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الدورة اخلامسة واخلمسون 
اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية   البند ١٩٩ من القائمة األولية*   

 تقرير األمني العام 
موجز 

يتمـيز جممـــع مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك، الــذي بــين يف معظمــه خــالل الفــترة 
١٩٤٩-١٩٥٢ بروعة التصميم لدرجـة أصبـح معـها معلمـا بـارزا جيـد التشـييد. ومـع ذلـك، 
وبرغم أن هياكله متينة قامت تارخييا على ركـائز راسـخة، إال أن العمـر يتقـدم ـا حـىت بـاتت 
تقتضي إصالحات وجتديدات واسعة النطاق. كما أن اهلياكل ينقصها عنصر كفاءة من الطاقـة 
إىل حد بعيد ومل تعد تتفق مع القواعد احلالية من حيث السالمة وخطر احلريـق وهيكـل البنـاء. 

وباإلضافة إىل ذلك فامع قاصر أيضا من حيث تلبية متطلبات األمن احلديثة. 
وحىت أكثر أنشطة الصيانة كفاءة وفعالية مل تعد بكافية للحيلولـة دون األثـر الـتراكمي 
الناجم عن عنصر البلى والتقـادم املعتـاد. بيـد أن النـهج احلـايل القـائم علـى رد الفعـل، املتبـع يف 
صيانـة امـع هـــو ــج قــاصر ولســوف تــتزايد تكاليفــه الباهظــة كلمــا تقــدم العمــر باملبــاين 

وال تستطيع الصيانة وحدها أن تدعم مبىن يف األجل الطويل. 
مـن هنـا فثمـة خطـة رئيسـية لألصـول الرأمساليـة طويلـــة األجــل أعدــا األمانــة العامــة 
مبساعدة معماريني ومهندسني حمترفني حتدد السـلبيات اخلطـرية الـيت تشـوب املبـاين املتقادمـة يف 
العمـر، وترسـم سـبل العـالج املمكنـة بطريقـة شـــاملة ومتســقة وفعالــة مــن حيــث التكــاليف. 
ويستعرض هذا التقرير احلالة الراهنة للمباين واآلثار املترتبة على الفعل والالفعل كما يسـتعرض 
خمتلف خيارات التمويل ويعرض سبيال مقترحـا لإلجـراءات الـيت يتخذهـا األمـني العـام يف هـذا 

اال. 
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نظرة عامة   أوال -

مت إعداد خطة طويلة األجل لألصول الرأمسالية مـع مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك  - ١
طبقا العتمادات امليزانية للفــترة ١٩٩٨-١٩٩٩. وتغطـي اخلطـة املبـاين واألرض الـيت متتلكـها 
األمم املتحدة يف نيويورك باستثناء سكن األمني العـام، كمـا تسـتعرض احلالـة الراهنـة للمرافـق 
وتقيم احتياجاا على مـدى فـترة ٢٥ عامـا. ويسـتند اختيـار فـترة األعـوام الــ ٢٥ إىل األجـل 

الوظيفي املتوقع أن تدوم فيه عناصر املبىن واملعدات الرئيسية. 
أما اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية فتقوم على عدة افتراضات:  - ٢

أن األمم املتحدة ستظل يف موقعها احلايل يف نيويورك؛  (أ)
أن جممع املقر ينبغي أن يتمـيز بكفـاءة الطاقـة وبـاخللو مـن املـواد اخلطـرة وأن  (ب)
يتفق مع القواعد اليت تعتمدها املدينة املضيفة يف املباين وخطر احلريق والسالمة كمـا ينبغـي أن 

يكفل سبل الدخول كامال إىل مجيع األشخاص؛ 
أن جممــع املقــر ال بــد وأن يلــيب مجيــع مقتضيــات الســالمة احلاليــة احلديثــــة  (ج)

واملعقولة؛ 
ـــى املعمــار األصلــي هلــذا املرفــق  أنـه ينبغـي احلفـاظ إىل أقصـى حـد ممكـن عل (د)

املرموق؛ 
أن تعطيل أعمال األمم املتحدة ينبغي أن يظل ضمن احلد األدىن؛  (هـ)

بالنسـبة جلميـع اإلصالحـات والتجديـدات جيـب اختيــار أجنــع طــرق التنفيــذ  (و)
فعالية من حيث التكاليف وأفضلها عمليا من حيث التكنولوجيا. 

وقد أجرت األمانة العامة فحصا دقيقا للحالـة الراهنـة مـع املقـر يف الفـترة ١٩٩٨- - ٣
١٩٩٩ مبسـاعدة فريـــق مــن املعمــاريني واملهندســني احملــترفني لوضــع سلســلة مــن اخليــارات 

وصياغة سبيل مقترح للعمل كي تنظر فيه الدول األعضاء. 
وأكدت الدراسة حقيقة النوعية الواقية اليت يتسم ا البنـاء األصلـي إال أـا اكتشـفت  - ٤
نواقص خطرية فيه. فكثري من عنـاصر املبـىن تدهـورت ويرجـع ذلـك ببسـاطة إىل عـامل الزمـن 
وإىل اسـتخدامها بصـورة متواصلـة. وفضـال عـن ذلـك فقـد اسـتجدت معايـــري وتوقعــات منــذ 

التصميم األصلي للمجمع ومل تعد املباين تليب االحتياجات الدنيا يف هذا الصدد. 
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وكـان مـــن شــأن احلالــة الراهنــة مــع املقــر أن جعلــت مــن غــري املقبــول مواصلــة  - ٥
استخدامه يف األجل الطويل. ومن مث فاخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة ترسـم معـامل العمـل 
املطلوب إلصالح هذه احلالة، من أجل أن يتوافر مرفق سليم ومأمون ومالئـم ويتسـم بكفـاءة 
استخدام الطاقة مبا يكفل أداء املهام احليوية للمنظمة. وباختصار فاألمر يقتضي برناجما رئيسـيا 

لإلصالح والتجديد. 
ومن النهج املمكن اتباعها يف هذا الصدد االضطالع باألعمال املطلوبـة بطريقـة تقـوم  - ٦
على رد الفعل علـى مـدى الــ ٢٥ عامـا القادمـة وهـذا يعـين القيـام بأعمـال اإلصـالح املطلوبـة 

وحتمل نفقاا كلما حدثت مشاكل يف املبىن أو تعطيالت للنظام املتبع. 
ومع ذلك فثمة سلبيات خطرية تشـوب هـذا النـهج القـائم علـى رد الفعـل. أوال، ألن  - ٧
التغيـريات الرئيسـية املطلوبـة خلفـض اسـتهالك الطاقـة سـوف تتـم بصـورة مـــتزايدة باعتبــار أن 
ــــى مثيالــا يف  تكـاليف الطاقـة الـيت تسـتهلكها األمـــــم املتحـــــــدة، وهـــــي بـالفعل مــــن أعلـ
مدينة نيويورك سوف يطَّرد تزايدها. وعلى أساس قياسها بدوالرات سنة ٢٠٠٠ الثابتة، فـإن 
تكاليف الطاقة ملباين جممع مقر األمم املتحدة ستزيد بنسبة تقارب ٣٠٠ يف املائة أي مـا يقـدر 
مببلـغ ١٠ ماليـني دوالر يف عـام ٢٠٠١ لتصـل إىل مـا يقـدر مببلـــغ ٢٨ مليــون دوالر يف عــام 
٢٠٢٧. ثانيا، سوف تزيد كلفة اإلصالحـات زيـادة ملموسـة. فباملقارنـة مببلـغ الــ ١١ مليـون 
دوالر املخصص للتعديالت والتحسينات وأعمـال الصيانـة الكـربى يف عـام ٢٠٠١، يقـدر أن 
تزيد التكاليف السنوية حبلـول عـام ٢٠١٤ املتكبـدة عـن النفقـات املماثلـة لتصبـح ٧٨ مليـون 
دوالر يف عام ٢٠١٤. وعليه، فبصرف النظر عــن النفقـات اإلمجاليـة لإلصـالح الـيت تصـل إىل 
١٥٤ ١ مليـون دوالر املتكبـدة علـى مـدى فـترة ٢٥ عامـا، فلـــن يتــم ال حتديــث وال حتســني 
املرافق بأي طريقـــة يعتـــد ا. ولـــن يـــؤدي ج رد الفعل إلـــى تركيب نظام كـامل لصنابـري 
الرش وال شبكة أكفأ لتوزيع الكهرباء بل لن يفضـي إىل إزالـة منهجيـة لألسبسـتوس ومصـادر 
– مغناطيسـي يف املبـاين، كمـا لـن يكفـل إجـراء حتسـينات يف توزيـع  التعرض للمجال الكـهرو 

اهلواء وال العناصر األساسية لرفع مستوى األمن. 
والبديل عن النهج القائم علـى رد الفعـل هـو األخـذ بربنـامج للتجديـد خمطـط ومنظَّـم  - ٨
وهو ما متثله اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية اليت تنفَّذ على مدى سلسلة زمنية معينة. وبـدال 
مـن االنتظـار إىل أن تصبـح نظـم املبـاين يف حـال مـن التدهـور إىل أن تصـــل اىل درجــة العجــز 
الكامل وبعدها يبدأ العمل، فالذي ســيحدث هـو إخـالء أجـزاء كبـرية مـن جممـع املقـر وعزهلـا 
بطريقة منظمة وخمططة مبا يتسىن معه إجراء حتسينات فعالة فيها دون أي خطــر يلحـق شـاغلي 
ــالت  املبـىن. وإلخـالء املسـاحات املطلوبـة وإجنـاز األعمـال، سـوف يقتضـي األمـر إضفـاء تعدي
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علـى جـداول االجتماعـات ونقـل اجتماعـات معينـة إىل مواقـع بعيـدة عـن جممـع املقـر، واحلــد 
مؤقتـا مـن بعـض اخلدمـات املقدمـة يف املقـــر وإتاحــة �مســاحات مؤقتــة� كافيــة الســتيعاب 
ــامج.  املوظفـني الذيـن يتـم إجالؤهـم واملـهام الـيت يقومـون ـا مبـا يكفـل جنـاح تنفيـذ هـذا الربن
ورغـم أن أرخـص احللـول يف األجـل القصـري هـو اسـتئجار مسـاحات يف املبـاين إمـا تقتنيــها أو 
تشيدها شركة التعمري لألمم املتحـدة، فاخليـارات الـيت تقـول بإضافـة مسـاحات إىل مبـىن املقـر 
احلايل أو تشييد مبىن جديد تـؤدي بدورهـا إىل مزايـا ماليـة وتشـغيلية طويلـة األجـل وتسـتحق 
النظـر فيـها بإمعـان. إن التشـييد علـى حـيز إضـايف يتيـح للمنظمـــة الفرصــة بعــد تنفيــذ اخلطــة 
املذكورة أعاله الستيبعاب احتياجات احليز الـذي تلبيـه اإلجيـارات التجاريـة يف املواقـع البديلـة 

السابقة. 
وقد جرى النظر يف اخليارات اليت تقول بتنفيذ الربنـامج املخطـط علـى فـترات قوامـها  - ٩
ثالث سنوات أو ست سنوات أو ١٢ سنة. وتتراوح الكلفة املقدرة للخطة الرئيسية لألصـول 
ـــني ٨٧٥ مليــون دوالر خليــار الثــالث ســنوات إىل ٠٥٤ ١ مليــون دوالر خليــار  الرأمساليـة ب
االثنيت عشرة سنة، مع استبعاد أي تكـاليف للتمويـل أو الصيانـة. ولكـل خيـار مزايـاه وعيوبـه 
سواء من ناحية التكاليف أو األثر الذي خيلِّفه هذا الربنامج التجديدي على العمليات الـيت تتـم 
ــال  يف املقـر. وبرغـم أن خيـار الثـالث سـنوات سـيكون أرخصـها إال أنـه سـيكون أشـدها تعطي
باعتبـار أن حنـو ٥٠ يف املائـة مـن مرفـق املقـر سـيكون حتـت التشـييد يف الوقـت نفسـه. ويـــرى 
األمـني العـام أن أفضـل النـهج عمليـة واسـتصوابا هـو ـج السـت سـنوات وبكلفـة تقـدر مببلـغ 
ـــس  ٩٦٤ مليـون دوالر. ومبقتضـاه سـيوضع ٣٣ يف املائـة مـن مرفـق املقـر حتـت التشـييد يف نف
الوقـت ويقتضـي توافـر حـيز مؤقـت بكلفـة تقـدر بـني ٦٢ مليـون دوالر و ٩١ مليــون دوالر. 
وإذا مـا مت تنفيـذ خطـة السـت سـنوات، يقـدر أنـه باإلضافـة إىل اسـتكمال جتديـد موقـع املقــر، 
سوف تتحقق وفورات كبرية يف تكـاليف الطاقـة مببلـغ ١٦٤ مليـون دوالر تقريبـا علـى مـدى 

فترة الـ ٢٥ سنة باملقارنة مع النهج القائم على رد الفعل. 
كما تداَرس األمـني العـام خيـار اهلـدم الكـامل ملبـاين املقـر وإعـادة تشـييدها. ويذهـب  - ١٠
التقدير املتحفظ للتكاليف الالزمة للهدم وإعادة البنـاء إىل تقديرهـا مببلـغ ٩٩٢ مليـون دوالر. 
كما ستنجم كلفة إمجالية عن نقل هيئة موظفي األمانــة العامـة بكاملـها لفـترة تصـل إىل مخـس 
سنوات وهو ما يقدر مببلـغ ٢١٨ مليـون دوالر مبـا يصـل بالكلفـة اإلمجاليـة إىل مبلـغ ٢١٠ ١ 
مليون دوالر. وباإلضافة إىل ذلك سوف تترتب تكاليف أخرى عـن عقـد مجيـع االجتماعـات 

بعيدا عن مقر األمم املتحدة مما حيمل املنظمة تكاليف باهظة. 
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على أن تنفيذ اخلطة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة سـوف يتيـح للمنظمـة أن تتطلـع إىل  - ١١
مستقبلها من خالل منظور طويل األجل من أجل أن تستوعب التغيريات والتحسينات الـالزم 
ـــت هــذه التغيــريات مــن خــالل مشــاريع فرديــة  إدخاهلـا علـى مرفقـها بكلفـة تقـل عمـا إذا مت
للتشييد. لقد أدى توسع عضوية املنظمة عرب السـنوات وزيـادة مسـتويات التفـاعل مـع اتمـع 
املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلمـــهور العــام، فضــال عــن التغيــريات التكنولوجيــة الــيت 
ــادم  اسـتجدت، إىل نشـوء متطلبـات تشـغيلية جديـدة وغـري مسـبوقة ينـوء ـا كـاهل جممـع متق
زمنيا يف املقر. وهذه املتطلبات يتم تلبيتها من خالل إضافة املزيد مـن مسـاحات االجتماعـات 
وتعزيـز مسـاحات الدعـم التكنولوجـي وتطويـر املنـاطق الـيت يغشـاها اجلمـهور يف املقـر ضمـــن 
إطار اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية. وسوف يقـدم األمـني العـام إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا 
منفصال عن اقتراح يتصل ذا األمر ويقضي بتوسيع منطقة زوار األمـم املتحـدة فيمـا يتجـاوز 

املباين القائمة حاليا على أن ميول ذلك من خالل هبات خاصة. 
واألمـني العـام علـى اقتنـاع جـازم بـأن مثـة مـربرا واضحـا ألن متضـي املنظمـة قُدمـــا يف  - ١٢
برنامج التجديد على مدى ست سنوات. فمثل هذا النهج من العمل لـه مـربره املنطقـي سـواء 
من الناحية الفنية أو املالية. إن برنامج السنوات الست سوف يعـاجل النواقـص الـيت مت حتديدهـا 
ويتيـح إجـراءات عالجيـة يتـم اختاذهـا بأســـرع مــا ميكــن مبــا يكفــل تزويــد الــدول األعضــاء 
واملندوبني واملوظفني وسائر مستخدمي موقع املقر مبرافق حديثـة جتمـع بـني عنصـري السـالمة 
واألمن من أجل االضطالع بأعمال املنظمة. والكلفة اإلمجالية خلطـة السـت سـنوات الرئيسـية 
ستبلغ ٩٦٤ مليون دوالر وهي تقل مببلـغ ١٩٠ مليـون دوالر عـن التكـاليف اإلمجاليـة للنـهج 
القائم على رد الفعل الذي يتكلف ١٥٤ ١ مليون دوالر على مدى فترة الـ ٢٥ سنة نفسـها. 
وباإلضافـة إىل ذلـك فـالوفورات املقـــدرة يف تكــاليف الطاقــة ســتصل إىل مبلــغ إمجاليــه ١٦٤ 
مليون دوالر على مدى الفترة ذاـا. وعليـه، فتنفيـذ خطـة السـت سـنوات سـيكون فعـاال مـن 
حيث التكاليف بأفضل من النهج القـائم علـى رد الفعـل وذلـك يف حـدود مبلـغ إمجاليـه ٣٥٤ 

مليون دوالر. 
وهناك ثالثة مصادر ممكنة لتمويل اخلطة الرأمسالية الرئيسية: األنصبة اخلاصة وامليزانيـة  - ١٣
الربناجميـة والتربعـات نقـدا أو عينـا سـواء مـن اجلمـهور أو مـــن املصــادر اخلاصــة. وبرغــم أنــه 
سيبذل كل جهد ممكـن الستكشـاف مـدى توافـر التربعـات، فمـن املفـترض أن معظـم، ورمبـا 

مجيع تكاليف اخلطة سوف يتعني أن تتحملها الدول األعضاء. 
ومبوجـب اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة، فـإن مبـالغ التمويـــل الســنوي املســقطة  - ١٤
خالل تنفيذها على مـدى السـنوات السـت سـتكون كمـا يلـي: ١٧٤ مليـون دوالر يف السـنة 
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األوىل و ١٧٤ مليون دوالر فـــي السنة الثانيـــة و ١٧٤ مليــــــون دوالر فــــي السنـــــة الثالثـة 
و ١٦١ مليون دوالر يف السنة الرابعة و ١٣٥ مليون دوالر يف السنة اخلامسة و ١٠١ مليـون 
دوالر يف السـنة السادسـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، ونظـرا لضـرورة تنفيـذ أعمـال تتصـل باخلطـــة 
املذكورة (ومن ذلك مثال تصميم املباين) قبل بدء التشـييد الفعلـي، سـيلزم مقدمـا إتاحـة مبلـغ 
٤٥ مليـون دوالر قبـل سـنتني مـن بـدء التشـــييد باإلضافــة إىل األمــوال املطلوبــة خــالل فــترة 
التشـييد الفعليـة البالغـة سـت سـنوات. وسـوف تطبـق فـائدة الدخـل املتحصلـة علـــى صنــدوق 
للتشييد يتم إنشاؤه كيما يستمر على مدى فترة تنفيذ اخلطة من أجل خفض األموال السـنوية 

املطلوبة. 
ويدرك األمني العام أن من شأن تقريـر أنصبـة إضافيـة مببلـغ ٩٦٤ مليـون دوالر علـى  - ١٥
مدى فترة مثاين سـنوات أن يشـكل عبئـا علـى الـدول األعضـاء. ولتخفيـف العـبء، مـع ربـط 
النفقات النقدية السنوية باألجل الزمين لعملية التجديد املقررة، يوصي األمـني العـام بـأن تنظـر 
الدول األعضاء يف خمطط الستهالك تكـاليف التجديـد البالغـة ٩٦٤ مليـون دوالر علـى مـدى 
٢٥ عاما على شكل قروض معفـاة مـن الفـائدة و/أو االقـتراض مـن مصـادر جتاريـة خارجيـة. 
وهناك سوابق لكـال االحتمـالني ففـي عـام ١٩٤٨ قدمـت حكومـة الواليـات املتحـدة املضيفـة 
للمقـر ٦٥ مليـون دوالر قرضـا لتمويـل تكـاليف تشـييد وتـأثيث مبـــاين املقــر ومت ســداد هــذا 
القـرض علـى فـترة ٣١ عامـا. ويف عـام ١٩٦١ خولّـت اجلمعيـة العامـة لألمـني العـــام بــإصدار 

سندات على ٢٥ سنة بأصل تبلغ قيمته ٢٠٠ مليون دوالر. 
وقد جرى تدارس إمكانية االقتراض من مصادر جتارية خارجية مبساعدة قدمـها خبـري  - ١٦
استشاري مايل. كما مت تدارس احتماالت عديدة مبا يف ذلك قروض خارجية تضمنـها الـدول 
األعضـاء أو االقـتراض بضمـان أرصـدة املنظمـة أو طـرح سـندات. ويشـري االســـتعراض إىل أن 
عملية طرح سندات تبدو وكأا النهج الوحيد املمكن عمليـا بـني تلـك االحتمـاالت. وميكـن 
تأمني متويل السندات بسعر فائدة معقول شريطة أن جيري العمل بآليـات متويـل حمـددة ترضـى 

عنها وكاالت حتديد مركز االئتمان واملستثمرون. 
أمـا تقـدمي قـروض معفـاة مـن الفـــائدة مــن الــدول األعضــاء إلتاحــة مبلــغ التكــاليف  - ١٧
الرأمسالية كامال وهو ٩٦٤ مليـون دوالر فسـيؤدي إىل مدفوعـات خلدمـة الديـون تبلـغ سـنويا 
٣٨,٦ مليون دوالر على مدى فـترة الــ ٢٥ عامـا. ويف حالـة تدبـري مبلـغ التكـاليف الرأمساليـة 
كـامال مـن االقـتراض مـن مصـادر جتاريـة خارجيـة فلســـوف تبلــغ مدفوعــات خدمــة الديــون 
السنوية ما يقدر بنحو ٧٦,٨ مليون دوالر عـن املبلـغ اإلمجـايل وقـدره ٩٢١ ١ مليـون دوالر 
مبا يف ذلك الفائدة مببلـغ ٩٥٧ مليـون دوالر علـى مـدى فـترة الــ ٢٥ عامـا. ويف حالـة اجلمـع 
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بـني قـروض معفـاة مـن الفـائدة وبـني االقـتراض مـن مصـادر جتاريـة خارجيـة لتدبـري التكــاليف 
الرأمسالية املطلوبة كاملة، فلسوف تتراوح مدفوعات فائدة الديون السـنوية بـني ٣٨,٦ مليـون 

دوالر حسب مبلغ القروض املتاحة املعفاة من الفائدة. 
ــــة  وتشــمل خيــارات التمويــل املذكــورة يف هــذا التقريــر مدفوعــات نقديــة تصاعدي - ١٨
ومدفوعات مؤجلة من خالل القروض املعفاة من الضرائب و/أو االقتراض من مصـادر جتاريـة 
خارجية والتربعات النقدية أو العينية من مصادر عامة أو خاصة. ويرى األمـني العـام أن مجيـع 
خيارات التمويل ال بد من النظر فيها بإمعان وتدارسها بالتفصيل. وهلـذا السـبب يعـتزم إنشـاء 
فريـق خـرباء متويلـي مخاسـي مؤلـف مـن خـرباء يف التمويـل ومـن شـــخصيات رفيعــة املســتوى 

إلسداء املشورة التفصيلية والشاملة املطلوبة. 
ويوصي األمني العام اجلمعية العامة بأن تنظر يف تقريـره عـن اخلطـة الرئيسـية لألصـول  - ١٩

الرأمسالية ملقر األمم املتحدة مث تعمل على ما يلي: 
أن تؤيد من حيث املبدأ اخلطة املقترحة للست سنوات؛  (أ)

أن توافـق علـى مبلـغ خـاص كحصـة مقـررة قدرهـا ٨ ماليـــني دوالر لتغطيــة  (ب)
تكـاليف تصميـم املخطـط األويل للخطـة مبـا يف ذلـك احتياجـات املسـاحات البديلـة مبـا يكفــل 

أساسا تفصيليا لتنفيذها؛ 
أن تطلب إىل األمني العام مواصلة استكشـاف مجيـع خيـارات التمويـل لتلبيـة  (ج)

تكاليف اخلطة مبا يف ذلك استهالك التكاليف على مدى ٢٥ عاما؛ 
أن تطلب إىل األمني العام أن يقدم يف موعد ال يتجـاوز سـنة ٢٠٠١ جـدوال  (د)

شامال وخطة متويلية للخطة الرئيسية لألصول الرأمسالية؛ 
 

معلومات أساسية   ثانيا -
أصدرت اجلمعية العامة قرارهـا باختـاذ موقـع مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك يف سـنة  - ٢٠
١٩٤٦ ومن العوامل اليت راعتها اجلمعية العامة يف هذا الصدد هديـة مببلـغ ٨,٥ مليـون دوالر 
ــر  (تعـادل ٧٢,٦ مليـون دوالر بأسـعار الـدوالر لسـنة ٢٠٠٠)(١) مقدمـة مـن جـون د. روكفل
االبن مما أتاح للمنظمة شراء قطعة أرض كبرية من مالك خاصني. مث سـامهت مدينـة نيويـورك 

 __________
تقرر هذا املعادل استنادا إىل ما أفاد به مكتب الواليـات املتحـدة لبيانـات إحصـاءات العمـل بشـأن تغـري النسـبة  (١)

املئوية السنوية للرقم القياسي ألسعار املستهلكني. 
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حبقوق امللكية والدخول واألرض إلجياد موقع متصل بغري انقطـاع مـن شـارع ٤٢ إىل شـارع 
٤٨ بني اجلادة األوىل ور اإليست. 

وتظل األرض ملكا لألمم املتحدة طاملا ظل املقار قائمـا يف موقعـه. ويف عـام ١٩٤٨،  - ٢١
قدمت احلكومة املضيفة قرضا بدون فوائد مببلـغ ٦٥ مليـون دوالر (يعـادل مـا قيمتـه ٤٤٩,٢ 
مليـون دوالر بأسـعار عـام ٢٠٠٠)(٢) لتغطيـة تكـاليف تشـييد وتـأثيث مبـاين املقـر. ومبوجـــب 
ـــرب ١٩٤٨، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة  القـرار ٢٤٢ (د - ٣) املـؤرخ ١٨ تشـرين الثـاين/نوفم
القرض واجلدول الزمين لسداده، ومت تسديد القرض بأكمله على مدى فـترة ٣١ سـنة، بـدأت 

عام ١٩٥١ وانتهت عام ١٩٨٢. 
وأسـهمت مدينـة نيويـورك وواليـة نيويـورك علـى السـواء بتنفيـذ حتسـينات كـــربى يف  - ٢٢
اجلـادة األوىل، والشـارع الثـالث واألربعـني، ومداخـل وخمـــارج الطريــق الرئيســي �فرانكلــني 
ديالنو روزفلت� FDR Drive من الشارعني الثاين واألربعني والثامن واألربعني، باإلضافـة إىل 

مرافق البنية األساسية احمليطة باملقر لكفالة حتسني تدفق املرور وحركة املشاة. 
وكان جممع مباين املقـر مصممـا أصـال السـتيعاب مـا يصـل إىل ٧٠ دولـة مـن الـدول  - ٢٣
األعضـاء. وقـد جـاء مثـرة تعـاون فريـد مـن نوعـه بـني عشـرة مـــن املهندســني املعمــاريني ذوي 
السمعة العاملية، الذين شـكلوا جملسـا للتصميـم يتـوىل تنسـيق أعمالـه مديـر للتخطيـط. وبـدأت 
أعمـال التشـييد عـام ١٩٤٩، إىل أن أصبـح مبـىن األمانـة العامـة جـاهزا عـــام ١٩٥١، وأعقبــه 
مبىن قاعة اجلمعية العامة ومباين املؤمترات عام ١٩٥٢. وبلـغ جممـوع تكـاليف أعمـال التشـييد 
٦٧ مليون دوالر (تعادل ما قيمته ٤٦٣ مليون دوالر بأسـعار عـام ٢٠٠٠)(٣)؛ ومـن الناحيـة 
الفنية جاءت املباين متقدمة بالنسبة لزمنها، وكـانت نوعيـة املـواد واملعـدات رائعـة، كمـا كـان 
ـــل نشــوء  جممـع املبـاين يعتـرب جممعـا مبتكـرا ودوليـا حقـا يف تصميمـه. ومـع تصـور تصميمـه قب
املفـاهيم احلديثـة لتوفـري الطاقـة، كـان التوسـع يف اسـتخدام الزجـاج خيلـق إحساســـا باالنفتــاح 

والشفافية. 
ــر،  ويف عـام ١٩٦١، شـيدت مكتبـة داغ مهرشـولد يف الطـرف اجلنـويب مـن موقـع املق - ٢٤
بتمويل من منحة قدمتها مؤسسة فورد إىل األمم املتحدة. وبلغت تكلفة أعمـال التشـييد ٦,٧ 

 __________
املرجع السابق.  (٢)
املرجع السابق.  (٣)
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مليـون دوالر (تعـادل مـا قيمتـه ٣٧,٣ مليـــون دوالر بأســعار عــام ٢٠٠٠)(٤). واتســم مبــىن 
املكتبة بنفس معايري التصميم الراقية ونوعية التشييد اليت متيزت ا املباين السابقة. 

ويف عام ١٩٦٨، ويف ضوء منـو األمـم املتحـدة واملنظمـات املرتبطـة ـا ومـا جنـم عـن  - ٢٥
ذلك من احلاجة إىل مرافق إضافية للمكاتب والفنادق وأماكن وقـوف السـيارات، أقـر الـس 
التشريعي لوالية نيويورك بالفوائد اليت تتحقق ملدينة نيويورك مـن وجـود األمـم املتحـدة فيـها، 
وأصدر تشريعا بإنشاء منطقة للتطوير، تعرف باســم �منطقـة تطويـر األمـم املتحـدة� بـالقرب 
من موقع املقر. كما نص التشريع الصادر عام ١٩٦٨ على أن يتوىل إدارة هذه املنطقـة جملـس 
يضـم ممثلـني عـن الواليـة واملدينـة، وتسـند إليـه مسـؤولية تنسـيق أعمـال تطويـــر املنطقــة لتلبيــة 

احتياجات األمم املتحدة واتمع الدبلوماسي الدويل. 
وشيدت منطقة تطوير األمـم املتحـدة مبـاين جديـدة للمكـاتب، علـى ثـالث مراحـل،  - ٢٦
واكتمل بناء املبـىن األول (رقـم ١ سـاحة األمـم املتحـدة) عـام ١٩٧٦، واملبـين الثـاين (رقـم ٢ 
ساحة األمم املتحدة) عام ١٩٨٣. ويف حزيران/يونيه ٢٠٠٠، كانت األمـم املتحـدة تسـتأجر 
ــــن مســـاحة املكـــاتب يف املبـــىن األول،  ١٤٣ ٣٣٩ قدمــا مربعــا (٥٠٧ ٣١ مــترا مربعــا) م
و٣٢٠ ٩٩٩ قدما مربعا (٨٢٢ ٢٩ مترا مربعا) مـن مسـاحة املكـاتب يف املبـىن الثـاين، مبـا يف 
ذلـك مسـاحات املكـاتب الـيت تسـدد األمـم املتحـدة إجياراـا مــن اجلــهات الــيت تشــغلها مــن 
صناديق وبرامج األمم املتحدة ومكـاتب اتصـال الوكـاالت املتخصصـة وغريهـا مـن الكيانـات 
ـــاألمم املتحــدة. ويف عــام ١٩٨٣، مت تشــييد املبــىن الثــالث (رقــم ٣ ســاحة األمــم  املرتبطـة ب
املتحـدة)، املعـروف باسـم �دار اليونيسـيف� لتلبيـة ازديـاد احتياجـات منظمـة األمـم املتحـــدة 
للطفولة (اليونيسيف) من مساحات املكاتب(٥) . وتسـتأجر األمـم املتحـدة حاليـا ٥٠٠ ١٢٧ 
ــــ �منطقــة  قدمـا مربعـا مـن املسـاحة املتوفـرة يف مقـر األمـم املتحـدة يف مبـاين ليسـت مملوكـة ل

تطوير األمم املتحدة�. 
ويف أيلول/سبتمرب ١٩٨٩، اشترت األمم املتحدة األرض اليت يقـع عليـها مبـىن معـهد  - ٢٧
األمم املتحدة للتدريب والبحـث، عنـد تقـاطع الشـارع اخلـامس واألربعـني مـع اجلـادة األوىل، 
مببلغ ٤,٥ مليون دوالر. أما املبـىن نفسـه، فكـان ميلكـه املعـهد. ويف القـرار ٢٢٧/٤٧ املـؤرخ 

٢٦ شباط/فرباير ١٩٩٣، نقلت اجلمعية العامة ملكية املبىن إىل األمم املتحدة. 

 __________
املرجع السابق.  (٤)

ال تدخل املباين الثالثة يف نطاق اخلطة الرئيسية لألصـوال الرأمساليـة، حيـث أن �منطقـة تطويـر األمـم املتحـدة�  (٥)
هي اليت متلكها وتتوىل إدارا. 
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ويف عـام ١٩٧٦، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة مبلـغ ٥٥ مليـون دوالر (تعـادل مـا قيمتــه  - ٢٨
١٦١ مليـون دوالر بأسـعار عـام ٢٠٠٠)(٦) لربنـامج لتوسـيع مقـــر األمــم املتحــدة ميــول مــن 
امليزانية العادية. ورغـم أن املبـىن كـان مصممـا أصـال السـتيعاب احتياجـات مـا يصـل إىل ٧٠ 
دولة من الدول األعضاء، فإن عدد األعضاء وصـل يف عـام ١٩٧٦ إىل ١٤٧ دولـة(٧). وكـان 
برنـامج التوسـع لعـام ١٩٧٦ يشـمل إعـادة تشـكيل قاعـات املؤمتـرات، وإضافـــة مبــىن امللحــق 
اجلنـويب السـتيعاب اتسـاع مسـاحة املقصـف، وإعـادة تشـكيل مسـاحة املقصـف السـابق لكــي 
تستوعب مطعما جديدا للموظفني، ومطعما موســعا للوفـود. وباإلضافـة إىل ذلـك، مت التوسـع 
يف املرج الشمايل حتت األرض الستيعاب االحتياجات املتزايدة للمنظمة يف جمـال طبـع الوثـائق 
وتوزيعها، يف حني جرى توسـيع مبـىن املؤمتـرات بإضافـة قـاعيت اجتماعـات جديدتـني ومرافـق 

إضافية لتوفري الدعم لالجتماعات. 
ـــة امليكانيكيــة والكهربائيــة يف  وأجريـت عـام ١٩٧٧ دراسـة اسـتقصائية حلالـة األنظم - ٢٩
مباين املقر. ورغم أن الدراسة انتهت إىل أن هـذه األنظمـة كـانت يف �حالـة طيبـة مرموقـة�، 
فإـا كشـفت عـن أن بعـض املعـدات قـد أصبحـت عتيقـة، بينمـا كـان يتعـني االسـتعاضة عـــن 
بعض املعدات األخرى بعد ٢٥ سنة من االستخدام. وخـالل الفـترة ١٩٧٨-١٩٨٩، جـرت 
االستعاضة عن املعدات امليكانيكية مع بلوغ اجليل األول من املعدات ايـة عمـره االفـتراضي. 
وجدير بالذكر أنه منذ وقت تشييد موقع املقر يف األصل وحىت الثمانينات، مل تكـن ممارسـات 
ـــة  صناعـة التشـييد وال املواقـف العامـة بشـأن توفـري الطاقـة واألمـان مـن احلريـق وكفالـة إمكاني

الوصول إىل املباين وبيئة العمل قد تغريت تغريا ملموسا. 
ويف عـام ١٩٩٠، أصبـح مـن املســـلم بــه ضــرورة إجــراء دراســة اســتقصائية أخــرى  - ٣٠
للموقع برمته، بغية وضع خطة طويلة األجل ملواجهة وإدارة احتياجـات جممـع املقـر مسـتقبال. 
ـــــة للســــنوات ١٩٩٢-١٩٩٣ و ١٩٩٤-١٩٩٥ و ١٩٩٦-١٩٩٧،  ويف امليزانيـــات العادي
رصدت اعتمادات لوضع خطة رئيسية لألصول الرأمسالية(٨). غري أنـه تعـني إعـادة توزيـع هـذه 
ـــة باملبــاين. ويف عــام ١٩٩٨، شــرعت األمانــة  االعتمـادات ملواجهـة حـاالت الطـوارئ املتعلق

 __________
انظر احلاشية رقم ١.  (٦)

حىت ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، كان عدد الدول األعضاء قد وصل إىل ١٨٩ دولة.  (٧)
انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثالثون، املرحق رقم ٦ ألــف (A/36/6/Add.1)؛ ونفـس  (٨)
املرجع السابق، الدورة الثامنة والثالثون، امللحق رقم ٦ ألف (A/38/6/Add.1)؛ ونفس املرجع السـابق، الـدورة 

 .(A/40/6/Add.1) األربعون، امللحق رقم ٦
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العامة، مبساعدة فريق من املعماريني واملهندسني اخلـارجيني، يف إعـداد خطـة رئيسـية لألصـول 
الرأمسالية. 

 

اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية  ثالثا -  
استعراض األوضاع القائمة   ألف –

ـــع مقــر األمــم  يف سـنيت ١٩٩٨ و ١٩٩٩، جـرى فحـص مفصـل للحالـة الفعليـة م - ٣١
املتحدة، من أجـل وضـع اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة. ومشلـت عمليـة الفحـص دراسـة 
املبـاين واملوقـع مـن حيـث عالقتـها بـالغرض مـن التصميـم األصلـي، ومـــدى تقيدهــا بــالقواعد 
املعمـول ـا يف املدينـة املضيفـة فيمـا يتعلـق بالبنـاء واحلرائـق والسـالمة ســـواء يف وقــت تشــييد 
املباين. ويف الوقت احلايل، ومدى تقيدها مببادئ التنمية املســتدامة، والعمـر االفـتراضي املعقـول 
ألنظمة املباين واملعدات، واملعايري احلالية للبناء(٩). ومت فحص مجيع عناصر املبـاين، مبـا يف ذلـك 
حالة الواجهات اخلارجية للمباين، وشكل املباين، واحلماية من احلريـق، ووجـود مـواد خطـرة، 
والتشـطيبات الداخليـة. ويف بعـض احلـاالت، أزيلـت بعـض العنـاصر املكونـة للمبـــاين لفحــص 

حالة األجزاء اليت عادة ما تكون خفية عن األنظار. 
وأكد الفحص املفصل النوعيـة الراقيـة لعمليـة التشـييد األوليـة. ومـع ذلـك، اتضـح أن  - ٣٢

هناك أوجه قصور خطرية من نوعني رئيسيني: 
تدهورت بصورة حادة حالة األنظمة الرئيسية يف املباين، مبا يف ذلك األنظمـة  (أ)

امليكانيكية والكهربائية والعناصر املضادة لتسرب املياه، نتيجة لعمرها وطول استخدامها؛ 
ارتقـت معايـري أداء املبـاين وتوقعـات املسـتخدمني هلـا منـذ تشـييد مبـــاين مقــر  (ب)
األمم املتحدة، ومل تعد املباين تفي بـاحلد األدىن مـن املعايـري احلديثـة فيمـا يتعلـق بالسـالمة مـن 

احلريق، واألمن، وتوفري الطاقة، أو حتسني إمكانية وصول مجيع األشخاص إليها. 

 __________
مبوجب أحكام االتفاق املوقع يف ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٤٧ بـني األمـم املتحـدة والواليـات املتحـدة بشـأن مقـر  (٩)
األمم املتحدة (األمم املتحـدة، جمموعـة املعـاهدات، رقـم ١٤٧)، تكـون املنظمـة مسـؤولة عـن التقيـد بـالقوانني 
االحتادية وقوانني الواليات والقوانني احمللية يف الواليات املتحدة ما مل تصدر األمم املتحدة نظمـها اخلاصـة فيمـا 
يتعلق بأي موضوع بعينه. ومل تصدر األمم املتحدة أية نظم تتعلق بقواعد مبانيها، وبالتـايل فـهي ملزمـة بـالتقيد 
بالقواعد احمللية للبناء. ورغم أن مباين املقر كانت يف صورا اليت صممت وشيدت ا يف األصل تتقيـد مجيعـها 
بالقواعد، فقد جرى مبرور السنني حتديث القواعد احمللية للبناء نتيجة للخربات املكتسبة، وال سـيما فيمـا يتعلـق 

بالسالمة من احلريق وباملعايري البيئية. حىت أصبحت مباين املقر ال تفي ذه املعايري. 
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ــم  وبينـت نتـائج الفحـص املفصـل بوضـوح أن فـرص جنـاة مسـتخدمي موقـع مقـر األم - ٣٣
املتحـدة، مثـل أعضـــاء الوفــود واملوظفــني والــزوار، هــي أدىن مــن املعــدالت العاديــة، وأــم 
يسـتهلكون قـدرا أكـرب مـن الطاقـة بتكلفـة أعلـى مـن املعـدالت العاديـة، ويواجـهون صعوبــات 
أكرب يف الوصول إىل مرافق املباين وإجناز إنتاجيتهم، وذلك باملقارنة باملبـاين احلديثـة املماثلـة يف 
ـــة عنــد  مدينـة نيويـورك أو يف سـائر املـدن الكـربى يف العـامل. وعنـد املقارنـة بالتوقعـات األصلي
تشييد املباين يف البداية، وبالنظر إىل أن مرافـق املؤمتـرات يف املقـر تعمـل بصـورة تفـوق طاقتـها 
بدرجة كبرية، يصبح مـن الواضـح أن موقـع املقـر يسـتغل بصـورة مفرطـة يف االسـتهالك. وملـا 
كـان مـن املنتظـر أن تـزداد مسـتويات التفـاعل مـع مؤسسـات اتمـع املـــدين واملنظمــات غــري 
احلكومية واجلمهور العام يف السنوات القادمة، فإن معدالت ذلك االسـتغالل سـتزداد بصـورة 
أكرب من ذلك، وستزداد سرعة استهالك املباين، وال سيما املرافق املتصلـة بـاملؤمترات. وعـالوة 
ــد  علـى ذلـك، فقـد ارتفعـت توقعـات املشـاركني يف االجتماعـات فيمـا يتعلـق بـاملرافق، ومل تع

املرافق القائمة يف املقر تعترب كافية لعقد املؤمترات احلديثة. 
وستترك أوجه القصور القائمة هذه أثرا بالغ العمـق يف املسـتقبل. فحالـة أنظمـة املبـاين  - ٣٤
وصلـت إىل احلـد الـذي مل تعـد معـه أعمـــال الصيانــة العاديــة قــادرة علــى مالحقــة معــدالت 
التدهور. فاملباين تعاين من عدة عيوب، منـها تسـرب امليـاه بدرجـة كبـرية، وتسـاقط اخلرسـانة 
األمسنتيـة، وحـدوث شـروخ يف األنـابيب، وانفجـار صمامـات الغـاز، وتعطـــل أنظمــة اإلمــداد 
بالطاقـة الكهربائيـة، وعـدم دقـة أجـهزة اإلنـذار مـن احلريـق. ومـن املتوقـع أن تـتزايد معـــدالت 
وقوع هذه احلاالت مـن الطـوارئ يف املبـاين بدرجـة كبـرية علـى مـدار السـنوات القادمـة، مـع 

استمرار قدم املباين وتدهور حالتها. 
وعالوة على ذلك، سترتفع تكاليف استهالك الطاقة مع قدم األنظمة أكثر من ذلـك،  - ٣٥
ـــة مــن اســتخدام البخــار يف األمــم املتحــدة هــو مــن قبيــل �التحميــل  ويقـدر أن ٢٥ يف املائ
الزائف�، مبعىن إهدار الطاقة من خـالل التسـرب مـن صمامـات الغـاز أو املواسـري الـيت أصاـا 
الصدأ. وسيزداد التحميل الزائف يف السنوات املقبلة مع استمرار تدهور حالة املعـدات. ومنـذ 
تصميم وتركيب أنظمة التدفئة والتربيد ألول مرة يف الفترة ١٩٤٧-١٩٤٩، كـان أهـم تغيـري 
يف اسـتخدام الطاقـة يف املبـاين يتمثـل يف اسـتحداث أجـــهزة احلساســية والتحكــم إلدارة تلــك 
األنظمة حبيث توفر الطاقة عند االحتيـاج إليـها، بينمـا ختفـض اإلمـدادات عندمـا ال تكـون مثـة 
حاجـة إليـها. ويكـاد موقـع املقـر خيلـو مـن أيـة أجـهزة للحساسـية والتحكـم يف الطاقـة. وبنـــاء 
عليه، فإن املئات من مراوح تدوير اهلواء إما أن تكون يف حالـة عمـل مسـتمر أو مغلقـة متامـا، 
حبيث يتحتم اللجوء يف كل موسم إىل األسلوب اليدوي إلعـادة ضبـط نظـام إمـدادات الطاقـة 

بأكمله، وهو يغطي مساحة ٦٣٣ ٦٥٠ ٢ قدما مربعا (٢٥٤ ٢٤٦ مترا مربعا). 
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النهج القائم على رد الفعل يف معاجلة أوجه القصور   باء -

يعـد عـالج أوجـه القصـور الـيت ورد وصفـها يف الفقـرات ٣١-٣٥ أعـــاله مــن قبيــل  - ٣٦
املهام األساسية. وكان أحد النهج املمكنـة يتمثـل يف االضطـالع بـالتعديالت املطلوبـة بصـورة 
تقوم على أسلوب رد الفعل، أي عندما تنشأ احلاجة لذلك على مدى فترة متتـد إىل ٢٥ عامـا 
ــهج  (يعـرف باسـم النـهج القـائم علـى رد الفعـل). وكـان نطـاق العمـل الـذي ينطـوي عليـه الن
املذكور يتضمن يف اية املطاف االستعواض أو التعديل اجلزئي لكـل األنظمـة تقريبـا يف جممـع 

مقر األمم املتحدة(١٠). 
ـــنوية  وإذا مـا أخـذ بالنـهج القـائم علـى رد الفعـل، سـتزداد بدرجـة كبـرية التكلفـة الس - ٣٧
لألعمال الرئيسية للتشييد والطـوارئ يف السـنوات املقبلـة، مـن ١١ مليـون دوالر عـام ٢٠٠٠ 
إىل ٧٨ مليـون دوالر حبلـول عـام ٢٠١٤، وإن كـــانت ســتعود إىل االخنفــاض التدرجيــي مــع 

االقتراب من اية فترة الـ ٢٥ سنة نتيجة المتداد العمر االفتراضي للمعدات املستعوضة. 
وهناك العديد مـن العيـوب امللموسـة األخـرى يف النـهج القـائم علـى رد الفعـل. ومـن  - ٣٨
ـــالفعل، ويتمثــل يف تعطــل العمــل  هـذه العيـوب، مـا أصبـح يألفـه أعضـاء الوفـود واملوظفـون ب
املخطـط للمنظمـة نتيجـة حلـاالت الطـوارئ الـيت حتـدث يف املبـــاين. وملــا كــان يصعــب التنبــؤ 
مبعدالت حدوث حاالت الطوارئ وآثارها، فإن هذا النهج الذي يقـوم علـى جمـرد االسـتجابة 
ألعطال أنظمة املباين وما حيدث فيها مـن حـاالت طـوارئ عنـد حدوثـها، سيسـفر حتمـا عـن 

تعطل العمل بصورة غري حمسوبة ويف أوقات غري مالئمة. 
ومثة عيب آخر ينطوي عليه النهج القائم على رد الفعـل، ويتمثـل يف اسـتمرار تعـرض  - ٣٩
مسـتخدمي املبـاين لدرجـة عاليـة وغـري مقبولـة مـن املخـاطر احملتملـة، يف حالـــة نشــوب حريــق 
كبري، أو التعرض ملواد خطرة، أو وقـوع حـادث أمـين كبـري. فاخنفـاض مسـتوى نظـم احلمايـة 
من احلريق عن املعايري املقبولة، والكميات الكبرية من مادة األسبستوس املوجودة يف املبـاين(١١) 

والبنية األساسية األمنية القاصرة يف املقر، ميكن أن تسفر عن حدوث كوارث. 
 __________

بصرف النظر عما ثبت وجوده من أوجه قصور خطرية، فإن بعض العناصر الرئيسية املكونة للمباين ال تــزال يف  (١٠)
ـــا أحســن صيانتــها:  حالـة جيـدة نسـبيا، وميكـن توقـع أن تسـتمر يف األداء بصـورة طيبـة لسـنوات عديـدة إذا م
فالواجهات الزجاجية والرخامية على السواء ملبىن األمانة العامة، لن حتتاج على سـبيل املثـال إال ألعمـال صيانـة 

عادية فحسب. 
يف إطار النهج القائم على رد الفعل، لن يتسىن إزالة مادة األسبستوس بالكامل، حيث لن يتم إخالء املباين. فال  (١١)
ميكـن إزالـة املـواد احملتويـة علـى األسبسـتوس واالسـتعاضة عنـها إال بصـورة تدرجييـة، عندمـا يصبـح مـن الســهل 

تفتيتها، أو إذا تفتت نتيجة لإلصالحات األخرى. 
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وعالوة على ذلك، تترتب تبعات مالية كبرية على االستمرار يف األخذ بالنهج القـائم  - ٤٠
علـى رد الفعـل. فـأوال، سـتكون اإلجـراءات العالجيـة املطلوبـة باهظـــة التكلفــة: إذ أن القيــام 
بأعمال التشييد يف مرافق يستمر شغلها واستخدامها يف نفس الوقـت، وتنفيذهـا علـى دفعـات 
حمدودة، وعلى أساس احلاالت الطارئة، هو أكثر السيناريوهات تكلفة من بني السـيناريوهات 
احملتملة للتشييد والتجديد. وثانيا، سيستمر بصورة ال مربر هلا املستوى املرتفع نسبيا لتكـاليف 
الطاقة، حيث أن التحول إىل تكنولوجيات أكثر كفاءة بدرجـة كبـرية يف اسـتهالك الطاقـة لـن 
يتـم إال عنـد تعطـل األنظمـة متامـا واالسـتعاضة عنــها. بــل أن مــن املتوقــع أن تــتزايد التكلفــة 
ــون دوالر  السـنوية للطاقـة بصـورة متصـاعدة مـن ١٠ ماليـني دوالر عـام ٢٠٠١، إىل ١٩ ملي

عام ٢٠١٤، إىل ٢٨ مليون دوالر عام ٢٠٢٧. 
واألهم من ذلك أنـه بنهايـة فـترة الــ ٢٥ سـنة املطروحـة للنظـر يف إطـار النـهج القـائم  - ٤١
علـى رد الفعـل، وبعـد نفقـات تصـل إسـقاطاا إىل ١٥٤ ١ مليـون دوالر للحـــاالت الطارئــة 
وأعمال الشــييد الرئيسـية و ٤٩٠ مليـون دوالر لتكلفـة الطاقـة، مبـا يصـل إمجاليـه إىل ٦٤٤ ١ 
مليون دوالر، سيكون كل ما حتقق هو جمرد صيانة جممع املقر، دون حتديثه أو حتسينه بصـورة 
جوهرية. فيما تستمر أوجه القصـور اخلطـرية املتصلـة بقواعـد البنـاء، وسـتظل البنيـة األساسـية 
التكنولوجية جمرد شكل يتسم بالترقيع، وستظل البنية األساسية األمنية غـري كافيـة، مبـا يشـكل 
خماطر ال ضرورة هلا على كـل مـن يسـتخدمون موقـع املقـر أو يزورونـه. وعـالوة علـى ذلـك، 
ونظـرا ألن النـــهج القــائم علــى رد الفعــل ال يســمح بإجنــاز عمليــة حتديــث شــاملة ومتســقة 
ومنظمة، سيظل األمر يف اية فترة الــ ٢٥ سـنة حباجـة إىل إجـراء جتديـدات أساسـية يف جممـع 

املقر. 
ويبــني الشــكل ١ تقديــرات التكــاليف الســنوية الالزمــة ألعمــال التشــييد الرئيســـية  - ٤٢

وحاالت الطوارئ وتكاليف الطاقة على مدى فترة الـ ٢٥ سنة بدءا من عام ٢٠٠٣. 
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النهج القائم على رد الفعل: االستجابة حلاالت الطوارئ  الشكل ١ –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية   جيم –
يتمثل البديل للنهج القائم على رد الفعل يف وضع برنـامج خمطـط وحمسـوب للتجديـد  - ٤٣
ـــن  يف إطـار خطـة رئيسـية لألصـول الرأمساليـة. ومـن شـأن هـذا النـهج أن يقلـل إىل أدىن حـد م
إمجايل الوقت املنفق يف أعمال التشييد، وتعطل أجهزة التحكم ونقلـها مـن أماكنـها؛ كمـا أنـه 
يتكلف يف اية املطاف أقل بكثري جدا ممـا تتكلـف النـهج األخـرى لتجديـد جممـع مقـر األمـم 

املتحدة. 
أما العناصر الرئيسية للتجديد اليت سـيتعني تنفيذهـا يف إطـار اخلطـة الرئيسـية لألصـول  - ٤٤
الرأمسالية، اليت تستند إىل النتائج اليت انتهت إليها عملية تقييم حالـة املبـاين الـيت أجريـت عـامي 

١٩٩٨ و ١٩٩٩، فتتضمن ما يلي: 
برنــامج تشــــييد للتجديـــد األساســـي يف مبـــاين اجلمعيـــة العامـــة، وقاعـــات  (أ)
املؤمتـرات، ومكتبـة داغ مهرشـولد وامتـداد املـرج الشـمايل، وامللحــق اجلنــويب، ومعــهد األمــم 
املتحدة للبحث والتدريب. وسيشمل هذا التجديـد األساسـي تركيـب نظـام متكـامل لصنابـري 
ـــل أنظمــة التدفئــة والتهويــة  إطفـاء احلريـق بـالرش مـع نظـام كـامل لإلنـذار ضـد احلريـق وتبدي
وتكييف اهلواء؛ وحتديث الشبكات واللوحات الكهربائية؛ وتبديل اإلضاءة واألسقف؛ وإزالـة 
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مادة األسبستوس؛ وجتديد التشطيبات اليت حلقت ا أضرار؛ وتوحيـد وحتديـث أنظمـة توزيـع 
البيانات؛ وإدخال حتسينات على أنظمـة التوقيـع واألبـواب ودورات امليـاه واملصـاعد لتحسـني 

إمكانية وصول مجيع ألشخاص إىل املباين. 
باإلضافــة إىل التجديــد األساســي، ســـيتم يف قاعـــة اجلمعيـــة العامـــة ومبـــىن  (ب)
املؤمترات تبديل أنظمة الترمجة الشفوية العتيقة، والتوسع يف إمكانيات عقد املؤمتــرات عـن بعـد 
ويف عروض الفيديو، مع جتديـد وتبديـل املصـاعد والسـالمل املتحركـة، حسـب الضـرورة. ويف 
مبــىن األمانــة العامــة، سيشــمل العمــل أيضــا إزالــــة معـــدات كـــربى تتولـــد عنـــها جمـــاالت 
كهرومغناطيسية من الطابق الثامن والعشرين. وسيشمل العمل الـذي سـيجري يف مكتبـة داغ 
مهرشولد تبديل املصعد احلـايل مبصعـد ميكـن جلميـع األشـخاص اسـتخدامه، فضـال عـن جتديـد 

قاعة احملاضرات. 
ستشمل األعمال املتعلقة بالبنية األساسية مــع املقـر االسـتعاضة عـن اخلدمـة  (ج)
الكهربائية الواردة إىل املقر خبدمة أكفأ، وتركيـب معـدات جديـدة لتوزيـع الطاقـة الكهربائيـة. 
كما ستشمل االستعاضة عن الوحـدة املركزيـة القدميـة ملعـدات التدفئـة والتـربيد بأنظمـة تتمـيز 
بالكفاءة، وتبديل األنابيب اليت تدهورت حالتها، وإنشاء نظام آيل كامل إلدارة املبـاين يشـمل 
املرافق مجيعا، وتوحيـد نظـام توزيـع الرسـائل الصوتيـة والبيانـات؛ فضـال عـن برنـامج للتشـييد 

لتحديث مجيع مساحات الطابق الواقع حتت سطح األرض. 
ستشمل التحسينات األمنيـة يف جممـع املقـر حتسـني رصـد املنطقـة احمليطـة بـه،  (د)
وتوسيع نطاق أنظمة الفحص مبا يتيح فحـص الـزوار خـارج مبـىن اجلمعيـة العامـة(١٢)، وتوفـري 
ـــع علــى الشــارع الثــاين واألربعــني، وحتديــث  موقـع حممـي لفحـص الـزوار عنـد املدخـل الواق
وتوسـيع أنظمـة الكامـريات لتغطيـة مسـاحات أوسـع مـن املرافـــق مــع حتســني درجــة الرؤيــة، 
وتركيـب مصعـد إضـايف عنـد �زاويـة� مبـىن املؤمتـرات لعـزل املســـتخدمني اخلــارجيني ملطعــم 
الوفود عن احلركة الداخليـة يف املبـاين، وتبديـل بعـض الواجـهات الزجاجيـة اخلارجيـة بزجـاج 

مضاد لالنفجار. 
ستشـمل حتســينات املوقــع وشــكله اخلــارجي ترميــم األرصفــة والســياجات  (هـ)
املعدنية واملمرات واالستراحات وأنظمة الصرف املتهالكة يف املوقع، وتبديل النباتـات املريضـة 

واهلالكة يف الوقت الالزم. 
 __________

إذا ما مضى قدما مشروع �جتربة الزائر�، ستكون أجهزة الفحص املطلوبة جزءا من مبـىن جديـد يتـم تشـييده  (١٢)
يف الشـارع السـابع واألربعـني؛ وسـيتناول األمـني العـام مشـروع �جتربـة الزائـر� يف تقريـر منفصـــل يقدمــه إىل 

اجلمعية العامة. 
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ورغم أن اهلدف من اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة هـو جتديـد مبـاين املقـر، فقـد  - ٤٥
ـــدول األعضــاء أن تالحــظ أنــه نتيجــة لالضطــالع بــإعداد اخلطــة الرئيســية لألصــول  تـود ال
الرأمسالية، أصبح من الواضح مباشرة لألمانة العامة أن تنفيذها سـيكفل للمنظمـة فرصـة فريـدة 
إلدخال حتسينات حمددة علـى مرافـق املقـر. فعلـى سـبيل املثـال، سـيتيح تنفيـذ اخلطـة الرئيسـية 
لألصول الرأمسالية فرصة لترشيد توزيع املساحات داخل املباين. واألهم من ذلك أنـه مت حتديـد 
العديد من اإلضافات والتحسينات األخرى اليت من شأا أن تعاجل املشاكل الــيت طـال أمدهـا، 
مبا يف ذلك اإلفراط يف اســتغالل مرافـق املؤمتـرات املشـار إليـه يف الفقـرة ٣٣ أعـاله، مبـا حيسـن 
قدرة األمم املتحدة على ختطيط وتلبية احتياجاا يف املستقبل. فتنفيذ اخلطة الرئيسـية لألصـول 
الرأمسالية سيوفر فرصة لتنفيذ اإلضافات والتحسينات املوصى ا بتكلفة معقولـة بدرجـة أكـرب 
كثريا عما سيكون ممكننا لو مت تنفيذها خالفا لذلك كمشاريع منفصلة. ويف ضـوء التوسـع يف 
عضوية األمم املتحدة، اليت تضم اآلن ١٨٩ من الدول األعضـاء باملقارنـة بـاحلجم الـذي كـان 
املقر مصمما أصال الستيعابه وكان قوامه ٧٠ من الــدول األعضـاء (انظـر الفقـرة ٢٨ أعـاله)، 
وبـالنظر، كمـا سـبق اإلشـارة إليـه، إىل ازديـاد تفـاعل املنظمـــة مــع مؤسســات اتمــع املــدين 
ـــرى األمــني العــام أن اإلضافــات والتحســينات  واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلمـهور العـام، ي
املوصى ا الزمة ومربرة مـن الناحيـة التشـغيلية علـى السـواء، ومـن مث فقـد أدرجـها يف اخلطـة 
الرئيسية لألصول الرأمسالية. ويرد وصف لإلضافات والتحسينات املوصى ــا يف الفقـرات مـن 

٤٦ إىل ٤٩ أدناه. 
توسيع مرافق االجتماعـات وإدخـال حتسـينات عليـها. يتضمـن هـذا املشـروع حتسـني  - ٤٦
مرافق االجتماعات واملؤمتـرات مـن خـالل إضافـة ثـالث قاعـات اجتماعـات متوسـطة احلجـم 
الستيعاب ٦٠ شخصا يف كل قاعة مـن القاعـات واملسـاحات الـيت توفـر الدعـم هلـا. وسينشـأ 
جنـاح ملقصـــورات الترمجــة الشــفوية، مبــا ســيتيح اســتخدام أي مــن قاعــات املؤمتــرات عنــد 
االسـتعانة بالترمجـة الشـفوية عـن بعـــد يف اجتماعــات تعقــد يف أمــاكن أخــرى خــارج املقــر. 
ـــة العامــة، يف جــزء مــن  واملكـان املرجـح لذلـك هـو الطـابق السـفلي الواقـع حتـت مبـىن اجلمعي
املساحة اليت تشغلها حاليا املرافق اهلندسية لإلذاعة واملؤمترات. كما سيحسـن املشـروع مرافـق 
مكاتب رؤساء اهليئات احلكومية الدولية، فضال عن توفـري الدعـم ملسـاحات املكـاتب اـاورة 

لقاعات املؤمترات. وتقدر تكلفة هذا املشروع مببلغ ٦ ماليني من الدوالرات. 
توسـيع مبـىن املؤمتـرات. يتضمـــن هــذا املشــروع توســيع الطــرف اجلنــويب مــن مبــىن  - ٤٧
املؤمترات إلنشاء قاعة إضافية من طابقني، مبستوى الطـابقني الثـاين والثـالث، يكـون مبقدورهـا 
توفـري الدعـم الجتماعـات اجلمعيـة العامـة. كمـا يتضمـن ختصيـص مسـاحة متعــددة األغــراض 
مبستوى الطابق السفلي األول والطابق األول ملواجهة االحتياجات من املهام األخـرى خـالف 
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االجتماعـات، مثـل احلفـالت املوسـيقية واحملـاضرات واملناسـبات اخلاصـــة وتقــدر تكلفــة هــذا 
املشروع مببلغ ١٢ مليون دوالر. 

ـــة  توحيـد مسـاحات خدمـات تكنولوجيـا املعلومـات (إضافـة مركـز احلاسـوب ومنطق - ٤٨
اإلذاعة). نظرا للصعوبات الشديدة يف جتديد املساحات احلالية للتكنولوجيـا املتقدمـة، تتضمـن 
اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة إضافـة مركـز للحاســـوب ومنطقــة لإلذاعــة عنــد الطــرف 
الشمايل من مبىن اجلمعية العامة، مبستوى الطابقني الثاين والثالث. وميكن تشييد هـذه اإلضافـة 
بسرعة ودون اإلخالل بعمل األنظمة احلاليـة، وميكـن تزويدهـا مبرافـق حديثـة متامـا. وسـتحرر 
هـذه اإلضافـة مسـاحة مثينـة تصلـح إلدخـال التحسـينات علـى مرافـق املؤمتـرات، كمـــا ســتوفر 
مساحة مكاتب تشتد احلاجة إليها يف مبـىن األمانـة العامـة. وتقـدر تكلفـة هـذا املشـروع مببلـغ 

١٢ مليون دوالر. 
إدخـال حتسـينات علـى املنـاطق العامـة. يف ضـوء الرغبـة يف السـماح للجمـهور مبتابعــة  - ٤٩
أعمال األمم املتحدة بصورة أكثر مباشرة، تتضمن اخلطة الرئيسية لألصـول الرأمساليـة تركيـب 
حواجز عازلة للصوت يف األروقة املفتوحة للجمهور يف قاعات جملس األمـن وجملـس الوصايـة 
والس االقتصادي واالجتماعي، حبيث يصبح مبقدور اجلمهور متابعـة االجتماعـات املفتوحـة 
دون اإلخـالل بعمـل املشـاركني فيـها. كمـا يلـزم أيضـا إدخـال حتسـينات أمنيـة للحيلولــة دون 
الوصول عن طريق اخلطأ إىل الطابق الثاين. وسيعاد تشكيل باحة الطابق السـفلي األول لتوفـري 
ـــروزا، مــع  مسـاحة ملنـاطق جديـدة للمعـارض، ودورات ميـاه جديـدة، وطاولـة بريديـة أكـثر ب
تشـييد مقـهى جديـد. كمـا سـيعاد إنشـاء املنطقـة املخصصـة ملراقبـة قاعـة االجتماعـات ٤ مـــن 
البـهو املخصـص للجمـهور يف الطـابق األول. وتقـدر تكلفـة هـــذا املشــروع مببلــغ ١١ مليــون 
دوالر. وسيتناول األمني العام اآلثار املالية الربناجمية املترتبة عليه، مـن حيـث عالقتـها مبشـروع 

�جتربة الزائر� املقترح يف تقريره املتعلق بذلك املوضوع. 
وتقـدر التكلفـة اإلمجاليـة لإلضافـات والتحسـينات املوصـى ـا علـــى النحــو املبــني يف  - ٥٠
الفقرات من ٤٦ إىل ٤٩ أعاله مببلغ ٧٤ مليـون دوالر، وقـد أدرجـت ضمـن تكـاليف اخلطـة 

الرئيسية لألصول الرأمسالية كما ترد مناقشته مبزيد من التفصيل يف الفقرات ٦٦–٧٤ أدناه. 
وباإلضافــة إىل األعمــال املعــتزم االضطــالع ــا يف إطــار اخلطــة الرئيســية لألصـــول  - ٥١
الرأمساليـة، جتـدر املالحظـة أن أعمـال الطـوارئ سـتظل الزمـة أثنـاء تنفيذهـا. ومـــن املنتظــر أن 
يستمر تعطل نظم املباين يف املناطق الواقعة خارج مناطق أعمال البنـاء، حبيـث سـيقتضي األمـر 
القيام بأعمال طارئة يف مناطق معينة قبل أن يتسىن تنفيذ التحسينات الرئيسية يف إطار اخلطة. 
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أثر اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية على العمليات املعتادة   دال -
هناك عدد من اآلثار التشغيلية الناشئة عـن تنفيـذ اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة.  - ٥٢
أوال، سيتعني نقل املوظفـني واملـهام بصفـة مؤقتـة خـارج املنـاطق املسـماة يف جممـع مقـر األمـم 
املتحدة بأسلوب خمطط ومرحلي. وسيتم فصـل منـاطق أعمـال البنـاء بواسـطة القواطـع وعـزل 
نظم التهوية عن املناطق ااورة الواقعة خارج مناطق العمل. وعندئذ تبـدأ أعمـال البنـاء، دون 
تعريـض املندوبـني واملوظفـني واجلمـهور للمـواد اخلطـرة، ودون تعطيـل سـري العمـل ملســـتعملي 
املناطق ااورة ملناطق البناء. ويقتضي أكثر السيناريوهات جدوى لتجديد مبىن األمانـة العامـة 
عزل ١٠ طوابق يف املـرة الواحـدة، أي حنـو ٠٠٠ ٢٠٠ قـدم مربـع (٥٨١ ١٨ مـترا مربعـا). 
ومن احملتمل أن جتري أعمال التجديد يف املباين األخرى على مرحلتني، تشـمل كـل منـها حنـو 

٥٠ يف املائة من كل من تلك املباين يف املرة الواحدة. 
ثانيا، سيلزم إجراء تعديالت على اجلـدول الزمـين املعتـاد لالجتماعـات، وعلـى إتاحـة  - ٥٣
املرافـق للمنظمـات غـري احلكوميـة، وختفيـض اخلدمـات املقدمـة إىل اجلمـــهور. وســيتعني عقــد 
بعض االجتماعات خارج جممع املقر خالل مراحل معينة من أعمال البناء. كما سـيلزم حتديـد 
مرافق بديلة ألنشطة املنظمات غري احلكومية وترتيبـات جديـدة لزائـري األمـم املتحـدة كجـزء 

من تنفيذ اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية. 
ثالثـا، فمـن أجـل إخـالء منـاطق موقـع املقـر مـن املوظفـني واملـهام علـى مراحـــل أثنــاء  - ٥٤
ـــه، ســيلزم تــأمني  أعمـال البنـاء مـع ضمـان حسـن سـري العمـل يف األمانـة العامـة يف الوقـت ذات
ــزم  مسـاحة مؤقتـة كافيـة للمكـاتب (حـيز مؤقـت) بـالقرب مـن املقـر. ولتلبيـة هـذا املطلـب، يل

استطالع عدة بدائل، تشمل ما يلي: 
االستئجار التجاري حليز املكاتب للفترة املطلوبة؛  (أ)

االستئجار من شركة التعمري لألمـم املتحـدة، وهـو مـا ميكـن أن يوجـد حـيزا  (ب)
جديدا هلذا الغرض من خالل شراء مبىن قائم وجتديده أو من خالل إنشاء مبىن جديد؛ 

بناء إضافات فوق املباين القائمة يف املوقع؛  (ج)
إنشـاء مبـىن جديـد علـــى موقــع املقــر أو خــارج املوقــع بــالقرب مــن األمــم  (د)

املتحدة. 
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اإلمكانيات املتعلقة بتلبية طلب احليز البديل   هاء -

يعد توافر احليز املؤقت عامال رئيسيا يف جناح ختطيط وتنفيذ اخلطة الرئيسـية لألصـول  - ٥٥
الرأمسالية. ومن أسف، فإن مطلب احليز املؤقـت سـيكون مكلفـا. واعتبـارا مـن حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠، يبلغ متوسط السعر املطلوب حليز املكاتب التجاري بـالقرب مـن مقـر األمـم املتحـدة 
ـــة التقديريــة الكليــة لتلبيــة مطلــب احلــيز املؤقــت  ٤٧,٥٠ دوالرا للقـدم املربـع. وتبلـغ التكلف
مبوجب عقد استئجار جتاري ملساحة ٠٠٠ ٢٠٠ قدم مربع  لفـترة سـت سـنوات ٦٩ مليـون 
دوالر، تتألف من ٥٧ مليـون دوالر لإلجيـار، و ١٠ ماليـني دوالر �لتهيئـة� احلـيز، ومليـوين 
ـــن األمانــة العامــة إىل املبــاين األخــرى. ومــن اجلديــر  دوالر لتغطيـة تكـاليف نقـل املوظفـني م
باملالحظـة أن مسـاحة ٠٠٠ ٢٠٠ قـدم مربـع تعتـرب رقعـة كبـرية نســـبيا مــن حيــث املســاحة، 
وسيكون من الصعب بصفة خاصة احلصول عليها بالقرب من املقـر يف ظـل األوضـاع الراهنـة 

لسوق العقارات احمللي. 
وكبديل عن االستئجار التجـاري ميكـن لشـركة التعمـري لألمـم املتحـدة أن تسـاعد يف  - ٥٦
تلبية احلاجة إىل حيز مؤقت للمكاتب. ومن املتوقع أن تكون شـركة التعمـري يف وضـع يسـمح 
هلا بشراء وجتديد مبـىن يقـع يف املنطقـة، أو بتحديـد موقـع فيـها وإنشـاء مبـىن تسـتخدمه األمـم 
املتحـدة. ويف أي مـن احلـالتني ميكـن لألمـم املتحـدة أن تسـتأجر املبـىن طـوال فـترة احلاجـــة إىل 
احليز املؤقت. والتكلفة التقديرية، اليت تبلغ ٦٢ مليـون دوالر، وتشـمل اإلجيـار والتهيئـة ونقـل 

املوظفني، تقل عن تكلفة االستئجار التجاري (٦٩ مليون دوالر). 
وهناك طريقة أخرى لتلبية مطلب احليز املؤقت وهي إما بناء إضافـة إىل مبـىن قـائم يف  - ٥٧
املوقع، أو إنشاء مبىن جديـد. وعلـى األجـل الطويـل، قـد ميثـل هـذا النـهج اسـتخداما للمـوارد 
أفضـل مـن االسـتئجار. وبعـد تنفيـذ اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة، ميكـن نقـــل املكــاتب 
القائمة حاليا يف احليز املستأجر جتاريا إىل احلـيز املؤقـت السـابق، وبذلـك ميكـن جتنـب نفقـات 
االسـتئجار التجـاري يف املسـتقبل. وهنـاك يف الواقـع عـدد مـــن خيــارات البنــاء املتاحــة لتلبيــة 
مطلـب احلـيز  املؤقـت، كمـا يـرد وصفـه أدنـاه. ومجيـع هـذه اخليـارات تتطلـب إجـراء دراســـة 

هندسية معمارية مهمة، وال سيما بالنظر إىل تراث تصميم امع احلايل. 
ومن اخليارات املمكنة إلجياد احليز املؤقت، بنـاء إضافـة إىل مبـىن قـائم. ويسـتلزم هـذا  - ٥٨
اخليار استعراضا دقيقا ألثر ذلك ال على املبىن ذاته فحسب، بل أيضـا علـى التـواؤم مـع امـع 
ككل. وميكن النظر يف أن تكون تلـك اإلضافـة إمـا إىل مبـىن األمانـة العامـة أو إىل مكتبـة داغ 

مهرشولد. 
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ومثة خيار آخـر يف املوقـع هـو بنـاء إضافـة فـوق مبـىن امللحـق اجلنـويب القـائم أو إنشـاء  - ٥٩
مبىن ليحل حمل ذلك املبىن كلية. ومـن وجهـة النظـر اإلنشـائية، سـتكون االسـتعاضة عـن مبـىن 
امللحق اجلنويب كلية مببىن أكرب يتضمن مطلــب احلـيز املؤقـت أقـل تعقيـدا وقـد يثبـت أنـه خيـار 

أفضل. 
واخليار الثالث يف املوقع هـو إنشـاء مبـىن جديـد منخفـض. وميكـن أن يكـون الطـرف  - ٦٠
الشمايل من موقع املقر هو أحد املواقع هلذا املبىن ، ويتألف أساسا مـن حديقـة األمـم املتحـدة. 
وبالرغم من أنه سيكون من املمكن بالتأكيد من الوجهة اإلنشـائية بنـاء مبـىن مـن هـذا القبيـل، 
فمن اجلدير باملالحظة أن حديقـة األمـم املتحـدة قـد أصبحـت مـن أسـباب الراحـة الـيت حتظـى 

بتقدير عميق يف املنطقة وجيب أخذ إجراء تغيريات يف احلديقة بعني االعتبار. 
ويتمثل اخليار األخري يف إنشـاء مبـىن خـارج املوقـع وهـو ينطـوي علـى االسـتفادة مـن  - ٦١

األمالك الواقعة بالقرب من األمم املتحدة. 
وميكن ألي من خيارات البناء السالفة الذكر أن تلـيب مطلـب احلـيز املؤقـت الـيت تبلـغ  - ٦٢
مساحته ٠٠٠ ٢٠٠ قدم مربـع املتعلـق باخلطـة الرئيسـية السداسـية لألصـول الرأمساليـة. وميثـل 
البنـاء أفضـل قيمـة السـتخدام األمـوال علـى املـدى الطويـل، ألن احلـيز املؤقـــت ســيظل متاحــا 

لالستخدام بعد تنفيذ اخلطة. 
ومع ذلك، فإنه تلزم دراسة كل خيار من تلك اخليارات دراسة متأنية وقـد يتبـني أـا  - ٦٣
ليست مجيعا مقبولة. وقد قامت جمموعة دولية من املهندسني املعماريني بدور بــارز يف تصميـم 
امع احلايل من الوجهة املفاهيمية، مما يستوجب احملافظة على الطابع الفريد للمباين واملوقع. 

واستئجار حيز للمكاتب من شركة التعمـري لألمـم املتحـدة هـو أسـلوب ثبـت بـالفعل  - ٦٤
اتباعـه وهـذا هـو السـبب يف أن التكلفـة التقديريـة السـتئجار حـيز مؤقـت مـن شـــركة التعمــري 
لألمم املتحدة مدرج يف التكاليف التقديرية للخطة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة. ويلـزم إجـراء 
دراسة تفصيلية للجدوى اهلندسية واملالية جلميع اخليارات الـوارد وصفـها أعـاله باعتبـار ذلـك 

عنصرا رئيسيا من عناصر التخطيط لتنفيذ اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية. 
ويلخـص اجلـدول ١ اخليـارات املتعلقـة بتلبيـة مطلـب احلـيز املؤقـت، مـع بيـان النطــاق  - ٦٥

التقديري للتكاليف. 
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اجلدول ١   
  التكاليف التقديرية خليارات احليز املؤقت 

خيارات احليز املؤقت 
التكلفة التقديرية 

(بدوالرات الواليات املتحدة) 

 االستئجار 
٠٠٠ ٠٠٠ ٦٢ شركة التعمري لألمم املتحدة 

٠٠٠ ٠٠٠ ٦٩ احليز التجاري 
  

 البنــــــاء 
إضــــافات إىل مبـــــىن قائم، بشـــــرط أن تكـون مقبولـة مـن وجهـة 

٠٠٠ ٠٠٠ ٧٣-٠٠٠ ٠٠٠ ٩١ نظر  اهلندسة املعمارية 
٠٠٠ ٠٠٠ ٦٧ مبىن منخفض، مثل منطقة املرج الشمايل 

٠٠٠ ٠٠٠ ٧٨ مبىن جديد خـارج املوقـــع، بالقـــرب من مبــىن األمم املتحدة(أ) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تكاليف البناء فقط.  (أ)
 

مدة تنفيذ اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية وتكلفتها  واو -
ميكن تنفيذ اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية على مدى فترة ثـالث سـنوات أو سـت  - ٦٦
ـــذ  سـنوات أو ١٢ سـنة. ولكـل خيـار مـن هـذه اخليـارات مميزاتـه وعيوبـه. وسـتحدد مـدة تنفي
اخلطة حجم املساحة اليت سيتم جتديدها خالل أي فترة زمنيــة بعينـها، وهـذه سـتحدد بدورهـا 
مقدار احليز املؤقت املطلوب ومدة استخدامه وستترتب عليها آثـار مهمـة، كمـا تـرد مناقشـته 
أدنـاه. وأقصـر فـترة زمنيـة ممكنـة لتنفيـذ اخلطـة هـي ثـالث سـنوات. وسـيترتب علـى ذلـــك أن 
سيكون حنو ٥٠ يف املائة من مرافق املقر حتت اإلنشاء يف نفس الوقت. وسـيقتضي ذلـك نقـل 
٥٠ يف املائـة مـن املوظفـني إىل احلـيز املؤقـت وعقـد كثـري مـن االجتماعـات يف مواقـع أخــرى. 
وخطة الثالث سنوات، اليت تقـدر تكلفتـها مببلـغ ٨٧٥ مليـون دوالر، هـي أرخـص اخليـارات 
الثالثة املطروحة للدراسة. وستبلغ تكاليف الطاقة ٣٠١ مليون دوالر على مـدى فـترة الــ ٢٥ 
سنة، وهي أيضا أرخص اخليارات الثالثة. ويقابل هذا تكاليف طاقة مببلغ ٤٩٠ مليـون دوالر 
وفقـا لنـهج رد الفعـل. ولكـن وفقـا خلطـة الثـالث سـنوات، فـإن درجـة تعطـل عمليـات األمــم 
املتحـدة املعتـادة والتكـاليف غـري املباشـرة النامجـة عـن ذلـك (نقـل أمـاكن عقـد االجتماعـــات، 
تكاليف السفر، اخل) ستكون كبـرية، وسـتكون أعلـى التكـاليف علـى اإلطـالق بـني اخليـارات 
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الثالثة. ولتلك األسباب، يرى األمني العام أن تنفيذ اخلطة علـى فـترة ثـالث سـنوات أمـر غـري 
واقعي وغري مستصوب من الوجهة التنفيذية. 

وهنـاك بديـل آخـر هـو تنفيـذ اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـــة يف فــترة ١٢ ســنة.  - ٦٧
وباملقارنـة خبطـة الثـالث سـنوات، سـتكون تكلفـة البنـاء أعلـــى، حيــث تبلــغ ٠٥٤ ١ مليــون 
دوالر، كما ستكون تــــــكاليف الطاقة أعلى إذ تصل إىل ٣٦٧ مليون دوالر على مـدى فـترة 
الـ ٢٥ سنة. بيد أنه حبكم طـول الفـترة الزمنيـة، سـتكون درجـة تعطـل العمـل ونقـل املوظفـني 
املطلوب، وهي ١٠ يف املائـة، أقـل كثـريا. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن احلاجـة إىل تشـغيل موقـع 
املقر خالل فترة ١٢ سنة من أنشطة البناء الواســـــــعة النــــــطاق سـتفرض صعوبـات ومتـاعب 
ال مربر هلا على املندوبني واملوظفني والزوار. لذلك فـاألمني العـام يـرى أيضـا أن فـترة الــ ١٢ 

سنة لتنفيذ اخلطة أمر غري واقعي أو غري مستصوب من الوجهة التنفيذية. 
أما البديل الثالث فهو تنفيذ اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية يف مـدى سـت سـنوات  - ٦٨
وهو ما يعترب إطارا زمنيا معقوال للتنفيذ وليس معطال بنفس القدر لعمل املنظمـة. وتعتـرب فـترة 
الست سنوات لتنفيذ املشروع، اليت ستستلزم نقل ٣٣ يف املائة من موظفـي املقـر، فـترة زمنيـة 
ـــون  معقولـة. وتقـدر تكلفـة البنـاء مببلـغ ٩٦٤ مليـون دوالر، وتكـاليف الطاقـة مببلـغ ٣٢٦ ملي

دوالر على مدى فترة الـ ٢٥ سنة. 
ويـرد يف اجلـدول ٢ تقديـرات التكلفـــة املقارنــة(١٣) لتنفيــذ اخلطــة الرئيســية لألصــول  - ٦٩
الرأمسالية يف فترة ثـالث سـنوات وسـت سـنوات و١٢ سـنة باإلضافـة إىل التكـاليف التقديريـة 

لنهج رد الفعل. 
 
 
 

 __________
تستند التكاليف التقديرية إىل افتراضات معينة، مبا يف ذلك أن يكون موعد بدء البناء هو ١ كانون الثـاين/ينـاير  (١٣)
٢٠٠٣، وتصاعد تكاليف مشروع البناء بنسبة ٣,٥ يف املائة سنويا لكـل سـنة مـن سـنوات البنـاء، مث تكـاليف 
طارئة ملرحلة التصميم والتخطيط بنسبة ٢٠ يف املائة مـن تكلفـة مشـروع البنـاء، وتكـاليف فنيـة (مثـل اهلندسـة 
املعمارية واألعمال اهلندسـية ومراقبـة النوعيـة وإدارة املشـروع) بنسـبة ٢٠ يف املائـة مـن تكلفـة مشـروع البنـاء، 
والتكاليف الطارئة القياسية لصناعة البناء بنسبة ٥ يف املائة من تكلفة مشروع البناء لتغطية األعمال غري املتوقعة 

اليت تكتشف أثناء الشييد الفعلي. 
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 اجلدول ٢  
التكاليف التقديرية(أ) لتنفيـذ اخلطـة الرئيسيـة لألصـول الرأمساليـة يف فـترة ثـالث 

(مباليني دوالرات الواليات املتحدة)  سنوات وست سنوات و ١٢ سنة، وج رد الفعل 
 

اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية   

 
ــــــــــج رد  

الفعل 
البناء يف ثالث 

سنوات 
البنـاء يف ســت 

البناء يف ١٢ سنةسنوات 
١٢١ ٣٦ صفر ٧٢٠ األعمال الطارئة 

    البنـــــــاء 
٧٧ ٧٥ ٧٠ ٤١ مبىن اجلمعية العامة 

٦٨ ٦٨ ٦٢ ٣٦ مبىن املؤمترات 
٣٣٢ ٣٣٠ ٣٠٠ ١٧٧ مبىن األمانة العامة 

٢٣ ٢٢ ٢١ ١٢ مكتبة داغ مهرشولد 
١٦ ١٦ ١٥ ٨ امتداد املرج الشمايل 

٩ ٩ ٨ ٦ امللحق اجلنويب 
١٠ ١٠ ٩ ٥ مبىن معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

١٩٥ ١٩٠ ١٧٦ ١٠٤ اهلياكل األساسية 
٢٥ ٢٢ ٢١ ٣١ األمن 

١١ ١٠ ١٠ ١٤ املوقع وهندسة املناظر الطبيعية 
٤٦ ٤٠ ٣٦ صفر الطوارئ 

٨١٢ ٧٩٢ ٧٢٨ ٤٣٤           اموع الفرعي 
    اإلضافات والتحسينات املوصى ا 

٥١ ٥١ ٥١  توسيع مرافق االجتماعات 
١٢ ١٢ ١٢  توحيد التكنولوجيا 

١١ ١١ ١١  حتسني املناطق العامة 
٧٤ ٧٤ ٧٤ صفر         اموع الفرعي 

٤٧ ٦٢ ٧٣ صفر احليز املؤقت 
٠٥٤ ١ ٩٦٤ ٨٧٥ ١٥٤ ١                 اموع 

٣٦٧ ٣٢٦ ٣٠١ ٤٩٠ إمجايل تكاليف الطاقة ملدة ٢٥ سنة 
٤٢١ ١ ٢٩٠ ١ ١٧٦ ١ ٦٤٤ ١ اموع الكلي، مبا يف ذلك تكاليف الطاقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 
تشـمل تكـاليف اإلضافـات والتحسـينات املوصـى ـا، الـيت تـرد مناقشـــتها ووصفــها يف الفقــرات ٤٥ إىل ٥٠  (أ)

أعاله. 
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ـــواردة يف اجلــدول ٢ تشــري بوضــوح إىل أن اخلطــة الرئيســية لألصــول  واملقارنـات ال - ٧٠
الرأمسالية، بصرف النظر عن مدا، أكثر فعالية بكثري من حيـث التكلفـة عـن مواصلـة ـج رد 
الفعل. وباإلضافة إىل أن مواصلـة ـج رد الفعـل سـتكون أكـثر تكلفـة، فلـن يـؤدي إىل إجـراء 
أي حتسينات جوهرية على موقع املقر على مدى فترة الـ ٢٥ سنة. وسيظل من املتعــني معاجلـة 
جوانـب انعـدام الكفـاءة يف موقـع املقـر وحتمـل تكاليفـها لفـترة بعـد ٢٥ ســـنة. وعــالوة علــى 
ذلك، ففي ظل ج رد الفعل سيكون تنفيـذ اإلضافـات والتحسـينات املوصـى ـا واحملـددة يف 

الفقرات ٤٥ إىل ٥٠ أعاله أمرا باهظ التكلفة وحمفوفا باملشاكل التنفيذية. 
وقد تود الدول األعضاء أن تالحظ أنه ال توجـد هنـاك اختالفـات جوهريـة فيمـا بـني  - ٧١
اخليـارات الثالثـة للخطـــة الرئيســية لألصــول الرأمساليــة. وفــروق التكــاليف ترجــع إىل عــامل 
الوقـت، الـذي يؤثـر يف تكـاليف التشـــييد، ومطلــب احلــيز املؤقــت وتكلفتــه، والوفــورات يف 
تكاليف الطاقة. ومن اجلدير باملالحظة أن اجلدول ٢ يشمل تكاليف اإلضافـات والتحسـينات 
املوصـى ـا (انظـر الفقـرات ٤٥ إىل٥٠ أعـاله) الـيت اقـترح األمـني العـام تنفيذهـا كجـــزء مــن 

اخلطة. 
ـــر.  وكنقطـة مرجعيـة، درس األمـني العـام مسـألة بنـاء مرفـق جديـد متامـا يف موقـع املق - ٧٢
وتقدر تكاليف البناء اجلديد، باملعايري اجلديدة املعتادة املستخدمة يف توفـري حـيز املكـاتب مببلـغ 
٩٦٧ مليــون دوالر، يف حــني تقــدر تكلفــة هــدم اهليــاكل مببلــغ ٢٥ مليــون دوالر. وتقـــدر 
تكاليف نقل حنو ٢٠٠ ٤ موظف يعملون يف مباين املقر إىل أماكن جديـدة بـالقرب مـن املقـر 
ملدة ثـــــــالث ســنوات أو أكـــثر مببلـغ ٢١٨ مليـون دوالر. وتبلـغ التكلفـة التقديريـة اإلمجاليـة 
ـــة مجيــع االجتماعــات  ٢١٠ ١ ماليـني دوالر. وال يشـمل ذلـك التقديـر تكلفـة انعقـاد وخدم

بعيدا عن موقع املقر ملدة ثالث إىل مخس سنوات، وتعطل العمليات املعتادة نتيجة ذلك. 
وإمجاال، فقد وضعت اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية لعالج أوجـه القصـور القائمـة  - ٧٣
اخلطرية اليت بـاتت تشـوب املرافـق احلاليـة يف مقـر األمـم املتحـدة. وقـد درسـت ثـالث فـترات 
زمنية لتنفيذ اخلطة. واسـتنادا إىل عوامـل التكلفـة واالعتبـارات التنفيذيـة، يوصـي األمـني العـام 

بتنفيذ خطة مدا ست سنوات. 
ويف الفقـرات ٧٥ إىل ٨٨ أدنـــاه تــرد معاجلــة مصــادر التمويــل املتاحــة أمــام الــدول  - ٧٤
ـــل املتصلــة ــا  األعضـاء لتغطيـة تكـاليف اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة وخيـارات التموي

ومسألة االقتراض التجاري. 
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مصادر التمويل وخيارات التمويل واالقتراض التجاري  رابعا -  
مصادر التمويل   ألف -

هناك ثالثة مصادر ممكنة للتمويـل مـن أجـل توفـري تكـاليف اخلطـة: األنصبـة اخلاصـة؛  - ٧٥
وامليزانية الربناجمية والتربعات النقدية أو العينية من مصادر عامة وخاصة. 

 
خيارات التمويل   باء -

عنـد النظـر يف مسـألة خيـارات التمويـل بكـل أمهيتـها مـن أجـل تلبيـة تكـــاليف اخلطــة  - ٧٦
الرئيسية لألصول الرأمساليـة، قـد ترغـب الـدول األعضـاء يف اإلحاطـة علمـا بعـزم األمـني العـام 
إنشاء فريق خرباء استشاري مخاسي للتمويل مؤلف من خرباء يف التمويـل وشـخصيات رفيعـة 
ـــة وعلــى حتديــد املصــادر  ملسـاعدته علـى تـدارس واستكشـاف مجيـع خيـارات التمويـل املمكن

احملتملة للتربعات. 
ـــية املذكــورة أعــاله،  ويف ضـوء ضخامـة اإلنفـاق املـايل املطلـوب لتنفيـذ اخلطـة الرئيس - ٧٧
باإلضافة إىل خيار �املدفوعـات النقديـة�، درس األمـني العـام ثالثـة خيـارات لــ �املدفوعـات 
املؤجلة� اليت تكفل استهالك التكاليف على مدى فترة ٢٥ عاما من أجل الربط بني النفقـات 

النقدية السنوية وبني طول األجل الذي تستغرقه عملية التجديد املقرر تنفيذها. 
 

خيار املدفوعات النقدية 
خيار املدفوعات النقدية القائم على أساس تطبيق حصـة خاصـة تدفـع مـرة واحـدة أو  - ٧٨
على سنوات متعددة، سيكون أبسط ج لتلبية تكاليف اخلطـة الرئيسـية. ومـع ذلـك فلسـوف 
يقتضي األمر نفقات مالية تدفع مقدما ومببالغ كبرية نسبيا مـن الـدول األعضـاء. وعلـى سـبيل 
املثـال فـإن النفقـات املاليـة ملـدة اخلطـة علـى سـت سـنوات ســـتبلغ ١٧٤ مليــون دوالر للســنة 
األوىل لفترة التشييد و ١٧٤ مليون دوالر للسنة الثانيـــة و ١٧٤ مليـون دوالر للسـنة الثالثــــة 
و ١٦١ مليـون دوالر للســـنة الرابعــة و ١٣٥ مليــون دوالر للســنة اخلامســة مث ١٠١ مليــون 
ـــال (ومنــها مثــال  دوالر للسـنة السادسـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، ونظـرا للحاجـة إىل أداء األعم
تصميم التشييد) وتكبد تكاليف ذات صلـة باخلطـة قبيـل البـدء الفعلـي يف عمليـة التشـييد الـيت 
سوف تقتضيها اخلطة الرئيسية بصرف النظر عن أمد استمرارها، فلسـوف يتـم إصـدار حصـة 
تصـل إىل مبلـغ ٤٥ مليـون دوالر قبـل سـنتني مـن بـدء التشـييد وكذلـك خـالل فـترة التشـــييد 

الفعلية. 
ويعرض اجلدول ٣ منط السداد واإلنفاق يف إطار خيار املدفوعات النقديـة، شـامال يف  - ٧٩
ذلك تكاليف فترة ما قبل اإلنشاء مث خالل فترة اإلنشاء يف ظل خطة السـت سـنوات. وجتـدر 
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ـــدوق  مالحظـة أن احلسـابات ال تشـمل إيـرادات الفـائدة املتحصلـة علـى املبـالغ املودعـة يف صن
تشـييد سـيتم إنشـاؤه ألغـراض اخلطـة علـى أن يسـتمر العمـل بـه حلـني انتـهاء التنفيـذ الكــامل. 
وسـوف تسـتخدم إيـرادات الفـائدة خلفـض مبلـغ مدفوعـات األنصبـة السـنوية الالزمـة للخطـــة 

املذكورة. 
 

اجلدول ٣ 
منط السداد واإلنفاق: خيار املدفوعات النقدية 

(ماليني دوالرات الواليات املتحدة) 
 

السنة(أ)  
اموع٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ -١ -٢  

٩٦٤(ج) ١٠١ ١٣٥ ١٦١ ١٧٤ ١٧٤ ١٧٤ ٣٧ ٨ املدفوعات الواردة(ب) 
الرصيــــد مــــــن الســـــنة 

 صفر صفر صفر ٣٦ ٦٤,٥ صفر صفر صفر السابقة 
٤٥       ٣٧ ٨ نفقات ما قبل التشييد 

٩١٩ ١٠١ ١٣٥ ١٦١ ٢١٠ ٢٠٢,٥ ١٠٩,٥   نفقات التشييد 
صفر صفرصفرصفر صفر ٣٦ ٦٤,٥ صفرصفر رصيد آخر السنة   

فترة التشييد ست سـنوات وفـترة السـداد هـي ٨ سـنوات وعليـه فالسـنتان –٢ و- ١ مهـا سـنتا مـا قبـل  (أ)
التشييد أما بدء التشييد فهو السنة ١. 

مبا يف ذلك مبلغ الـ ٨ ماليني دوالر من احلصة اخلاصة املقررة وقـد طلـب األمـني العـام املوافقـة عليـه يف  (ب)
الفقرة ٩٦. 

من واقع احتياجات الكلفة اإلمجالية الرأمسالية البالغة ٩٤٦ مليون دوالر، سيقتضي األمر حنو ٤٥ مليون  (ج)
دوالر لنفقات مــا قبـل التشـييد املتكبـدة يف السـنتني (السـنة – ٢ والسـنة – ١) قبيـل بـدء التشـييد. كمـا 

يقتضي األمر متويال يتاح قبل تكبد نفقات التشييد.   
خيارات املدفوعات املؤجلة 

مت تدارس ثالثة خيارات للمدفوعات املؤجلة. فخيـار املدفوعـات املؤجلـة األول يقـوم  - ٨٠
ــالغ  علـى أسـاس إمكانيـة أن تقـدم الـدول األعضـاء قروضـا معفـاة مـن الفـائدة لتغطـي مجيـع مب
التكاليف الرأمسالية املطلوبة. ويف ظل هذا اخليـار سـوف تظـل احتياجـات التكـاليف الرأمساليـة 
اإلمجاليـة للخطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة املنفـذة علـى ٦ ســـنوات يف حــدود مبلــغ ٩٦٤ 
مليون دوالر، فيما تكون مدفوعات خدمة الدين السنوية على مــدى الــ ٢٥ سـنة هـي ٣٨,٦ 
مليون دوالر. وملا كانت القروض معفاة من الفـائدة يف ظـل هـذا اخليـار فلـن تـترتب تكـاليف 

للفوائد. 
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أما خيار املدفوعات املؤجلة الثاين فهو االقتراض من مصـادر جتاريـة خارجيـة بأسـعار  - ٨١
الفائدة بالسوق عن املبلغ املطلوب للتكاليف الرأمسالية الكاملـة وهـو ٩٦٤ مليـون دوالر. ويف 
ظل اخليار الثاين للمدفوعات املؤجلة، تقدر املدفوعات السنوية خلدمة الديون علـى مـدار فـترة 
الـ ٢٥ سنة بنحو ٧٦,٨ مليـون دوالر بكلفـة إمجاليـة تبلـغ ٩٢١ ١ مليـون دوالر. أمـا صـايف 
تكاليف الفائدة يف ظل اخليار الثاين للمدفوعات املؤجلة فسوف يصـل إىل مبلـغ إمجاليـه ٩٥٧ 

مليون دوالر. 
وينطلق خيار املدفوعات املؤجلة الثالث من إمكانية إتاحـة قـروض معفـاة مـن الفـائدة  - ٨٢
عن جزء فقط من احتياجات التكلفة الرأمسالية اإلمجالية البالغـة ٩٦٤ مليـون دوالر، فيمـا يتـم 
احلصول على باقي االحتياجات باالقتراض من مصادر خارجية. أما مدفوعات خدمـة الديـون 
السنوية على مدار فترة الـ ٢٥ سنة يف ظـل هـذا اخليـار فسـوف تتبـاين حسـب مبلـغ القـروض 
املعفاة من الفـائدة املتـاح، بـني ٣٨,٦ مليـون دوالر و ٧٦,٨ مليـون دوالر. وسـوف يـتراوح 
صافـــي تكاليف الفائــــدة بني صفـر و ٩٥٧ مليـون دوالر وهـو مـا يتوقـف مـرة أخـرى علـى 

املبلغ الوارد من القروض املعفاة من الفائدة. 
وعند النظر يف خيار املدفوعات املؤجلـة الثـالث، ينبغـي أن توضـع يف االعتبـار الكلفـة  - ٨٣
اإلمجاليـة للخطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة الـيت تسـتغرق سـت سـنوات باملقارنـة مـع النـهج 
القائم على رد الفعل. وكما لوحظ أعـاله فالكلفـة اإلمجاليـة لنـهج رد الفعـل علـى مـدار فـترة 
الــ ٢٥ سـنة سـتبلغ ٦٤٤ ١ مليـون دوالر مبـا يف ذلـك التكـاليف الرأمساليـة وتكـاليف الطاقــة. 
وعلى النقيض من ذلك، فإن الكلفة اإلمجالية خلطة الست سـنوات الرئيسـية سـتكون ٢٩٠ ١ 
ــة.  مليـون دوالر مبـا يف ذلـك التكـاليف الرأمساليـة وتكـاليف الطاقـة وتكـاليف املسـاحات املؤقت
ومن مث سيؤدي تنفيـذ اخلطـة السداسـية املذكـورة أعـاله إىل �وفـورات� تتحقـق علـى شـكل 
تكـاليف يتـم جتنبـها وتصـل إىل ٣٥٤ مليـون دوالر وهـو مـا ميكـن اسـتخدامه لدعـم تكـــاليف 

مدفوعات الفائدة املرتبطة باالقتراض من مصادر خارجية. 
وعلـى سـبيل املثـال ميكـن اسـتخدام مبلـغ الــ ٣٥٤ مليـون دوالر لدعـم قـرض جتــاري  - ٨٤
مببلغ ٤٨٠ مليون دوالر يتـم مجعـه مـن خـالل إصـدار سـندات بينمـا االحتياجـات الباقيـة مـن 
التكـاليف الرأمساليـة البالغـة ٤٨٤ مليـون دوالر ميكـن تأمينـها علـى شـكل قـروض معفـــاة مــن 
الفائدة من الدول األعضاء. وستبلغ مدفوعات خدمة الديون السنوية يف ظـل هـذا املثـال علـى 
مـدى فـترة الــ ٢٥ سـنة ٥١,٥ مليـون دوالر باملقارنـة مـع ٣٨,٦ مليـون دوالر يف ظـل خيــار 
املدفوعـات املؤجلـة األول ومبلـغ ٧٦,٨ مليـون دوالر يف ظـل اخليــار الثــاين. أمــا املدفوعــات 
اإلمجاليـة للخدمـة السـنوية للديـون فسـتصل إىل ٢٨٨ ١ مليـون دوالر، شـاملة يف ذلــك ٩٦٤ 
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مليون دوالر كمبلغ أصلي و ٣٢٤ مليون دوالر صايف هي تكاليف الفوائـد. وعندمـا يضـاف 
إىل جمموع تكاليف الطاقة املقدر مببلغ ٣٢٦ مليون دوالر على مدار فترة الـ ٢٥ سـنة اسـتنادا 
إىل تنفيذ اخلطة الرئيسية السداسية، فإن إمجايل تكاليف اخلطة املذكورة، مبـا يف ذلـك تكـاليف 
رأس املـال والفـائدة والطاقـة علـى مـدى فـترة الــ ٢٥ ســـنة تصــل إىل ٦١٤ ١ مليــون دوالر. 
وهذا يقارن بالتكاليف اإلمجالية املقدرة على مدار الفترة نفسها يف إطار ـج رد الفعـل وتبلـغ 

٦٤٤ ١ مليون دوالر (انظر اجلدول ٢). 
ويعـرض الشـكل الثـاين مقارنـة للنفقـات بـني ــج رد الفعــل وبــني اخلطــة السداســية  - ٨٥
الرئيسية لألصول الرأمسالية علـى مـدى ٢٥ عامـا. وتسـتند نفقـات اخلطـة السداسـية إىل خيـار 
املدفوعات املؤجلة الثالث (انظر الفقـرة ٨٢ أعـاله) حيـث تتلقـى املنظمـة ٤٨٤ مليـون دوالر 
على شكل قروض معفاة من الفائدة من الـدول األعضـاء و ٤٨٠ مليـون دوالر يتـم اقتراضـها 
جتاريا من خالل إصدار سندات تتـواله األمـم املتحـدة. أمـا النفقـات السـنوية لنـهج رد الفعـل 
وأيضا للخطة الرئيسية السداسية السنوات فتشـمل تكـاليف الطاقـة. وتعـد التكـاليف اإلمجاليـة 
املقدرة لنهج رد الفعل (٦٤٤ ١ مليون دوالر) وتكاليف اخلطة السداسـية الرئيسـية (٦١٤ ١ 
مليون دوالر) على مدار فترة الـ ٢٥ عاما هي نفسها تقريبا ولكـن أمنـاط اإلنفـاق السـنوي يف 

ظل اخلطة الرئيسية السداسية وج رد الفعل ختتلف اختالفا واسعا. 
 

الشكل الثاين   
 مقارنة النفقات بني ج رد الفعل واخلطة الرئيسية السداسية لألصول الرأمسالية 

ج رد الفعل 
اخلطة الرئيسية 

لألصول الرأمسالية 

السنة 
ماليني الدوالرات 
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االقتراض التجاري   جيم -
استعانت األمانة العامة باستشاري مايل إلسداء املشورة إليها بشأن اإلمكانيـة العمليـة  - ٨٦
لالقتراض التجاري. وقد جرى تـدارس جـا عديـدة حمتملـة مبـا يف ذلـك قـروض مـن مصـادر 
خارجية بضمان الدول األعضاء مقابل أصول املنظمـة وكذلـك طـرح سـندات جتاريـة. إال أن 
إمكانية أن تقوم الدول األعضـاء بـدور الضـامن لقـرض جتـاري حتصـل عليـه املنظمـة رئـي أـا 
إمكانية غري عملية وكذلك احلال بالنسبة إىل إمكانية االقـتراض مقـابل أصـول األمـم املتحـدة، 
وذلـك يف ضـوء الوضـع اخلـاص للمنظمـة نفسـها. وعليـه، فالدراسـة الـيت جـــرت تشــري إىل أن 
النهج العملي الوحيد هو قيـام األمـم املتحـدة بطـرح سـندات شـريطة موافقـة الـدول األعضـاء 
على إنشاء آليات مالية معينة توجه حنو تقدمي ضمانات للمسـتثمرين بشـأن عـائد مـا يوظفونـه 
ـــان  مـن اسـتثمارات. وقـد  اقـترح االستشـاري املـايل نـهجا ميكـن اتباعـها لتعزيـز مسـتوى ائتم
سندات األمم املتحـدة وتفضـي إىل اعتبـار ديوـا مبثابـة الـتزام �شـبه سـيادي� ومـن مث تقليـل 
الكلفة اإلمجالية لالقتراض. ولكي تعامل الديون بوصفها التزاما �شبه سيادي� سـوف يتعـني 
على املنظمة أن توافق على أن تكون خدمة الديون هـي �الـتزام أول� علـى أسـاس جزئـي يف 

مقابل إيراد أنصبة امليزانية العادية. 
وقـد ترغـب الـدول األعضـاء يف أن حتيـط علمـا بـأن هنـــاك ســوابق، ســواء للقــروض  - ٨٧
املعفاة من الفوائد أو لالقتراض اخلارجي. فثمـة قـرض معفـى مـن الفـائدة وصـل إىل مبلـغ ٦٥ 
ـــه مــن احلكومــة املضيفــة  مليـون دوالر مت سـداده علـى مـدار فـترة ٣١ عامـا ومت احلصـول علي
لتمويل عمليات تشييد وتأثيث موقع املقـر طبقـا التفـاق املقـر املـؤرخ حزيـران/يونيـه ١٩٤٧. 
ـــد خولــت اجلمعيــة العامــة ســنة ١٩٦١ األمــني العــام  وفيمـا يتعلـق بـاالقتراض اخلـارجي، فق
بإصدار سندات على فترة ٢٥ عاما تصل قيمتها إىل ٢٠٠ مليــون دوالر وتطـرح علـى الـدول 
األعضـاء يف األمـم املتحـدة واألعضـاء يف الوكـاالت املتخصصـــة ويف الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــــات الـــيت ال  الذريــة وعلــى مؤسســاا الرمسيــة وتطــرح كذلــك علــى املؤسســات أو اجلمعي
تسـتهدف الربـح (انظـر قـــرار اجلمعيــة العامــة ١٧٣٩ (د – ١٦) املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ 
ديسـمرب ١٩٦١) ولغـرض طـرح سـندات لألمـــم املتحــدة لتمويــل اخلطــة الرئيســية لألصــول 
الرأمسالية ال يوصى بتقييد جمموعة املشترين احملتملني للسندات على حنو مـا سـبق وأن تقـرر يف 

عام ١٩٦١. 
ويرد يف املرفق مذكرة تفسريية مفصلة عن االقتراض من مصادر جتارية خارجية.  - ٨٨
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التربعات   خامسا –

من املفــترض أنـه يف ضـوء الطـابع احلكومـي الـدويل لألمـم املتحـدة فـإن معظـم، إن مل  - ٨٩
يكن، مجيع احتياجات التمويـل للخطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة سـوف يتـأتى مـن الـدول 
األعضـاء. ومـن املمكـن أن تعمـل املنظمـة علـــى تــأمني جــزء مــن التمويــل الــالزم مــن واقــع 
التربعـات الـيت تـأيت سـواء مـن الـدول األعضـاء أو مـن مصـادر عامـــة أو خاصــة. ومثــل هــذه 
التربعات سوف تصلح إىل حد ما يف ختفيف عبء التمويل للخطة الرئيسية عن كاهل الـدول 
ــــا إىل حـــد نســـيب يف ظـــل مجيـــع  األعضــاء. ولكــن ألن أثــر التربعــات ســوف يكــون ثانوي

االحتماالت، فإنه مل يؤخذ يف االعتبار ضمن أي من خيارات التمويل املوضحة أعاله. 
 

اخلالصة   سادسا :
ينبغي ملرفق مقر األمم املتحدة أن يكفل أسباب السـالمة وأن يكـون خاليـا مـن املـواد  - ٩٠
اخلطرة وأن تكفل سالمته من الناحية البيئية وأن يتاح الدخول إليه بالنسبة جلميع األشـخاص. 
كما ينبغي أن يكون تشغيله فعاال من حيث التكاليف. على أن مواصلة اتبـاع النـهج املعمـول 
به حاليا مل يعد ببساطة خيارا ممكن االسـتمرار ألنـه ال يلـيب االحتياجـات األساسـية املطروحـة 
وال مصاحل الوفود أو املوظفني فضال عن جمموعة من مستخدمني آخرين مع املقر كـي يتـاح 
هلم مرافق مناسبة وحديثة مبا يتيح للمنظمة االضطالع بأعماهلا يف األلفية اجلديـدة. وباإلضافـة 
ـــاليف علــى مــدى  إىل ذلـك فليـس مـن املعقـول أن يتـم تكبـد ٦٤٤ ١ مليـون دوالر مـن التك
الـ ٢٥ عاما القادمة يف ظل ج رد الفعل حيث لن ينجم عن ذلك إال أن تظل املنظمـة تواجـه 
نفـس العيـوب يف مبانيـها ومرافقـها بينمـا تنطـوي مجيـع النـهج األخـرى الـيت مت تدارسـها علــى 
كلفـة أقـل للمنظمـة فيمـا تزودهـا مبرفـق أحـدث وأفضـل بكثـري ملقرهـا. ويف رأي األمـني العـام 
فثمة مربر منطقي واضح لكي متضي الدول األعضـاء قدمـا يف تنفيـذ اخلطـة الرئيسـية لألصـول 

الرأمسالية. 
ويوصي األمني العام الدول األعضاء بأن تؤيـد مـن حيـث املبـدأ اقتراحـه بتنفيـذ خطـة  - ٩١
رئيسية لألصول الرأمسالية سداسية السنوات، وأن تأذن له مبواصلة استكشـاف مجيـع خيـارات 
التمويل املمكنة لتلبية احتياجات اخلطـة املذكـورة، شـاملة يف ذلـك قروضـا معفـاة مـن الفـائدة 
واقتراضـا جتاريـا وتربعـات وخمططـا السـتهالك احتياجـات التكـاليف الرأمساليـة علـى فــترة ٢٥ 
عاما دون أن يقتصر األمـر علـى تلـك اخليـارات وحدهـا. ومبـا أن االقـتراض التجـاري سـوف 
يزيد إىل حد كبــري تكـاليف املشـروع اإلمجاليـة، يوصـي األمـني العـام الـدول األعضـاء كذلـك 
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بالنظر يف أن تقدم حسب طاقتها، قروضا معفاة من الفائدة حىت تظل تكاليف اخلطة الرئيسـية 
منخفضة قدر اإلمكان. 

اإلجراءات املطلوبة   سابعا –
من أجل املضي قدما يف اإلجراءات العديدة الـيت ينبغـي اختاذهـا بصـورة متوازيـة فيمـا  -٩٢
يتعلق باخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية ينبغي أوال تطوير نطاق العمل بـالتفصيل مـع االتفـاق 
عليه بدقة مبا يكفل جتنب إضفاء تغيريات مرحلية يف التشييد من شأا أن يـترتب عليـها نتـائج 
ماليـة. ومطلـوب ثانيـا اختـاذ قـرار يف أقـرب وقـت ممكـن بشـأن املسـألة الدقيقـة املتعلقـة بــاحليز 
املؤقت مبا يتيـح إجـراءات مواكبـة يتـم اختاذهـا فـورا لوضـع أفضـل االسـتراتيجيات فعاليـة مـن 
حيث التكاليف يف هـذا اـال؛ وثالثـا مطلـوب اختـاذ قـرارات بشـأن النـهج الـذي سـيصار إىل 

اتباعه من جانب الدول األعضاء لتمويل تكاليف اخلطة الرئيسية لألصول الرأمسالية. 
ـــل  علـى أن هـذه اإلجـراءات تقتضـي مبـادرات داعمـة. ومـن أجـل تطويـر نطـاق العم - ٩٣
بالتفصيل، ال بد من اختيار األفرقة اهلندسية واملعمارية مـن خـالل عـروض تنافسـية مـع وضـع 
تصميم منظم للخطة الرئيسية. ومن املتصور اختيار ثالثة أفرقة معمارية وهندسـية علـى النحـو 
التايل: فريق للبنية األساسية من أجل األعمـال املبكـرة لتحديـث مرافـق املبـىن، وفريـق للتشـييد 
والبناء من أجل أعمال التجديد مث فريق منفصل ملبىن معـهد األمـم املتحـدة للتدريـب والبحـث 

ورمبا يكون له خمطط زمين ألعماله مبا خيتلف عن سائر مباين املقر. 
ويف معرض اختاذ القرارات احلساسة املتعلقـة بـاحليز املؤقـت وبتمويـل اخلطـة الرئيسـية  - ٩٤
لألصول الرأمسالية سـيقتضي األمـر إجـراء اتصـاالت مـع القطاعـات التجاريـة واحلكوميـة. ويف 
ضوء القرارات ذات الصلة الالزم أن تتخذها الدول األعضاء، يعتزم األمني العـام التشـاور مـع 
الفريق االستشاري من أجل الوصول ـذا املشـروع ذي األمهيـة احليويـة إىل مرحلـة النضـوج. 
وميكـن لألفـراد مـن خـارج األمـــم املتحــدة الذيــن تتوافــر لديــهم خــربات يف قضايــا التمويــل 
والتشييد أن يسدوا مسامهات قيمة جتاه جناح تنفيـذ اخلطـة املذكـورة. ومـن مث جيـري التشـاور 
معــهم فيمــا يتعلــق خبــربات كــل منــهم عنــد االقتضــاء مــن جــانب األمــني العــــام والفريـــق 

االستشاري. 
ولدى إجناز تصميم ختطيطي مفصل، سيتم وضع جدول تنفيذ شامل للخطة الرئيسـية  - ٩٥

لألصول الرأمسالية. 
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وعليه يوصي األمني العام اجلمعية العامة أن تقوم مبا يلي بعد النظر يف هذا التقرير:  - ٩٦
أن تؤيد من حيـث املبـدأ توصيـة األمـني العـام بتنفيـذ خطـة رئيسـية لألصـول  (أ)

الرأمسالية سداسية السنوات؛ 
أن توافـق علـى حصـة خاصـة مقـررة مببلـغ ٨ مليـــون دوالر لتغطيــة تكــاليف  (ب)
التصميـم التخطيطـي األويل للخطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة مبـا يف ذلـك احتياجـات احلــيز 

املؤقت مبا يكفل أساسا تفصيليا لتنفيذها؛ 
أن تطلب إىل األمني العام مواصلة استكشاف مجيع خيارات التمويـل لسـداد  (ج)
تكاليف اخلطة وهو ما يشمل، دون أن يستبعد، استهالك التكاليف على مدى فترة ٢٥ عامـا 

بدعم من جانب الفريق االستشاري؛ 
أن تطلب إىل األمني العام أن يقدم يف موعد ال يتجـاوز سـنة ٢٠٠١ جـدوال  (د)
شـامال للتنفيـذ ونظامـا لتمويـل اخلطـة الرئيسـية لألصـول الرأمساليـة مـن أجـــل موافقــة اجلمعيــة 

العامة. 
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  املرفق 
 مذكرة تفسريية بشأن االقتراض التجاري من مصادر خارجية 

االحتماالت املتعلقة باالقتراض التجاري اخلارجي  ألف -
بحثت سالمة االقتراض التجاري اخلارجي مبساعدة خبري استشـاري مـايل. وطُرحـت  - ١
للدراسة احتماالت عديدة تتضمن القـروض الـيت تضمنـها الـدول األعضـاء واالقـتراض مقـابل 
ـــال األول غــري عملــي، إذ يتطلــب قيــام  أصـول املنظمـة وطـرح السـندات. وارتئـي أن االحتم
الدول األعضاء منفردة بالعمل كجهات ضامنة قانونيـة لقـرض ممنـوح للمنظمـة. وكـان النظـر 
إىل االحتمال الثاين، وهو االقـتراض اخلـارجي مقـابل أصـول املنظمـة، علـى أنـه ليـس احتمـاال 
سليما يف ضوء الوضع اخلاص الذي حتظـى بـه األمـم املتحـدة يف إطـار اتفاقيـة امتيـازات األمـم 
املتحدة وحصاناا. مث اعترب االحتمال الثالث، الـذي يتعلـق بتقـدمي السـندات، احتمـاال سـليما 

لألسباب املبينة أدناه. 
 

طرح السندات  باء -
ميثل طرح السندات التزاما خطيا من جانب اجلهة املصدرة هلـا بسـداد قـرض يف إطـار  - ٢
شـروط بعينـها تتضمـن فـترة السـنوات الالزمـة للسـداد ومعـدل الفـائدة الـيت ستحتسـب علـــى 

القرض. 
 

اآلليات املالية املرتبطة بتقدمي السندات  جيم -
من أجل متكني املنظمة من طرح السـندات يف أسـواق رأس املـال، يلـزم اتفـاق الـدول  - ٣
األعضاء على وضع آليات مالية ترمي إىل طمأنة املستثمرين (أي حـاملي األسـهم) علـى عـائد 
ـــدمي مدفوعــات  اسـتثمارام. وتتضمـن اآلليـة الرئيسـية الـيت سـتوضع قيـام الـدول األعضـاء بتق
أنصبتها املقررة مباشرة إىل وكيل للسندات، وهـو عـادة مؤسسـة ماليـة كبـرية، مث تـأذن األمـم 
املتحـدة هلـذا الوكيـل أن يعمـل علـى �جتنيـب� نسـبة معينـة مـن املدفوعـات مـن أجـل هـــدف 
واحد، وهو الوفاء بسداد خدمة الدين السنوية الالزمة (رأس املال األصلـي والفـائدة) يف إطـار 
تقدمي السندات. ومبجرد التوصل إىل املبلغ الالزم لسداد خدمة الدين هذه، يكَّف الوكيل عـن 
جتنيب أي جزء من مدفوعات األنصبة املقررة، مما سيوجه بالكـامل إىل امليزانيـة العاديـة لألمـم 
املتحـدة. ويف مجيــع األحــوال يقيــد حلســاب الــدول األعضــاء املبلــغ الكــامل املقــدم لوكيــل 

السندات، بصرف النظر عن اجلزء املخصص ألغراض خدمة الدين. 
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تغطية خدمة الدين وفائدة السندات  دال -

توجـد يف أسـواق رأس املـال معـدالت فــائدة أكــثر اخنفاضــا علــى القــروض بالنســبة  - ٤
للمقترضني الذين تتوفر لديهم �تغطية خلدمة الدين� واسعة النطـاق، ويتـم تعريفـها علـى أـا 
اإليرادات اإلمجالية املتعلقة خبدمة الدين بوصفها نسبة مئويـة مـن خدمـة الديـن املطلوبـة. ومـن 
شأن توافر تغطيـة واسـعة النطـاق خلدمـة الديـن أن يقلـل مـن املخـاطرة املاليـة الـيت يتعـرض هلـا 

املستثمرون، كما أنه يفضي إىل تكاليف أقل لالقتراض بالنسبة للمقترض. 
وميكن يئة تغطية واسعة النطاق خلدمة الديـن، فيمـا يتصـل بسـندات األمـم املتحـدة،  - ٥
من خالل السماح لوكيل السندات بأن يضع جانبا نسبة أعلى من النسـبة املطلوبـة ملدفوعـات 
األقساط املقدمة من الدول األعضاء لتمكني الوكيل من حتصيل إمجايل متطلبات خدمـة الديـن 
ــــر �محايـــة احتياطيـــة�  الســنوية علــى حنــو معجــل. ومثــل هــذا الــترتيب مــن شــأنه أن يوف
للمستثمرين من حاالت اهلبوط احملتملـة واملفاجئـة يف التدفـق املنتظـر لإليـرادات املتاحـة خلدمـة 
الديـن. ومبجـرد تلبيـة إمجـايل املبـالغ املطلوبـة خلدمـة الديـــن الســنوية، توجــه كافــة مدفوعــات 
األنصبة املقررة اليت ترد للوكيل بكاملها حنـو امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة. ولتحقيـق تغطيـة 
واسعة النطاق خلدمة الدين، ويف ضوء النمط التـارخيي ملدفوعـات األنصبـة املقـررة مـن جـانب 
الدول األعضاء، قد يشترط املستثمرون جتنيب ٢٥٠ يف املائة مـن النسـبة املئويـة خلدمـة الديـن 
ـــررة يف وقــت مبكــر مــن الســنة امليالديــة،  الالزمـة عـادة، وذلـك مـن مدفوعـات األنصبـة املق

مما يتيح بالتايل التوصل كل عام على حنو أسرع إىل إمجايل متطلبات خدمة الدين السنوية. 
وعلى سبيل التوضيح، لو كانت امليزانية السـنوية العاديـة هـي ١٩٨ ١ مليـون دوالر،  - ٦
وجـرت زيادـا مبقـدار ٥٢ مليـون دوالر السـتيعاب خدمـة الديـن خلطـة رأس املـال الرئيســية، 
فإن الدولة العضو، اليت يبلغ نصيبها املقرر من امليزانية العاديـة ١٠ يف املائـة، تسـهم يف امليزانيـة 
ــــون دوالر + ٥٢ مليـــون دوالر = ٢٥٠ ١  العاديــة مببلــغ ١٢٥ مليــون دوالر (١٩٨ ١ ملي
ـــة مــن ٢٥٠ ١ مليــون دوالر = ١٢٥ مليــون دوالر). وســييلغ  مليـون دوالر؛ مث ١٠ يف املائ
النصيب من احلصة املقررة خلدمة دين اخلطة على مسـتوى �خدمـة ديـن اخلطـة املقـررة� ١٠ 
يف املائة من ٥٢ مليـون دوالر، أي ٥,٢ مليـون دوالر. ومـع افـتراض تقـدمي هـذه املسـامهة يف 
وقت مبكر من السنة التقوميية، فإن الدولة العضو اليت يبلـغ نصيبـها املقـرر مـن امليزانيـة العاديـة 
١٠ يف املائة ستجد أن ٢٥٠ يف املائة من خدمة دين اخلطـة قـد احتجـزت لصـاحل خدمـة ديـن 
اخلطة على يــد الوكيـل، ممـا سـيبلغ يف هـذا املثـال ١٣ مليـون دوالر (٢٥٠ يف املائـة مـن ٥,٢ 
مليـون دوالر = ١٣ مليـون دوالر). وقيـام الوكيـل باحتجـــاز نســبة أعلــى مــن االشــتراكات 
املبكرة يف امليزانية العادية سيطمئن حاملي السندات إىل الوفاء مبتطلبات خدمـة الديـن السـنوية 
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علـى حنـو مالئـم التوقيـت. ويف هـذا املثـال، سـتتلقى الدولـة العضـو، عنـد تقـــدمي كــامل مبلــغ 
اشتراكها املقرر، االئتمان الكامل املتعلق باشتراكها يف امليزانيـة العاديـة (١٢٥ مليـون دوالر)، 
وسيحتجز الوكيل ١٣ مليون دوالر، حيث سيقيد هذا املبلغ حلسـاب مدفوعـات خدمـة ديـن 

اخلطة السنوية، مع اإلفراج عن ١١٢ مليون دوالر للميزانية العادية. 
والنتيجـة النهائيـة لتوفـري تغطيـة كافيـة خلدمـة الديـن، بالطريقـة الـوارد وصفـها أعــاله،  - ٧
تتمثــل يف �حتديــد مركــز ائتمــاين� لقــرض األمــم املتحــدة يــتراوح بــني املســتويني املرتفـــع 
ـــتراض. ويــرد أدنــاه وصــف  واملتوسـط، ممـا سـيؤدي بـدوره إىل ختفيـض التكلفـة الشـاملة لالق

لكيفية حتديد املركز االئتماين فيما يتصل بسندات األمم املتحدة. 
 

حتديد املركز االئتماين لسندات األمم املتحدة  هاء –
أي سـندات صـادرة عـن األمـم املتحـدة سـتتعرض للتقييـم مـن جـــانب املشــاركني يف  - ٨
السـوق واملسـتثمرين احملتملـني يف إطـار حتديـد مركزهـا االئتمـاين، وهـو تقييـم رمســـي لألهليــة 
االئتمانيـة للسـندات الصـادرة علـى يـد وكالـة مسـتقلة مـن وكـاالت حتديـد املركـز االئتمــاين. 
وحتديد هذا املركز يف �املستوى االستثماري� يعكس ما تراه وكاالت حتديـد املركـز مـن أن 

احتمال سداد الدين احتمال مرتفع وأن املخاطرة املالية املرتبطة باالستثمار منخفضة. 
ويسـتخدم املسـتثمرون حتديـدات مركـــز االئتمــان هــذه يف تســعري القــروض املتصلــة  - ٩
بالسندات. وكلما كان االقتراض مضمونا، تتزايد احتماالت سداد قـرض املسـتثمر وتتضـاءل 
املخاطرة املرتبطة بتقـدمي القـرض. وعندمـا يقـدم املسـتثمرون قروضـا ذات خمـاطرة أقـل، فـإم 

يتطلبون �بدل خماطرة� أقل أيضا، مما خيفض بالتايل تكلفة االقتراض بالنسبة للمقترض. 
وعند حتديد مركز ائتمـاين لإلصـدار السـندي لألمـم املتحـدة، تعمـد وكـاالت حتديـد  - ١٠
املركـز إىل التركـيز علـى مصـدر واحتمـال سـداد مدفوعـات خدمـة الديـن يف الوقـت املناســب 
وفقـا للشـروط املطبقـة علـى اإلصـدار السـندي. ويتمثـل هـدف األمـم املتحـدة، بشــأن حتديــد 
مركـز االئتمـان، يف إقنـاع وكـاالت حتديـد املركـز مبعاملـة االقـتراض بوصفـه �شـبه ســيادي� 
فيما يتصل بأغراض حتديد مركز االئتمان. وااللتزامات السيادية، مـن قبيـل السـندات، مألوفـة 
ـــرف  يف أسـواق رأس املـال، وهـي دليـل علـى قـوة الطلـب والثقـة مـن جـانب املسـتثمرين. وتع
التزامات بعض املنظمات، مثل البنك الدويل، بأا شبه سيادية من قبل وكاالت حتديـد مركـز 
االئتمان. وكما هو احلال مع البنك الدويل، تشـكِّل مدفوعـات األنصبـة املقـررة مليزانيـة األمـم 
املتحـدة التزامـات مسـتحقة علـى الـدول األعضـاء، ومـن مث فـإن التزامـات األمـم املتحــدة (أي 
إصدارها السندي) قـد ينطبـق عليـها تعريـف �شـبه سـيادي�. وهـذا سـيحقق لألمـم املتحـدة 

ميزة احلصول على مركز ائتماين عاٍل، مما سيؤدي إىل ختفيض تكلفة االقتراض. 



00-5194839

A/55/117

وقد تقوم وكاالت حتديد املركز االئتماين بتقييم األمـم املتحـدة، فيمـا يتعلـق بتحديـد  - ١١
مركزها االئتماين، بناء على املعايري املختلفة التالية: 

هيكل االئتمان والضمان؛  (أ)
حجم العائدات واستقرارها وإمكانية التنبؤ ا وحتصيلها؛  (ب)

محاية مصدر اإليرادات من التعديل؛  (ج)
العناصر اهليكلية (مثل وكيل مالك السندات وتدفقات األموال والتوقيت)؛  (د)

تغطية خدمة الدين؛  (هـ)
مربرات لالقتراض وأمهية املشروع.  (و)

ـــم املتحــدة ميكنــها أن تتوقــع  وقـد ذكـرت إحـدى شـركات اخلـربة االستشـارية املاليـة أن األم
 “A” (مستوى عال جدا، ونوعية رفيعة) وفئـة “A A” حتديدا ملركزها االئتماين يتراوح بني فئة

(مستوى فوق املتوسط). 
وقد ترغب الدول األعضاء يف مالحظـة أن إقبـال املسـتثمرين علـى اإلصـدار السـندي  - ١٢
لألمـم املتحـدة قـد يتعـزز مـن خـالل حتديـد عـدد الـدول األعضـــاء الــيت ســتخضع مدفوعــات 
أنصبتـها املقـررة آلليـة �التجنيـب� الـيت ورد وصفـها يف الفقـرة ٣ أعـاله، ممـا سـيحد ال مـــن، 
جمرد عدد الدول األعضاء الـيت ستسـتخدم مدفوعاـا للوفـاء مبتطلبـات خدمـة الديـن السـنوية، 
بل أيضا من عدد الدول األعضاء اليت يتعني حتليلها من جانب وكاالت حتديد مركز االئتمـان 
من أجل الوقوف على التقييـم االئتمـاين لسـندات األمـم املتحـدة. وسـيؤدي تنفيـذ هـذا النـهج 
بالضرورة إىل استخدام تصنيفات ائتمانية عالية لبعض الدول األعضاء من أجل تعزيز تصنيـف 
املركز االئتماين الشامل لإلصدار السندي لألمم املتحدة، وهذا سيفيد الـدول األعضـاء كافـة، 
حيـث سـيقلل مـن التكلفـة العامـة لالقـتراض. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن إشـراك عـدد أقـل مــن 
الدول األعضاء يف عملية �التجنيب� مـن شـأنه أن ييسـر النظـر يف أي طـرح لسـندات األمـم 
املتحدة من قبل املشاركني يف السوق، إىل جانب أنـه قـد يتبيـن أن إدارة هـذا التقييـم السـندي 
بواسطة وكيل صاحب السندات قد يكون أيسر تنفيذا وأقل تكلفة. وينبغي التشـديد علـى أن 

كافة األنصبة الواردة لوكيل السندات سوف تقيد بالكامل حلساب االشتراكات املقررة. 
 

خدمة الديون السنوية املتساوية  واو -
ميكن هيكلة السندات حبيث تصبح مسـتحقة (أي مطلـوب سـدادها) بعـد ٢٥ عامـا،  - ١٣
وهذا يفضي إىل متطلبات خدمة ديون سنوية متساوية. وعند إصدار السندات، تستثمر األمـم 



4000-51948

A/55/117

املتحـدة عوائـد السـندات يف حســـاب صنــدوق ملشــاريع التعمــري يتــم اســتثماره خــالل فــترة 
التشييد. وستقيد حصائل صندوق التعمري حلساب متطلبات خدمة الدين السـنوية، ممـا سـيقلل 

بالتايل خدمة الدين السنوية الصافية اليت تلبى بواسطة إجراء التجنيب. 
 

االتفاقات الالزمة  زاي -
سيقتضي األمر إبرام اتفاقين فيما يتعلق بأغراض إصدار سندات لألمم املتحدة:  - ١٤

اتفاق بني األمم املتحدة والدول األعضـاء املشـاركة. يطلـب إىل كـل دولـة  (أ)
ـــن اإلقــرار  عضـو مشـاركة يف آليـة �التجنيـب� أن تدخـل يف اتفـاق مـع األمـم املتحـدة يتضم
بإخضاع أنصبتها املقررة هلذه اآللية، مع تقييــد أي مدفوعـات لألنصبـة املقـررة تـرد إىل وكيـل 

السندات، على حنو كامل، حلساب أنصبتها املتعلقة بامليزانية الربناجمية؛ 
اتفاق بني الدول األعضاء املشاركة ووكيل السندات. مـن شـأن أي دولـة  (ب)
عضو ختضع أنصبتها املقررة آللية �التجنيب� أن تدخل يف اتفاق مـع وكيـل السـندات حبيـث 
يتضمـن هـذا االتفـــاق توجيــه أي جــزء مــن مدفوعــات هــذه األنصبــة، الــيت يتلقاهــا وكيــل 

السندات، ال تستخدم يف أغراض �التجنيب� إىل امليزانية العادية لألمم املتحدة. 
 

 


