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  دة الخطة الرئيسيةومس: صندوق العقارات
  ألصول الرأسماليةل

  
  
  المدير العامتقرير من 

  
  

  معلومات أساسية
  
 صندوق العقارات في دورة المجلس التنفيذي الخامسة عـشرة بعـد   جرت بشأن بندناقشة التي بعد الم   -١

 المجلس في دورته السابعة عـشرة بعـد         إلى المدير العام أن يقدم تقريراً       إلىطلب المجلس التنفيذي     ١ة،المائ
 آلية طويلة األجل    اءوإنشرئيسية لألصول الرأسمالية    عشرية  خطة  تفاصيل   وضع   فيالمائة عن التقدم المحرز     

 علـى   ء أشار فيه، بنـا    ،تقريراً عن التقدم المحرز    ٣حسب هذا الطلب،   وقدم المدير العام     ٢.لتمويل هذه الخطة  
عرض على المجلس التنفيذي في دورته الذي ستنعقد فـي          تُ أنه س  إلىمواصلة العمل الخاص بأساليب التمويل،      

تتعلق بالعمليـات   مستدامة لألصول الرأسمالية    رئيسية   خطة    تفاصيل وثيقة تعرض  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني 
  .العقارية

  
بـأن المنظمـة وجـدت       ٤المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة         وأبلغ المدير العام      -٢

صعوبة مطردة على مدى الثنائيات السابقة في تمويل صيانة المباني على النحو المناسب فـي كـل مواقعهـا                   
 أن من الضروري القيام باستثمار إضافي مـع         إلىوأشارت التقديرات   .  من خالل صندوق العقارات    الرئيسية

  . من األمن للموظفين وإصالح بعض مباني المنظمةلضمان المستوى المناسبمرور الوقت 
  
بت في أي طلب من طلبات الحصول على التمويل من صندوق العقارات            يوقد جرى العرف على أن        -٣

وعالوة على هذا فإن أعمـال الـصيانة        .  دون مقارنة األولويات في جميع المواقع      ، فقط مسوغاته على أساس 
 الموضوعية  أنشطة البرامج  في كثير من األحيان، في أوقات التقشف، هدفاً لخفض التكاليف، وذلك ألن              تصبح

فاق علـى المرافـق أو      ومع هذا فإن المشاكل تظهر عندما ال تجئ بعد فترات خفض اإلن           . تحظى بأولوية أكبر  
 اإلهمال  إلى وقد تتعرض بعض أنواع الصيانة       .اإلنفاق في األحوال العادية    تشهد إنفاقاً أعلى من      فتراتتأجيله  

  . طارئة باهظة التكلفةإصالحات أعطال قد تستلزم إلىمما يؤدي 

                                                            
  ).النص اإلنكليزي(، ١ الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ، المحضر٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥ت مانظر الوثيقة     ١
  ).١٠(١١٥ت مرائي    المقرر اإلج ٢
 . ١١٧/١٨ت م   انظر الوثيقة  ٣
 .١١٥/٤١ت م   انظر الوثيقة  ٤
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 إلـى ض المستخدمين   رعي المنظمة، وقد    تعطيل عمل  على رد الفعل في      اتباع هذا النهج القائم   ويتسبب    -٤
مخاطر غير مقبولة داخل المباني التي لم تعد تفي فيها المعدات والنظم بالمعايير الحديثـة لألمـن والـسالمة                   

  .والبيئة
  
تباع نهج استراتيجي   ، ا ٢٠١٧-٢٠٠٨ ،الرئيسية لألصول الرأسمالية للمنظمة   العشرية  وستتيح الخطة     -٥

 البنيـة التحتيـة   صورة الحتياجات وستعطي الخطة .المادية للمنظمة متكامل حيال إدارة وصيانة البنى التحتية       
. ٢٠١٧-٢٠٠٨ فـي الفتـرة   العالمية للمنظمة من حيث التجديد وأعمال الصيانة الكبرى واإلنـشاء واألمـن             

.  بما يتوافق مع األولويـات الميزنيـة       المشاريع العقارية  إعادة جدولة     عملية وستساعد الخطة أيضاً على إدارة    
، وسيتم وضع األولويات والعمـل علـى        ي تقدير االحتياجات المحلية على ضوء االحتياجات العالمية       سيجرو

. خذة في التغيـر   آل في الطلب، ومن ثم تتحسن استجابة األمانة للمتطلبات ا         تالفي تحقق احتمال الزيادة المفاجئة    
 مع الحفاظ   ، واألغراض التنظيمية  وستساعد الخطة أيضاً على ضمان وفاء المشاريع المعنية بمتطلبات التشغيل         

  .في الوقت نفسه على المردودية
  
المباني التي تشغلها علـى أسـاس تقاسـم          وأ موظفيها في المباني التي تمتلكها       بإيواء المنظمة   وتقوم  -٦

  المـوظفين تفاوتـاً    إيواء وتتفاوت تكاليف    .مجاناً لها الدول األعضاء     تؤجرهاالتكاليف أو تستأجرها تجارياً أو      
  . واألمن والبيئةةوكثيراً ما ال تتناسب مع احتياجات المنظمة من حيث معايير المساحة والسالم، كبيراً

  
أو /  و  موقعاً فقط تمتلك المنظمة مبانيهـا      ١٥ موقعاً هناك    ١٨٨ومن بين مواقع المنظمة البالغ عددها         -٧

 ومن بين المكاتب األخرى، بما في ذلـك         .أراضيها، بما في ذلك المقر الرئيسي وخمسة من المكاتب اإلقليمية         
 مكتبـاً   ٧٣ حكومات الدول المضيفة المعنية      تتيح ، األمم المتحدة وسائر المباني المشتركة لألمم المتحدة       "دور"

  . يتم شغلها على أساس اإليجار أو تقاسم التكاليفمبانٍ مكتب في ١٠٠مجاناً، ويوجد 
  

  يواء التي تنظم ترتيبات اإلالمبادئ اإلرشادية
  
ترتيبات المباني المشتركة لألمم المتحدة، والتي تشجع على الوجـود          إلى   أمكن،   حيثما المنظمة،   وتلجأ  -٨

في بعـض المواقـع تتـيح هـذه         و ؛األمن بصورة أبسط  اللوجستيات وخدمات    داخل البلدان، وتوفير     المجمَّع
جية على أساس تقاسم التكاليف، ومن ثم       كة خار ي وكاالت شر  إلىالترتيبات أيضاً إسناد خدمات اإلدارة والدعم       

  .الموظفيناألولي والمتطلبات الخاصة ب الرأسمالي االستثمارتقل متطلبات 
  
 البلدان المضيفة أفـضل     تتيحهاعد المباني التي    تُ المباني المشتركة لألمم المتحدة      إتاحةوفي حالة عدم      -٩

 ،أعمال الترميم الكبرى، ويتم تجنب تضخم اإليجارات      البدائل، فمع هذا الخيار ال توجد مسؤولية عن الصيانة و         
  . بوجه عاموتكاليف إدارة المباني

  
 يسهل مصروفات رأسمالية، كما أنه      ةوال يستتبع استئجار المباني أية تكلفة للترميم أو التجديد، وال أي            -١٠

ومع ذلك فـإن االسـتئجار    . ورة كلما وحيثما دعت الضر    االنتقال إلى مبانٍ أخرى،    أو إبرام العقود أو      ةالتوسع
.  اإليجارات، األمر الذي جعله أكثر الخيارات تكلفة على مدى عشر سنوات           الحتماالت تضخم يعرض المنظمة   

فرض على تعديل المباني المستأجرة يمكـن أن تمـس بـأمن وسـالمة              تُ ذلك فإن القيود التي      إلىوباإلضافة  
  . الموجودةواألصولالموظفين 
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 عـالي المـردود أو كـان هنـاك          ذلك إال عندما كان     المباني أو شرائها   تشييد   إلىمنظمة  ولم تلجأ ال    -١١
متطلبـات  ويتيح هذا الخيار تصميم المباني أو تعديلها، مع وضع          . يبرره من أسباب تتعلق بالسالمة واألمن      ما

صيانة والترميم، كمـا    بيد أن هذا األمر تترتب عليه تكاليف الشراء وال        .  في الحسبان  األمن، ومتطلبات محددة،  
  .توجد أيضاً مخاطر فقدان المبنى أثناء القالقل المدنية أو الكوارث الطبيعية

  
 مثلما  ١ويقتضي أمن الموظفين والمباني، وهو من أولويات المنظمة، القيام باستثمارات إضافية كبيرة،             -١٢

الرئيـسية لألصـول    العشرية  الخطة   التنفيذي في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، وتضع          سأشار إليه المجل  
المحددة على أساس تقديرات و فيما يتعلق باألمن، ، في الحسبان االحتياجات العقارية٢٠١٧-٢٠٠٨، الرأسمالية

  .للمعايير الدنيا لألمن التشغيلي في األمم المتحدةالمخاطر واألخطار المحلية، ووفقاً 
  

  عقارات المنظمة برمتهاجرد 
  
بالمواقع الرئيسية للمنظمة أجري مسح لعقارات      المعطيات األساسية للخطة فيما يتعلق      من أجل توفير      -١٣

ـ   جرد  قائمة  ونتائج هذا المسح واردة في      . ٢٠٠٦ في عام    المنظمة برمتها   والـذي   ٢ا،عقارات المنظمة برمته
 عامة بشأن مـدى     اًبالمواقع والمباني القائمة في جميع مواقع المنظمة، حقائق وأرقام        يتضمن اآلن، فيما يتعلق     

 إلـى وطبيعة الحيازات العقارية، وحالة الصيانة والعوامل ذات الصلة بالموقع ومؤشرات الصحة والـسالمة،              
  .للمعايير الدنيا لألمن التشغيليجانب المعلومات األساسية عن االمتثال 

  
لتي تتحمل المنظمة تكلفة     موقعاً يبلغ إجمالي عدد المكاتب ا      ١٨٨ومن بين مواقع المنظمة البالغ عددها         -١٤

  . مكتباً، بما فيها المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الستة٨٠ أو جزئياً كلياًصيانتها 
  
-٢٠٠٨لألصـول الرأسـمالية     الرئيسية   من إعداد مسودة الخطة العشرية       األوليةوفي هذه المرحلة      -١٥

 معظم الحاالت أفاد التقييم بأن الحالة العامة        وفي. مكاتب تقييم حالة صيانة مبانيها الخاصة     اللب من    طُ ٢٢٠١٧
  .جيدة أو أفضل من جيدة

  
 أنه سيلزم   إلىوعلى الرغم من الحالة الجيدة التي أفيد بها عن الصيانة فقد أشار نصف المواقع تقريباً                  -١٦

الطالء والصيانة  وتتراوح األعمال المعنية بين     . أو تجديد كبرى  / خالل العامين القادمين القيام بأعمال ترميم و      
 وتركيب الزجاج المضاد للكـسر ونظـم        الجدران واألسوار إقامة  (وبين التحسينات الكبرى ذات الصلة باألمن       

  ).اإلنذار وقاعات األمن
  

  تعريف المؤشرات
  
، والمساعدة على تحديد أولويات المـشاريع        عقارية تقييم الظروف الراهنة لصيانة أي ملكية     أجل  من    -١٧

ستة مؤشرات مختلفة   ويتم تقييم كل مشروع على أساس       .  آلية تستخدم مؤشرات   وضعتالستثمار  التي تتطلب ا  
األمن، والصحة والسالمة، والتدابير االقتصادية والتدابير الخاصة بالكفاءة، والشواغل البيئية، واألخذ           : لألولوية

هذه المؤشرات مجتمعـة لتحديـد أشـد    وعندئذ تستخدم . بالتكنولوجيا واالبتكارات الجديدة، والعوامل المتنوعة 
 االستثمار، أو للمساعدة على تحديد األولويات، وخصوصاً عندما يكون هناك نقـص فـي   إلىالمرافق احتياجاً   

                                                            
 ).النص اإلنكليزي(، ١ الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ، المحضر٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥ت م  انظر الوثيقة  ١
 . تتاح عند الطلب  ٢
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األولوية هـذه    مؤشرات   ٢٠١٧-٢٠٠٨الرئيسية لألصول الرأسمالية    العشرية  الخطة  مسودة  وتشمل  . األموال
المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيسي، وسيجري استعراض المشاريع المشمولة         من   كل ذاتياً، مثلما وضعها     المقيَّمة

 من خالل اإلجراءات المعيارية التي تتبعها       وسيتم إسناد هذه المهمة   بل طرف مستقل قبيل التنفيذ،      قبالخطة من   
  .المنظمة في طرح العطاءات

  
  ٢٠١٧-٢٠٠٨ مسودة الخطة العشرية الرئيسية لألصول الرأسمالية

  
 إلـى   ٢٠٠٨ عن مشاريع الفترة الممتدة من عام        تشمل المنظمة ككل،  تعطي مسودة الخطة نبذة عامة،        -١٨

األمن، والصحة والسالمة، والكفاءة، والحفاظ     : وهي تعدد المجموعة الكاملة من المجاالت المعنية      . ٢٠١٧عام  
تكـاليف  تقديرات  لدة الخطة ملخصاً    ومسأيضاً  وتشمل  . على الطاقة والبيئة، والتكنولوجيا واالبتكارات الجديدة     

 جانـب   إلى ) الصيانة والترميم الروتينية والمنافع وإيجارات المباني      فيما يتعلق بأعمال  ( المتكررةالبنية التحتية   
اإلنـشاء  والتحديث  وبأنه تكلفة أعمال التجديد     " اإلنفاق الرأسمالي "عرف مصطلح   ي و .تكاليف اإلنفاق الرأسمالي  

وال يطلق عادةً   .  مرفق معين  إلى المعلومات، التي تضيف قيمة      يع الكبيرة الخاصة بتكنولوجيا   والمشارالكبرى  
  .أعمال الصيانة، ألنها ال تغير القيمة الدفترية للمباني المعنيةتكاليف هذا المصطلح على 

  
 ٢٩٧,٧ بمبلـغ    ٢٠١٧-٢٠٠٨ويقدر اإلجمالي الخاص على نطاق المنظمة لفترة الـسنوات العـشر              -١٩

  .الرأسماليتكاليف اإلنفاق  مليون دوالر أمريكي ٩٦,٦مليون دوالر أمريكي، يشكل منها مبلغ 
  
صول أللالرئيسية  العشرية  دة الخطة   ووأرجئ عدد من المشاريع خالل السنوات الماضية وتكشف مس          -٢٠

 وتقدر القيمة   .٢٠٠٩-٢٠٠٨ أولي في الثنائية     "استدراكي" استثمار   إلى عن الحاجة    ٢٠١٧-٢٠٠٨الرأسمالية  
 مليـون   ٣٤,٦ مليون دوالر أمريكي يـشكل       ٦٢,٧بمبلغ   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ المنظمة للفترة    نطاقاإلجمالية على   

 مليون دوالر أمريكي منها تكاليف ٢٨,١الخاصة بالبنية التحتية، ويشكل المتكررة دوالر أمريكي منها التكاليف    
 القائمـة  مليون دوالر أمريكي ألعمال التجديد والتعديل الكبرى في مبـاني المكاتـب              ١٣(اإلنفاق الرأسمالي   

 مليـون  ١,٥ مليون دوالر أمريكي القتناء األصول الرأسمالية وأعمال اإلنـشاء، و     ١٣,٦ومساكن الموظفين، و  
ومن المقدر أن يشهد اإلنفاق الرأسمالي في الثنائيـات األربـع           ).  باألمن لةلمشاريع ذات الص  لدوالر أمريكي   

  .لألصول الرأسمالية تقلبات تبعاً لألولويات المحددة وتوافر التمويل الكافيالرئيسية المتبقية من الخطة العشرية 
  
 إيواءة على   ريرة قاد  لم تعد مباني المكاتب في مواقع كث       ، وتنفيذ الالمركزية  ،وفي ظل زيادة الميزانية     -٢١

ومـن بـين المكاتـب      .  التنسيق والفعالية  إلىوفي حاالت عديدة يترتب على ذلك أثر سلبي بالنسبة          . الموظفين
المكتب اإلقليمي لجنـوب شـرق آسـيا        (اإلقليمية الثالثة المتأثرة على هذا النحو يقترح مكتبان إضافة طوابق           

المكتب اإلقليمي  (لموظفين  ا وإيواءح مكتب واحد إضافة مكاتب      ويقتر) والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ    
  ).ألفريقيا

  
وقد .  أربعين عاماً  الذي تم تركيبه منذ    استبدال نظام التدفئة     إلىوفي المقر الرئيسي توجد حاجة ماسة         -٢٢

ال رى في حالـة إرجـاء اسـتبد       تمت عدة عمليات طارئة الستبدال األنابيب، ومن المتوقع حدوث تسربات أخ          
ولمـا  . جدت مادة األسبستوس في الحواجز الفاصلة بين المكاتب في المقر الرئيسي          و ٢٠٠٤وفي عام   . النظام
استبدال أنابيب التدفئة سيستلزم فتح هذه الحواجز الفاصلة فإنه سيتم إزالة مادة األسبستوس فـي الوقـت                 كان  
ئيسية وقاعة المجلس التنفيـذي فـي المقـر          االجتماعات الر  ات تجديد قاع  إلىماسة أيضاً   حاجة  وهناك  . نفسه

  .الرئيسي
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، لـضمان اسـتعراض     من المواقع الرئيسية  نشأ لجنة معنية ببرنامج خاص بالمباني في كل موقع          تُوس  -٢٣
المشاريع على نحو مستقل وتقييمها وتعديلها وإعادة تحديد أولوياتها على أساس مستمر، في ضوء االحتياجات               

في إطار الخطة   في مدى مالءمة تقديم أي مشروع جديد        أيضاً  وينبغي أن تنظر اللجنة     . المحلية وقيود الموارد  
  .، أو اقتراح مصادر تمويل أخرى٢٠١٧-٢٠٠٨ لألصول الرأسمالية العشرية الرئيسية

  
  التمويل

  
 في عـدد    استقصاء أجرت وحدة التفتيش المشترك      ١، ممارسات إدارة المباني   بشأنفي دراسة أجريت      -٢٤

 وجود نمط من تمويل مشاريع إدارة المباني يقوم على التمييز بـين             إلىوأشارت النتائج   . لمنظمات الدولية من ا 
  .جهة والنفقات الرأسمالية من جهة أخرىالصيانة واإلصالح من 

  
تتـأتى أساسـاً مـن       تمول بمدفوعات نقدية     واإلصالح التمويل أن أعمال الصيانة      طرائقويبين نمط     -٢٥

 تمول النفقات الرأسمالية من أجل ومن الناحية األخرى يجنح. ترتيبات حسابات خاصةبعادية وأحياناً الميزانية ال
أعمال التحسين والتشييد الكبيرة إما بمدفوعات نقدية على أساس ترتيبات حسابات خاصة وإما بالدفع المؤجـل                

  .يزانية العادية من الموإما بقروض تجارية تسدد، ) من المنظمات شبه الحكوميةأي بقروض(
  
-٢٠٠٨ أعاله تكشف مسودة الخطة الرئيسية لألصـول الرأسـمالية           ٢٠ الفقرة   فيومثلما أشير إليه      -٢٦

 عن أن تقديرات التكلفة اإلجمالية لصيانة مباني المنظمة على نحو مالئم، بما فـي ذلـك االحتياجـات                   ٢٠١٧
يتعلق ما يزيـد بالكـاد   و. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة  مليون دوالر أمريكي٦٢,٧الخاصة باإلنفاق الرأسمالي، تبلغ   
 عادة من أبواب اعتماد الميزانية تُغطىالخاصة بالبنية التحتية، والتي المتكررة على نصف هذا المبلغ بالتكاليف 

 فقدومع ذلك   . ول عادة من خالل صندوق العقارات     مَّ فتشمل مشاريع اإلنفاق الرأسمالي التي ت      البقيةأما  . العادية
 نقصاً في التمويل، في سياق الميزانية الثنائية اإلجمالية التي تحظـى فيهـا              ، على مر السنين،   لصندوقعانى ا 

وفي هذا الصدد أعرب المجلس التنفيذي في دورته السابعة عشرة بعد المائة عـن              . باألسبقية األولويات التقنية  
  ٢. بشأن تأثير تخفيضات الميزانية على صيانة المبانيهققل
  
 لألصـول الرأسـمالية      الرئيـسية  ص الجدول الوارد في الملحق متطلبات تمويل الخطة العشرية        ويلخ  -٢٧

. ٢٠٠٩-٢٠٠٨لثنائيـة   ل، مع عرض التفاصيل حسب الموقع الرئيسي        تغطيها في الفترة التي     ٢٠١٧-٢٠٠٨
هناك ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ المقدمة المدرجة في الميزانية البرمجية المقترحة       االقتراحاتلى أنه، بناء على     إوسيشار  

 مليون دوالر أمريكي سيلزم سدها علـى ضـوء مناقـشات المجلـس التنفيـذي         ٢٢,١ تمويلية مقدارها    فجوة
  ٢٠٠٩.٣-٢٠٠٨البند الحالي والميزانية البرمجية المقترحة كل من بخصوص 

  
. كبرى ال واالقتناءوقد واجهت منظمات دولية أخرى مشاكل مماثلة في تمويل أعمال التجديد واإلنشاء               -٢٨

 مقرهـا   لمبنـى  قامت المنظمة البحرية الدولية، التي كان عليها تمويل أعمال التجديد الكبرى             ٢٠٠٤وفي عام   
الرئيسي في لندن، بجمع المعلومات من عينة من مؤسسات منظومة األمم المتحدة بخصوص آليـات التمويـل                 

                                                            
 تابعة لمنظومة األمم المتحدة من ممارسـات ذات         ما تتبعه منظمات مختارة   : إدارة المباني .    وحدة التفتيش المشتركة     ١

  ).JIU/REP/2001/1الوثيقة  (.صلة بتجديد مقر األمم المتحدة
 ).النص اإلنكليزي(، ١ الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ، المحضر٢/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٥ت مانظر الوثيقة    ٢
  .MTSP 2008-2013/PPB 2008-2009 و١٢٠/١٧ت مالوثيقتان    ٣
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ال الصيانة والتـرميم العاديـة مـن         أعم جرى استقصاؤها تمول   وفي معظم المنظمات التي      ١.العقاري لديها 
  : ة بيد أن هناك عدة آليات يتم استخدامها لتمويل اإلنفاق الرأسمالي، ومنها اآلليات التالي.الميزانية العادية

  
مكتب األمم المتحدة   (التمويل من صندوق خاص مناصفة بين المنظمة المعنية والحكومة المضيفة             •

  ؛)في فيينا
  
 متنوع من الميزانيـة العاديـة وإيـرادات         ة تمول وتجدد مواردها بمزيج    حسابات خاص ترتيبات    •

المنظمة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية     (والدخل الطارئ والفائض    " االحتياطي"اإليجارات و 
  ؛)العالمية لألرصاد الجوية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

  
  ؛)ة األمم المتحدة لألغذية والزراعةمنظم(بل الحكومة المضيفة قالتمويل التام من   •
  
المنظمات الدولية   (والتوسعة الحكومة المضيفة ألعمال اإلنشاء      بدون فوائد التي تقدمها   القروض    •

  ؛)القائمة في جنيف
  
المقر الرئيسي لألمم المتحـدة فـي       ( الحكومة المضيفة    القروض التي تدفع عنها فوائد وتقدمها       •

  ؛)نيويورك
  
تقوم بـدور الـضامن     وفوائدها  دفع   الحكومة المضيفة    وتتحملتدفع عنها فوائد     التيالقروض    •

  ؛)اليونسكو(
  
مفوضية األمـم المتحـدة لـشؤون       (المنح المقدمة من الدول األعضاء باستثناء البلد المضيف           •

  ).الالجئين
  
 المرتبطـة   وعلى الرغم من أن هناك عدة مصادر تمويل ممكنة فإن من المفترض أن معظم التكاليف                -٢٩

، وربما كل هذه التكاليف، يتعين أن تتحمله الدول         ٢٠١٧-٢٠٠٨لألصول الرأسمالية   الرئيسية  بالخطة العشرية   
وهناك خيارات أخرى ممكنة تشمل القروض التجارية التي تضمنها الدول األعـضاء، ممـا يزيـد                . األعضاء

نموذج ( البلد المضيف مقابل التمويل      إلى المبنى   تغطية االستثمار الضروري، وإعادة   لتقديرات الميزانية العادية    
  .، أو المنح المقدمة من الدول األعضاءالطوعية، والمساهمات )منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
ه، على ضوء مداوالته     اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله وتقديم إرشادات       إلىالمجلس التنفيذي مدعو      -٣٠
معالجـة  ، وبخصوص الخيارات المعروضة من أجـل        ٢٠٠٩-٢٠٠٨خصوص الميزانية البرمجية المقترحة     ب

  . التمويليةالفجوة

                                                            
  .C 93/WP.5ثيقة مجلس المنظمة البحرية الدولية و   ١
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  الملحق
  

  متطلبات التمويل: ٢٠١٧-٢٠٠٨الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  

  الموقع
اإلنفاق 
  الرأسمالي

   سنوات١٠

صيانة ال
  والترميم

   سنوات١٠

  عالمجمو
   سنوات١٠

اإلنفاق 
الرأسمالي 
٢٠٠٨-
٢٠٠٩  

الصيانة 
والترميم 
٢٠٠٨-
٢٠٠٩  

  المجموع
٢٠٠٨-
٢٠٠٩  

  ١٣ ٠٠٦  ٤ ٧٤٦  ٨ ٢٦٠  ٤٩ ٦٩٧  ٣٠ ٨٣٧  ١٨ ٨٦٠  أفريقيا

  ٢ ٤٠٩  ٢ ١٤٢  ٢٦٧  ١٤ ٨٩٠  ١٢ ٦٢٢  ٢ ٢٦٩  األمريكتان

  ٣ ٦٨٠  ١ ٧٢٥  ١ ٩٥٥  ١٨ ٨٦٥  ٩ ٤٩٠  ٩ ٣٧٥  جنوب شرق آسيا

  ٣ ٨٢٦  ٣ ٢٧٦  ٥٥٠  ٢٣ ٥٤٨  ١٧ ٣٩٣  ٦ ١٥٥  أوروبا

  ١١ ٩٩٩  ٥ ٨٧٤  ٦ ١٢٤  ٤٨ ٧٠٤  ٣٥ ٨٦٤  ١٢ ٨٤٠  شرق المتوسط

  ٢ ٦٢٢  ١ ٤٠٨  ١ ٢١٤  ١١ ١٩٧  ٧ ٩٣٥  ٣ ٢٦٢  غرب المحيط الهادئ

  ٢٥ ١٣٩  ١٥ ٤٣٦  ٩ ٧٠٣  ١٣٠ ٧٨٠  ٨٦ ٩١٧  ٤٣ ٨٦٣  المقر الرئيسي

  ٦٢ ٦٨٠  ٣٤ ٦٠٧  ٢٨ ٠٧٣  ٢٩٧ ٦٨١  ٢٠١ ٠٥٨  ٩٦ ٦٢٣  المجموع
المدرج في الميزانية 
البرمجية المقترحة 

٤٠ ٦٠٧  ٣٤ ٦٠٧  ٦ ٠٠٠        ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

  ٢٢ ٠٧٣  صفر  ٢٢ ٠٧٣        الفجوة التمويلية

  
  

=     =     =  


