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 المقترحةالميزانية البرمجية 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة المالية 

 
 

 صندوق العقارات
 
 

 تقرير من المدير العام
 
 

 
اقتراحات المدير العام بـشأن     " متنوعات" تحت فرع    ٢٠٠٧-٢٠٠٦تضم الميزانية البرمجية المقترحة      -١

 .صندوق العقارات في جملة أمور
 
لصحة فيما مـضى والمـشاريع      وتورد الوثيقة الحالية تقارير عن شتى المشاريع التي أقرتها جمعية ا           -٢

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة  تمويلها في االمقترح
 
، الذي أنشئ صندوق العقارات، بموجبه، فإن التمويل مـن صـندوق            ١٤-٢٣ج ص ع  وعمالً بالقرار    -٣

العقارات يجري لشراء األراضي وإنشاء المباني أو توسيعها أو للترميمات والتعديالت الكبـرى فـي مبـاني                 
 تتخذ المقررات إلعادة الصندوق إلى مستواه المكاتب الحالية للمنظمة، ومساكن الموظفين، وبموجب ذلك القرار

ويـشترط  ) اإليـرادات المتنوعـة اليـوم     (الصحة من الدخل الطارئ     أو زيادته باعتمادات تخصصها جمعية      
الحصول على ترخيص محدد من جمعية الصحة الستخدام صندوق العقارات من أجل شراء األراضي وإنشاء               

 .المباني أو توسيعها
 
ير من مباني المنظمة عتيقاً ولم تعد بعض أجزائه تفي بالمعايير المقبولة مـن حيـث                ولقد أصبح الكث   -٤

ومن المزمع أن يتم بحلول نهاية      . األمن والمردودية، وذلك في الغالب بسبب نقص االستثمار مع مرور الوقت          
لحاجـة،   سنوات لجميع المواقع الرئيسية تجـسد ا       ١٠، وضع خطة رئيسية لألصول الرأسمالية مدتها        ٢٠٠٥

إلى الصيانة الروتينية الحالية فحسب، بل ولألعمال الرئيسية الالزمة لإلبقاء على صالحية وأمـن مبـاني                 ال
 .مكاتب المنظمة وسكن الموظفين في برازافيل

 
وقد أصبح من األصعب باطراد، على مدى الثنائيات القليلة الماضية، أن تـؤمن المنظمـة، ضـمن                  -٥

يل من صندوق العقارات، صيانة المباني على النحو المناسـب فـي كـل مواقعهـا                المستوى المتاح من التمو   
ومن المقدر، في هذا الصدد، أنه يتعين توظيف استثمارات إضافية كبرى مع مرور الوقت لـضمان                . الرئيسية
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لتدريجي في تأمين المستوى الكافي من األمن للموظفين العاملين في المكاتب القطرية واإلقليمية وتدارك التقادم ا
 .بعض مباني المنظمة

 
من ِقبل جمعية الصحة والتـي  ويحتوي الملحق على تفاصيل عن مختلف المشاريع التي سبق إقرارها         -٦

 ىوقد كشف إنشاء المبن   . يتم تمويلها في الثنائية الحالية، وكذلك المشاريع المقبلة الممولة من صندوق العقارات           
 اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، والذي تم الترخيص بإشـادته بموجـب            المؤلف من أربعة طوابق في المكتب     

 .، عن ضرورة إعادة تجهيز المباني القائمة حيث إنها ال تلبي معايير السالمة المطلوبـة              ٨-٥٥ج ص ع  القرار  
 . مليون دوالر أمريكي٣‚٤وتقدر تكلفة إعادة تجهيزها بمبلغ 

 
 مليون دوالر أمريكـي مـن       ٧‚٦ المقترح تخصيص مبلغ      فمن ٢٠٠٧-٢٠٠٦أما فيما يتعلق بالثنائية      -٧

وبغية ضمان استكمال التكلفة المترتبة على العمليات التي تـضطلع بهـا            . الميزانية العادية لصندوق العقارات   
، تغطـي فـي إطـار فـرع     ٢٠٠٧-٢٠٠٦المنظمة في مجال العقارات فإن الميزانية البرمجيـة المقترحـة     

وبالتـالي فـإن    . رحات المقدمة والخاصة بالعقارات من جميع المصادر الماليـة        تمويل كل المقت  " المتنوعات"
أمـا أحـدث التكـاليف المقـدرة        . جميع المـصادر الماليـة     التفاصيل الواردة في الملحق تغطي التمويل من      

ـ             لما الالزمة رة يزمع تنفيذه من أعمال صيانة وإصالحات وتوسيع للمباني الحالية وتشييد مبان جديدة فـي الفت
 مليون دوالر أمريكي منها     ٧‚٦ مليون دوالر أمريكي، سيتم تمويل       ١٣‚٥٧ فتبلغ في مجموعها     ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 .من الميزانية العادية كما ذكر آنفاً وتمويل البقية من جميع المصادر المالية
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 .وارد أعالهالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علماً بالتقرير ال -٨
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 الملحق
 

 من صندوق العقارات  حالة المشاريع التي يتم تمويلها حالياً
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦في الثنائية  والمشاريع المقترح تمويلها

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 

٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤ المواصفات المكتب

 شراء المباني وتشييدها :ألف

 فيالت جديدة، مع مـا يتـصل        ١٠شراء وتجديد    اإلقليم األفريقي
 شـقة فـي     ٢٤بذلك من شراء األراضي، وبناء      

مجموعتي شقق والمرافق ذات الصلة، وتأجلـت       
إعادة تجهيز وتوسيع البيـوت الـسكنية الحاليـة         

. ٢٠٠٦حتــى عــام ) ١٤-٥٦ج ص عالقــرار (
ويتوقع أن تظل التكلفة في حدود المبلـغ المقـدر          

 .قاًساب

 ٢ ٥٧٠ 

وقد أعلنت الدعوة لتقديم عروض مـن شـركات          
البناء لتشييد المجمع الجديد من مرافق المؤتمرات       
في دجوي بما في ذلك قاعـة مـؤتمرات تتـسع           

القـرار  ( شخص والمرافق المتممة لها      ٦٠٠ لـ
ويزمع البدء بالعمل في ربيـع      ). ١٤-٥٦ج ص ع  

 .٢٠٠٦ واستكماله في منتصف عام ٢٠٠٥عام 

١ ٩٢٠  

 ربـليم غـإق
 لمحيط الهادئا

؛ تشييد مبنـى مؤلـف مـن        ٢ رقم   ىتوسيع المبن 
القـرار  (أربعة طوابق فـي المكتـب اإلقليمـي         

 وسيتم تنفيذ هذا المشروع علـى       .)٨-٥٥ج ص ع  
مرحلتين تشمل األولى منهما عملية البناء المتوقع       

وقد تجاوزت  . ٢٠٠٥أبريل  / استكمالها في نيسان  
رحلة المبلغ الذي سبق تقديره وهو      تكاليف هذه الم  

 مليون دوالر أمريكي نظراً الزدياد التكلفـة        ٢‚٩
 .الناجمة عن التضخم

٣ ٦٠٠  

 المخصص للمبنى المـشترك بـين       ضتسديد القر  المقر الرئيسي
المنظمة وبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة      

 والبدء في تـشييد     .)٨-٥٥ج ص ع  القرار  (األيدز  
في المقر الرئيسي ويتوقع اسـتكمالها      مبان جديدة   

وينتظر أن تظل التكلفة    . ٢٠٠٦في منتصف عام    
 مليـون   ٦٦في حدود المبلغ المقدر أساساً وهـو        

 .فرنك سويسري

 ١ ٠٠٠ 
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٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤ المواصفات المكتب

 الصيانة :باء

 الحرائـق   ئتصليح وتجديد إمدادات المياه ومطاف     اإلقليم األفريقي
أسـطح المكتـب اإلقليمـي      اعد، وتجديد   والمص

والفيالت والشقق سيتم استكماله بحلول نهاية عام       
وينتظر أن تظل التكلفة ضـمن حـدود        . ٢٠٠٥

 .المبلغ المقدر سابقاً

٦٥٠  

سيبدأ العمـل علـى إصـالح ألـواح األمـاكن            إقليم األمريكتين
يونيو / المخصصة لمرآب السيارات في حزيران    

 تكلفتـه ضـمن حـدود       وينتظر أن تظل  . ٢٠٠٥
 . المبلغ المقدر سابقاً

١٠٠  

          وتجديد ثالث قاعات اجتماعات بما في ذلك مـد
 .٢٠٠٦الكوابل الجديدة المزمع إجراؤه في عام 

 ٥٠٠ 

إقليم جنوب شرق   
 آسيا

سيستكمل استبدال نظام التبريد وتقويته واسـتبدال       
شتى التجهيزات الكهربائية وتركيب مولد جديـد       

ــاء  ــرانللكهرب ــول حزي ــو / بحل . ٢٠٠٥يوني
وسيستكمل استبدال وتحسين نظام مكافحة الحرائق    
وغيرها من الترتيبات األمنية مـع نهايـة عـام          

وستظل تكلفة هذه المشاريع ضمن حدود      . ٢٠٠٥
 .المبالغ المقدرة سابقاً

٥٠٠  

الداخلية في  ويزمع تجديد قاعة المؤتمرات والباحة     
 .٢٠٠٦أوائل عام 

 ٤٠٠ 

 وتجهيز قاعـة االسـتقبال وإيجـاد        تجهيزإعادة   يم األوروبياإلقل
 .فسحات عمل مالئمة

٣٠٠  

إعادة تجهيز المباني الحالية واسـتبدال وتحـسين         
الحرائق وغيره من تـدابير األمـن       نظام مكافحة   

 .والسالمة

 ٧٠٠ 

 إقليم شرق
 المتوسط

  ١٤٥ .تدعيم األمن والسالمة في المكتب اإلقليمي

من والـسالمة فـي مكاتـب ممثلـي         وتدعيم األ  
 .المنظمة

 ٢ ٠٠٠ 
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٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٦-٢٠٠٤ المواصفات المكتب

 ـربيم غـإقل
 المحيط الهادئ

إعادة تجهيز المباني الحالية المتوقـع اسـتكمالها        
 ٣‚٤ بتكلفة تقديرية تبلغ     ٢٠٠٦بحلول نهاية عام    

 .مليون دوالر أمريكي

 ٣ ٤٠٠ 

كتـب اإلقليمـي    تدعيم األمن والسالمة فـي الم      
 .وتحسين المداخل وباحة مواقف السيارات

 ١ ٠٠٠ 

صيانة وتجديد المباني، وقاعة المجلس التنفيـذي        المقر الرئيسي
وأربع قاعات اجتماعات، واستبدال مراجل التدفئة      
المركزية، وتجديـد نظـام التبريـد والـدارات         

 . الرئيسيىالكهربائية في المبن

١ ٠٠٠  

تجديد األخيرة عـن وجـود      وقد كشفت أعمال ال    
في أنابيب التدفئة   ) الصخريالحرير  (توس  ساألسب

والتهوية في المبنى الرئيسي وقطـاع المجلـس         
توس مغلف بطبقة مـن     سوبما أن األسب  . التنفيذي

وسـيتم  . الجص فإنه ال يشكل خطراً صحياً ماثالً      
توس لدى استبدال أنابيب    سإزالة األسب على  عمل  ال

 .٢٠٠٦التدفئة في عام 

 ٢ ٠٠٠ 

 ١٣ ٥٧٠ ٨ ٢١٥المجموع
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