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خــذت التــدابير لضــمان االمتثــال لمعــايير العمــل األمنيــة الــدنيا لألمــم المتحــدة فــي األقــاليم، وقــد اســُتكمل واتُ   -٥
لــى ســبيل المثــال، فــي إقلــيم شــرق المتوســط وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ وفــي بعــض العمــل فــي بعضــها بالفعــل. فع

المكاتب القائمة فـي منـاطق ُصـنف مسـتوى الخطـورة األمنيـة فيهـا علـى أنـه "كبيـر" أو "عـال" أو "حـاد"، تـم االمتثـال 
ــيم األفريقــي١٠٠لهــذه المعــايير بنســبة  لتحقيــق االمتثــال  ٪. فــي حــين أنــه ينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي اإلقل

  لمعايير العمل األمنية الدنيا في المواقع التي يرتفع فيها مستوى الخطورة األمنية.
  
احـتفظ وقـد  ث الحتياجات المخطط العام لتجديـد المبـاني مـن المـوارد.على موجز محدَّ  ١ يحتوي الجدولو   -٦

نى الرئيسي على حدة، ريثما تتبّين حصـائل الموجز باالفتراضات المالية المرتبطة بتجديد كل طابق من طوابق المب
  . ٣إعادة التقييم الُمشار إليها في الفقرة 

  
  موجز احتياجات المخطط العام لتجديد المباني من الموارد :١الجدول 

  
المكتب اإلقليمي/ 

  الموقع
  ٢٠٢١-٢٠٢٠  ٢٠١٩-٢٠١٨  ٢٠١٧-٢٠١٦  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  المجموع  التكلفة المقدَّرة (بآالف الدوالرات األمريكية)

  ١٠ ٧١٩  ٨٠٠  ١ ٩٥٠  ١ ٩١٥  ٢ ٠٠٠  ٤ ٠٥٤  أفريقيا
  ١ ٣٤٦  ٣٢٣  ١٣٤  ١٤١  ٢٤٨  ٥٠٠  األمريكتان

  ٢٠ ٧٨٠  ١ ٦٠٠  ١ ١٥٠  ٧ ٤٠٥  ٦ ١٨٠  ٤ ٤٤٥  جنوب شرق آسيا
  ١٠ ١٨٥  ١ ٢٥٠  ١ ٢٥٠  ١ ٢٠٠  ١ ٢٠٠  ٥ ٢٨٥  أوروبا

  ١٠ ٢٤٢  ٩٥٠  ٨٠٠  ٢ ٢٢٥  ١ ٨٢٥  ٤ ٤٤٢  شرق المتوسط
  ٥ ٨٣٠  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ١ ٠٠٠  ١ ٨٣٠  غرب المحيط الهادئ

  ١٤٥ ٤٨٠  ٧ ٣٠٠  ٢٩ ٣٠٠  ٤٤ ٦٠٠  ٤٤ ٢٣٠  ٢٠ ٠٥٠  المقر الرئيسي
  ٢٠٤ ٥٨٢  ١٣ ٢٢٣  ٣٥ ٥٨٤  ٥٨ ٤٨٦  ٥٦ ٦٨٣  ٤٠ ٦٠٦  المجموع

  
  وضع صندوق العقارات

  
ووفقــًا لتعليمــات جمعيــة الصــحة  ٢٠١٠مليــون دوالر أمريكــي لصــندوق العقــارات فــي عــام  ٢٢ُرصــد مبلــغ   -٧

وألعمــال الوقايــة مــن الحريــق الالزمــة علــى  ،للمشــاريع ذات األولويــة المتعلقــة بــاألمنهــذا المبلــغ العالميــة، ُخصــص 
ُأنشـئت  ٢٠١١وجه السرعة، وإلجراء الدراسـات األوليـة الخاصـة بالتجديـدات الالزمـة فـي المقـر الرئيسـي. وفـي عـام 

٪ فـي ١,٥دوالر أمريكي كل سنتين وزيادة بنسبة  مليون ١٠ام لصندوق العقارات يشمل اعتماد آلية للتمويل المستد
٪ في الرسم المقتطع من نفقات ١,٥الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول. وفي حين أن تنفيذ الزيادة بنسبة 

ر أمريكــي فــي صــندوق ماليــين دوال ٧,٥عــن مســاهمة قــدرها  ٢٠١٢المنصــب المشــغول قــد أســفرت فــي بدايــة عــام 
حيـــث إن  ١دوالر أمريكـــي الـــذي ســـبق اعتمـــاده، ماليـــينالعقـــارات، لـــم يتـــوفر رصـــيد يتـــيح تخصـــيص مبلـــغ العشـــرة 

  االشتراكات المقدرة كانت قد استخدمت بالكامل.
  
من ووضع فريق التحكيم والتحقق المعني بالمخطط العام لالستثمارات الرأسمالية منهجية تحقق موضوعية   -٨

المتعلقــة المشــاريع  دعــمتخصــيص مــوارد صــندوق العقــارات. ويســتمر الفريــق فــي المتعلقــة ب األولويــات وضــعأجــل 
بـــاألمن وتلـــك المتعلقـــة بالســـالمة وفـــي إعطائهـــا األولويـــة عنـــد تخصـــيص مـــوارد صـــندوق العقـــارات. ومـــازال حجـــم 

مويلهـا، وقـد حـال ذلـك حتـى اآلن دون المشاريع ذات األولوية المتعلقـة بـاألمن وتكلفتهـا يتجـاوزان المـوارد المتاحـة لت
                                                           

  .٧-٦٣ج ص عانظر القرار    ١
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ولدى صـندوق العقـارات  ١إحراز تقدم كبير في الحد من تأخر أعمال اإلصالح والتجديد (التي تحددت فيما سبق).
ماليــين دوالر أمريكــي تقريبــًا الســتخدامها فــي المشــاريع المســتقبلية، ولكــن هــذا يقــل بكثيــر عــن المبلــغ  ٦رصــيد قــدره 

  ، وفي المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية على وجه الخصوص.المباني الضروريةت الالزم لتنفيذ إصالحا
  
وتقتــرب بعــض مرافــق  والتــي ُأنشــئت حــديثًا. فــذَّت آليــة التمويــل المســتدام الخاصــة بصــندوق العقــاراتوقــد نُ   -٩

مـدة بالفعـل. فـي حـين أن بعضـها اآلخـر قـد تجـاوز هـذه ال ،المنظمة من نهايـة المـدة المتوقعـة لصـالحية اسـتخدامها
وفيمـــا يتعلـــق بعقـــارات المنظمـــة، مـــن الواضـــح أن حجـــم متطلبـــات التمويـــل القصـــيرة والمتوســـطة األجـــل والتحـــديات 

  المرتبطة بها قد تقتضي النظر في حلول بديلة وطويلة األجل.
  

ه علـى ونظرًا للتكلفة المرتفعة لتشغيل وصيانة مباني المنظمة ُينظـر فـي إمكانيـة ترشـيد اسـتخدامها وفعاليتـ  -١٠
المدى الطويل في المستقبل. ويكتسي االمتثـال بمعـايير العمـل األمنيـة الـدنيا لألمـم المتحـدة والمعـايير التـي تحـددها 

هذا المنحـى اتبـاع نهـج شـامل فـي إدارة المرافـق والعقـارات يراعـي التكلفـة  ستوجبالقوانين المحلية أهمية خاصة. وي
  كة الدول المضيفة والسلطات المحلية.خالل العمر االفتراضي بأكمله، وذلك بمشار 

  
فريـــق التحكـــيم والتحقـــق المعنـــي المخصصـــة لإلـــى وضـــع صـــندوق العقـــارات والمبـــالغ  ٢ويشـــير الجـــدول   -١١

منـذ رصـد االعتمـاد مـن جانـب جمعيـة الصـحة العالميـة  هـذا الصـندوق، بالمخطط العام لالستثمارات الرأسمالية مـن
ـــ ١الثالثـــة والســـتين ى اُألطـــر الزمنيـــة إلنجـــاز المشـــاريع التـــي تتلقـــى التمويـــل مـــن صـــندوق ويشـــير الجـــدول أيضـــًا إل

  العقارات.
  

    )٢٠١٢أيار/ مايو  ٨وضع صندوق العقارات (في  :٢الجدول 
  

كانون الثاني/ يناير  ١الرصيد في 
٢٠١٠  

٢ ٨١٨ ٧٢١              

تشرين األول/ أكتوبر  ٢٨في  يراداتاإل
٢٠١١  

               

من الدخل  خصصةاالعتمادات الم
  ر غير المقدَّ 

٢٢ ٠٠٠ ٠٠٠              

إيرادات أخرى (إيجارات المكتب 
  اإلقليمي لشرق المتوسط)

١ ٥٥٩ ٥٧٤              

لة حتى تاريخه اإليجارات المحصَّ 
  (المكتب اإلقليمي ألفريقيا)

١ ٠٢٢ ٥٩١              

              ١ ٧٤٣ ٥١٦  لة (المقر الرئيسي)اإليجارات المحصَّ 
              ٢٦ ٣٢٥ ٦٨١  اإليرادات مجموع

مجموع رصيد صندوق العقارات 
٢٠١١- ٢٠١٠  

٢٩ ١٤٤ ٤٠٢              

  لقرار ا قالمدفوعات وف
  ٧-٦٣ع  ج ص

االعتماد 
  المخصص

النفقات حتى 
  تاريخه

األعباء حتى 
  تاريخه

الرصيد المتبقي 
من المخصصات 

  السابقة

  التاريخ المتوقع 
  إلنجاز المشروع

قر الرئيسي وٕاجراء تجديد مباني الم
  الدراسات 

أعمال الزمة على وجه السرعة من   ٤٦٣ ٦٠٦ ٢ ٩٠٧ ٦٢٣  ٧ ١٨٥ ٩١٤  ١٠ ٥٥٧ ١٤٣
المقرر إنجازها في أيلول/ سبتمبر 

  ، جاري تنفيذ الدراسات٢٠١٢

                                                           
  .، التقرير المرحلي ألف١٢٨/٣٥ وم ت، ١٢٨/٣م ت الوثيقتين انظر   ١
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  تم إنجاز المشروع   ١  صفر  ١ ٢٩٩ ٩٩٩  ١ ٣٠٠ ٠٠٠  سداد قرض المقر الرئيسي
من  التزامالمكتب اإلقليمي ألفريقيا (

  اإليرادات المتوقعة من اإليجارات)
  ٢٠١١تم إنجاز المشروع في عام   ٦١ ٠٣٣  ١٦٠ ١٨٨  ٩٨٣ ٧٧٩  ١ ٢٠٥ ٠٠٠

امتثال المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
لمعايير العمل األمنية الدنيا في أعمال 

  البناء في المكاتب الُقطرية

نجازها في مشروعات من المقرر إ  ٧٨٩ ٣١٩  ٤٠٢ ٤٠٠  ١ ٢٤١ ٩٣٨  ٢ ٤٣٣ ٦٥٧
الرصيد تم ترحيل  -  ٢٠١٢عام 

  المتبقي 
امتثال المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 

لمعايير العمل األمنية الدنيا/ أمن 
  المكتب اإلقليمي

مشروعات من المقرر إنجازها في   ١٤٧ ٥٨٥  ٣٩ ٤٩٤  ٩٠٢ ٩٢١  ١ ٠٩٠ ٠٠٠
الرصيد تم ترحيل  -  ٢٠١٢عام 

  المتبقي 
لمتوسط امتثال المكتب اإلقليمي لشرق ا

  لمعايير العمل األمنية الدنيا
مشروعات من المقرر إنجازها في   ٣٥ ٠٥١  ٢ ٠٣١  ٢ ٠٦٨ ٠٢٧  ٢ ١٠٥ ١٠٩

الرصيد تم ترحيل  -  ٢٠١٢عام 
  المتبقي 

امتثال المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
  لمعايير العمل األمنية الدنيا

مشروعات من المقرر إنجازها في   ٢٥٧ ٨٠٠  صفر  صفر  ٢٥٧ ٨٠٠
الرصيد تم ترحيل  – ٢٠١٢ عام

  المتبقي 
المكتب اإلقليمي ألوروبا إصالحات 
  عاجلة لألضرار الناتجة عن الفيضان

  ٢٠١١تم إنجاز المشروع في عام   ٣٤ ٨١٨  صفر   ٢٩١ ٩٣٦  ٣٢٦ ٧٥٤

المكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا، 
  الحريق وٕاخماده عن كشفالنظام 

شروع إلجراء المزيد تأجل تنفيذ الم  ٦٠٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ٦٠٠ ٠٠٠
من المقرر إنجاز  -من الدراسات 

  ٢٠١٣المشروع في عام 
المكتب اإلقليمي لغرب المحيط 

الهادئ، امتثال المباني لمعايير العمل 
األمنية الدنيا (المكتب اإلقليمي 
والمكتب الُقطري في بابوا غينيا 

  الجديدة)

  تم إنجاز المشروع   ٧٧ ٤٤٨  ٦٣٧  ٥٤١ ٩١٥  ٦٢٠ ٠٠٠

 لمخصصاتصيد المتبقي المتاح الر 
أخرى في كانون األول/ ديسمبر 

٢٠١١  

٢ ٤٦٦ ٦٦١  ٣ ٥١٢ ٣٧٣  ١٤ ٥١٦ ٤٢٩  ٨ ٦٤٨ ٩٣٩     

مساهمة آلية التمويل المستدام في 
٢٠١٢   

٧ ٥٠٠ ٠٠٠              

ج بموجب القرار  االعتماد المخصص
  ٧- ٦٣ص ع

              صفر

لمخصصات الرصيد المتبقي المتاح 
  ٢٠١٢ثاني/ يناير كانون ال أخرى

١٦ ١٤٨ ٩٣٩              

فريق التحكيم والتحقق  مخصصات
المعني بالمخطط العام لالستثمارات 

  ٢٠١٢الرأسمالية لعام 

االعتماد 
  المخصص

النفقات حتى 
  تاريخه

األعباء حتى 
  تاريخه

الرصيد المتبقي 
من المخصصات 

  السابقة

  التاريخ المتوقع إلنجاز المشروع

لجنوب شرق آسيا المكتب اإلقليمي 
(إنشاء مكتب ُقطري جديد في 

  بنغالديش)

     ٤٥٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ٤٥٠ ٠٠٠

المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط (إنشاء 
مكتب جديد في غاروي، بونتالند 

  بالصومال)

في انتظار موافقة جمعية الصحة   ١ ٦٠٠ ٠٠٠ صفر صفر  ١ ٦٠٠ ٠٠٠
  العالمية على تشييد المباني الجديدة

قليمي لشرق المتوسط (نقل المكتب اإل
  مكتب االتصال في الصومال)

  تم إنجاز المشروع   ٤٣٠ ٠٠٠ صفر صفر  ٤٣٠ ٠٠٠

المكتب اإلقليمي ألفريقيا (تجديد طرق 
  المجمع ومجاري الصرف واإلضاءة) 

من المقرر إنجاز المشروع في عام    ١ ٦٨٧ ٠٠٠ صفر صفر  ١ ٦٨٧ ٠٠٠
٢٠١٣  
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ادئ المكتب اإلقليمي لغرب المحيط اله
(تحليل المكتب اإلقليمي الخاص 

  بالزلزال)

من المقرر إنجاز المشروع في عام   ٢٣٠ ٠٠٠ صفر صفر  ٢٣٠ ٠٠٠
٢٠١٣  

المقر الرئيسي/ تكنولوجيا المعلومات 
(تحديث نظامي الشبكة المحلية 

"LAN والمقسم الفرعي الخاص "
"PABX("  

 من المقرر إنجاز المشروع في  ١ ٩٠٠ ٠٠٠ صفر صفر  ١ ٩٠٠ ٠٠٠
  ٢٠١٣منتصف عام 

الدعم التشغيلي  إدارةالمقر الرئيسي/ 
(سداد القرض والخدمات التشغيلية 

  )٢٠١٢السويسري 

  تم إنجاز المشروع  ٩٠ ٦٨٤  صفر  ٦٥٩ ٣١٦  ٧٥٠ ٠٠٠

 الذيإعادة بناء المكتب الُقطري لهايتي 
  دمره الزلزال

من المقرر إنجاز المشروع في    ٨٥٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ٨٥٠ ٠٠٠
  ٢٠١٤ منتصف عام

المكتب اإلقليمي ألفريقيا (التزام من 
اإليرادات المتوقعة من إيجارات المكتب 

  اإلقليمي)

من المقرر إنجاز المشروع في عام    ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ١ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٠١٣  

المكتب اإلقليمي ألفريقيا (التزام من 
اإليرادات المتوقعة من إيجارات المكتب 

  اإلقليمي)

من المقرر إنجاز المشروع في عام    ١ ٠٠٠ ٠٠٠  صفر  صفر  ١ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٠١٣  

في  للتخصيصالرصيد الحالي المتاح 
  ٢٠١٢أيار/ مايو 

     ٩ ٢٣٧ ٦٨٤  صفر  ٦٥٩ ٣١٦  ٦ ٢٥١ ٩٣٩

  
  إنشاء مكتب فرعي للمنظمة في غاروي، بونتالند بالصومال

  
الســلطات ي دعــم يتمثــل الغــرض مــن وجــود منظمــة الصــحة العالميــة فــي غــاروي، بونتالنــد بالصــومال، فــ  -١٢

فــي بونتالنــد التــي تخــتص بمهمــة تــوفير خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة للســكان المحليــين. ويركــز عمــل  الصــحية
المنظمــة علــى بنــاء قــدرات القــوى العاملــة الصــحية المحليــة، وتقــديم الــدعم واإلرشــاد التقنــي، وتــوفير الرصــد والتقيــيم، 

  نات وتحليلها. ودعم تقدير االحتياجات الصحية وجمع البيا
  

ومكتـــب المنظمـــة الفرعـــي الحـــالي فـــي غـــاروي غيـــر ممتثـــل لمعـــايير العمـــل األمنيـــة الـــدنيا لألمـــم المتحـــدة.   -١٣
ويطـرح االمتثــال لهـذه المعــايير فــي الموقـع الحــالي تحــديًا نظـرًا للمســافة غيــر الكافيـة التــي تبعــد الموقـع عــن الطريــق 

تقـــر إلـــى المســـاحة الالزمـــة لتخـــزين المـــواد واإلمـــدادات الطبيـــة العـــام. وفضـــًال عـــن ذلـــك، فـــإن المرافـــق الحاليـــة تف
المستخدمة في الطوارئ، ما يعوق قدرة المنظمة على التصدي بفعالية لمقتضيات الطوارئ. وقد استجابت الحكومـة 
بــأن وفــرت األرض الالزمــة لبنــاء مكتــب فرعــي جديــد فــي غــاروي دون مقابــل. وقــد تــم وضــع الخطــط لتشــييد المبنــى 

د. وسـيوفر هـذا المكتـب الفرعـي المسـاحة الالزمـة لتنفيـذ أنشـطة المنظمـة، كمـا سـيكون بمثابـة قاعـدة مسـتدامة الجديـ
تمتثــل للمعــايير وتتــيح لألمانــة مواصــلة دعمهــا لــوزارة الصــحة. ومــن المخطــط لــه أن يشــتمل المرفــق علــى مســاحة 

الطبيــة، ومخــزن لإلمــدادات الطبيــة الالزمــة مكتبيــة، ومركــز تــدريب، ومرافــق للمــؤتمرات، ومكتبــة إلكترونيــة للبحــوث 
لحاالت الطوارئ. وقد أصدر فريق التحكيم والتحقق المعني بالمخطط العام لالسـتثمارات الرأسـمالية موافقتـه المؤقتـة 

  على تمويل إنشاء المكتب الجديد من صندوق العقارات، في انتظار صدور موافقة األجهزة الرئاسية.
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  مجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من ال
  

المجلـــس التنفيـــذي مـــدعو إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بـــالتقرير، والســـيما المعلومـــات المحدثـــة عـــن المخطـــط العـــام   -١٤
  لتجديد المباني وتنفيذه، ووضع صندوق العقارات بما في ذلك آلية التمويل المستدام.

  
افقـة علـى إنشـاء مكتـب والمجلس مدعو كذلك إلى تقديم توجيهات بشأن اقتراح المديرة العامة، لعـرض المو   -١٥

لى جمعيـة الصـحة عدوالر أمريكي،  ليونم ١,٦ُقطري فرعي جديد في غاروي، بونتالند بالصومال، بميزانية قدرها 
  لكي تنظر فيها.

  
  

=     =     =  


