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 مقدمة

ن تغّيرا جذريا يف كل أحناء      نظـرا لتغّير أحوال األم     -1
العامل وازدياد خماطر اهلجمات اإلرهابية على عمليات األمم        
املتحدة ومرافقها، اختذ جملس األمن عددا من التدابري لضمان         
حتقيق احلد األدىن من أمن وسالمة املوظفني واملرافق يف مقار          

 .األمم املتحدة ويف امليدان

تحدة يف بغداد يف    وبعـد اهلجوم على مقر األمم امل       -2
، أصبح واضحا أنه يتعني اختاذ تدابري       2003أغسطس  /آب

. إضـافية يف األمـاكن اليت توجد فيها مقار األمم املتحدة          
ولذلـك، ُعـّززت املعـايري األمنية التنفيذية الدنيا للمقار          

وأجرت املنظمات  . تعزيزا ملحوظا ) املعايري الدنيا : اختصارا(
دويل مناقشات متواصلة، سواء    الكائـنة يف مركـز فيينا ال      

داخلـيا أو مع السلطات النمساوية، بشأن هذه التدابري من          
 .أجل حتقيق االمتثال التام للمعايري الدنيا اجلديدة

واسـتنادا إىل حتلـيل أعّده قسم األمن والسالمة          -3
، ُحّددت جمموعة   )اليونوف(مبكتـب األمم املتحدة يف فيينا       

ة لالمتثال للمعايري الدنيا يف مركز      أولية من التدابري الضروري   
فيينا الدويل وقّدمت اقتراحات مقابلة إىل األمانة العامة لألمم         

وقد أدرجت متطلبات التحسينات    . املـتحدة يف نـيويورك    
تعزيز أمن  "األمنـية هـذه يف تقرير من األمني العام عنوانه           

 " وسـالمة عملـيات األمـم املـتحدة وموظفيها ومبانيها         
)A/58/756(        حزيران 18، نظـرت فيه اجلمعية العامة يف  /

 ).58/295القرار  (2004يونيه 

، قّدمت املنظمات   2004أبريل  / نيسـان  22ويف   -4
الكائـنة يف مركـز فيينا الدويل عرضا مشتركا أبلغت فيه           

. البعثات الدائمة خبلفية التحسينات األمنية اجلديدة وحالتها      
طات النمساوية  ومشـل العـرض أيضـا اقتراحا قّدمته السل        

بتوسيع مرافق املؤمترات يف مركز فيينا الدويل ترد معلومات         
 .حمّدثة عنه يف الفصل الثاين من هذه الوثيقة

 

 التحسينات األمنية -أوال
 

  التدابري الضرورية لالستجابة الفّعالة للمعايري الدنيا-ألف
 
مـع أن املعايري الدنيا استحدثت سلسلة من التدابري          -5

 فمن املهم إبراز أن هناك حتسينات معينة سبق إدخاهلا          األمنية
يف مركز فيينا الدويل حىت قبل صوغ املعايري األمنية اجلديدة          

 :للمقار، منها

ُدعِّمـت تغطية احمليط الداخلي بإعادة نشر        )أ( 
فالسيارات القادمة ختضع للتفتيش    . موظفـي األمن داخليا   

دمة حبثا عن   وجيري وضع خطط لفحص مجيع السيارات القا      
 املتفجرات؛

مت تـبديل السور املوجود، مبا فيه املدخل         )ب( 
 .املنحدر لعربات االطفاء، بسور مقّوى جديد

غـري أن هناك جماالت أخرى يلزم معاجلتها لتحقيق          -6
فقد قام قسما   . درجـة فّعالة من األمن وفقا للمعايري الدنيا       

بصوغ فكرة  األمن وتكنولوجيا املعلومات التابعان لليونوف      
ونظرا حلساسية هذه   . وتصميم عملية تنفيذ التدابري الضرورية    

املعلومـات، لن تتوسع هذه الوثيقة يف عرض نقاط الضعف          
وتتضمن االستثمارات املرتآة   . اخلاصة يف مركز فيينا الدويل    

 :البنود التالية

حواجـز واقـية مـن السيارات عند كل          )أ( 
 البوابات؛

إلنذار خاصا بالسور   نظامـا للمراقـبة وا     )ب( 
 احمليط الداخلي واخلارجي؛

 املواد املؤذية؛/معدات لكشف املتفجرات )ج( 

مكشافا للمتفجرات من أجل فحص مجيع       )د( 
 السيارات الداخلة إىل مركز فيينا الدويل؛

نظاما لشارات الدخول يقوم على الترددات       )هـ( 
 الراديوية؛
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ا عن  نظما إلغالق أبواب الدخول وإقفاهل     )و( 
 بعد؛

 تدعيم النقاط األمنية احمليطية؛ )ز( 

جتهـيزات خاصـة بالزي ومعدات وقائية        )ح( 
 أخرى متخّصصة؛

 نظاما جديدا لالتصاالت الراديوية؛ )ط( 

 برامج تدريب متخّصصة؛ )ي( 

 موظفي أمن إضافيني؛ )ل( 

تركيب نوافذ مقاومة للتكّسر وتغليفا جزئيا  )م( 
 .للنوافذ

األخري يف القائمة الواردة أعاله، وهو      وميـثل البند     -7
اسـتخدام أغلفة مضادة لالنفجار أو تركيب نوافذ مقاومة         

. للتكّسـر، واحدا من أهم املتطلبات يف معايري املقر األمنية         
واحلـل املستحسـن تقنيا هو تبديل مجيع النوافذ بتزجيج          

غري . معزول حراريا وعاكس حلرارة الشمس ومقاوم للتكسر
مل سيؤدي، بسبب الكيفية اليت شيدت هبا املباين،        أن هذا الع  

إىل انطـالق غبار األسبستوس من أطر غالبية النوافذ البالغ          
  نـافذة، والـيت متثل سطحا مساحته        16 000عددهـا   

ولذلك، يتعّين جعل هذا املشروع متزامنا مع . 2 م28 000
 .إزالة األسبستوس كليا من مباين مركز فيينا الدويل

 إزالة األسبستوس ستستغرق عدة سنوات      ومبـا أن   -8
فـال بـد مـن األخذ حبل مؤقّت هو وضع غالف مقاوم             

ويف . لالنفجـار على سطح النوافذ يف املواضع األشد أمهية        
الوقت نفسه، ستبدأ قريبا عملية تبديل األقلية من النوافذ غري          

 .املتأثرة باألسبستوس، أي نوافذ الطوابق األدىن

حسينات األمنية خارج حميط مركز     وفيما يتعلق بالت   -9
فييـنا الـدويل، ُعقدت مناقشات بني السلطات النمساوية         
وممثلي املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل اختذت شكل         

 :وتدور تلك املناقشات حول التدبريين التاليني. أفرقة عاملة

طلبـت املـنظمات الكائنة يف مركز فيينا         )أ( 
ولكن . ودية املتامخة لسور املركزالـدويل إغالق الطرق العم  

السلطات النمساوية، حىت اآلن، تنظر بعني التأييد يف إغالق         
تلـك الطرق أمام سيارات النقل الثقيلة مع تركها مفتوحة          

وهذا قد  . أمـام سيارات الركاب وسيارات النقل الصغرية      
يقلـل مـن أخطار االنفجارات املتأتية من أدوات التفجري          

كنه ال مينع األخطار املتأتية من السيارات       األكرب حجما، ول  
واملنظمات تتمسك مبوقفها إزاء إغالق الطرق ألن       . األصغر

واجهات املركز معرضة خلطر التفجريات الضخمة فوق تلك        
الطـرق عـلى الرغم من تركيب نوافذ مقاومة للتكّسر أو           

 تزويد النوافذ بأغلفة مقاومة لالنفجار؛

ة يف املركز نقل حمطة طلبت املنظمات الكائن )ب( 
وقد التزمت بلدية   . Bاحلافالت املوجودة مقابل واجهة املبىن      

 .فيينا بنقل تلك احملطة

وإضـافة إىل ذلـك، زادت الشرطة النمساوية من          -10
ومثة اتفاقات وشيكة بشأن    . دورياهتـا عـند حميط املركز     

مواضع كامريات املراقبة وبشأن ردود فعل الشرطة يف حال         
 .حوادثوقوع أي 

وحـىت اآلن، كان رد السلطات النمساوية إجيابيا         -11
بشـأن تغطـية تكالـيف التحسينات خارج حميط املركز          

 .فحسب
  

  االحتياجات امليَزنية-باء
 

سبق أن ذكر أعاله أن التدابري الضرورية لالستجابة         -12
الفّعالة للمعايري األمنية الدنيا سيتعني متويلها من موارد تتاح         

ويبلغ جمموع االحتياجات امليَزنية للمرحلة األوىل      . للمنظمة
 مليون دوالر، منها    13.25مـن هذه التحسينات األمنية      

  ملـيون دوالر متـثل استثمارا رأمساليا غري متكرر         10.88
ويف حني  .  مليون دوالر يف شكل تكاليف متكررة      2.37و

أن التكالـيف غري املتكررة تتعلق بإشتراء معدات وخدمات         
ة بالبنود املذكورة أعاله، فسوف تكون هناك أيضا        ذات صل 
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تكالـيف متكررة سنوية يتمثل معظمها يف توفري متطلبات         
 .مناصب جديدة ملوظفني أمنيني

وبصـفته املكتب الذي يتوىل توفري خدمات األمن         -13
والسالمة جلميع املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل، قّدم         

حتياجات امليَزنية، البالغة   الـيونوف هـذه اجملموعة من اال      
 إىل  2004فرباير  / شـباط  6 ملـيون دوالر، يف      13.25

األمانـة العامة لألمم املتحدة إلدراجها يف اقتراحات األمني         
وقد أقّرت اجلمعية العامة    . العـام املقّدمة إىل اجلمعية العامة     

 مليون دوالر ملركز فيينا     8.4تدابـري يبلغ جمموع تكاليفها      
 مليون دوالر لنصيب    1.9ت مبلغا قدره    الـدويل ورصـد   

58القرار  (اليونوف من ذلك املبلغ من أجل التنفيذ الفوري         
أمـا األمـوال املقابلة ألنصبة املنظمات األخرى        ). 295/

الكائـنة يف املركز فيتعني أن تتيحها الدول األعضاء يف تلك           
 .املنظمات

نوافذ ومل ُتـدرج يف املرحلة األوىل املوارد الالزمة لل        -14
املقاومة للتكّسر والنظم االلكترونية ملراقبة الدخول وموظفي       
األمـن اإلضـافيني، اليت جيري إعداد تقرير بشأهنا يقّدم يف           

وسوف يتضمن التقرير أيضا احتياجات     . 2004خـريف   
إضافية للمقر الكائن يف فيينا مل يتسن استبانتها إالّ بعد تقدمي           

 .2004فرباير /التقرير األويل يف شباط

وتبلغ االحتياجات املالية للمرحلة األولية يف املركز        -15
حمسوبة على  ( مليون يورو    7.56 ملـيون دوالر، أو      8.4

).  يورو للدوالر الواحد   0.91أسـاس سعر صرف قدره      
 مليون دوالر ما    1.38وميثل نصيب اليونيدو يف ذلك املبلغ       

 . مليون يورو1.24يعادل 
  

 ة باليونيدو طرائق التمويل اخلاص-جيم
 

ال توجد يف برنامج وميزانييت اليونيدو لفترة السنتني         -16
 IDB.27/3، بصـيغتها الواردة يف الوثيقة       2004-2005

، خمّصصات متكّن   17-م/10-واملعـتمدة يف املقـرر م ع      
كما أن املنظمة . اليونيدو من تغطية هذه النفقات غري املتوقعة

قدر، بسبب ختفيض   ليست قادرة على إجياد وفورات هبذا ال      
الدول األعضاء النفقات املقترحة عند إقرارها النهائي مليزانية        
فـترة السنتني، وكذلك بسبب نسبة التحّصل اليت تقل عن          

 .يف املائة 100

ويتـيح النظام املايل لليونيدو هنجني ملعاجلة حاالت         -17
إذ جيـوز للمدير العام أن يقّدم تقديرات تكميلية         . كهـذه 

أي فترة السنتني   (العاديـة للفـترة املالية اجلارية       للميزانـية   
 من  9-3عـند اللزوم، حسبما ينص عليه البند        ) اجلاريـة 

وسوف توّزع تكاليف االحتياجات امليَزنية     . الـنظام املايل  
اإلضـافية، إذا مـا أُقّرت، على الدول األعضاء باستخدام          

نظام  من ال  9-3غري أن البند    . اجلدول احلايل لألنصبة املقررة   
املـايل ينص أيضا على أن ختضع التقديرات التكميلية لنفس          
اجـراءات املراجعة واملوافقة اليت أرسيت للتقديرات األولية،        
أي من خالل جلنة الربنامج وامليزانية إىل اجمللس للنظر فيها مث           

 من  8-3 و 5-3البندان  (اعتمادها من جانب املؤمتر العام      
 مطّولة ولن تيّسر إسهام اليونيدو      وهذه العملية ). النظام املايل 

 .2004يف التكاليف االستثمارية أثناء عام 

ومثـة بديل آخر هو أن املدير العام مأذون له بقبول    -18
تـربعات نيابة عن املنظمة، شريطة أن يكون الغرض الذي          

 البند(ُتقـّدم التربعات من أجله متسقا مع سياسات املنظمة          
 جيوز للمدير العام أن ينشئ      كما).  مـن النظام املايل    6-1

حسـابات خاصة إذا ما أُبلغ اجمللس بذلك من خالل جلنة           
 .الربنامج وامليزانية

ونظـرا للبدائل املذكورة أعاله، تقترح األمانة على         -19
الـدول األعضاء إنشاء حساب خاص جلمع تربعات هبدف         
متكـني اليونيدو من أداء نصيبها يف خطة العمل الرامية إىل           

. ركـز فييـنا الدويل ممتثال للمعايري األمنية الدنيا        جعـل م  
وسـيكون احلسـاب اخلاص متاحا يف الفترة اليت سيجري          
أثـناءها إجنـاز االستثمارات الرأمسالية، وسوف ُيستخدم        
لتمويل نصيب اليونيدو يف مجيع التكاليف ذات الصلة اليت ال          

 وسيكون. توجـد هلا خمّصصات يف امليزانية العادية للمنظمة       
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. استخدام احلساب اخلاص حمدودا مبقدار األموال املتاحة فيه       
كمـا سيكون احلساب اخلاص خاضعا لإلبالغ يف البيانات         
املالية السنوية للمنظمة وكذلك للمراجعة املعتادة من جانب        

 .مراجع احلسابات اخلارجي

وحسـبما ذكـر أعاله، تبلغ االحتياجات األولية         -20
غري أنه  .  مليون يورو  1.24ترح  لتمويل احلساب اخلاص املق   

مبـا أن الـيونوف يقوم حاليا باستبانة تدابري أمنية ضرورية           
إضافية لضمان االمتثال للمعايري األمنية الدنيا فقد يلزم متويل         

 .إضايف
  

 مرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة -ثانيا
 

استجابة لطلب من املنظمات الكائنة يف مركز فيينا         -21
 وزارة الشـؤون اخلارجية النمساوية، تفضلت       الـدويل إىل  

حكومة النمسا بعرض إنشاء مبىن جديد للمؤمترات مالصق        
وقد أُبلغت البعثات الدائمة هبذا العرض      . B و Aملبنيي املركز   

أبريل / نيسان 22يف جلسـة إحاطـة مشتركة عقدت يف         
وسوف يستخدم مبىن املؤمترات اجلديد يف البداية       . 2004

زالة األسبستوس الستضافة املؤمترات اليت تعقد    أثناء مشروع إ  
أما بعد ذلك فستوفر مرافق     . 2009-2007يف األعـوام    

مؤمترات إضافية كبرية مبا فيه الكفاية الستضافة املؤمتر العام         
 .أيضا

وجيري حاليا التفاوض على مشروع مذكرة تفاهم        -22
دويل بني مجهورية النمسا واملنظمات الكائنة يف مركز فيينا ال        
وقد . تـنظّم الترتيـبات اخلاصـة مبرافق املؤمترات اجلديدة        

تعّهـدت احلكومة النمساوية بتحّمل تكاليف التشييد البالغة        
ويتوقع أن تسهم املنظمات الكائنة يف      .  ملـيون يـورو    50

وسوف يستند نصيب   .  مليون يورو  2.5املركز مببلغ قدره    

 3ملتوقعة، وهي   اليونيدو يف هذا املبلغ إىل نسبة االستخدام ا       
، سوف تستتبع املرافق    2010وابـتداء من عام     . يف املائـة  

وسوف تسهم  . اجلديـدة تكالـيف تشغيل وصيانة سنوية      
.  يف املائة  3اليونـيدو يف هذه التكاليف أيضا بنصيب قدره         

ويف إطـار السيناريو احلايل، ال يرتقب أن تكون هناك آثار           
. 2007-2006 مالـية عـلى اليونيدو أثناء فترة السنتني       

وسـوف يتعني أخذ نصيب اليونيدو يف احلسبان يف برنامج          
وسوف حترص األمانة   . 2009-2008وميزانـييت الفترة    

 .على إبالغ الدول األعضاء بأي تطورات جديدة
  

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -ثالثا
 

رمبـا تـود اللجـنة أن تنظر يف اعتماد مشروع            -23
 :االستنتاج التايل

 :إن جلنة الربنامج وامليزانية" 

حتـيط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة        )أ"( 
IDB.29/7-PBC.20/7       فـيما يتعلق بالتحسينات األمنية يف 
 مركز فيينا الدويل؛

حتيط علما أيضا بإنشاء املدير العام حسابا        )ب"( 
 من الوثيقة   19 و 18خاصـا على النحو املبّين يف الفقرتني        

IDB.29/7-PBC.20/7       لغرض مجع تربعات من أجل متويل 
نصـيب اليونـيدو يف األنشطة املضطلع هبا امتثاال للمعايري          

 األمنية التنفيذية الدنيا للمقار يف مركز فيينا الدويل؛

حتـثّ الدول األعضاء على تقدمي تربعات        )ج"( 
سـخية ويف األوان املناسب إىل احلساب اخلاص لكي يتسىن         

 ." الصلة على وجه السرعةتنفيذ التدابري ذات
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