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وهــذا اهليكــل يتــسل مــض جلنــة توجيهيــة مســبولة اــض الرقابــة
افتتحت اجللسة الساعة .10:10
البنـد  ١3٢مــض جـدول األامــال :امليزاخيـة الربخاجميــة لفتــرة الر يعة املسـتوى ،ومـض جملـس استشـارؤ مسـبول اـض دسـدال
املشــورة املســتقلة واملوضــواية بشــسن درارة املشــرو للمــدير
السنتني ( ٢٠١5 - ٢٠١٤تابع)
العام ملكتب األمم املتحدة ن جني .
اخلطةةة االسةةتراتيجية حلفةةظ التةةراث يف مكتةةب األمةةم
املتحةةةةدة يف جنيةةةةف ( ،A/69/417و  - 3 A/69/417/Corr.1ومضــج يقــول دن التقريــر حيضــا معلومــايف مســتكملة
اض متويل املشاري ؛ قد قدم البلد املضـي ارضـا رمسيـا ملـن
و )A/69/580
قـــرض مـــض رون ائـــدة اســـتبدال املـــب  Eوتـــو ك ضـــماخة
 - ١السيد كاتس (األمني العـام املسـااد خلـدمايف الـدام
دكومية خبفض سعر الفائدة اض اجلزل مـض القـرض املمصـ
املركزية) :ارض تقرير األمـني العـام اـض اخلاـة ااسـتراتيجية
لعمليــة التجديــد .وح ــار دىل حن األمــني العــام يواصــل ــا
(A/69/417
حلفظ التراث ن مكتـب األمـم املتحـدة ن جنيـ
دمكاخــايف تــو ك آليــايف متويــل بديلــة هبــدف احلــد مــض د ــا
و  ،)A/69/417/Corr.1قـــال دن األمـــني العـــام ـــر  ،اقـــب
األخصبة املقررة الج الدول األاضال؛ الشراكايف بني القاـا
موا قـــة اجلمعيـــة الـــج اســـتراتيجية تنفيـــذ اخلاـــة ن قرارهـــا
العام مل تعد قيد النظر ،دا تبني حهنا غك جمدية .وقال دخه جيـرؤ
 ٢٤7/68حل  ،ن القيام باألامال املكل هبـا ،والـمش تلـت
التمــامل ترباــايف مــض الــدول األاضــال ،ديــا تعهــديف رولــة
دخشـــال ريـــق مكـــرمل ررارة املشـــرو ود ـــراك اخلـــدمايف
ارمارايف العربية املتحدة بالفعل بتقدمي منحة كـبكة ،وسـيقدَّم
ااستشــــارية املعماريــــة ووضـــ مــــوجز تصــــميم املشــــرو .
دىل اجلمعيــة العامــة ن رورلــا الســبعني اقتــراح باملوا قــة ال ـج
وبالتنســيق م ـ مكتــب ـدمايف الــدام املركزيــة ،قــام ريــق
املشرو ومتويله.
املشــرو عمــ الــدرومل املســتفارة مــض املشــاري الرحمساليــة
األ رى المش تضـال هبـا املنظمـة ،يفـا ن الـط املماـم العـام  - ٤وتاب قائال دن اخلاـوايف الـمش يـتعني اهااهـا كسولويـة
للـــتمكني مـــض تنفيـــذ مهـــام املشـــرو البالغـــة األ يـــة تشـــمل
لتجديد مباين املقر ،ورجمها ن هذا العمل.
اســــتكمال اــــة املشــــرو الرئيســــية وتصــــميمه النظــــرؤ؛
 - ٢وحضاف قائال دن آليـايف للرقابـة الدا ليـة قـد حخشـ ت
واســـتكمال التقييمـــايف املستفيضـــة للمـــب واملوقـ ـ ؛ ووضـ ـ
ن كل اة امل وبيان تفصيل بالتكـالي سـيتم رصـدها
التصــميم التفصــيل اســتبدال املــب E؛ ودخشــال هيكــل درارة
مقابل جداول التكالي واجلداول الزمنية القائمـة .وبارضـا ة
املشرو .
دىل الــط ،ســيقوم مستشــار مســتقل ن درارة املمــا ر ب ســدال
املشــورة بشــسن اســتراتيجية احلــد مــض املمــا ر وتعهــد ســجل  - 5وواصــل كلمتـــه بـــالقول دن األمــني العـــام اـــرض ن
ملمــا ر املشــرو  .ودن اــة تنفيــذ املشــرو ه ـ الــمش ــدر تقريره السـابق ( ،)A/68/372اادتياجـايف املقـدرة مـض املـوارر
األخشـــاة واخلاـــوايف الالزمـــة لكفالـــة اامتثـــال لألهـــداف البالغــة قيمتــها  ٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠رخــط سويســرؤ واملمصصــة
الربخاجمية مـض ديـا الناـاا واجلـورة ومعـايك التكلفـة .وتـاب لفريـــــق درارة املشـــــرو  ،ومو ـــ ـ ااتصـــ ـال واخلـــــدمايف
قــائال دن األمــني العــام واصــل تاــوير هيكــل اررارة والرقابــة ااستشــــارية .وقــــد وا قــــت اجلمعيــــة العامــــة ،ن قرارهــــا
املقترح مـض حجـل كفالـة حن يظـل املشـرو ن دـدور امليزاخيـة  ٢٤7/68حل  ،الج املوارر الالزمـة لعـام  ،٢٠١٤وحرجـسيف
واجلــدول الــزمين املقــرريض وحن يف ـ يفعــايك اجلــورة املالوبــة .دىل الـــدورة احلاليـــة النظـــر ن املـــوارر الالزمـــة لعـــام ،٢٠١5
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املقدرة يفبلغ  ٢6 ٢83 ٤٠٠رخط سويسرؤ .وهـذه املـوارر
مالوبـــة للفريـــق املكــــرمل ررارة املشـــرو  ،والـــذؤ يــــن
ااقتراح املستكمل املتعلق به الج دخشال ثالث و ـائ مبقتـة
دضا ية وست و ائ خلـربال تنفيـذيني ،و فـض يفقـدار حربـ
و ائ سيتوىل ربال استشاريون حرال املهام املرتباة هبا.
 - 6وحتب الط بالقول دن اخلاوايف املقبلـة البالغـة األ يـة
املتعلقة باملشرو تشتمل الج األخشاة املالوبة للو ال عدولـه
الــــزمين ،ديــــا مــــض املقــــرر حن يبــــدح التشــــييد ن حوائــــل
اام  .٢٠١7و ل دىل حن مض سن تسجيل اهاا قرار بشـسن
هــذه اخلاــوايف ومــا يتص ـل هبــا مــض ادتياجــايف مــض املــوارر
حن يـــــبرؤ دىل تســـــري الشـــــركايف ااستشـــــارية احلاليـــــة
ومض مث داارلا للعمل ن وقت ادق ،األمـر الـذؤ قـد يـبرؤ
دىل تس ر املشرو وتكبد تكالي دضا ية .وبالتا قد ُلـب
دىل اجلمعيــة العامــة حن توا ــق الــج التمويــل الــالزم ن اجلــزل
احلا مض الدورة لك ميكـض مواصـلة األخشـاة البالغـة األ يـة
رون اخقاا بدلا مض مال اام .٢٠١5

التشـــييد .و يمـــا يــ اتليـــايف املقتردـــة للرقابـــة الدا ليـــة،
ردب باسم اللجنة ااستشارية ب ررا مشورةٍ بكة مسـتقلة
لكفالــة الو ــال باجلــدول الــزمين وضــوابم التكــالي  .وتتفــق
حيضا م املالدظة الـمش حبـداها جملـس مراجعـ احلسـابايف ،ن
تقريره اض املمام العام لتجديد مباين املقـر للسـنة املنتهيـة ن
 3١كاخون األول/ريسـمرب  ،)A/69/5 (Vol. V)( ٢٠١3بشـسن
ح ضــل املمارســايف املتبعــة ن تنفيــذ املشــرو  .و يمــا يتعلــق
يفسسلة تنقي املقتـرح الـداا دىل وضـ د ـار ررارة املشـرو
وار ــراف اليــه ،حكــديف اللجنــة ااستشــارية الــج ضــرورة
جتنب حؤ تعـارض حمتمـل ن املصـار وردبـت بـاقتراح دخشـال
جلنة توجيهية ن املردلة األولية.

 - ٩وحررف قــائال دن اللجنــة ااستشــارية بعــد حن خظــريف
ن املقتـــرح املســـتكمل املتعلـــق ب خشـــال ريـــق مكـــرمل ررارة
املشــرو  ،هنــا توصـ ب خشــال تسـ و ــائ مبقتــة دضــا ية،
وليس لديها ااتـراض الـج اادتياجـايف املقتردـة مـض املـوارر
لعام  ،٢٠١5بصرف النظر اض توصية تفيد بتمفـيض املـوارر
 - 7الســيد رويــس ماســـيو (رئــيس اللجنــة ااستشـــارية املالوبة للسـفر ن مهـام رمسيـة بنسـبة  5ن املائـة ،واسـتمدام
لشــبون اررارة وامليزاخيــة) :اــرض تقريــر اللجنــة ااستشــارية ىت وسائل ااتصاايف كبديل للسفر.
اا الصـلة ( ،)A/69/580قــال دن اللجنـة ااستشــارية ادظــت  - ١٠و يمــا يتعلــق بتمويــل املشــرو  ،ردــب باســم اللجنــة
حن األمــني العــام اســتحدث آليــايف جديــدة وخق ـ مقترداتــه ااستشــارية بعــرض رمس ـ مــض احلكومــة السويســرية بتقــدمي
السابقة بشسن تنفيذ اخلاة ااستراتيجية حلفظ التراث .وح ـار دزمـــة قـــروض تشـــمل قرضـــا للتشـــييد ،يســـدر الـــج مـــدى
حيضــــا دىل حن مقتردــــايف التمويــــل الــــمش قــــدمها تســــتند دىل  5٠سنة ،وقرضا للتجديد ،يسدر الج مدى  3٠سنة ،بسـعر
تقــديرايف ســابقة لتكــالي املشــرو ؛ ومــض املقــرر حن تقــدم ائــدة ثابــت .وقــال دن هــذه احلزمــة تشــكل مســا ة قيمــة ن
تقـــديرايف التكلفـــة املنقحـــة ن اجلـــزل الرئيسـ ـ مـــض الـــدورة تنفيــذ حدــد حكــرب املشــاري الرحمساليــة لألمــم املتحــدة .وح ــار
باســم اللجنــة ااستشــارية دىل حن اجلمعيــة العامــة ،ن قرارهــا
السبعني للجمعية العامة.
 - 8وحوض يقول دن اللجنة ااستشارية ادظـت التقـدم  ٢٤7/68حلــ  ،لبــت دىل األمــني العــام حن يواصــل ــا
احملــرز ن األخشــاة الســابقة للتصــميم ،لــذا هنــا توص ـ بــسن دمكاخايف تو ك آليايف متويل بديلة تشمل وضـ سياسـة لتلقـ
تالــب اجلمعيــة دىل األمــني العــام حن يقــدم مقتردــه النــهائ الترباايف هبـدف هفـيض د ـا األخصـبة املقـررة الـج الـدول
ن مـــا يتعلـــق بالتـــدابك الراميـــة دىل تســـري البـــدل ن حامـــال األاضـــال .واكبـــر بتسكيـــد اجلمعيـــة العامـــة حيضـــا ن قرارهـــا
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 ،٢٤3/6٤بــسن األمــم املتحــدة منظمــة ا تســتهدف الــرب  .الوقت خفسـه حيضـا بـاجلهور الـمش يبـذهلا البلـد املضـي لكفالـة
ون اخلتام حارب باسم اللجنة ااستشارية اض حمله بـسن يس ـذ تنفيذ اخلاة.
األمني العام تلط القرارايف ن اااتبار حثنـال ثـه ن دمكاخـايف  - ١٤وحاربـــت اـــض األمـــل ن حن يكتمـــل املماـــم العـــام
تو ك آليايف متويـل بديلـة ،وحن يقـدم مزيـدا مـض املعلومـايف ن لتجديد مباين املقر لـول هنايـة اـام  ٢٠١6لكـ يتسـ بـدل
تقريره املردل املقبل.
مردلــة التشـــييد مــض اخلاـــة ااســتراتيجية حلفـــظ التـــراث ن
 - ١١الســــيدة ريــــومل ريكينــــا (رولــــة بوليفيــــا املتعــــدرة
القوميــايف) :تكلمــت باســم جممواــة الـــ  77والصــني ،قالــت
دن اجملمواة حدا ـت المـا مـ اارتيـاح بالتقـدم احملـرز بشـسن
اخلاـة ااسـتراتيجية حلفـظ التـراث ،وهـو حمـر بـالغ األ يـة ن
معاجلــة مســـائل الصـــحة والســالمة ن قصـــر األمـــم وســـهولة
اســـتمدامه والوصـــول دليـــه .وقالـــت دن ا تيـــار ريـــق درارة
املشــرو والشــركة املعماريــة ودخشــال آليــايف للرقابــة الدا ليــة
ودرارة املما ر اوايف جديرة بالترديب.
 - ١٢وحضا ت قائلة دن جملس مراجع احلسـابايف قـد الـق
ن تقريــره األ ــك الــج املماــم العــام لتجديــد مبــاين املقــر
)) (A/69/5 (Vol. Vبشــسن اــدم وجــور آليــة لتابيــق الــدرومل
املســـتفارة الـــج درارة املشـــاري العامـــة الرحمساليـــة ن األمـــم
املتحدة ،ولـذا مـض اجلـدير بالـذكر صوصـا دررا الـدرومل
املستفارة وح ضل املمارسـايف اجملمععـة بااتبارهـا حدـد األخشـاة
السابقة لتصميم اخلاة ااستراتيجية حلفـظ التـراث .وح ـاريف
دىل تعليقايف اللجنة ااستشارية ن تقريرها اض املماـم العـام
لتجديـــد مبـــاين املقـــر ( )A/69/529الـــج ح يـــة كفالـــة درارة
مســتقلة للمشــرو جلميـ املشــاري اهلامــة املقبلــة ،قالــت دن
اجملمواة ستتاب اض كثب دخشال آليايف قويـة للرقابـة الدا ليـة
ود ار ررارة املشرو وار راف اليه.

اــام  ٢٠١7الــج النحــو املقــرر ،ولكـ ا ينفــذ ،و قــا لقــرار
اجلمعيــة العامــة  ٢٤7/68حل ـ  ،اثنــان مــض مشــاري التشــييد
الكــربى ن آن وادــد ،ويكــون للجمعيــة العامــة متســ مــض
الوقــت للنظــر ن ي ـ جواخــب اخلاــة ااســتراتيجية حلفــظ
التراث قبل اهاا قرار هنـائ  .وادظـت حخـه ال ـا للمماـم
العــام لتجديــد مبــاين املقــر ،ديــا متكــض حاضــال اللجنــة مــض
حن يشهدوا الج األرض الظروف المش كـان اليهـا جممـ املقـر
قبل جتديده ويرصدوا التقـدم احملـرز ،ـ ن اخلاـة ااسـتراتيجية
حلفظ التراث ستنفذ ن جنيـ  ،وبالتـا ـ ن اللجنـة سـتعتمد
الج األماخة العامة ن تقدمي معلومايف مفصلة ميكض هبـا تصـور
املشـــرو خظريـــا .وا تتمـــت كلمتـــها بـــالقول دن اجملمواـــة
دا تدرك رؤية األمني العام بسن يظل مكتـب األمـم املتحـدة ن
جني مركز امل مهم للمنظمة ،ولذا هنا ستشـارك بشـكل
بنال ن املداوايف بشسن هذا البند اهلام.

 - ١5الســـيد بريســـوي (املراقـــب اـــض اا ـــار األورو ):
تكلــم حيضــا باســم البلــدان املر ــحة للعضــوية :حلباخيــا وتركيــا
واجلبــــل األســــور و هوريــــة مقــــدوخيا اليوغســــال ية ســــابقا
وصــــربيا؛ وبلــــد امليــــة ااســ ـتقرار وااختســــاب :البوســــنة
واهلرســــط؛ بارضــــا ة دىل حرمينيــــا ،وحوكراخيــــا ،و هوريــــة
مولدو ا ،وجورجيا ،قـال دن تقريـر األمـني العـام (A/69/417
 - ١3وادظــت م ـ التقــدير اــرض احلكومــة السويســرية و  )A/69/417/Corr.1ميثل اوة هامة حنو جتديـد قصـر األمـم
بتقدمي القرض؛ قالت دن اجملمواة سـتنظر ن ـروا العـرض وحارب اض امتناخه حلكومة سويسرا الج تقدمي دزمة قـروض
و رائقه ،هبدف البحا اض حيسر الشـروا للمنظمـة وتقـر ن لدام املشرو .
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 - ١6وحضـاف قــائال دن التكــالي املقــدرة احلاليــة ،دســبما
يُفهم ،ليست هنائية ،ولذا خه ينبغـ تعـديل اادتياجـايف مـض
املوارر و قا لذلط .سوض حن د ـا اادتياجـايف التقديريـة
قد ازرار يفبلغ قدره  ٢١٩مليـون رخـط سويسـرؤ منـذ د ـاز
الدراسة اهلندسية واملعمارية النظرية ن اام  .٢٠١١وبالتـا ،
ينبغــ لألمـــني العـــام حن يقـــوم بتنقـــي التقـــديرايف التفصـــيلية
للتكالي وتقـدميها مـض جديـد ن الـدورة السـبعني لكفالـة حن
تكون اادتياجايف املقتردة قائمة الـج اادتياجـايف الفعليـة.
وينبغـ لألماخــة العامــة حيضــا حن تبحــا دىل حقصــج دــد ممكــض
دمكاخايف تو ك آليايف متويل بديلة مض حجـل احلـد مـض األخصـبة
املقررة الج الدول األاضال ن املستقبل.

 - ١٩الســــيد زينــــدر (سويســــرا) :تكلــــم حيضــــا باســــم
ليمتنشتايض ،قـال دن التجديـد يكتسـ ح يـة بالغـة ن كفالـة
حن يلــق قصــر األمــم ادتياجــايف حمــم متحــدة اصــرية و عالــة.
وردب بالتقدم احملرز ن املشرو وب ررا ح ضـل املمارسـايف
ن التمايم ،وا سيما الدرومل املسـتفارة مـض املماـم العـام
لتجديد مباين املقر.

 - ٢٠وحاـرب اــض تسييــد الو ــديض اللــذيض يتحــدث بامسهمــا
لب األمني العام للموارر الالزمة بغية دمتـام هاـيم املشـرو
امومــا ن اــام  ،٢٠١5موضــحا حن مــض ــسن املوا قــة الــج
هــذه املــوارر حن تتــي تســري وتــكة األامــال التحضــكية الــمش
بــدحيف ن اــام  ٢٠١٤وتقــدمي تفاصــيل اخلاــة دىل اجلمعيــة ن
 - ١7ومضــج يقــول دخــه ينبغ ـ دخشــال آليــايف قويــة للرقابــة رورلا السبعني.
الدا لية واخلارجية ملنـ زيـارة التكـالي ن املسـتقبل وكفالـة  - ٢١وحضــاف قــائال دن مســبولية سويســرا بوصــفها البلــد
البــدل ن تنفيــذ املشــرو بسالســة .وســتحتا هــذه اتليــايف املضــي تتجــاوز خاــاا رورهــا كدولــة اضــو .وبالتــا  ،قــد
للمربة راما لفريق املشرو و حذ تـه ،ومتحـي تكـالي
ترباــت دكومتــه ،ن اــام  ،٢٠١١يفبلــغ  5٠مليــون رخــط
املشــرو وجدولــه الــزمين وخااقــه ،ود ــال الــدول األاضــال سويسرؤ لتنفيذ تدابك ااقتصـار ن اسـتهالك الااقـة ن قصـر
الج آ ر املستجدايف بشسن ما حيـرز مـض تقـدم .وجيـب حيضـا األمــم .وقـــد ح ــز الـــط العمــل ن اـــام  ،٢٠١3ن الوقـــت
تابيق الدرومل املستفارة مض املمام العام لتجديد مباين املقـر املناســب ون دــدور امليزاخيــة املكرســة لــه .وحررف يقــول دن
بشـــكل صـــحي الـــج اخلاـــة ااســـتراتيجية حلفـــظ التـــراث ،دكومــة بلــده رريف حيضــا بشــكل دجيــا الــج لــب اجلمعيــة
وا سيما ن جماايف التكـالي املرتباـة باملشـرو  ،والتمويـل العامة يفن قروض تفضيلية ورريف تفاصـيلها ن تقريـر األمـني
ن دـــاايف الاـــوارت ،والتنبـــب بالتكـــالي  ،ودرارة املمـــا ر ،العــام .ومــض مث ــ ن سويســرا تقــدم رامهــا الكامــل للماــة
ومهام الفريق املكرمل للمشرو .
ااستراتيجية حلفظ التراث وه ملتزمـة ب ادهـا .ون اخلتـام

 - ١8واســـتارر قـــائال دن اســـتراتيجيايف ااســـتمدام املـــرن توق حيضا باسم و ده حن تتحمل الـدول األاضـال مسـبوليالا
ألمــاكض العمــل وا تراضــايف التماــيم الســليمة القائمــة الــج بااتبارها صادبة قصر األمم ،وحن تواصل رام املشرو .
ادتياجايف املنظمة ن األجل الاويـل ينبغـ حن تشـكل جـزلا  - ٢٢الســيد ــاليزوف (اا ــار الروس ـ ) :قــال دن هنــاك
مـــض كـــل مشـــرو رحمســـا ؛ ودن اا ـــار األورو يشـــج ادة جواخب ن اخلاـة ااسـتراتيجية حلفـظ التـراث تـا دىل
األماخـــة العامـــة الـــج ـــا ســـبل درمـــا تلـــط اجلواخـــب ن مزيد مض التوضي  ،وحارب اض ثقته بـسن تـزور األماخـة العامـة
تصميم البنال.
الدول األاضـال باملعلومـايف الـمش تالبـها مـض حجـل اهـاا قـرار
هنــائ ن هــذه املســسلة .و ـ
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املتعلقة بتوزي املهام ن خظام درارة املشاري والرامية دىل تعزيز
الفعالية والكفالة وجتنب تعارض املصار؛ ومستوى التكـالي
املرتباــة باملشــرو ؛ ودمكاخيــة تــسجك احليــز املكــتق للمســاادة
الج تغاية تكالي املشرو  .وحضاف قائال دخه ينبغـ تابيـق
اخلربايف والدرومل املسـتفارة مـض املشـاري الرحمساليـة الكـربى،
يفا ن الط املمام العام لتجديد مباين املقر.
 - ٢3وردـــب باســـم اا ـــار الروسـ ـ بعـــرض احلكومـــة
السويســـرية تقـــدمي قـــروض ويلـــة األجـــل بشـــروا ميســـرة
لتمويــل حامــال التشــييد والتجديــد؛ ورحى حن تنظــر اللجنــة ن
استمدام هـذه القـروض قيقـا لالسـتفارة املثلـج مـض التمويـل
ــالل تنفيــذ املشــرو  .وحاــرب اــض اســتعدار الو ــد حيضــا
ملناقشة دخشال دساب اص للمشرو  ،مسـتاررا بـالقول دن
آليــة متويــل احلســاب ســتتالب مزيــدا مــض التفصــيل ،وكــذلط
خماـــم التقيـــيم للـــدول األاضـــال ،ن دـــال املوا قـــة الـــج
هذا النهج.
 - ٢٤وا تتم قائال دن و ـده يتفـق مـ تعليقـايف وتوصـيايف
اللجنة ااستشارية ،يفا ن الط ما يتعلـق باحلاجـة دىل مواصـلة
رراســة البــدائل املمتلفــة مــض حجــل تنفيــذ اخلاــة ااســتراتيجية
حلفظ التراث .ويتفـق حيضـا مـ توصـيايف اللجنـة ااستشـارية
بشسن ادتياجايف املشرو مض املوارر للفترة املمتدة دىت هنايـة
اام .٢٠١5
رُفعت اجللسة الساعة .10:45
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