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 2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

   
مكتب  التقرير المرحلي السنوي السابع عن الخطة االستراتيجية لحفظ التراث في  

 األمم المتحدة في جنيف
  

عشررر للجنة االسررتشررارية لشرررون المارة والميزانية عن الميزانية البرنامجية  الثالثالتقرير   
 2021المقترحة لعام 

  
 مقدمة -أوال  

نظرت اللجنة االســترــالشة لرــدور اواالة والم فاناة قر التلرشر المرسلر اللــنع  اللــالع ل م ن ال ا   - 1
 (. وكار م روضـــــــــا  A/75/355عن الخطة االســـــــــتراظاجاة لح ف الترا  قر ماتم األمم المتحدة قر جنا   

لللـــنة المنت اة قر ظلرشر مجلس مراج ر الحلـــالات عن الخطة االســـتراظاجاة لح ف الترا   لى اللجنة أيضـــا  ع
(. واجتم ت اللجنة أثناء نظرها قر التلرشرشن المذكعلشن أعاله A/75/135  2019كانعر األول/ايلـــمبر  31

 ناة ل ملاات مراج ة الحلـالات التال ة لمجلس مراج ر الحلـالاتو ومع مميلر األم ن مع أعضـاء اللجنة الم
 ظرــــــــــــرشن األول/ 29ال ا  الذين قدمعا م لعمات وظعضــــــــــــاحات مضــــــــــــا اةو افتتمعها  راوا فطاة ولات قر 

 .2020 أكتعبر

و 74/263 ال امةمن قرال الجمعاة  لعالــــــــ  عمال لالجفء الوشرــــــــ ر األم ن ال ا  ملى أر ظلرشره ملد   - 2
ظ اصــــــ   عن ن متضــــــو وش2020أغلــــــطس آب/ 31ملى  2019أيلعل/ســــــبتمبر  1من  الممتدة شغطر ال ترةو 

منذ التلرشر  نجفةوم لعمات ملــــت ملة عن األنرــــطة الم   2020ظمعز/يعلاه العضــــع المالر للمرــــروي قر ن اية 
 (.A/74/452المرسلر اللنع  اللااس ل م ن ال ا   
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 إمارة المشروع والشراف عليه -ثانيا  
ا ن ضــــــمن م لعمات ملــــــت ملة عن ماالة المرــــــرويو م هيلد  األم ن ال ا  قر ال ري اليانر من ظلرشر  - 3

 التر مراج ة الحلالات ةالمجلس االسترال  واللجنة التعج  اة للمررويو وعن عملا م لعمات عن اجتماعات
شملت زشالات ملى ماتم األمم المتحدة قر و أجراها مجلس مراج ر الحلالات فالل ال ترة المرمعلة لالتلرشرو 

 ملىظرـــــــــــــرشن األول/أكتعبر  28و ومن 2019أغلـــــــــــــطس آب/ 1ملى ظمعز/يعلاــه  22جنا  قر ال ترة من 
و وإلى ملر األمم المتحدة قر 2020 كانعر اليانر/يناير 31ملى  13ومن  2019 ظرــــــــــرشن اليانر/نعقمبر 15

(و  ناء على الراوا التر A/75/135  ظلرشره قر وشرـــــ ر المجلس .2019أيلعل/ســـــبتمبر  27ملى  24ال ترة من 
قر ظلالشره  ةلاالعا 22 ات الـــــــــــــــــــــتعصــــــــاال ملى أنه من   ن و2020 كانعر اليانر/ينايرقر  ال امة األمانةقدمت ا 
 14ن  ذت  و(A/72/5 (Vol. I)/Corr.1و  A/72/5 (Vol. I)و  A/73/157و  A/74/5 (Vol. I)  اللاللة

 .ظجاوزظ ا األسدا قد قر المائة(  9ار  ظعصـــــــــــــ ت تنكاقر المائة( ق د التن  ذ و  27  6وكانت  قر المائة( 64 
 .أكير ظ ص ال لإلجراءات المتخذة استجالة لتلك التعصاات لد  المرقق اليانر لتلرشر المجلس ملخصا  وش

ا ماالة   ن  و منمجمععة واســـ ة من المجاالتظت لق لظعصـــاة لئالـــاة  13لد  المجلس قر ظلرشره وش - 4
نمذجة و (؛ 1الجدول الفمنر للمرــــــروي  و (؛ 1ال التجديد  شــــــغأ  من أج اســــــتراظاجاة الت اقدو (؛ 2المرــــــروي  

عدا و (؛ 2اســــــــتراظاجاات االســــــــتخدا  المرر ألماكن ال م   و (؛ 1(؛ والعقعلات قر الطاقة  3م لعمات البناء  
(. 1(؛ ومصــــــاال التمعش  البديلة المحتملة  1االســــــتدامة  و (؛ H  1مخالج الطعالئ قر المبنى الدائم الجديد 

ظعصـــاات  3قق اليالث لتلرشر األم ن ال ا  ظ اصـــ   عن سالة ظن  ذ ظلك التعصـــااتو وأشـــال ملى أر وشلد  المر 
واللجنة االسررتشررارية علة ثقة من أن التو ررياد العررامرة عن ق د التن  ذ.  ظعجد ظعصـــاات 10 أرقد ن  ذت و 

 ذ بشكل كامل وسريع.المجلس ستنف  
  

م  -ثالثا    في تنفيذ المشروع المحرزالتقدُّ
 حالة المشروع والجدول الزمني والتكاليف -ألف  

 18 مفشد من الت اصــــ   قر ال لرات و ملى جانم17ملى  11حالة األنرــــطة قر ال لرات ليرا معجف  - 5
ال عميلر:  أ( اســــت مال األ . وظرــــم  األنرــــطة الرئالــــاة المبل  عن ا مالعمن التلرشر المرسلر اللــــا 43ملى 

البناء والعقاية  قر ظرك م العاج ةو وكذلك التلد  المحرز قر أشــــــغال وظلد  Hلمبنى الدائم الجديد ل اونرــــــائاة
؛ من ظلــرب المااهو والتللــامو واألعمال الماااناااة وال  ربائاةو وأعمال اللــااكة والترــط م قر م ظم الطعا ق

مر دة قر اليالث نات من اللرر ال ررشنو إنجاز المناقصة  نجاح وظعقاع علد لتجديد الماانر التالشخاة الو  ب( 
عرض ســـ ر أقصـــى مضـــمعر من الملاول قر ن اية مرسلة فدمات ما قب  البناء  ملى اقتراح  ســـ دا اهع مو 

 دء  من تمانلالتلد  المحرز قر ظن  ذ قلـــم األشـــغال التر ظحتاج ملى عم  ماار لو ومدظ ا ســـتة أشـــ ر؛  ج( 
من  ا  مفشد وكذلك المدقتةو م المعقع رك  قر جملة أمعل ماانر ظوظرـــــــمأشـــــــغال التجديد على وجه اللـــــــرعةو 

الملـــــعسات الت صـــــ لاة المت للة لالخدمات الماااناااة وال  ربائاة وفدمات اللـــــااكة واألثا  األولر  وعملاات 
 ت األشـــــــــــغالنت الذ  امبنى المدظمرات المدقتو فاص لمنح علد و انتلال المعظ  ن قب  أعمال التجديد؛  ا( 

ألثا  تعلشد ا  ةا الخاصـــــع منح ال لو ؛  ه( 2020أغلـــــطس آب/ قروبدأ ظرـــــغ له  2020ظمعز/يعلاه قر  ها 
ولمناطق قصــــــر األمم التر ال يعجد ق  ا أصــــــال أثا  يمان معااة اســــــتخدامه لرــــــا  مجد  Hالجديد للمبنى 

إصــدال طلم م لعماتو و  و( للتن  ذ ال ام  الســتراظاجاات االســتخدا  المرر ألماكن ال م ؛ را  لــ اظ واقتصــاايا  
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على  ظ لتمس  اه آلاء الملاول ن المحتمل ن لرـــــتر اســـــتراظاجاة الرـــــراء والت اقد التر ظ اح األمم المتحدة سالاا  
قصـــــر األمم؛  يضـــــم ا رالت على غرال الماانر التالشخاة وEوضـــــ  ا من أج  مجراء مناقصـــــة ظجديد المبنى 

ة زمعلى النحع األمي  وظحديث الخطط اللعجلتاة الال اواستخدام صل  استراظاجاة التن  ذ على مراس  و  ز( 
وإل  او وب ن الماانر اللائمة قر  Hلنل  المعظ  ن من أماكن ال م  المدقتة التر شــــــ  دت ااف  المبنى الجديد 

مرض ق روس كعلونا لمراعاة ظتث ر األنظمـة الجـديدة لماـاقحـة  وذلك ك  مرسلـة من مراس  عملاـة التجـديدو
مبنى المدظمرات المدقت ل  دءا     لتلـلام جماع أجفاء ال م  المنجفةو صـ  ماسـت مال مجراء و  ح(  (؛19- كعق د

 .(11و ال لرة A/75/355  الذ  أ نجف مدفرا  

ملى أنه على الرغم من التلد  المحرزو قلد ظتفر الجدول الفمنر  قر ظلرشره شرـــــــــــــ ر األم ن ال ا و  - 6
قر أوائ  عا   Hم المبنى الجديد لــــــل  للمرــــــروي وأر الم الم الرئالــــــاة التالاة للمرــــــروي هر كما يلر:  أ( ســــــا  

ال شــــــــغاآلر أر ظبدأ أ مظلر من المو ؛  ب( المرــــــــال ملاه ســــــــاللا   2020 اليانر من عا  ربعاللالنة لمو 2021
ألم ن ال ـا و مـا قـالـه ال وقلـا  و . 2020 اليـانر من عـا  ربعال قر الو 2020عـا   منالتجـديـد قر وقـت السق 

ظ ل ق األشــــــغال قر  :  أ(ما يلر و لما قر ذلك19-كعق د ظرجع التتف رات لرــــــا  أســــــاســــــر ملى ظتث ر جائحة
و ول ن ل دا مخ  ض من 2020نالـــــــــــــار/أ رش   29قر   اواســـــــــــــت ناقآذال/مالس قر  Hالمبنى الدائم الجديد 

؛ المحرزمما أاى ملى لطء التلد   وا الخاصـــــــة لالملاولومداالمعظ  ن وبإنتاجاة محدواة وظ ط   ســـــــللـــــــلة ا
للـــــــــبم  2020مايع أيال/ 8آذال/مالس ملى  20ظعقح ظرـــــــــ  د مبنى المدظمرات المدقت قر ال ترة من و  ب( 

اللعى ال املة للملاول ن من ال عاة ملى المعقع؛  تالمت للة لاللــــــ ر والحدوا والحجر الصــــــحر التر من  ل عاال
ســــــــللــــــــلة اومداا؛   ط   ظالتتف رات فالل مرسلة فدمات ما قب  الترــــــــ  د للــــــــبم عدة أمعل من   ن ا و  ج( 
ر المطالة قر بدنوالتااعد ال ةالصـــــحا نظاقةالصـــــحة واللـــــالمة وال الم روضـــــة سرصـــــا  على ل عاالزشااة و   ا(

ظ الا  ساعات ال م  اوضا اة والن لات ال امة والم دات الظ اي جماع معاقع التر  د قر الملتلب  المنظعل و 
 (.12 المرجع ن لهو ال لرة راقق والم

 أر ظالشخ اونجاز المتعقع قد يتغ ر لرـــا  كب ر للـــبم التتث ر ال ا  لجائحة التلرشر أيضـــا   جاء قرو  - 7
دلجة   ظتلــموالتر ظلــتمر قر التطعل وظظ   وعلى ســعا البناء وما يت لق   ا من أنظمة اللــالمة 19-كعق د

 ذلك من المتعقع استعاء ظتث ر ظم ظمديد قترة ما قب  البناء لمدة ألب ة أشـــــــــــــ ر ول ن وقد عالاة من االلظااب.
 (.14و  13 المرجع ن لهو ال لرظار  على الجدول الفمنر للمرروي ملى ش رشن

قر  قر ظلرشره المرسلر اللـــــــنع  الخامس وظرـــــــ ر اللجنة االســـــــترـــــــالشة ملى أر األم ن ال ا  ظعفىو  - 8
و وقر سدوا 2023ية عا  مع الجدول الفمنر ال ا و لحلعل ن ا ققاع يت رــــــــا و منجاز المرــــــــروي ل2018 عا 

قر و (. 57و  56 و 13و ال لرات A/73/395مل عر قرنك ســـــــــــــعشلـــــــــــــر    836,5الم فاناة الم تمدة الاالغة 
و أشال األم ن 2019قر عا   التلرشر المرسلر اللنع  اللااس عن مرروي الخطة االستراظاجاة لح ف الترا 

لــــــتة أشــــــ ر للــــــبم مضــــــاقة مرسلة فدمات ما قب  لال ا  ملى أر المععد الملرل ونجاز المرــــــروي قد ظتفر 
الترـــــ  د مدظ ا ســـــتة أشـــــ ر ملى علد ظجديد الماانر التالشخاة التر ي عا ظالشخ ا ملى ثالث نات اللرر ال رـــــرشن 

لضـــمار  تخذظا قد المحدواةو وأر مجراءات ظخفا  مضـــا اةللحد من المخاطر الناظجة عن اســـتجالة اللـــعا 
 ربفعند االســت لــالو أو (. 48و  14 ارو ال لرظA/74/452المرــروي قر سدوا الم فاناة الم تمدة   ظ ل ة للاء

راج ة الحلــــالات ملى ماتم األمم المتحدة تنه أ  ل  فالل زشالظه األف رة لملمراج ر الحلــــالات اللجنة  مجلس  
و 2024ال ســــتنت ر قر آب/أغلــــطس شــــغو لتر األ19-كعق دقر جنا  قب  وقت قصــــ ر من ظ عل جائحة 

أش ر ملالنة لالجدول الفمنر األصلر للمرروي. وشردا األم ن ال ا  قر ثماناة مما ي نر سدو  ظتف ر  نحع 
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قترة مغالا افعل و و 2025لحلعل أوائ  عا   Eاء من ظجديد المبنى ظلرشره الحالر على أنه من المتعقع االنت 
أنرـــــــطة عملاات ظل ام مرسلة ما ل د اونجاز ومرسلة ما ل د  اةعمرا مرـــــــمعلة لالضـــــــمار ل د منجاز األعمال ل

 ات وأنرطة اوغالا دملل رمعسمال ترغ  و والراضمال لى سب  عظلديد المبل  المحت ف له شغ  الماانرو و 
(. 50و ال لرة A/75/355  2026وأوائ  عا   2025المتصـــــــــــــلة لالجعاة واألمعل المالاة فالل عا   األفرى 

 ضع لنظر الجمعية العامة وموافقتها.اوترى اللجنة االستشارية أن تاريخ انتهاء المشروع خ

تالحظ اللجنة االسررتشررارية التقدم المحرز وزنجاز بعش أنشررطة المشررروع خالل الفترة المشررمولة و  - 9
 تشير إلة أن المشروعفإنها ، 19-كوفيدر بالتحدياد المتعلقة بتأثير جائحة قاللجنة ت ولئن كانتبالتقرير. 

ر ويساو أعاله(.  8الفقرة  ا  )انظر أيض ئحةاجتأخيراد وارتفاع التكاليف قبل ظهور الالبدأ يعاني من  كان قد
التأخيراد الضرراةية في الجدول الزمني العام للمشررروع، بما في تلل تسررليم المبنة الجد د  مناللجنة القلق 

H  ال التجد د من شغ، وأن أكما هو مذكور سابقا   2020 الثاني من عام ربعفي الال  2021في أوائل عام
 6)انظر الفقراد  2020 عامالربع الثاني من  منال بد 2020م تبدأ في وقت الحق في عاأن المتوقع اآلن 

 أعاله(. 8و  7و 

المصـــــن ة و البرنامج والمرـــــروي لة محدقمن ظلرشر األم ن ال ا  قائمة لالمخاطر ال 46وظرا قر ال لرة  - 10
طر امخ رم ظو  ناء على استمالاة سدوث ا وظتث رها المحتم .  واألشد وطتة قر العقت الحالر ضمن المخاطر

استمال أر يختلح اللــــــــــ ر و و 19-كعق دظتث ر مطالاات الملاول ن والل عا الحاعماة المت للة لجائحة  من قب  
قر و وااللظااب ظحديدهأو أر يتتفر  ولةاألقصـــــــــــــى المضـــــــــــــمعر ل لد التجديد لرـــــــــــــا  كب ر عن الت ل ة الملد  

 وأشـــال. Eحصـــ  علاه من اللـــعا من فالل عملاة الرـــراء اللاامة لتجديد المبنى اللـــ ر الذ  ســـا   يخص ما
أر ثالثة من أهم المخاطر التر سداظ ا شـــــــــــــركة ماالة المخاطر  ملى مجلس مراج ر الحلـــــــــــــالات قر ظلرشره

العالاة قر علد ظجديد الماانر  المت اقد عل  ا الملـــــــتللة ظت لق لاللـــــــ ر األقصـــــــى المضـــــــمعر وشـــــــرو  ال لد
لة عن شلد  ظلرشر المجلس م لعمات م صـــــــ  و قر ن اية فدمات ما قب  الترـــــــ  د.  الذ  ســـــــ  ت ق علاه الشخاةالت

المخاطر  ن لتجديد الماانر التالشخاةو وشناقش أيضـــــــــا     اســـــــــتراظاجاة الت اقد ون ج اللـــــــــجالت الم تعسة المطال
شلـــــلط المجلس الضـــــعء على و (. 101ملى  87 و ال لراتA/75/135ض  الـــــتفذلك لرـــــا  مالصـــــلة   ذات

أو قد ل ا أطعل مما كار ملرلا    رــــــ  الم اوضــــــات   ن األمم المتحدة والمت اقد أو ظلــــــتغرا وقتا  ظ استمال أر
جة له آثال ســـــــلباة على نطاا المرـــــــروي و/أو جدوله الفمنر و/أو ظ الا هو وشدكد الحا ظ عر  دا  ملى اظ ااظ

 (.64ملى  57 و ال لراتاستراظاجاات للتخفا  من هذا الخطر  المرجع ن له وضع ملى

 ملى 2014را معجف فطة الت الا  المتعق ة للخطة االســـــــــــــتراظاجاة لح ف الترا  لل ترة من عا  وش - 11
مت ملى قر الم لعمات الت م لاة جتل أ امن ظلرشر األم ن ال ا . و  2قر الجدول  2026 عا  اللجنة  التر قد ِّ

فطة الت الا  منذ التلرشر المرسلر اللــــــــا ق  طرأت على رالتاالســــــــترــــــــالشة ظ اصــــــــ   التغ  رات الرئالــــــــاة 
 A/74/452  ر اللااسو ظرم  التغ  رات بالملالنة مع التلرشر المرسلو . 2014( ومنذ  داية المرروي قر عا

مل عر  118,5و من Hن قرنك سعشلر  قر ظر  د المبنى الجديد  يمال 3,1الرئالاة ما يلر:  أ( زشااة قدلها 
التغ  رات غ ر المتعق ة قر  اســــــا  ملىســــــأ و وش فى ذلكمل عر قرنك ســــــعشلــــــر   121,6قرنك ســــــعشلــــــر  ملى 
ات مضــــــــــا اة للمناظر الطباعاةو وظغ  رات مختل ة قر ر ظغ  و و 19-كعق دجائحة  من جراءالتصــــــــــمام الدافلر 

مل عر  39,5زشااة ظلديرشة قدلها و ال ندسة الم مالشة الدافلاة واألعمال الماااناااة وال  ربائاة واللااكة؛  ب( 
ن قرنك  يمال 409,8من  Sو  Eو  Dو  Cو  Bو  Aال ظجديد الماانر اللائمة شــــــــــغقرنك ســــــــــعشلــــــــــر  أل

ملى مالاج مخصـــصـــات للت الا  المت للة   عر قرنك ســـعشلـــر و وشرجع ذلك أســـاســـا  مل 449,3ســـعشلـــر  ملى 
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نل  والتللامات والم روشات اليا تة والتج  فات والم دات قر المصروقات لوإالاج ظ الا   19-كعق دلجائحة 
 10,0لدل لمبل  ظزشااة و لالمرـــــروي؛  ج(  كت الا  مرظاطة علد أعمال التجديدو والتر ظم التخطاط ل ا ســـــاللا  

مل عر قرنك ســــــعشلــــــر  للخدمات  153,9مل عر قرنك ســــــعشلــــــر  ملى  143,9ن قرنك ســــــعشلــــــر  من  يمال
االســــــترــــــالشة المتعق ة وظ الا  ماالة المرــــــرويو وشرجع ذلك قر الغالم ملى ظمديد الجدول الفمنر للمرــــــروي 

 المت لق لمرسلة فدمات ما قب  التر  د.

ظلرشر األم ن ال ا و ظبل  ظلديرات الت ل ة المحد ثة للت الا  األســــــــــــاســــــــــــاة للمرــــــــــــروي كما هع مب ن قر و  - 12
 قرنك 22 496 000قرنك ســـعشلـــر و وهع ما يفشد لملدال  820 913 000 الت الا  لاســـتيناء ساالت الطعالئ( 

ما ل لا  قرنك ســعشلــر (. ووق 798 417 000قر التلرشر المرسلر اللــنع  اللــا ق   ســعشلــر  عما كار متعق ا  
و الذ  يتراوح التلدير 19-كعق دألم ن ال ا و قإر هذه الفشااة ناظجة قر الملا  األول عن ظتث ر جائحة ذكره ا

الفشااة  ظلك مل عر قرنك ســعشلــر . وســتلا   36,1مل عر قرنك ســعشلــر  ملى  19,5األولر لفشااة الت ل ة من 
 ا  قرن  19 584ل ترات الملبلة  من ا قر الت الا   نلصــــــــــــــار قر ظعق ات الماال  االستااطاة اللظ اي جفئاا  

ال ظجديد شــــــغ( نتاجة للت اقد على أ2020قر عا   ا  ســــــعشلــــــرش ا  قرن  9 499ملى  2019قر عا   ا  ســــــعشلــــــرش
ن (. وشب  ِّ 55و ال لرة A/75/355  الماانر التالشخاة لتســــــــ ال اللــــــــعا الحالاة قر هذه ال ترة المرــــــــمعلة لالتلرشر

قرنك سعشلر  للت الا  األساساة  820 913 000  الاال  من ظلرشر األم ن ال ا  أر التلدير المحد   2الجدول 
قرنك  836 500 000الخطة االســــــــــــتراظاجاة لح ف الترا  ملا   الم فاناة اوجمالاة الم تمدة الاالغة  مرــــــــــــرويل

قرنك ســــعشلــــر   346 000قرنك ســــعشلــــر  لحاالت الطعالئ و  15 241 000ســــعشلــــر  يتر  مبلغا  قدله 
 أاناه(. 23و  22  نال لرظ اللظ اي الت الا  المت للة لالطعالئ  انظر أيضا  

لاالغة وشر ر ظلرشر األم ن ال ا  ملى أر فطة الت ل ة ال ظفال ظلتند ملى الم فاناة اللصعى الم تمدة ا - 13
ظظ  ضـــمن الحد  األشـــغال مل عر قرنك ســـعشلـــر و ألر جماع الت الا  المتعق ة الحالاة ستى اكتمال 836,5

األقصـــــــــــــى للم فاناة الم تمدة. ومع ذلكو من غ ر المرجح اآلر أر ظ عر الم فاناة اللصـــــــــــــعى الم تمدة كا اة 
 قر ابالظأر الدلجة ال الاة من االو كما ا  التحل ق النطاا ال ام  للمرـــــــــــــروي الم تمد كما هع م صـــــــــــــمم سال

 ظج ـ  من الصـــــــــــــ ـم التنبد لال جف اوجمـالر  دقة 19-كعق ـدة لجـائحـة محتملـيت لق  تـتث رات الت ل ـة ال ما
 (.54 ةال لر  جع ن لهور لم ا

ظلرشر األم ن ال ا  كذلك أر األمانة ال امة ظعاصـــــــــــ  مجراء هندســـــــــــة ال امة لتلباة أهدا  جاء قر و  - 14
وظحل ل ا على نطاا واســــــعو  ويي الم تمدة  ت ل ة أق . وشتعاصــــــ  اســــــت راض مخاطر المرــــــر نطاا المرــــــرو 

 ةناقررا م(. وظ16ملى  14يتعاص  وضع وظن  ذ استراظاجاات التخفا  المناساة  المرجع ن لهو ال لرات  كما
األم ن ال ا  أنه  عضحشو من ظلرشر األم ن ال ا .  72ملى  69ظ اص   استراظاجاات التخفا  قر ال لرات من 

وظن  ذها للعقاء لم فاناة المرروي الم تمدةو وشلترح  ةولعشاأل إعطاءهاي تف  ظحديد سلعل هندسة ال امة ال ا اة و 
أمــا   مع ظر  الاــاب م تعســا   لرلةالتــدفالت الم م ــاي ر لتحــديــد األولعشــة قر الخاــالاتو لمــا قر ذلــك ظللاص

ظالشخ السق. وشردا األم ن ال ا  كذلك على أر ظعق ت اللرالات المت للة  تدا  ر هندسة  قرممااناة است مال ا 
 ن   بلضــــــمار ممااناة مجراء الاســــــات الجدوى التلناة قر العقت المناســــــم لت لال  األهماة ال امة المحتملة أمر  

ر من الممان ظحل ق العقعلات الملدلة لال    قر مطال الخاالات ذات األولعشةو مع االسترا  ال ام  مذا كا ما
لمتطلاات قانعر الماانر واللـــــالمة. وباوضـــــاقة ملى ذلكو وبفاة التخفا  من فطر ظجاوز الت الا و يرـــــ ر 

نطاا لتنظر ق  ا الجمعاة و اقتراح ظخفاضـــــــات قر الت الضـــــــرولةاقتضـــــــ كلمااألم ن ال ا  ملى أنه يجعز لهو 
 غاءلمال امة وظعاقق عل  ا. وعند االســــت لــــالو أ  لغت اللجنة االســــترــــالشة لتر أميلة التدا  ر ق د النظر ظرــــم  
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وسلعل التصـــــــــمام البديلة لمصـــــــــا اح  Aال التمديد الملرلة ملى منطلة الجلعس قر ال اق ترشا قر المبنى شـــــــــغأ
  ت ل ة أق . ذاظ ا ةاالعظاف ص ت اافناصر التر يمان ظحل ق الللح وأغطاة األلضاات وغ رها من ال 

تكرر اللجنة االستشارية تأكيد الحاجة إلة إمارة المشاريع بشكل  ارم والر د الدقيق للمجاالد  - 15
علة أهمية أموار ومسررررولياد الجهة القائمة علة  التي تنطوي علة مخاطر ونقاط ضرررعف. وتشررردم أيضرررا  

ما  تعلق بتوجيه إمارة عملية تنفيذ المشررررروع والشررررراف عليها، وتيسررررير  وجيهية فيالمشررررروع واللجنة الت
عملية اتخات القراراد وتسرررروية المشرررراكل بسرررررعة، وكفالة إحراز تقدم في المشررررروع ضررررمن المهلة الزمنية 

، 9الفقرة ، A/73/576 ، و11، الفقرة A/72/7/Add.25 أيضررررررررررررررا   والميزانيرررررة المحررررردمتين )انظر
 (.9، الفقرة A/74/7/Add.13 و

تقريره م، في تو رررررري اللجنة االسررررررتشررررررارية بأن تطلب الجمعية العامة إلة األمين العام أن يقد   و  - 16
التشرررييد  أشرررغال تمامالمتخذة ل تدابير المن التفا ررريل عن اسرررتراتيجياد التخ يف و  المرحلي المقبل، مزيدا  

 توافقتي في الوقت المناسررررررب في حدوم الموارم الجمالية لمشررررررروع الخطة االسررررررتراتيجية لحفظ التراث ال
ثار تلل االسرررررررررتراتيجياد والتدابير علة آل ، وكذلل تحليالباء 70/238عليها الجمعية العامة في قرارها 

 .همشروع الخطة االستراتيجية لحفظ التراث ونطاقلاألهداف العامة 
 

 نمذجة معلوماد البناء -باء  
مجلس  من ظلرشر 143ملى  107ظرا م لعمات عن طرشلة نمذجة م لعمات البناء قر ال لرات من  - 17

الطرشلة نماذج البناء الرقماة قر  هذه  و ظلــــــــتخدِّ  اه كما هع معضــــــــحو (. A/75/135  مراج ر الحلــــــــالات
من التصــمام  المبناة فالل اولة الحااة ال املة للمنرــتة المبناةو  دءا   نرــ تظصــمام وهندســة وبناء وظرــغ   الم

شلــــمح و . مديدةال ملى مرسلة البناء ومرسلة الترــــغ   ووصــــعال ومرسلة التصــــمام الت صــــ لر ولرالم اهامر األ
  ن مالك  ئمةاا صـــــلةم لعمات مت املة وشعقر عاســـــطة النمعذج ل رشق المرـــــروي لإنرـــــاء مرـــــروي مرـــــتر   

 م ن  ن قر مجال البناء والملاول والملتخدم ن الن ائ  ن لمرروي البناء.الم ن و روي والمصم ِّ المر

طرشلة نمذجة م لعمات البناء قر مرــروي الخطة االســتراظاجاة لذ األفشرــ ر المجلس ملى أر شــر  و  - 18
 2014تصمام قر عا  لح ف الترا  قد أ الج قر ال لعا المعق ة   ن ماتم األمم المتحدة قر جنا  وشركة ال

نمذجة م لعمات البناء قر مرـــــــــــروي الخطة  تخدم. لذلكو اســـــــــــت  2017وشـــــــــــركة البناء قر أيلعل/ســـــــــــبتمبر 
السف المجلس أر ماتم األمم المتحدة قر ي. ومع ذلكو االســــتراظاجاة لح ف الترا  لمدة فمس ســــنعات ظلرشاا  

على نمعذج م لعمــات البنــاء ملى مــا ل ــد  ءاللــا ل ــد ال عائــد التر يمان ظح ال ــا من فالل اوجنا  لم يحــد ِّ 
لمعظ  ن والت الا  ت الا  اجر ظل اما  لي   لم الملائ  المت للة لالترغ   والصاانةو أولح  مرروي المرسلة  ناء 

ر المجلس  رــشإلللاء على النمعذج ل د ظلــلام مرــروي الخطة االســتراظاجاة لح ف الترا . و لاوضــا اة الالزمة 
م ر قرشق الخطة االستراظاجاة لح ف الترا  سل  أل ومرسلة ظرغ   المبنى وصاانته قد  دأت لال    ملى أر أيضا  

  لد ِّ وش .2020و ومن المتعقع ظلـــلام المبنى ن لـــه قر عا  2019قر عا   Hقلـــم ن من المبنى الدائم الجديد 
 الاة الجعاة لجماع الالمجلس عدة ظعصـــــــــاات ظ د  ملى ضـــــــــمار ظطب ق واســـــــــتخدا  نماذج م لعمات البناء 

 مراس  مرروي الخطة االستراظاجاة لح ف الترا .

من الم لعمات عن نمعذج م لعمات  عند االســــت لــــالو قد  المجلس ملى اللجنة االســــترــــالشة مفشدا  و  - 19
ظصــــــــمام الماانر وظرــــــــ  دها  قر ذجة م لعمات البناء هر ممالســــــــة شــــــــائ ةالبناءو لما قر ذلك أر طرشلة نم

وتشررردم اللجنة االسرررتشرررارية علة الحاجة إلة بناء . لذلك ل  الخاصــــة المطلعبةاوظرــــغ ل ا وصــــاانت ا والم 
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الخطة االسرررتراتيجية ب المتعلقة نمذجة معلوماد البناء عملية قدراد ماخلية في حدوم الموارم المتاحة لمارة
م المزيد من المعلوماد في تقريره ثقة من أن األمين العام سرررررررريقد   وافظ التراث علة المدى الطويل، وهي لح

 المرحلي المقبل.
 

 االستدامة وتخ يش استهالك الطاقة - جيم 
 اما يت لق لاالســـــــــــتدامة وظخفاض اســـــــــــت ال  الطاقةو يرـــــــــــ ر األم ن ال ا  قر ظلرشره ملى أر أسد  - 20

للخطة االستراظاجاة لح ف الترا  يتمي  قر ظخفاض است ال  الطاقة قر قصر األمم  نلاة  األهدا  الرئالاة
(. وأوصـــــــــــى مجلس 33و ال لرة A/75/355  2010قر المائة على األق و ملالنة لخط األســـــــــــاس ل ا   25

شخ معاقلة الجمعاة ال امة على نطاا الخطة االستراظاجاة مراج ر الحلالات  تحديث فط األساس لاصاح ظال 
(. وشالسف األم ن ال ا  أر اســتبدال 259و ال لرة A/73/157  2015لح ف الترا  قر كانعر األول/ايلــمبر 

االســتراظاجاة لح ف الترا  قد أســ م مســ اما كب را قر م ظم النعاقذ قب   دء أعمال الترــ  د والتجديد قر الخطة 
ظحل ق ذلك ال د . وهع ير ر ملى أنه قد جرى وضع من جاة  ديلة للحلاب وإطالي المجلس عل  ا من أج  

قر المائة ملالنة لخط األســــاس ل ا   25ظحديد التحلــــ نات المتا اة المطلعبة لتحل ق الفشااة األصــــلاة  نلــــاة 
( ومععد 2015ال اصـلة   ن ظالشخ المعاقلة على نطاا الخطة االسـتراظاجاة لح ف الترا    فالل ال ترة 2010

منجازها. وشذكر األم ن ال ا  كذلك أر فط األســـــــــــــاس الســـــــــــــت ال  الطاقة قد ظم ظ ديله لح ث ال يتفذ قر 
رغم من أر االعتاال سعى الماانر الرئالاة للصر األممو ولاس مبن ر جعس بر معظا وقصر وشللعرو على ال

شـــــــاغل  ما الحال  ن ســـــــ  نللعر ملى مجمع قصـــــــر األمم عند ن اية المرـــــــرويو مما أاى ملى زشااة قر مجمالر 
 (.33و ال لرة A/75/355قر المائة   25 نلاة  2010وقعلات الطاقة ملالنة لال د  المحدا قر عا  

أن االسررررررتدامة وتخ يش اسررررررتهالك الطاقة هما من بين األهداف الرئيسررررررية للخطة وبالنظر إلة  - 21
االسررتراتيجية لحفظ التراث، ترى اللجنة االسررتشررارية أن من المهم تزويد الجمعية العامة بمعلوماد شرراملة 

هذه عن وفوراد الطاقة، سواء من حيث استخدام واستهالك المرافق العامة أو تكاليفها. وينبغي أن تستند 
المعلوماد إلة بياناد مقيقة وموثوقة وقابلة للمقارنة تم جمعها في بداية المشرررررروع لتحد د خا األسرررررا  
الذي يمكن االسررتنام إليه لايا  البياناد الفعلية المسررجلة بعد اسررتكمال الخطة االسررتراتيجية لحفظ التراث 

عية إلة األمين العام أن يكفل جمع بهدف تحد د وفوراد الطاقة المحققة. وتو رررررري اللجنة بأن تطلب الجم
البياناد المرجعية تاد العررلة عن اسررتهالك الطاقة وتكاليفها في بداية المشررروع، بما  تيء إجراء مقارناد 

 مقيقة في المستقبل.
  

 تمويل المشروع  - رابعا 
 اتفاق القرض المقدم من البلد المضيف  - ألف 

مل عر  400ار من المتعقع أر ظخصص سفمة اللرض ن الاالغ ن يذكر األم ن ال ا  قر ظلرشره أنه ك - 22
قرنك ســـــعشلـــــر  والملدم ن من اور قائدة من جانم ساعمة ســـــعشلـــــرا ألعمال المبنى الجديد وأعمال التجديد 

ــــــــــــــــ  مل عر قرنك ســـعشلـــر   274,9مل عر قرنك ســـعشلـــر  ألعمال المبنى الجديد و  125,1لمبلغ ن يلدلار  ـ
نه ال يمان ظحديد ال ام الن ائاة المخصـــــــصـــــــة من اللرض مال ل د أر ظ  ر  الت الا  ألعمال التجديدو غ ر أ

عند منجاز المرـــــروي. ووقلا الظ اا اللرضو ســـــا لـــــت م  أ  لصـــــ د ي تال ى من  Hال  لاة للمبنى الدائم الجديد 
ء. جفء اللرض المخصـــــــــــــص للمبنى الجــديــد قر ظجــديــد الماــانر اللــائمــة قر ظلــك المرسلــةو عنــد االقتضــــــــــــــا
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يت لق  تلــديد اللرضو يرــ ر األم ن ال ا  ملى أنه وقلا آلفر جدول زمنر للمرــرويو ســتبدأ اآلر عملاة  و اما
 كانعر األول/ 31قر  Hعاما للجفء من اللرض المطبق على المبنى الجديد  50ظلديد اللرض التر ظلتغرا 

منذ صدول التلرشر  2021ملى عا   2020و نظرا ألر المععد الملدل للتللام قد ظتج  من عا  2021ايلمبر 
المرسلر اللااس. وس بدأ ظلديد الجفء من اللرض المخصص ألعمال التجديد قر ن اية كانعر األول/ايلمبر 

السررررررتشررررررارية اوتركد اللجنة (. 61و  60و ال لرظار A/75/355من عا  ظلــــــــلام الماانر التالشخاة المجداة  
 . مجدما تقد رها للدعم المستمر الذي تقدمه حكومة سويسرا إلة الخطة االستراتيجية لحفظ التراث

 
 إمارة حاالد الطوارئ  - باء 

يرال قر التلرشر ملى أر ماالة ساالت الطعالئ للمرروي ما زالت ظلتند ملى ظعق ات ساالت الطعالئ  - 23
(. 63اللائمة على ظل ام المخاطر التر ظلدم ا الرـــركة الملـــتللة المال ة لإاالة المخاطر  المرجع ن لـــهو ال لرة 

مل عر  71,6مل عر قرنك سعشلر    69,2وشتعقع نمعذج المخاطر األسد  ع دا أر ظ عر قامة الت رض للمخاطر 
انخ اضــا  قدله  قر المائةو وهع ما ي اس 80قرنك سـعشلـر و لما يرـم  ظصـاعد الت الا ( عند ملـتعى ثلة  نلـاة 

مل عر قرنك سعشلر و لما يرم  ظصاعد الت الا و ملالنة لالتلرشر المرسلر اللنع  اللااس. ومع ذلكو  0,1
مل عر قرنك  836,5لتر ظمي  ال الا   ن لزمة م فاناة المرـــــــروي الاالغة قإر مخصـــــــصـــــــات الطعالئ المتاسةو ا

 مل عر  15,6سعشلر  والتعق ات األسد  ع دا للت الا  األساساة للمررويو لما يرم  ظصاعد الت الا و ظبل  
ن أعاله(. ووقلا  لنمعذج المخاطرو ق ند هذا الملـــتعى م 8 انظر ال لرة  2026-2020قرنك ســـعشلـــر  لل ترة 

قر  4المبل  المتاح لمخصـــــص الطعالئ وقر أااب أ  مجراءات ظخفافاة أفرىو ياعر هنا  استمال نلـــــبته 
(. وعند 65المائة أر ياعر مجمعي المبل  الم تمد للمرـــــــــــــروي كا اا لتغطاة ظ الا ه  المرجع ن لـــــــــــــهو ال لرة 

ال صلر واالة المخاطر الذ  أ نجف قر االست لالو أ  ل  مجلس مراج ر الحلالات اللجنة االسترالشة لتر التل ام 
يرـ ر ملى أر استمال منجاز المرـروي قر سدوا الم فاناة الم تمدة قد اسـتمر انخ اضـه لاصـ   2020ظمعز/يعلاه 
قر المائة. وأ ل  المجلس اللجنة  كذلك لتر المرروي قد  ل و قر لأيهو مرسلة يت  ن ق  ا مما ظخفاض  2ملى نلاة 

قرنك  836 500 000ااة الم فاناة الم تمدة للخطة االسـتراظاجاة لح ف الترا  والاال  قدلها نطاا المرـروي أو زش
 وتحيا اللجنة االستشارية علما بآراء مجلس مراجعي الحساباد.سعشلر  من جانم الجمعاة ال امة. 

ظ التراث وتشررعر اللجنة االسررتشررارية بالقلق ألن مسررتوى الثقة في إنجاز الخطة االسررتراتيجية لحف - 24
في  2في حدوم الميزانية المعتمدة وفقا  للتوقعاد الوارمة في أحدث نموتج للمخاطر انخفش ليبلغ نسررررررررربة 

أعاله(. وتو رري  13المائة، وتشرردم علة ضرررورة وضررع اسررتراتيجياد تخ يف إضرراةية )انظر أيضررا الفقرة 
المرحلي المقبل معلوماد شاملة عن  اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة إلة األمين العام أن يقدم في تقريره

 تدابير التخ يف المتخذة لمعالجة هذه الحالة.
 

 مخطا االعتماماد واألنعبة المقررة وعملتها والحساب الخاص المتعدم السنواد - جيم 
 عاة ملى ملـــــــــــتلة منرـــــــــــاء نظا  للتل ام وظحديد ألحو ال 74/263قرلت الجمعاة ال امةو قر قرالها  - 25

عملة االعتمااات واألنصاة الملرلة والحلاب الخاص المت دا اللنعات  اما يت لق لالخطة االستراظاجاة لح ف 
الترا  قر الجفء الرئالــــر من اولظ ا الخاملــــة واللــــا  نو وطلبت ملى األم ن ال ا  أر يلد  آفر الم لعمات 

ائ  قر ظلرشره الملب . وشرــــــ ر األم ن ال ا  قر ظلرشره ملى أر هنا  ثالثة مخططات الم صــــــلة عن هذه الملــــــ
ممانة لالعتمااات واألنصــاة الملرلة للمرــروي  وهر لصــد اعتمااات وأنصــاة ملرلة ظدقع ملدما ولمرة واسدةو 

والجمع   ن  أو لصــــد اعتمااات وأنصــــاة ملرلة مت داة اللــــنعاتو أو لصــــد اعتمااات ظدقع ملدما ولمرة واسدة
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اقع األنصـــاة الملرلة لمرة واسدة واألنصـــاة الملرلة المت داة اللـــنعات(و قضـــال عن فاالشن ل ملة االعتمااات 
واألنصاة الملرلة  اواللات العاليات المتحدة أو ال رن ات اللعشلرشة(و وهع ما عرضه األم ن ال ا  قر ظلالشره 

(. وظرا قر المرقق اليانر لتلرشر األم ن ال ا و  ناء على 78و ال لرة A/75/355اللــاللةو وال يفال ذلك قائما   
 طلم الجمعاة ال امةو مخططات ملت ملة لتلك الخاالات وم لعمات ظ ص لاة عن افتاال المخطط وال ملة الملرلة.

المحاســـباة للمرـــروي من فالل سلـــاب فاص مت دا  وشعاصـــ  األم ن ال ا  اقتراح أر ظتم الم الجة - 26
ل عن طرشق اعتمااات وأنصاة ملرلة ملتللة عن الم فاناة البرنامجاة. وهع يذكر قر التلرشر أنه  اللنعات ي مع 
مذا قرلت الجمعاة ال امة لصــــد االعتمااات واألنصــــاة الملرلة لال رنك اللــــعشلــــر و ســــ ت  ن منرــــاء سلــــاب 

تل  عن الم فاناة البرنامجاة. وشرــــ ر األم ن ال ا  كذلك ملى أر الحلــــاب الخاص فاص مت دا اللــــنعات ملــــ
المت دا اللــــنعات ســــا غلق ل د مق ال المرــــروي مالاا  وإاالشا و على اقتراض أر ظ عر جماع الدول األعضــــاء قد 

 (.83ملى  81اق ت أنصبت ا الملرلة كاملة  المرجع ن لهو ال لرات 

االسرررتشرررارية رأ ها بأن الخياراد المشرررار إليها أعاله والمتعلقة بمخطا االعتماماد وتكرر اللجنة  - 27
واألنعررربة المقررة وعملتها وبالحسررراب الخاص المتعدم السرررنواد وبتحد د األنعررربة المقررة تشررركل مسرررائل 

، 27، الفقرة A/72/7/Add.25تتعلق بالسررررياسرررراد العامة يعوم إلة الجمعية العامة اتخات قرار بشررررأنها )
 (.23، الفقرة A/74/7/Add.13، و 35، الفقرة A/73/576 و
 

 معلوماد مستكملة عن فرص التمويل البد لة - مال 
يرـــــ ر األم ن ال ا  قر ظلرشره ملى أر ماتم األمم المتحدة قر جنا  ال يفال يبذل الج عا اســـــتااقاا   - 28

و ال لرة A/75/355للطلم ملى الج ات المانحة أر ظل م قر ظمعش  أعمال التر  د والتجديد قر قصر األمم  
السررررررتشررررررارية تو ررررررياتها بأن تطلب الجمعية العامة إلة األمين العام أن يكفل تقديم (. وتكرر اللجنة ا84

معلوماد واضررررررحة للجهاد المانحة المحتملة عن نطاق مشررررررروع الخطة االسررررررتراتيجية لحفظ التراث التي 
يجري التما  مسرراهماتها، بما في تلل عن المبالغ التي سررتطبق بعررورة فعالة للحد من األنعرربة المقررة 

 دول األعضاء في مشروع الخطة االستراتيجية لحفظ التراث.لل
  

 اعتباراد أخرى تاد  لة - خامسا 
 رفع الايمة السوقية لألراضي التي تملكها األمم المتحدة في جنيف - ألف 

ألحو األم ن  ال ا   74/263ظرــــ ر اللجنة االســــترــــالشة ملى أر الجمعاة ال امة شــــج تو قر قرالها  - 29
على معاصـــــــــــلة ج عاه لتحل ق أقصـــــــــــى قدل من ظعل د الدف  على المدى الطعش  من فالل ظرظ اات التتج ر 
الطعشلة األج  المعج ة لمصــــــلحة المجتم ات المحلاة ل لاضــــــر المملعكة ل مم المتحدة قر جنا و وطلبت 

لة لرــتر اســتراظاجاة لقع ال امة اللــعقاة واألعمال التحضــ رشةو لما قر ملى األم ن ال ا  أر يلد  فططا م صــ
ذلك نطاا األعمال التحضـــــــــــــ رشة ومدظ ا واستااجاظ ا من المعالاو ل ر ظنظر ق  ا الجمعاة قر أقرب وقت 

 ممان عملاا.

ع ال امة وشالسف مجلس مراج ر الحلـــــالات أر التلالشر والطلاات والم لعمات الت م لاة المت للة  رق - 30
اللـــعقاة والملدمة ملى الجمعاة ال امة واللجنة الخاملـــة واللجنة االســـترـــالشة ظختلح افتالقا جفئاا قر نطاق ا 
وظ اصــــــــــ ل ا وصــــــــــااغت ا. وشعصــــــــــر المجلس لتر يلخ ص ماتم األمم المتحدة قر جنا  جماع الم لعمات 
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و قر وثالة منظمة ومعجفة ومتلــــلة يمان الصــــلة  رقع ال امة اللــــعقاةو لما قر ذلك الم لعمات الت م لاة ذات
ظحديي ا واســــــــــــتخدام ا و الع الجمعاة ال امة وغ رها من الج ات صــــــــــــاساة المصــــــــــــلحة لصــــــــــــعلة ســــــــــــرشة 

 A/75/135 236ملى  228و ال لرات.) 

ال امة اللـــعقاة ل لاضـــر واألصـــعل األفرى التر وشرـــ ر األم ن ال ا  ملى أر الن ج المتاع قر لقع  - 31
ظمل  ا المنظمة قر جنا  وظطعشرها يلــــــــتمر ظطعشره وظحلــــــــ نه فالل ال ترة المرــــــــمعلة لالتلرشرو وأر المرقق 
الرالع من ظلرشره يتضـــــمن اســـــتراظاجاة شـــــاملة واسدة لرقع ال امة اللـــــعقاة ظرـــــم  نطاا األعمال التحضـــــ رشة 

من المرقق الرالع وظرم  الخطعات التالاة:  8معالا. وظرا هذه االستراظاجاة قر ال لرة ومدظ ا واستااجاظ ا من ال
ومعاصــــــلة عم  ال رشق المت رع لالســــــترــــــالات  4- أ( اســــــتلدا  مدير لبرنامج لقع ال امة اللــــــعقاة لالرظاة  

ال امة المتخصـــــــصـــــــة؛  ب( وإجراء الاســـــــات واســـــــتطالعات ظ صـــــــ لاة لتلدير المخاطر وزشااة مماانات لقع 
اللعقاة؛  ج( وإجراء التخطاط الحضر  والتل امات اللانعناة لتل ام ما مذا كار س تم ظجماع قطع األلاضر قر 
مجمععات وكافاة ال اا   ذلك لفشااة مماانات ظعل د الدف  ملى أقصــــــى سد؛  ا( وإجراء أ  أعمال ظحضــــــ رشة 

ملى مظاسة قرص م را  اظ اقات ميجال معج ة  ضــــــــرولشة وعداا المعاقع ذات األولعشة للتطعشر؛  ه( واللــــــــ ر
لمصــــلحة المجتم ات المحلاة. وشتضــــمن ال ري اليالث من المرقق الرالع طائ ة من ظعق ات اويرااات والن لات 

عاماو ظتراوح  90اســــتنااا ملى فاال  اقع مبل  مجمالر للــــداا اويجال أو مدقععات ميجال ســــنعشة على مدى 
مل عر قرنك ســــــعشلــــــر  لالنلــــــاة لخاال المبل  اوجمالرو وب ن  116,5شلــــــر  و مل عر قرنك ســــــع  63,6  ن 

 مل عر قرنك سعشلر  لالنلاة لخاال اويجال اللنع . 378,4مل عر قرنك سعشلر  و  171,4

وقر ال ري الرالع من المرقق الرالعو يلترح األم ن ال ا  مرسلت ن ل عمال التحضــــــــــ رشة واالستااجات  - 32
وظرـــــــــــــم   2021و  2020ات الصـــــــــــــلة على النحع التالر:  أ( مرسلة أولى ظ جرى قر عامر من المعالا ذ

قرنك ســعشلــر ( والمرــعلة قر مجال التخطاط الحضــر  واألعمال اللانعناة  500 000الدلاســات الت صــ لاة  
و لهنا  2026و  2023قرنك ســـــــعشلـــــــر (؛ و  ب( مرسلة ثاناة من الملرل أر ظتم   ن عامر  1 700 000 
مل عر قرنك ســــــعشلــــــر (و واســــــتبدال و/أو نل  أماكن ال م   1,0ســــــت مال المرسلة األولىو وظرــــــم  ال د   لا
و 4-مل عر قرنك ســعشلــر (. وشلترح األم ن ال ا  أيضــا منرــاء وظا ة مدير  رنامج لالرظاة   20,1ملى  12,6 

قرنك  300 000المرــــروي الاال  قدلها واالة ظن  ذ أنرــــطة لقع ال امة اللــــعقاةو وما يرظاط   ا من ظ الا  ماالة 
 سعشلر  قر اللنة.

وتالحظ اللجنة االسررتشررارية الجهوم المبذولة لتقديم اسررتراتيجية مسررتكملة لرفع الايمة السرروقية   - 33
كامل والطويل األجل لجائحة  ها ترى أن االسرررررررررتراتيجية  نبغي أن تعكس، في جملة أمور، األثر ال إال أن

لدوام المرنة، والتغييراد المحتملة في نسررررررربة شرررررررغل المباني المقررة، واالسرررررررتعانة ، وترتيباد ا19-كوفيد
بنمذجة المعلوماد المتعلقة بالمباني. ولذلل، تو ي اللجنة بعدم التن بتغطية تكاليف األعمال التحضيرية 

)مبلغ  2022و  2021فرنل سررررررويسررررررري لعامي  2 800 000السررررررتراتيجية رفع الايمة السرررررروقية بمبلغ 
من الميزانيررررة  2(، المقرر تمويلهررررا من برررراب ال راماد 2021موالر في المجموع لعررررام  1 300 000

من مبلغ  2، والتخ يش المقابل في تقد راد ال راماد الجمالية في باب ال راماد 2021البرنامجية لعام 
)ه( و )و((. وتو رررري  108، الفقرتان A/75/355موالر ) 17 965 100موالر إلة مبلغ  19 265 100

اللجنة كذلل بأن تطلب الجمعية العامة إلة األمين العام أن يقدم اسرررتراتيجية منقحة لرفع الايمة السررروقية 
 وما  ترتب علة تلل من آثار في التكاليف في سياق التقرير المرحلي المقبل.
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 اعتباراد العيانة - باء 
ظرى اللجنة االســـترـــالشة أر مرـــالشع التجديد الرئالـــاةو من قب   الخطة االســـتراظاجاة لح ف الترا و  - 34

ظتاح قرصـــــــــة اســـــــــت راض صـــــــــاانة الماانر وعملااظ او ألغراض من ا ظعضـــــــــاح االستااجات ال امةو وظحل ق 
الصـــاانة ملى مصـــاال  االســـت ااة الميلى من ن ج وممالســـات الصـــاانةو وظل ام التعازر اللائم   ن مســـناا أعمال

وتو رري فالجاة وظعق رها لاالســـت انة لالطاقات الدافلاةو وضـــمار اســـتخدا  المعالا ل  الاة من س ث الت ل ة. 
اللجنة االستشارية بأن تطلب الجمعية العامة إلة األمين العام استعراض ترتيباد العيانة وزمراج مزيد من 

  طة االستراتيجية لحفظ التراث في تقاريره المرحلية المقبلة.المعلوماد عن اعتباراد العيانة الالحقة للخ
 

 مشاريع خارج النطاق - جيم 
 مركز الرعاية النهارية  

يرـــــ ر األم ن ال ا  قر المرقق الرالع من ظلرشره ملى أنهو اســـــتجالة لطلاات الجمعاة ال امة  اللرالار  - 35
(و قإنه 13ألحو الجفء اللــــــااس عرــــــرو ال لرة  72/262و و 23ألحو الجفء اليامن عرــــــرو ال لرة  71/272

يل ى ملى ظ   ة قرص وضع ظرظ اات التتج ر الطعشلة األج  المعج ة لمصلحة المجتم ات المحلاة من أج  
ه(. وظنطع  مسدى هذه ال رصو أعال 33ملى  29لقع ال امة اللـــــعقاة أللاضـــــر األمم المتحدة  انظر ال لرات 

التر ال ظفال قر  داية مرسلة ظل ام الجدوىو على منرــــــــاء مرقق للرعاية الن الشة على ألاضــــــــر قصــــــــر األممو 
يلــت  د منهو قر جملة أمعلو معظ ع المنظمات الدولاة والا يات الدائمة قر جنا و ولبما الم امعر المحل عر 

ة ظنظام المحاط األمنر للصــــــر األمم الســــــتا اا قط ة ألض ســــــتبنر قر الحر الدولر. وشرــــــم  الم  ع  معاا
عل  ــا المنظمــة ال ــالماــة للمل اــة ال  رشــة مرقلــا للرعــايــة الن ــالشــة لمعجــم اظ ــاا ميجــال طعشــ  األجــ . واظ لـت 
المـديرة ال ـامة لماتـم األمم المتحـدة قر جنا  مع نظ رها قر المنظمـة ال ـالماـة للمل اـة ال  رشة على لحث 

وتأمل اللجنة االات المتاسة ونرــــــــــاء مرقق للرعاية الن الشة من هذا اللب   على ألاضــــــــــر قصــــــــــر األمم. الخ
م معلوماد مستكملة في سياق التقرير المرحلي المقبل.  االستشارية أن ُتقد 

 
 مركز الزوار الجد د  

  مع مدسـلـة فاصة يرـ ر ظلرشر األم ن ال ا  ملى أر ماتم األمم المتحدة قر جنا  يعاصـ  ال م - 36
متر مربع  3 000غ ر لبحاة على ظلديم هاة ع ناة ظتمي  قر مقامة مركف جديد للفوال ظبل  ملـــــــــــــاسته نحع 

ضمن ألاضر قصر األممو على أر ياعر مدفله ملا ال  للصر األمم. وعلى النحع العالا قر التلالشر اللاللةو 
من أج  ظمعش  المركف وظرـــــــــــــ  ده. وشلد  التلرشر  2019ظم ظعقاع اظ اا مطال  مع الج ة المانحة قر عا  

ظ اصــــــــ   عن التصــــــــمام الم مال  وب ض الم لعمات عن التخطاط الم اهامر للمحتعى الذ  ســــــــا رض قر 
(. 93ملى  88 و ال لراتA/75/355مركف الفوال الجديدو وكذلك عن النمعذج الترـــــــــــــغ لر المختلط الملترح  

وولات اوشــــــــــــالة ملى أنه لم الجة ال ناية لالمرقق وصــــــــــــاانته قر األج  الطعش و واقلت الج ة المانحة على 
قر المائة من قامة المبنى( ألعمال ال ناية  8,4مل عر قرنك ســـــــــــــعشلـــــــــــــر   سعالر  1,5ظعق ر أمعال قدلها 

لر. وشرـــ ر األم ن ال ا  ملى أنه قر س ن أر مل عر قرنك ســـعشلـــر  للدعم الترـــغ  2,0الرئالـــاة وأمعال قدلها 
ال اة ال  ناة من الممان أر ظلد  اعما كب را لت ل ة األنرــــــــطة التر كانت ســــــــتتحمل ا األمم المتحدة لعال ذلكو 
قإر المرقق الجديد قد يلـــتتاع ظحم  المنظمة ملـــدولاة مالاة مضـــا اة قر الملـــتلب و ولذلك قإنه يطلم معاقلة 

وبينما تالحظ اللجنة االسررررتشررررارية من النظا  المالر.  4-103لى ال اة ال  ناةو وقلا للبند الجمعاة ال امة ع
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أن مركز الزوار الجد د المقترح يقع خارج النطاق المعتمد لمشروع الخطة االستراتيجية لحفظ التراث، فإنها 
ينية المقترحة لنشرررررراء ترحب بالهبة المقترحة. وتو رررررري اللجنة بأن توافق الجمعية العامة علة الهبة الع

 مركز جد د للزوار في قعر األمم.
 

 المخطا األمني العام  

يرـــــــ ر ظلرشر األم ن ال ا  ملى أنه يجر  وضـــــــع مخطط أمنر عا   تنلـــــــ ق وث ق مع ماالة شـــــــدور  - 37
ف اللــــــــــــالمة واألمن. وقد ظلرل أر األساا  األمناة المتعفاة  داية األمر قر نطاا الخطة االســــــــــــتراظاجاة لح 

الترا  ظظ  أسااما  ســالشةو مع مافال ل ض التغ  رات الطفا ة نلــباا الالزمة لج   ظصــمام المرــروي ينلــجم 
ظماما مع المخطط األمنر ال ا  المحد  والتر ال ظدثر ســـــــــــــلاا على ظ ل ة الخطة أو جدول ا الفمنر. وعالوة 

ديم هاة ع ناة لت فشف أضـــ ح جفء من على ذلكو أعلن البلد المضـــا  فالل ال ترة المرـــمعلة لالتلرشر عن ظل
اللااج الخالجر للمحاط األمنر لمجمع قصر األممو وأنه ظجر  سالاا مناقرات م صلة لرتر ظرظ اات التن  ذ 

وتأمل اللجنة االسرررررررتشرررررررارية في أن يقدم األمين العام في تقريره (. 100ملى  98 المرجع ن لــــــــــهو ال لرات 
 عن الخطة األمنية المحدثة وترتيباد التنفيذ.المرحلي المقبل مزيدا من التفا يل 

 
 توسيع البنة التحتية لمحطة القطاراد الرئيسية وخطوط السكل الحد دية في جنيف  

( ملى أر ماتم األمم المتحدة قر A/74/452أشـــــــــــــال األم ن ال ا  قر ظلرشره المرسلر اللـــــــــــــا ق   - 38
ا  قد وق ع اظ اقا مطالشا ثالثاا مع مدينة جنا  وشــــــركة اللــــــاك الحديدية االظحااية اللــــــعشلــــــرشة يلــــــمح جن

لمعاصلة ظطعشر مرروي البنى التحتاة الذ  وض ته شركة اللاك الحديدية االظحااية اللعشلرشة   د  زشااة 
حالر ملى أر ماتم األمم المتحدة قدلة محطة اللطالات الرئالـــاة قر جنا . وشرـــ ر األم ن ال ا  قر ظلرشره ال

قر جنا  اأب على ال م و من فالل ســــــــــلطات البلد المضــــــــــا و مع شــــــــــركة اللــــــــــاك الحديدية االظحااية 
اللــعشلــرشةو وبالتنلــ ق مع ملر األمم المتحدةو على صــااغة اظ اا محدا لصــعلة أكبر يا   ظحديد وظعضــاح 

نعاي الت عشضــــــات المتعفاة ظرــــــم :  أ( الت عشضــــــات جماع جعانم المرــــــالشع. وشرــــــ ر التلرشر كذلك ملى أر أ
المالاة عن األلاضـــــر المتنازل عن ا لصـــــ ة اائمة؛ و  ب( الت عشضـــــات ال  ناة عن األلاضـــــر التر ظلـــــتخد  

  أفرى عن شــــرو  (. وظرا ظ اصــــ 102و  101و ال لرظار A/75/355لصــــعلة مدقتة أثناء أعمال التعســــع  
وتو ررري اللجنة االسرررتشرررارية بأن تطلب من ظلرشر األم ن ال ا .  104و  103مرــــروي االظ اا قر ال لرظ ن 

الجمعيررة العررامرة إلة األمين العررام أن  ردرج في تقريره المرحلي المقبررل مزيردا من التفررا ررررررررريررل عن أنواع 
وع البنة التحتية الذي تنفذه شررررركة التعويضرررراد المتوخاة، فضررررال عن أي آثار أخرى قد تترتب علة مشررررر 

 السكل الحد دية االتحامية السويسرية بالنسبة لألمم المتحدة. 

وتو رري اللجنة االسررتشررارية كذلل بأن تطلب الجمعية العامة إلة األمين العام أن  درج، بعررورة  - 39
النهارية المشررررترك بين اعتيامية بالنسرررربة لمشرررراريع الخطة رير االسررررتراتيجية لحفظ التراث )مركز الرعاية 

مكتب األمم المتحدة في جنيف والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومركز الزوار الجد د، والمخطا األمني 
العام، وتوسرررريع البنة التحتية لمحطة القطاراد الرئيسررررية وخطوط السرررركل الحد دية في جنيف(، معلوماد 

االستراتيجية لحفظ التراث في المستقبل، وأي تكاليف عن إمارة/عملياد جميع مشاريع/مبامراد الخطة رير 
 تتكبدها األمم المتحدة من جراء تلل.
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 االستنتاجاد والتو ياد - سامسا 
ـــة ال ـــامـــة اظخـــاذهـــا قر ال لرة  - 40 من ظلرشر األم ن ال ـــا .  108ظرا اوجراءات المطلعب من الجمعا

ها الوارمة أعاله، بأن تحيا الجمعيُة العامة علما  وتو ررري اللجنة االسرررتشرررارية، رهنا  بمالحظاتها وتو ررريات
 بتقرير األمين العام.

 


