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 (الذي يجمع  صندوق البنية التحتية المقترح
 صندوق العقارات وصندوق تكنولوجيا المعلومات) بين

 
 

  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
 السبعين العالمية الصحة جمعية إلىالمقدم 

 
 
األساس المنطقي القتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية من شأنه  1،حددت األمانة، في معرض تقريرها -1

 أن يجمع صندوق العقارات وصندوق تكنولوجيا المعلومات الحاليين.
 
ورحبت اللجنة باالقتراح الذي من شأنه ترشيد اإلدارة اليومية للصندوقين الحاليين مع اإلبقاء عليهمـا   -2

 ية التحتية.كحسابين فرعيين مستقلين داخل صندوق البن
 
وشددت اللجنة على أهمية حماية أصول المنظمة الطويلة األجل، وأكدت علـى الطـابع الضـروري     -3

 لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
 
وأحاطت اللجنة علماً بإنشاء المجلس العالمي لتكنولوجيا المعلومات كآلية لتصريف شـؤون صـندوق    -4

 تكنولوجيا المعلومات العالمي.
 
وفي سياق استراتيجية التجديد المعتمدة، تم تذكير الدول األعضـاء بأهميـة مشـاركتها فـي اللجنـة       -5

االستشارية للدول األعضاء المعنية باستراتيجية التجديد للتأكد من عملها بكامل طاقتها. وفي هذا الصـدد، لـم   
ثت األمانة علـى تسـريع وتيـرة    تقدم جميع األقاليم ترشيحاتها لألعضاء واألعضاء المناوبين حتى اآلن. وح

 العملية.
 

 التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
 
أحاطت اللجنة علماً بالتقرير، وأوصت، نيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تنظر جمعيـة الصـحة فـي     -6

 التالي: يمشروع المقرر اإلجرائ
 
بصندوق البنية التحتيـة المقتـرح   في التقرير المتعلق السبعون، بعد أن نظرت جمعية الصحة العالمية  

وأحاطت علماً بتقرير لجنـة البرنـامج    1؛(الذي يجمع بين صندوق العقارات وصندوق تكنولوجيا المعلومات)
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مـع مالحظـة    1؛والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم إلى جمعية الصـحة العالميـة السـبعين   
التحتية، التي تشمل االستثمارات في كـل مـن العقـارات وتكنولوجيـا      االحتياجات التمويلية لمتطلبات البنية

؛ وإذ تالحظ ترتيبات التمويل القائمة لصـندوق العقـارات،   70/54ج المعلومات، على النحو المبين في الوثيقة
) 18(69ج ص ع والمقرر اإلجرائـي مباني ال) بشأن المخطط العام لتجديد 2010( 7-63ج ص عللقرار  وفقاً

توفير مبلـغ   ىعل ، الذي ينصأحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيف) بشأن العقارات: 2016(
 قررت أن: مليون دوالر أمريكي كل ثنائية لالحتياجات العقارية، 25قيمته 

 تعتمد تغيير تسمية صندوق العقارات إلى صندوق البنية التحتية؛ )1(

ض الخاصة بصندوق البنية التحتية (صـندوق العقـارات سـابقاً)    تعتمد توسيع نطاق األغرا )2(
لتشمل االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات، بالصيغة التي اعتمدها مجلس تكنولوجيـا المعلومـات،   

) بشـأن صـندوق   1970( 14-23ج ص عباإلضافة إلى األغراض المعتمدة المحددة بموجب القرار 
 ت فرعية مستقلة وإعداد التقارير بشأنها؛العقارات. وسيتم الحفاظ على حسابا

بنهايـة  على األقل مليون دوالر أمريكي  15إلى  ص مبلغ قد يصليتأذن للمدير العام بتخص )3(
كل ثنائية، حسب المتاح، الحتياجات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في إطـار صـندوق البنيـة    

 التحتية.

فرعية مستقلة للحفاظ علـى الفصـل بـين صـندوق      تطلب من المدير العام إنشاء حسابات )4(
 داخل صندوق البنية التحتية؛ تالعقارات وصناديق االستثمار في تكنولوجيا المعلوما

تطلب من المدير العام أن يقدم إلى المجلس التنفيذي في دوراته المقبلة تقريـراً عـن تنفيـذ     )5(
 صندوق البنية التحتية والتمويل الخاص به. مشاريع تكنولوجيا المعلومات والعقارات التي يغطيها
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