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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
 

 جلنة الربنامج وامليزانية
  احلادية والعشرونالدورة
 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢-١٠فيينا، 
     من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

 التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة

 التحسينات األمنية يف مركز فيينا الدويل

 تقرير من املدير العام

ــيقة       ــواردة يف الوث ــلمعلومات ال ــثا ل ــيقة حتدي ــثّل هــذه الوث ــيقة IDB.29/7-PBC.20/7مت ــتني  املتعIDB.29/19 والوث لق
باإلجـراءات املـتخذة يف إطـار املـرحلة األوىل من التحسينات األمنية املنفّذة لضمان االمتثال يف مركز فيينا الدويل للمعايري                      

 .األمنية التنفيذية الدنيا اخلاصة باملقار، وتقدم اقتراحات بشأن املرحلة الثانية

 
  مقدمة

 التاسعــة     نظر جملـس التنميـة الصناعية أثناء دورتـه                       -١
  IDB.29/19 و IDB.29/7-PBC.20/7والعشرين فـي الوثيقتيــن               

املتعلقتني بالتحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة                                   
ومتثّل هذه الوثيقة تلبية لطلب الس، الوارد يف                           . املقترحة    

، تقدمي تقرير عن التقدم احملرز                  ٥-م / ٢٩-املقرر م ت ص        

ت األمنية الالزمة لضمان             فيما يتعلق بتنفيذ التحسينا                
استجابة مركز فيينا الدويل استجابة فعالة للمعايري األمنية                                     

وينبغي النظر يف هذا التقرير                     . التنفيذية الدنيا اخلاصة باملقار                  
 اليت تتضمن         IDB.30/12-PBC.21/12مقترنا بالوثيقة           

اقتراحات بشأن اعتمادات تكميلية تتعلق باملرحلة الثانية من                                   
 .ت األمنية      التحسينا     
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يتوىل مكتب األمم املتحدة يف فيينا املسؤولية الكلية   -٢
عن األمن والسالمة يف مركز فيينا الدويل، وكذلك عن   
جممل تنفيذ مرحليت املعايري األمنية التنفيذية الدنيا اخلاصة  

 فريق استشاري معين  ٢٠٠٤وقد أنشئ أوائل عام . باملقار 
ات الكائنة يف مركز  باألمن، يضم أعضاء من مجيع املنظم    

فيينا الدويل، لكي يسدي املشورة بشأن مجيع التدابري املتعلقة       
باألمن والسالمة، ويقدم إىل املنظمات املعنية تقارير عن      

 .صوغ املشاريع وتنفيذها
  

  التقدم احملرز يف تنفيذ-أوال
  التحسينات األمنية

  قائمة بالبنود IDB.29/7-PBC.20/7الوثيقة تضمنت  -٣
. املرتآة لتحسني األمن يف مركز فيينا الدويل حتسينا فعاال      

/  آذار  ٢٠وميثّل امللخص التايل، الذي يبين التقدم احملرز حىت  
، حتديثا للمعلومات املبلّغة إىل البعثات الدائمة  ٢٠٠٥مارس 

يف عرضني مشتركني قدمتهما املنظمات الكائنة يف مركز      
. ٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول٤ل وأبري  / نيسان  ٢٢فيينا الدويل يف  

أبريل    / نيسان١٨ويعتزم تنظيم عرض مشترك آخر يف   
، ستقدم أثناءه معلومات أكثر تفصيال عن البنود    ٢٠٠٥

 .املذكورة أدناه  
  

   املرحلة األوىل-ألف
 من ضمن األموال املخصصة أصال للمرحلة األوىل -٤
قه   بلغ جمموع ما صرف أو التزم بإنفا  )  مليون دوالر  ٨,٤(

وبلغت النفقات املتعلقة باملشاريع املنجزة       .  مليون دوالر ٤,٣
 مليون دوالر، بينما التزم بإنفاق مبلغ     ١,٢املذكورة أدناه   

ومن .  مليون دوالر وفقا للمشاريع اجلارية٣,١آخر قدره 
املتوقّع أن تنجز مجيع املشاريع املندرجة يف إطار املرحلة  

، باستثناء   ٢٠٠٥مرب  ديس/  كانون األول ٣١األوىل قبل 
 :املشاريع الواردة يف آخر الفئات الثالث التالية 

  
  املشاريع املنجزة  

 تكسية النوافذ جزئيا؛  )أ( 

 ٣ و٢نظام متييز السيارات عند البوابات    )ب( 
 ؛ ٥ و٤و

تعيني موظفي أمن إضافيني على أساس   )ج( 
 .مساعدة مؤقتة عامة

  
  املشاريع اجلارية  

فذ يف الطوابق الدنيا من مركز   إبدال النوا )أ( 
فيينا الدويل، بزجاج متعدد الطبقات مقاوم    

 للتكسر؛ 
اإلنذار خاص بالسور   /إنشاء نظام للمراقبة  )ب( 

 احمليط؛
إقتناء معدات خاصة باألمن والسالمة،  )ج( 

مثل أجهزة متنقّلة إلمخاد احلرائق تعمل    
بضغط عال ووحدات متنقّلة لكشف  

 املتفجرات؛ 
حتسني نظام اإلنذار اخلاص باألبواب   )د( 

 واملراقبة بالدائرة التلفزية املغلقة؛ 
 تعزيز مركز املراقبة األمنية احلايل؛    )ه( 
تركيب نظام راديوي رقمي متعدد   )و( 

 القنوات؛
مدخل هواء مؤمن للتدفئة والتهوية  )ز( 

 .وتكييف اهلواء
  

مساوية أو    املشاريع املتوقفة على اتفاقات مع السلطات الن   
  على إجراءات من جانبها

تقوية بوابات السور احمليط، مبا يف ذلك تركيب حواجز واقية      
 :من السيارات عند نقاط التفتيش، مما يستلزم 

 ؛٢إغالق البوابة  )أ( 
  كنقطة دخول؛٣إغالق البوابة  )ب( 
 ؛٤إعادة تصميم البوابة   )ج( 
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مها ، الستخدا٥تعديالت طفيفة للبوابة  )د( 
كنقطة دخول متاحة جلميع السيارات أثناء    

 ساعات العمل؛
 .١نقاط دخول منفصلة عند البوابة  )ه( 

  
   املرحلة الثانية-باء

،  IDB.29/7-PBC.20/7الوثيقة حسبما ذُِكر يف   -٥
 ٢٠٠٤عرضت على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف خريف   

معزز وموحد وضع نظام  ("مرحلة ثانية للتحسينات األمنية   
  ٣٠، A/59/365/Add.1،  "إلدارة األمن يف األمم املتحدة 

 ٢٣ورصدت اجلمعية العامة يف ). ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
) A/RES/59/276القرار  (٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول

 . دوالر ٧ ٦١٨ ٤٠٠اعتمادات قدرها 
والتدابري املقترحة لتلبية املعايري األمنية التنفيذية                   -٦

صة باملقار يف إطار املرحلة الثانية سيلزم متويلها                        الدنيا اخلا    
ويرد يف الوثيقــة          . مـن مـوارد سـوف تتـاح للمنظمـات                  

IDB.30/12-PBC.21/12  اقتراح املدير العام اخلاص بتمويل 
ويبلغ جمموع االحتياجات . نصيب اليونيدو يف املرحلة الثانية

 مليون   ٤,٦ا  مليون دوالر، منه   ٧,٦امليزنية للمرحلة الثانية 
ويف حني أن التكاليف غري  . دوالر كاستثمار غري متكرر 

املتكررة تتعلق باشتراء معدات وخدمات ذات صلة بالبنود  
املدرجة أدناه، فستكون هناك أيضا تكاليف سنوية متكررة  

  ٣,٩، وال تقل عن  ٢٠٠٥ ماليني دوالر يف عام    ٣تبلغ 
لدوالر  يورو ل ٠,٨١٣بسعر صرف قدره   (مليون دوالر 

، ورمبا تكون متقلبة يف السنوات  ٢٠٠٦يف عام ) الواحد
  ٥٩املقبلة، يتمثّل اجلانب األكرب منها يف توفري متطلبات 

 .موظفا أمنيا جديدا
واملشاريع املقترحة يف إطار املرحلة الثانية تتعلق   -٧

 :خصوصا مبا يلي
موظفي األمن اإلضافيني وما يتصل بذلك   )أ( 

بية وساعات عمل فحوص ط(من تكاليف 
 ؛ )إضافية وبدالت عمل ليلي

 تدريب موظفي األمن؛ )ب( 
الزي املوحد، واملالبس  (اللوازم واملواد  )ج( 

 ؛)، وعدد الطوارئالوقائية
مثل أجهزة  (معدات األمن والسالمة  )د( 

، واألسلحة النارية، ومعدات الالسلكي
 ؛)التدريب

د تركيب نظم ثابتة لكشف املتفجرات عن )ه( 
 ؛ األفراد أو السيارات عربها مرور 

إنشاءات ملنع االقتراب من البوابات يف   )و( 
 خط مستقيم؛

 ؛١إعادة بناء البوابة    )ز( 
حواجز هيدرولية وأوتاد واقية من  )ح( 

 . عند بوابات دخول السياراتالسيارات
وإضافة إىل ذلك، بدأ تنفيذ مشروعني غري       -٨

 :لعامة، مهامذكورين يف قرارات اجلمعية ا
  

  إبدال النوافذ 
مع بدء تنفيذ مشروع إزالة األسبستوس،     )أ( 

بدأت أيضا عملية إبدال النوافذ وتركيب زجاج متعدد   
ويف حني أن إبدال النوافذ كان  . الطبقات مقاوم للتكسر

خمططا له أصال ضمن أنشطة خدمات إدارة املباين، فقد     
ألمنية التنفيذية الدنيا  استلزمت املتطلبات التقنية للمعايري ا

. اخلاصة باملقار استخدام نوع من الزجاج أكثر تكلفة 
وإضافة إىل تلبيتها املعايري األمنية املقررة مؤخرا، سوف توفر  
هذه النوافذ اجلديدة عازال حراريا يفضي إىل وفر يف تكاليف   

وجيري متويل تكاليف اإلبدال   . الطاقة على املدى البعيد
ووقت تقدمي . وق خدمات إدارة املباين  املعتادة من صند   

التقرير املتعلق ذه املسألة إىل دورة الس التاسعة والعشرين      
مل تكن التدفّقات النقدية خلدمات إدارة املباين تسمح ذه      
النفقات، وبالتايل مل تكن إمكانية التمويل احلصري لتكاليف     
 اإلبدال اإلضافية املتعلقة باألمن من خمتلف مراحل  

غري أن وضع صندوق . التحسينات األمنية خيارا مطروحا
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خدمات إدارة املباين قد حتسن فأصبح التمويل املقرر أصال    
 مليون يورو متاحا، مما جعل  ٢,٥إلبدال النوافذ، والبالغ 

األموال املطلوبة يف املرحلة الثانية من التحسينات األمنية  
. وم للتكسرقاصرة على التكلفة اإلضافية للزجاج املقا  

 يف املباين  ٢٠٠٧ويفترض أن ينجز املشروع حبلول اية عام 
Aو Bو Dو E  جنبا إىل جنب مع مشروع إزالة ،

 .األسبستوس
  

  شارات الدخول العاملة بالترددات الراديوية   
يعتزم مكتب األمم املتحدة يف فيينا أن   )ب( 

 شارات دخول ٢٠٠٥يستحدث حبلول منتصف عام 
لترددات الراديوية، مما يعزز كثريا مراقبة  جديدة تعمل با

الدخول، ويتيح حصرا دقيقا جلميع األشخاص املوجودين 
 .يف مركز فيينا الدويل  

  
املشاريع املتوقفة على اتفاقات مع السلطات النمساوية أو       

  على إجراءات من جانبها
مثلما كان األمر يف املرحلة األوىل، يرتبط بعض    -٩

الثانية لتحسني األمن يف خمتلف أحناء مركز        مشاريع املرحلة  
فيينا الدويل ارتباطا مباشرا مبوافقة السلطات النمساوية عليها  

ويف هذا الصدد، أجريت مناقشات بني    . وقيامها بتنفيذها 
السلطات النمساوية والفريق االستشاري املعين باألمن، وقد  

 .ناقشةاتفق على بعض التدابري بينما ال تزال أخرى قيد امل 
  

  املشاريع املوافق عليها واملتوقع تنفيذها قريبا   
 ؛ ٥ و٤إشارات مرور يف منطقيت البوابتني  )أ( 
منع مرور السيارات على الطريق الواقع   )ب( 

بني مركز أوستريا سنتر فيينا ومركز فيينا     
 الدويل؛

تغيري خط حركة السيارات إىل مركز فيينا       )ج( 
 الدويل وداخله؛

 .ة تنظيم حمطة حافالت كايزرمولن  إعاد )د( 
  

  املشاريع اليت تنتظر موافقة السلطات النمساوية   
تأمني موقف السيارات الصغري على شارع   )أ( 

ليونارد برينشتاين، قرب روضة األطفال    
 الكائنة يف مركز فيينا الدويل؛ 

تأمني ممشى سوسا دي منديز املمتد من      )ب( 
وستريا     حمطة احلافالت إىل منطقة مركز أ 

 سنتر فيينا؛  

إنشاء ممر منحدر ميتد من شارع فاغرامر                          )ج ( 
 .١إىل البوابة     

  
   اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه-ثانيا

رمبا تود اللجنة أن توصي الس بأن يعتمد مشروع  -١٠
 :املقرر التايل

 إن جملس التنمية الصناعية، " 
حييط علما بالتقدم احملرز يف تنفيذ                 )أ "( 

لتحسينات األمنية يف املرحلة األوىل من االستجابة لضمان                             ا
االمتثال للمعايري األمنية التنفيذية الدنيا اخلاصة باملقار يف                                 

-IDB.30/11الوثيقة      مركز فيينا الدويل، حسبما ورد يف                    

PBC.21/11؛ 

يقرر أن يوافق على التدابري املقترحة يف     )ب"( 
سها، على النحو الذي  إطار املرحلة الثانية من العملية نف 

وافقت عليه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القــرار 
A/RES/59/276 ن يف الوثيقةواملبي IDB.30/11-PBC.21/11 ؛ 

يقرر أيضا أن يوافق على املشروعني                     )ج"( 
اإلضافيني املتعلقني بإبدال النوافذ وبشارات الدخول                          

حسبما ورد يف         اجلديدة اليت تعمل بالترددات الراديوية،                  
 ."IDB.30/11-PBC.21/11الوثيقة    
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