

2 ٩43

4 3٥6

4 31٥

4 33٥

4 34٩

4 366

4 33٥

4 33٥

4 33٥

38 882

-

-

203

1 3٥٥

3 102

7 104

8 ٥04

٥ 844

٩ 4٥٩ 10 ٥46

46 116

3٥2 21٩ ٥8 ٥34 86 076 32 121 81 ٩٩4 ٩3 4٩4
1٩ 722

-

-

1٩ 722

٩ 030

٥2 ٩٩8
118 22٥

738 61٩ 87 172 110 366 72 00٥ 12٥ 380 132 ٩32 82 ٥37 ٥7 244 30 742 26 270 13 ٩72

الطوارئ

-

زياعات الطوارئ
اعموع

1 000

-

2 323

12 842

17 324

17 886

13 637

7 071

11 701

8 133

٩1 ٩17

2٩

31٥

70٩

1 02٥

1 00٥

637

1 246

٩٩٩

٥ ٩6٥

836 ٥00 ٩6 304 123 313 7٩ 712 140 021 1٥1 844 100 ٥70 70 402 33 0٩2 27 270 13 ٩72

 - ٥4ورهنـــا التوتـــيات الـــيت قدمتـــها اللينـــة االستوـــارية الفقـــرات مـــن 44
ي  48والفقرة  ٥1أعءه ومبواتلة اسـتعراي األعاء السـنوي للميزانيـة ويقـديرات
التكــاليف ســيال يقــارير األمــني العــا املرحليــة عــن اخلطــة االســترايييية ففــا
الترا  ،يوتي اللينة املواوقة على مبلغ  836.٥مليـون ورنـك سويسـري اتكلفـة
يمجالية قصوى ملوروع اخلطة االسترايييية ففا الترا .

را عا  -متويل املوروع
ألف  -النظر

حزمة القروي اليت عري البلد املضيف يقد ها

الدعم ال ي عري البلد املضيف يقد

املاةي

 - ٥٥يوري اللينة االستوارية ي أن مسألة منح قري طويل األجـل وـروط يفضـيلية
أو عدع من القروي من ه ا القبيل) لتسـهيل متويـل اخلطـة االسـترايييية ففـا التـرا
اانت موةوع نقاش اري رمسي مـة البلـد املضـيف علـى تـعيد ثنـا ي لفتـرة معينـة ،وأن
األمــني العــا أثارهــا رمسيــا مــة الســلطات السويســرية اذار مــارس  .2013ويوــري
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اللينة اـ لك ي أنـ  26حزيران يونيـ  ،2013قـرر اعلـس االحتـاعي السويسـري
يقدمي ععم ملوارية التيديد الـيت يقـو هبـا املنظمـات الدوليـة جنيـف واسـطة قـروي
من فضــة الفا ــدة وطويلــة األجــل .وقــد شــدع البلــد املضــيف وجـ رــاص علــى األةيــة
واألولوية اللتني يعلقهما على التنفي العاجل لل طة االسترايييية ففـا التـرا  .ويوتوقـة
أن يبلغ مدة ه ا ه ه) القـري القـروي) الـيت سـتومنح ــأسعار وا ـدة مواييـة أع مـن
األسـعار الســا دة السـول ،مــا يصـل ي  30ســنة ،مببلـغ ال يتيــاوز  ٥0املا ـة مــن
يكلفة املوروع اليت ستقرها اجلمعية العامة انظر الوثيقة  ،A/69/580الفقرة .)٥7
 - ٥6ويوــري اللينــة االستوــارية ا ـ لك ي أن ـ اســتناعا ي املعلومــات الــيت قــدمها
األمني العا  ،أوتت اللينة أن يأذن اجلمعية العامة لألمني العا ـأن يتفـاوي مـة البلـد
املضيف على يرييبات القري و أن يقد يقريرا ي اجلمعية عـن ذلـك عورهتـا التاسـعة
والستني .وأوتت اللينة أيضا أن يطلـب اجلمعيـة ي األمـني العـا أن يعـري موـروع
اخلطة االسترايييية ففا الترا ووق عنصريها املستقلني ،أي التيديـد وأعمـال التوـييد
اجلديدة ،غية افصول على قرةـني مسـتقلني أسـعار خمتلفـة و الوـروط األاثـر يفضـيء
للمنظمة انظر الوثيقة  ،A/68/585الفقرة .)٥8
 - ٥7و وقت الحق ،أذنت اجلمعية العامة ،اجلـزء رامسـا مـن قرارهـا 247 68
ألــف ،لألمــني العــا التفــاوي مــة البلــد املضــيف وــأن يرييبــات افصــول علــى قــري
لليزأين اخلاتني التوييد والتيديد من اخلطة االسترايييية ففـا التـرا  ،مبـا ذلـك
يمكانية افصول على قري دون وا دة ،وأن يقد ي اجلمعية يقريرا عن ذلك.
 - ٥8وأسفرت املفاوةات مة حكومة البلد املضيف وـأن يرييبـات القـري لليـزأين
اخلاتــني التيديــد والتوــييد مــن اخلطــة االســترايييية ففــا التــرا عــن عــري حزمــة
قروي على األمـم املتحـدة عـا  .2014ويتـألف افزمـة البالغـة  380مليـون ورنـك
سويسري من قرةني :قريٌ للتوييد سعر وا دة قـدره تـفر املا ـة يسـدجمع علـى مـدى
 ٥0عامــا ويغطــي يكلفــة التوــييد كاملــها؛ وقــريٌ للتيديــد ســعر وا ــدة ثا ــت علــى
أســاس معــدل يعــاعة التمويــل ملــدة  30عامــا سويســرا ،يســدجمع علــى مــدى  30ســنة
لتغطية يكاليف التيديد يطار املوروع  ،A/69/580الفقريان  60و .)61
العري افا .فكومة سويسرا تقدمي حزمة قروي
 - ٥٩يوري األمني العا  ،يقريره ،ي أنـ عمـء قـرار اجلمعيـة العامـة  ،262 6٩واتـل
التفاوي مة البلد املضيف للحصول على أقصى قـدر ممكـن مـن الوـروط والطرا ـق التفضـيلية
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لترييبات القروي .ونتيية ل لك ،قدمت حكومة البلد املضيف حزمـة قـروي صـيغة منقحـة
يبلغ قيمتها ا مجالية  400مليون ورنك سويسري يغطي ان معا جـزأي املوـروع املتصـلني
التوييد والتيديد ،مبعدل وا دة يساوي تفر املا ة  ،A/70/394الفقرة .)٩1
 - 60وأشار األمني العا أيضا ي أن اجلـزء امل صـص مـن القـري ألعمـال التوـييد ،الـ ي
يوقـ ـدّر مببلـــغ  12٥.1مليـــون ورنـــك سويســـري ،ســـيغطي يكلفـــة أعمـــال التوـــييد اجلديـــدة
اليت يوقتـرح القيـا هبـا ـني عـا  2017وعـا  .201٩أمـا اجلـزء املتبقـي مـن القـري ،وقيمتـ
 274.٩مليون ورنك سويسري ،وسيوست د لتغطية يكاليف أعمال التيديد املقرر القيـا هبـا
حاليــا رــءل الفتــرة مــن عــا  201٩ي عــا  .2023وسيوســدجمع قــري أعمــال التوــييد علــى
مدى وترة  ٥0عاما ا تدا ًء من السنة الـيت ينتـهي ويهـا أعمـال التوـييد املقـررة عـا 201٩؛
أما القري امل صجمص ألعمـال التيديـد وسيوسـدجمع علـى مـدى وتـرة  30عامـا ا تـدا ًء مـن السـنة
اليت ينتهي ويها أعمال التيديد املقررة عا .2023
 - 61وحصــلت اللينــة االستوــارية ،نــاء علــى طلبــها ،علــى جــدول يتضــمن مقارنــة ــني
الوروط والطرا ق املقدجممة عري القري األول والعري افا .اجلدول .)2
اجلدول 2
شروط وطرا ق عري القري األول والعري افا.
أعمال البناء اجلديدة
املدة

سعر الفائدة

عري القري األول  ٥0عاما تفر
عري القري افا ٥0 .عاما تفر

أعمال التجديد

جمموووع مةمووة ال ر و
(مباليووووو الفرنكوووووات النسبة املئوية من تكالةف
املشروع)
السويسرية)

املدة

سعر الفائدة

 30عاما
 30عاما

أقل من سعر السول 360
400
تفر

٥0
ال ينطبق أية نسبة ميفوية

 - 62وعند االستفسار ،حصلت اللينـة االستوـارية أيضـا علـى القيمـة افاليـة الصـاوية مـن
الفوا ــد املســتحقة الــيت ســتينيها األمــم املتحــدة مــن عــري القــري ــدون وا ــدة الـ ي قدمتـ
حكومـــة سويســـرا ،والـــيت يوـــري التقـــديرات ي أهنـــا ســـتتراوح ـــني  177.٩مليـــون ورنـــك
سويسري و  2٥3.3مليون ورنك سويسري .)2
 - 63ويرحب اللينة االستوارية عري القري الـ ي قدمتـ حكومـة سويسـرا مـزررا
لتمويــل اخلطــة االســترايييية ففــا التــرا وحتــيص علمــا الوــروط والطرا ــق التفضــيلية

__________
 )2ووقــا ملــا ذاــره األمــني العــا  ،يســتند ه ـ ا افســاب ي ثءثــة معــدالت وا ــدة ثا تــة يتملــة  3و  4و ٥
املا ة) ،على اوتراي مبلغي قرةني عقاريني يعاعالن قيمة القرةني املعنيجمني.
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للقــري .ويزاــد اللينــة جمــدعا يقــديرها للــدعم املســتمر ال ـ ي يقدم ـ حكومــة سويســرا
لل طة االسترايييية ففا الترا .
 - 64ويقترح األمني العا ريارين لتمويل اخلطة االسترايييية ففـا التـرا  :اخليـار ،1
يوقترَح متويل اخلطة عن طريق اجلمة ني األنصبة املقررة على الـدول األعضـاء وحزمـة قـروي
من البلد املضيف ،و اخليار  ،2يتم متويل اخلطـة وقـص مـن رـءل اعتمـاعات وأنصـبة مقـررة
علـــى الـــدول األعضـــاء .ونظـــرا ي الوـــروط التفضـــيلية للقـــري الــ ي يعرةــ حكومـــة
سويسرا ،يوتي اللينة االستوارية املواوقة على اخليار .1

اء  -خمطص االعتماعات واألنصبة املقررة
 - 6٥يقتــرح األمــني العــا ثءثــة ريــارات وــأن االعتمــاعات واألنصــبة املقــررة ويمــا يتعلــق
تمويــل املوــروع امــا ينــاقا مزاياهــا وووا ــدها النســبية  ،A/70/394الفقــرة  .)٩٩ويتمثــل
اخليــارات ويمــا يلــي :أ) اعتمــاعات مرتــوعة مقــدجمما ملــرة واحــدة؛ ب) واعتمــاعات متعــدعة
السنوات؛ ج) واعتماعات مرتوعة مقدما ملرة واحدة يتضمن مزيا ني عوة األنصـبة املقـررة
ملرة واحدة واألنصبة املقررة املتعدعة السنوات.
 - 66ويــرى اللينــة االستوــارية أن اخليــارات امل ـ اورة الفقــرة  6٥أعــءه يوــكل
مسألة يتعلق السياسات العامة يتعني أن يبت ويها اجلمعية العامة.

جيم  -عملة االعتماعات واألنصبة املقررة
 - 67يوري األمـني العـا ي أن العقـوع والنفقـات ذات الصـلة املتعلقـة اخلطـة االسـترايييية
ففــا التــرا سـتوقوجم الفرنــك السويســري أساســا ،وســيكون القــري الـ ي يقدمـ حكومــة
سويسرا الفرنك السويسري أيضا .و ه ا الصدع ،يرى األمـني العـا أن اجلمعيـة العامـة قـد
يراب أن يقرر أن يكون االعتماعات واألنصبة املقررة لل طـة االسـترايييية ففـا التـرا
الفرنــك السويســري ــدال مــن عوالرات الواليــات املتحــدة املرجــة نفس ـ  ،الفقــرة .)101
ويسلص األمني العا الضوء على املزايا وامل اطر والقيوع املتصلة االعتماعات واألنصبة املقـررة
ــدوالرات الواليــات املتحــدة اخليــار  )1و الفرنــك السويســري اخليــار  ،)2ولكنـ يوــري
الوقت نفس ي أن البند  10-3من النظا املا .ينص علـى أن حتسـب االشـترااات السـنوية
والســلف املقدمــة ي تــندول رأس املــال املتــداول ــدوالرات الواليــات املتحــدة ويــدوة هب ـا
املرجة نفس  ،الفقرات .)106-101
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 - 68وعنــد االستفســار ،أب لغــت اللينــة االستوــارية أن ـ مل حتــد ســا قة لتوزيــة أنصــبة
مقررة على الدول األعضاء أي عملة اري عوالرات الواليات املتحدة .وحصلت اللينـة علـى
عمليتَـي يوزيـة األنصـبة املقـررة علـى الـدول األعضـاء ـدوالرات
جدول يتضـمن مقارنـة ـني جم
الواليــات املتحــدة و الفرنــك السويســري املروــق الثــاين) .ويــرى اللينــة أن اخليــارات الــيت
نوقوت الفقرة  67أعءه يوكل مسـألة يتعلـق السياسـات العامـة يـتعني أن يبـت ويهـا
اجلمعية العامة.

عال  -أسعار الفا دة السلبية
 - 6٩يوري األمـني العـا ي أن املوجـوعات الفرنـك السويسـري الـيت يتيـاوز قيمتـها عتبـة
معينة عاعة  10مءيني ورنك سويسري) ضة الوقـت افاةـر ألسـعار وا ـدة سـلبية وي
أن يأثري ه ا ا جراء على املنظمـة سـي تلف ـارتءجت خمطـص األنصـبة املقـررة الـ ي سـتواوق
عليـ اجلمعيــة العامــة .وووقــا ملــا ذاــره األمــني العــا  ،ســتكون االعتمــاعات واألنصــبة املقــررة
املد ووعة مقدجمما الفرنك السويسري أاثر يأثرا أسعار الفا ـدة السـلبية ينمـا سـتكون األنصـبة
املقــررة املتعــدعة الســنوات املقوجممــة الفرنــك السويســري أقــل يــأثرا .و كــن أن يتــأثر األنصــبة
املقررة املدووعة مقدجمما دوالرات الواليات أيضا ،يذا ما قررت املنظمة ،اتد ري للت فيـف مـن
خماطر يقلب أسعار العمءت ،حتويل املبالغ ي الفرنك السويسري عنـد اسـتء االشـترااات.
ويوري األمـني العـا أيضـا ي أن حتويـل االشـترااات الـوارعة ي الفرنـك السويسـري سـيمثل
حتديا للمنظمة ةوء القاعـدة املاليـة  104 - 12الـيت يـنص علـى أن يـتم اسـتثمار األمـوال
حبي يك ون الترايـز املقـا األول علـى ا قـءل ي أع حـد مـن يعـري األمـوال األتـلية
لل طر .ويوري ا لك ي أن است دا حزمة القروي اليت يعرةـها حكومـة سويسـرا سـيحل
ه ه املوكلة جز يا رءل املراحـل األو مـن املوـروع عنـدما يغطـي القـري نسـبة أاـرب مـن
يكاليف املوروع املرجة نفس  ،الفقرة .)107
وطبــق أســعار
 - 70وعنــد االستفســار ،أب لغــت اللينــة االستوــارية أنـ الوقــت افاةــر ،ي جم
الفا ــدة الســلبية عمــء السياســة النقديــة للمصــرجت الــوطين السويســري ،و ــأن األمــم املتحــدة
ليست معفاة من ه ه الرسو  .ولكن أب لغت اللينة أيضا أن كن يقدمي طلـب اسـم املنظمـة
للحصول على يعفـاء يـا مـن أسـعار الفا ـدة السـلبية هـ ه أو للت فيـف مـن شـروط يطبيقهـا.
وأب لغــت اللينــة ا ـ لك حبالــة حــدثت مــزررا جنحــت ويهــا منظمــة عوليــة جنيــف لــديها
حسا ات استثمارية مة البنك ال ي قدّ هلا القري ،روة العتبة الـيت كـن أن ينطبـق عليهـا
أسعار الفا دة السلبية .وأ لغت اللينـة هـ ا الصـدع ـأن ا ـاذ يـدا ري مثـل حتويـل جـزء مـن
األموال ي مصارجت أررى قد ساعد أيضا علـى ينـب حتمدـل أسـعار الفا ـدة السـلبية .ويـرى
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اللينة أن موجوعات األمم املتحدة لل طة االسترايييية ففا التـرا ال ينبغـي أن ضـة
ألسعار الفا دة السلبية ،وهي واثقة من أن األمني العـا سـيب ل مـا أون مـن جهـد لتفـاعي
يكبدد املنظمة أية رسا ر.

هاء  -حساب راص متعدع السنوات
 - 71قررت اجلمعية العامة ،قرارهـا  262 6٩اجلـزء الثالـ  ،الفقـرة  ،)28العـوعة ي
مسألة ينواء افساب اخلاص املتعدع السـنوات لل طـة االسـترايييية ففـا التـرا  .وال يـزال
األمــني العــا يقتــرح وــتح حســاب رــاص متعــدع الســنوات رــءل وتــرة ينفيـ املوــروع حــىت
عا  ،2023وستودرج املوارع املاليـة للموـروع عـد ذلـك امليزانيـة الربناجميـة للفتـرات ذات
الصـــلة املرجـــة نفســـ  ،الفقـــرات  .)111-108ويوتـــي اللينـــة االستوـــارية ةنوـــاء
حســاب رــاص متعــدع الســنوات لل طــة االســترايييية ففــا التــرا انظــر ،A/69/580
الفقرة .)6٥
واو  -احتياطي رأس املال املتداول
 - 72يقترح األمني العا ينواء احتياطي لرأس املال املتداول قيمت  20مليون عوالر لتغطيـة
العيز املزقت التدوقات النقديـة املرجـة نفسـ  ،الفقـرة  .)112وعنـد االستفسـار ،أ لغـت
اللينة االستوارية أن يوقترح أن يغطي ه ا االحتيـاطي وتـرة معقولـة مـن االحتياجـات املزقتـة
من التدوقات النقدية ،و أن قد حتديد املستوى املقترح هلـ ا االحتيـاطي اسـتناعا ي مسـتوى
االحتياطي ال ي أنوـم للم طـص العـا لتيديـد مبـاين املقـر .وأ لغـت اللينـة اـ لك أنـ يذا
متــت املواوقــة علــى عــري القــري املقــدجم مــن حكومــة سويســرا ،ســيعاعل املســتوى املقتــرح
لءحتياطي يقريبا االحتياجات النقدية الءزمة ألر عة أشهر؛ ولكن يذا متويل املوـروع وقـص
عــن طريــق االعتمــاعات واألنصــبة املقــررة علــى الــدول األعضــاء ،وســيعاعل ه ـ ا االحتيــاطي
شــهرين مــن االحتياجــات النقديــة .وأب لغــت اللينــة أيضــا أن ـ يذا يقــرر ارتيــار االعتمــاعات
واألنصبة املقررة املدووعـة مقـدّما ملـرة واحـدة لتمويـل املوـروع ،وـيمكن الت لـي يـدرييا عـن
احتيـــاطي رأس املـــال املتـــداول عـــد األرــ افســـبان أي عيـــز نقـــدي املرحلـــة األو
للموروع .ويرى اللينة أن ينواء احتياطي لرأس املال املتداول اـري مـربجمر النسـبة لل طـة
االسترايييية ففا الترا  ،وهل ا يوتي عد املواوقة علي .
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زاي  -اليات التمويل البديلة املمكنة
التربعات
 - 73يوري األمني العا ي أن املـدير العـا ملكتـب األمـم املتحـدة جنيـف يواتـل العمـل
نواط ،صفت القـا م علـى املوـروع ،علـى التمـاس التربعـات مـن الـدول األعضـاء واجلهـات
املا ـــة احملتملـــة األرـــرى .ويوســـت د مـ ـ ارة يفـــاهم موحـــدة يتضـــمن األحكـــا النا مـــة
ع لسياسـة التربعـات
للتربعات من الـدول األعضـاء .ويـرع املروـق األول مـن التقريـر موـرو ٌ
بأعلـــدجم لتنظـــر ويـ ـ اجلمعيـــة العامـــة املرجـــة نفسـ ـ  ،الفقريـــان  116و  )118انظـــر أيضـ ـًا
الفقريني  3٥و  36أعءه).
ا عانات وافواوز احملتملة املتصلة الطاقة
 - 74يوري األمني العا ي أن من احملتمل أن يتوور للموروع عدة يعانـات وحـواوز متصـلة
الطاقة ،من افكومتني احمللية والوطنية البلد املضيف .وليفن دا أن هـ ه ا عانـات وافـواور
ال يوــكل وســيلة لتحقيــق ووــورات التكلفــة وةهنــا كــن أن يــوور مزايــا جانبيــة للموــروع
 ،A/70/394الفقرة .)11٩
است دا ييراعات ا يار احمل صّلة

املستقبل

 - 7٥يوري األمني العا ي أن ا يـراع السـنوي افـا .مـن ييـار األمـاان مكتـب األمـم
املتحدة جنيف يبلـغ  1.2مليـون عوالر يقريبـا ،وأن ييـراعات ييـار يةـاوية كـن أن يتـوور
من رءل يةاوة  700حيّز مكتيب ملـو في مفوةـية األمـم املتحـدة فقـول ا نسـان املـبىن
اجلديــد املقتــرح ينوــااه املرجــة نفس ـ  ،الفقريــان  120و  .)121وعلــى النحــو امل ـ اور
الفقرة  34أعءه ،وةن التكلفة السـنوية لايـار والصـيانة ويـووري رـدمات السـءمة واألمـن
املكايب املستأجر ة ملو في مفوةية األمـم املتحـدة فقـول ا نسـان مـوقعي قصـر ويلسـون
ومبىن جوسييب مويّا ،يبلغ و  ٩مءيني ورنك سويسري املرجة نفس  ،الفقرة .)83
 - 76وعنــد االستفســار ،أب لغــت اللينــة االستوــارية ــأن مــو في مفوةــية األمــم املتحــدة
فقــول ا نســان ،ال ـ ين يوتوقــة أن يوــغلوا أمــاان املكايــب قصــر األمــم ،ســيكونون مــن
املــو فني املمولــة و ــا فهم مــن امليزانيــة العاعيــة واـ لك مــن املــو فني املمولــة و ــا فهم مــن
موارع رارجة عن امليزانية .وين يشغال املكايب على النحو املتوقة مبو فني ممولني من امليزانيـة
العاعيـــة كـــن أن يـــزعي ي رفـــض االحتياجـــات املتعلقـــة ا يـــار البـــا ني  2٩واو،
ا عارة ،جنيــف ،واالحتياجــات املتعلقــة ــاألمن البــاب  ،34الســءمة واألمــن ،امليزانيــة
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الربناجمية ،حني أن يشغال املكايب علـى النحـو املتوقـة مبـو فني ممـولني مـن مـوارع رارجـة
عــن امليزانيــة كــن أن يــزعي ي زيــاعة ييــراعات ا يـار ــاب ا يــراعات  ،2ا يــراعات
العامة .اري أن اللينة بأ لغت أيضـا ـأن الـتغريات مسـتوى املـوارع يطـار األ ـواب الثءثـة
من امليزانية الربناجمية لن يوعرجت يال عـد يجنـاز املوـروع ،مـة األرـ االعتبـار أسـعار ا يـار
السا دة والعدع الفعلي للواالني ا ةاويني يطار ال مصدر من مصاعر التمويل.
 - 77وأ لغــت اللينــة االستوــارية ــأن الزيــاعة ــاب ا يــراعات  ،2كــن أن يســت د
لسداع القري عد يجناز املوروع يذا قببل عـري القـري .ويكـرر اللينـة رأيهـا ـأن اجلمعيـة
العامة قد يراـب أن يطلـب ي األمـني العـا أن يقتـرح يقريـره امل رحلـي املقبـل سـبء
افسبان ييـراعات ا يـار املسـتقبل اخلطـة العامـة لتمويـل موـروع
يتيح أن يزر
اخلطة االسترايييية ففا الترا انظر  ،A/69/580الفقرة .)78
 - 78وويمــا يتعلــق ــا يراعات املتأييــة مــن يــأجري قطعــة أري متلكهــا األمــم املتحــدة ،وهــي
مزجرة حاليا للناعي الدو .لكرة املضرب ،يوـري األمـني العـا ي أن النـاعي يـدوة الوقـت
افاةر ييارا سنويا قدره  6 33٥ورنكا سويسريا ،حني أن التقـديرات يوـري ي أن سـعر
الســـول هـــو أعلـــى مـــن ذلـــك كـــثري .وويمـــا يتعلـــق قطعـــة األري املـــزجرة ي مزسســـة
”مدرسة جنيف الدولية“ ،يوري األمـني العـا ي أن املزسسـة يـدوة الوقـت افاةـر ييـارا
سنويا قدره  ٥ 000ورنك سويسري ،وهـو أيضـًا أقـل كـثري مـن معـدل السـول ،A/70/394
الفقــرات  124ي  .)126وعنــد االستفســار ،أب لغــت اللينــة االستوــارية ــأن مكتــب األمــم
املتحــدة جنيــف قــد أرســل يشــعارًا ي اــء املســتأجرين ،النــاعي واملزسســة ،ءاهمــا
ضرورة التفاوي جمدعا على شروط عقديهما قبل متديد العقدين افاليني أو يديدةا.
 - 7٩ورعا على ذلك ،أشار الناعي ي أن ال يسـتطية حتمّـل زيـاعة اـبرية ا يـار ،وأنـ
يعتز االعتراي على عد يديد عقد ا يار .وأعر ت املزسسة عن استعداعها للقبـول سـعر
ييــار يكــون أقــرب ي الســعر الســا د الســول املرجــة نفس ـ الفقريــان  12٥و .)126
ولدى االستفسار ،أب لغت اللينة االستوارية أن اجلهوع سـتب ل لتحديـد سـعر السـول يـار
قطعيت األري امل اوريني.
استغءل األري اليت متلكها األمم املتحدة
 - 80يوري األمني العا ي أن افاوظة العقارية اليت متلكها األمم املتحدة قـد جـرى حتليلـها،
ويبيّن أن مثة عدعا من األراةي الـيت كـن اسـت دامها لتوليـد الـدرل ،مبـا ويهـا قطعتـا األري
امل اوريان الفقريني  78و  7٩أعءه .ويوـري األمـني العـا اـ لك ي أنـ يواتـل السـعي
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ي ا فصول على يقديرات يفصيلية وأن القيمة السوقية العاعلة لقطة األراةي الـيت يبـيّن أهنـا
كــن أن يســت د لتوليــد الــدرل ،مــن حيـ  :أ) البيــة مــرة واحــدة؛ ب) يــأجري األراةــي
ألجـــل طويـــل مـــة افقـــول املتعلقـــة تطويرهـــا؛ ج) اجلمـــة ـــني االثـــنني املرجـــة نفسـ ـ ،
الفقرات  122ي .)130
 - 81ويتوقة اللينـة االستوـارية ،ةـوء طلـب اجلمعيـة العامـة قرارهـا 262 6٩
الفــرع الثالـ  ،الفقــرة  ) ٩ــأن يواتــل األمــني العــا حبـ مجيــة اليــات التمويــل البديلــة
املمكنة من أجل فيض يمجا .األنصبة املقـررة علـى الـدول األعضـاء ،أن يـري التفـاوي
على عقدي ا يار املتصل ني النـاعي واملزسسـة مبراعـاة األسـعار السـا دة السـول ،وأن
يودرج نتا املفاوةات التقرير املرحلي املقبل ال ي سيقدم األمني العا .

رامساً  -االحتياجات من املوارع
االحتياجات من املوارع للفترة 201٥ - 2014
 - 82يوــــري األمــــني العــــا ي أن النفقــــات الفعليــــة للموــــروع رــــءل وتــــرة الســــنتني
 201٥-2014لغـــت  31 1٩4 ٩00ورنـــك سويســـري  31اب أاســـطس ،201٥
وأن النفقات املتوقعـة للفتـرة مـن أيلول سـبتمرب ي اـانون األول عيسـمرب  201٥يقـدر مببلـغ
 10 047 600ورنك سويسري .ويقدر االحتياجات الكلية لفتـرة السـنتني 201٥-2014
مببلــغ  41 242 ٥00ورنــك سويســري ،مقا ــل املبلــغ املعتمــد البــالغ  41 742 ٥00ورنــك
سويســـري ،ويعكـــس ذلـــك اإلفاةـــا ا نفـــال علـــى املوـــروع قـــدره  ٥00 000ورنـــك
سويســــري ســــبب التــــأرر اســــتقدا مــــو في وريــــق يعارة املوــــروع املرجــــة نفســ ـ ،
الفقريان  132و  ،133واجلدول .)4
االحتياجات من املوارع للفترة 2023 - 2016
 - 83يبني األمني العا الفقـرات مـن  132ي  1٥٥مـن يقريـره يقـديرات االحتياجـات
من املوارع ملوروع اخلطة االسترايييية ففا الترا للفترة مـن  2016ي  .2023ويـرع
اجلـــدول  2مـــن التقريـــر مـــوجز رطـــة يكـــاليف املوـــروع للفتـــرة مـــن  2014ي .2023
ونظــراً ي أن اجلمعيــة العامــة قــد طلبــت قرارهــا  247 68ألــف الفــرع اخلــامس،
الفقــرة  ) 18أن يقــد األمــني العــا يقــارير مرحليــة ســنوية عــن ينفيـ اخلطــة االســترايييية
ففا الترا  ،وةن اللينة االستوارية يوتي املواوقة على املـوارع املطلو ـة لعـا ،2016
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مة مراعاة يعليقاهتا ومءحظاهتا الوارعة الفقرات  44ي  48و  ٥1أعـءه ويمـا يتعلـق
االعتماعات امل صصة للطوارئ ه ا املوروع.

ساعساً  -استنتاجات ويوتيات
 - 84يرع الفقرة  1٥6مـن يقريـر األمـني العـا ا جـراءات املطلـوب مـن اجلمعيـة العامـة
ا اذها .ويوتي اللينة االستوارية ،رهنـا مبءحظاهتـا ويوتـياهتا الـوارعة الفقـرات 10
و  11و  14ي  18و  20و  23و  24و  26و  27و  31و  32و  3٥ي 37
و  44ي  48و  ٥1و  ٥2و  ٥4و  63و  64و  66و  68و  70و  71و 72
و  77و  81و  83أعءه ،اجلمعية العامة مبا يلي:
أ)
وجدول الزمين؛

املواوقة على نطـال املوـروع املقتـرح لل طـة االسـتر ايييية ففـا التـرا

ب) املواوقة على اخلطوات املقبلة ،على النحو املبني الفرع الثامن من يقريـر
األمني العا  ،من أجل التنفي الكامل لل طة االسترايييية ففا الترا ؛
ج) املواوقــة علــى مبلــغ  836.٥مليــون ورنــك سويســري وتــف التكلفــة
ا مجالية القصوى ملوروع اخلطة االسترايييية ففا الترا ؛
ع)
البلد املضيف؛

املواوقة على متويل املوروع جز يا من رءل قري دون وا ـدة مقـد مـن

هـ) ا ذن لألمــني العــا ــأن يطلــب رمسيــا قرةــا قيمــة 400 000 000
ورنك سويسري ،علـى النحـو املـبني الفـرع السـا ة مـن يقريـره ،يذا مـا قـررت اجلمعيـة
العامة قبول عري القري من حكومة سويسرا؛
و) املواوقة على ينواء حساب رـاص متعـدع السـنوات لل طـة االسـترايييية
ففا الترا وا ذن لألمني العا أن يت مجية الترييبـات الءزمـة ،مبـا ذلـك يسـييل
النفقات وترة السنتني  201٥ - 2014يطار افساب اخلاص؛
ز)
للفترة 2016؛
ح)
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املواوقـــة علـــى مبلـــغ تـــاجت قـــدره  33 0٩1 800ورنـــك سويســـري
املواوقة على سياسة التربعات.
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 - 8٥وال يوتي اللينة االستوارية املواوقة علـى ينوـاء احتيـاطي لـرأس املـال املتـداول
مببلغ  20مليون عوالر لل طة االسترايييية ففا الترا انظر الفقرة  72أعءه).
 - 86ويرى اللينة االستوارية أن املسألتني التاليتني ةا من مسا ل السياسة العامـة الـيت
يقررها اجلمعية العامة انظر الفقريني  66و  68أعءه):
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ب)

عملة االعتماعات واألنصبة املقررة ذات الصلة تمويل املوروع.
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املروق األول

األعوار واملسزوليات والتسلسل ا عاري للعناتر احملدعة
اجمللس االستشاري
األعوار
اعلـــس االستوـــاري املزقـــت) هـــو هييفـــة
رارجيـــة يـــدعم القـ ـيّم علـــى املوـــروع
ا شــراجت علــى ينفي ـ اخلطــة االســترايييية
ففــــا التــــرا  .ويتمثــــل عور اعلــــس
افالــة اففــاع علــى املصــا العامــة للــدول
األعضــاء أثنــاء طــيص املوــروع وينفيــ ه.
ويومل ذلك ،على سبيل املثـال ال افصـر،
رتـــــد حتقيـــــق األهـــــداجت االســـــترايييية
والفوا ــــــد والتقيــــــد اجلــــــداول الزمنيــــــة
واعتماعات امليزانية .ويتلقـى اعلـس يقـارير
مرحلية ويحاطات منتظمة وأن املوروع.

املسزوليات
اعلس االستوـاري املزقـت) مسـزول عـن
الرتد الدقيق جلمية التطورات الر يسـية
املوــروع ويســداء موــورة مســتقلة ويايــدة
ي القيّم علـى املوـروع مـن منظـور الـدول
األعضــــاء املســـــا ل الر يســــية املتصـــــلة
املوروع رـءل وتـرة ينفيـ املوـروع ،مـة
الترايز مجلـة أمـور علـى التقيـد امليزانيـة
واجلدول الزمين ،ونطال املراقبة ،ومزمترات
الـدول األعضــاء واالحتياجـات ذات الصــلة
ــ ـ لك ،ويعارة امل ــــاطر واحملاوظــــة علــــى
الترا .
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اللجنة التوجةهةة
اللينة التوجيهية هي هييفة عارلية يسـتعري
املســا ل الر يســية املوــروع وينظــر ويهــا
ويســدي املوــورة ي الق ـيّم علــى املوــروع
لكفالـة أن يتماشــى املوـروع مــة األهــداجت
املتورـــاة منــ وأن يـــوازن ـــني احتياجـــات
خمتلف أتحاب اجلهات املعنية نيويـورك
وجنيـــف وأن يظـــل ينفيــ ه ةـــمن الوقـــت
احملدع و حـدوع امليزانيـة .ويعـري اللينـة
التوجيهيــــة منظــــورات ا عارة العليــــا عــــن
طريق املست دمني قصـر األمـم واـ لك
ارــر التوجيهــات جمــال السياســات مــن
املقــــر .ويتلقــــى اللينــــة يقــــارير مرحليــــة
ويحاطـــات منتظمـــة وـــأن املوـــروع ،مـــة
الترايز صفة راتة على التغيريات احملتملة
واملقترحة املوروع.
اللينــة التوجيهيــة مســزولة عــن اســتعراي
املســا ل الر يســية املتصــلة املوــروع والنظــر
ويهــــا ،ويســــداء املوــــورة ي القــــيم علــــى
املوروع وأن :استرايييية ينفي املوـروع؛
واســتراييييات التمويــل البديلــة؛ واســت دا
أموال الطـوارئ؛ ومـدى مءءمـة يطـار يعارة
امل ــــــاطر؛ وأهــــــداجت السياســــــة العامليــــــة
واألهــداجت التنظيميــة الــيت يــدرل نطــال
ارتصاص األعضاء املعنيني ويعماجهـا ةـمن
أهداجت املوـروع؛ والتغـيريات املقترحـة الـيت
يقــة رــارج نطــال ســلطة املــدير املوــروع؛
واملســا ل الر يســية الــيت ينبغــي يعراجهــا
تــيااة يقــارير األمــني العــا املرحليــة عــن
املوروع .واللينـة التوجيهيـة مسـزولة أيضـا
عن يسداء املوـورة ي القـيّم علـى املوـروع
وـــأن املعـــايري املطلو ـــة ،والرقا ـــة املتعلقـــة
امليزانيــــــة ،ويعارة اعتمــــــاعات الطــــــوارئ
واملســـا ل األرـــرى الـــيت قـــد ينوـــأ رـــءل
التصــميم املوــروع وينفي ـ ه .وهــي يوــرجت
علــى األعاء العــا للموــروع ويرتــده مــن
حي التكلفة وامليزانية والنوعية على أسـاس
النطــال العــا املتفــق عليـ وقــرارات اجلمعيــة
العامـــة ذات الصـــلة ويســـدى املوـــورة ذات
الصلة ي القيم على املوروع.

يطار ا عارة املقترح
الشركة املست لة إلدارة املخاطر
شــراة يعارة امل ــاطر هــي متعهــد مســتقل
يعمـــل مبوجـــب عقـــد مـــة مكتـــب األمـــم
املتحــدة جنيـــف .ويتمثـــل عور الوـــراة
املســتقلة عارة امل ــاطر يســداء املوــورة
وأن االسترايييية العامة عارة امل اطر
يطــــار النــــه املتكامــــل القــــوي املتبــــة
املوروع يزاء يعارة امل اطر .ويوور الوـراة
يقييمــات منتظمــة ومســتقلة ملــدير املوــروع
ومــــدير الوــــزون ا عاريــــة والقــ ـيّم علــــى
املوروع .ومتـت االسـتعانة فـدمات شـراة
يعارة امل ــاطر متوــيا مــة قــرارات اجلمعيــة
العامــة مبراعــاة الــدروس املســتفاعة وأوضــل
املمارســات موــارية التوــييد والتيديــد
الســـا قة ،ويقـــدمي رـــدمات التحقـــق مـــن
املوروع ويعارة امل اطر.
يــدعم شــراة يعارة امل ــاطر األر ـ عمليــة
مســـتنرية لصـــنة القـــرار عـــن طريـــق جلـــب
اخلربة للموـروع واملسـاعدة القيـا علـى
ـــو مســــتقبل تحديـــد امل ــــاطر ووةــــة
استراييييات للت فيف.
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اجمللس االستشاري
التسلسل ا عاري
اعلــــس االستوــــاري املزقــــت) مســــزول
مباشــرة أمــا القــيم علــى املوــروع .وهــو
يعــري علي ـ مءحظــات رطيــة ويوتــيات
اسم الدول األعضاء لينظر ويها.

32/33

اللجنة التوجةهةة
اللينة التوجيهية مسزولة مباشرة أما القـيم
علـــــى املوـــــروع .وهـــــي يعـــــري عليـــ ـ
مءحظــات رطيــة ويوتــيات لينظــر ويهــا.
ويوـــمل عضـــويتها ابـــار املـــو فني الــ ين
يووترط أن يكون لـديهم اخلـربة الفنيـة واـري
ذلــــك مــــن اخلــــربات جمــــاالت الــــدعم
األساســـــية مثـــــل امليزنـــــة وا عارة املاليـــــة
واملوـتريات ويعارة املراوـق ويعارة املـزمترات
ويكنولوجيــــــا املعلومــــــات وااليصــــــاالت
وا عارة العامـــة واألمـــن ليقـــدموا موـــورة
ويوجيهـــات موثـــول هبـــا املســـا ل الـــيت
يندرج ةمن جماالت مسزولياهتم.

الشركة املست لة إلدارة املخاطر
يقو شـراة يعارة امل ـاطر ةسـداء املوـورة
ي القــيم علــى املوــروع ويكــون مســزولة
أمام من رءل مدير الوزون ا عاريـة عـن
يعارة امل اطر مة الترايز صفة راتة على
افالــة وأثــر ينفيـ اســتراييييات الت فيــف.
ويعمـــل شـــراة يعارة امل ـــاطر مـــة الفريـــق
لكفالــــــة أن يتســــــم اســــــتراييييات يعارة
امل اطر والت فيف الدقـة والفعاليـة .ويتبـة
مديرو امل ـاطر املسـتقلون املعـايري 31000
للمنظمـــــة الدوليـــــة لتوحيـــــد املقــــــاييس
املزسســـــة الربيطانيـــــة للتوحيـــــد القياســـــي
 )ISO/BS 31000يزاء يعارة امل اطر ،وهـي
معـايري يـوور يطـارا مــن أجـل حتديـد وحتليــل
ويقييم امل اطر غري معاجلة امل ـاطر علـى
و وعال يدعم يلبية أهداجت املوروع.
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املروق الثاين

مقارنة ني عملييت يوزية األنصبة املقررة دوالرات الواليات املتحدة و الفرنك السويسري
األنصبة امل ررة بدوالرات الواليات املتحدة

األنصبة امل ررة بالفرنك السويسري

يتدار الرسالة

يتـــدار الرســـالة الـــيت يطلـــب عوـــة األنصـــبة
املقررة دوالرات الواليات املتحدة
ا ءن ا لكتـروين املوحـد عـن مجيـة املبـالغ
املستحقة دوالرات الواليات املتحدة

حتصــــيل األمــــوال عــــن طريــــق
التحويل ا لكتروين لألموال

يــــتم ييــــداع األمــــوال احملصــــلة حســــاب
مصــر ــدوالرات الواليــات املتحــدة ،علــى
ارار ما يتم النسبة لألنصبة املقـررة األرـرى
دوالرات الواليات املتحدة

حتصــــيل األمــــوال عــــن طريــــق
الويكات

يكــــون الوــــيكات الصــــاعرة عــــن الــــدول
األعضاء ـدوالرات الواليـات املتحـدة ،علـى
ارار ما يتم النسبة لألنصبة املقـررة األرـرى
دوالرات الواليات املتحدة

حتصــــيل األمــــوال عــــن طريــــق
يطبيق الرتيد الدا ن

كـــن للـــدول األعضـــاء الـــيت يســـدع مبلغـــا
موحّــدا واحــدا ــدوالرات الواليــات املتحــدة
أو الــــيت لــــديها أرتــــدة عا نــــة ــــدوالرات
الواليـــات املتحـــدة حســـا ات أرـــرى أن
حتوّل صص جزءا من املبلغ لتغطية األنصـبة
املقررة للموروع

املتأررات املاعة  1٩مـن ميثـال
األمم املتحدة

يطار األنصبة املقررة ـدوالرات الواليـات
املتحــــدة ،يوــــدرج مجيــــة األنصــــبة املقــــررة
املســتحقة واملبــالغ اــري املســدعة ــدوالرات
الواليـــــات املتحـــــدة افســـــا ات العامـــــة
للماعة 1٩

يتــدار الرســالة الــيت يطلــب عوــة األنصــبة املقــررة
الفرنك السويسري
ا ـــءن ا لكتـــروين عـــن مجيـــة املبـــالغ املســـتحقة
ــدوالرات الواليــات املتحــدة ،مــة يياحــة جــدول
يانــات يلكتــروين مســتقل لتتبــة املبــالغ املســتحقة
الفرنــك السويســري لل طــة االســترايييية ففــا
الترا
يــتم ييــداع األمــوال احملصــلة حســاب مصــر
الفرنك السويسري؛
ويــتم وــكل يلقــا ي حتويــل أي مــدووعات عملــة
أرــــرى ي الفرنــــك السويســــري يطــــار اليــــة
التحــويءت املصــروية .ويذا مل يكــن املبلــغ الـ ي
حتويل يغطي األنصبة املقررة الفرنـك السويسـري،
يظل الرتيد مستحق الدوة
يصـــــدر الـــــدول األعضـــــاء شـــــيكات الفرنـــــك
السويســـــري يــــــداعها افســـــاب املصــــــر
للموــــروع يــــب ييــــداع الوــــيكات الصــــاعرة
ــدوالرات الواليــات املتحــدة حســاب مصــر
ــدوالرات الواليــات املتحــدة ،ويــتم حتويلـــها ي
الفرنك السويسري مث ييداعها افساب املصـر
للموروع الفرنك السويسري)
كــن للــدول األعضــاء الــيت يســدع مبلغــا موحّــدا
واحدا ـدوالرات الواليـات املتحـدة أو الـيت لـديها
أرتـــدة عا نـــة ـــدوالرات الواليـــات املتحـــدة
حسا ات أررى أن حتوّل صص جـزءا مـن املبلـغ
لتغطيــة األنصــبة املقــررة للموــروع ،ويــتم حتويــل
املبلـــغ ـــدوالرات الواليـــات املتحـــدة ي الفرنـــك
السويسري على أسـاس سـعر الصـرجت املعمـول ـ
األمــم املتحــدة أي رتــيد ال يــتم يغطيت ـ عــد
التحويل يظل مستحق الدوة)
يطار األنصبة املقررة الفرنـك السويسـري ،يـتم
حتـــول املبـــالغ ذات الصـــلة ي عوالرات الواليـــات
املتحـدة علــى أســاس سـعر الصــرجت املعمــول ـ
األمـــم املتحـــدة وقـــت التقيـــيم اـــي يـــدرج
افسا ات العامة للماعة 1٩

ا ءن

15-18317

33/33

