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  مقدمـة

  
ند جدول األعمال الخاص بصندوق العقارات، في دورته الخامسة         طلب المجلس التنفيذي، بعد مناقشة ب       -١

 إلى المدير العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن وضع خطة رئيسية لمدة عشر سنوات     ١عشرة بعد المائة،  
بخصوص األصول الرأسمالية وإنشاء آلية طويلة األجل لتمويل تلك الخطة في دورته الـسابعة عـشرة بعـد                  

  ٢.المائة
  
لتي يتعين تمويلهـا مـن صـندوق        اوقد جرت العادة على أن تستند المقترحات المتعلقة بالمشاريع،            -٢

العقارات، إلى المتطلبات الفورية لكل موقع على حدة، دون االلتفات إلى األولويات النسبية، لكل موقـع مـن                  
ومن شأن وضع خطة رئيسية     . يةالمواقع كما أن تلك المقترحات تم استعراضها بمعزل عن االحتياجات اإلجمال          

لعشر سنوات أن يساعد على وضع نهج تعاوني منسق ومتكامل إزاء إدارة وصيانة البنى األساسـية الماديـة                  
وبناء على تلك الخطة سيتم تقدير المتطلبات المحلية في ضوء االحتياجات العالمية، كمـا سـيجري                . للمنظمة

جئة فيما يخص اعتمادات الميزانية، وتمكين األمانة مـن االسـتجابة           تحديد األولويات وتجنب االحتياجات المفا    
كما سيساعد ذلك على ضمان اتساق المشاريع المقترحة مـع االحتياجـات            . على نحو أفضل لتغير المتطلبات    

  .التشغيلية، وتمشيها مع األغراض التنظيمية، واستخدام الموارد المالية بأكثر الطرق فعالية
  
 عمدت وحـدة التفتـيش المـشتركة إلـى          ٣مارسات المتبعة في مجال إدارة المباني،     وفي دراسة للم    -٣

 أشار االستعراض إلى وجود نمط مـن        وقد. استعراض طرائق التمويل المتبعة في عدد من المنظمات الدولية        
رأسمالي من  أنماط تمويل مشاريع إدارة المباني يقوم على التمييز بين الصيانة والترميم، من ناحية، واإلنفاق ال              

تعني تكلفة المشاريع الكبرى المتعلقة بالتجديد والتحـسين واإلنـشاء          " اإلنفاق الرأسمالي "وعبارة  . ناحية أخرى 
وال تدخل تكـاليف    . والمشاريع الكبرى الخاصة بتكنولوجيا المعلومات التي تضيف قيمة لمرفق ما من المرافق           

ة، حيث إن أعمال الصيانة تلك ال تعني ضمناً حـدوث أي            أعمال الصيانة الجارية تحت هذا المسمى، في العاد       
ويشير نمط طرائق التمويل إلى أن أعمال الصيانة والترميم إنما تمول   . تغيير في القيمة الدفترية للمباني المعنية     

                                                      
  ).النص اإلنكليزي(، ١، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥ت مانظر الوثيقة    ١
 ).١٠(١١٥ت مالمقرر اإلجرائي    ٢
ممارسات ذات صلة بتجديد مقر األمم المتحدة تأخذ بها منظمـات مختـارة   : إدارة المباني. وحدة التفتيش المشتركة   ٣

  ).JIU/REP/2001/1الوثيقة . (تابعة لمنظومة األمم المتحدة
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من المدفوعات النقدية ويتأتى ذلك، أساساً، من الميزانية العادية، وكـذلك، مـن خـالل الترتيبـات المتعلقـة                   
ويتم تمويل اإلنفاق الرأسمالي المتعلق بأعمال التحسين واإلنشاء الكبـرى          . الحسابات الخاصة، من وقت آلخر    ب

القروض (لمتعلقة بالحسابات الخاصة، والدفع المؤجل      اإما عن طريق المدفوعات النقدية استناداً إلى الترتيبات         
قتراض التجاري الذي يسدد من الميزانية العادية،       أو عن طريق اال   ) التي تقدمها المنظمات شبه الحكومية، مثالً     

  .أو من خالل الجمع بين الطريقتين
  
وعلى الرغم من أن تقرير وحدة التفتيش المشتركة يذكر أن صندوق العقارات التابع لمنظمة الـصحة                  -٤

 تسمح لمستوى التمويل    العالمية يعد مثاالً على جودة الممارسات المتبعة فإنه يتبين من التجربة أن هذه اآللية ال              
وقد تحدد تمويلها، في الوقت الحاضر، في سـياق الميزانيـة           . الالزم بتنفيذ خطة رئيسية لألصول الرأسمالية     

وهناك حاجة إلى استكـشاف طرائـق       . الثنائية اإلجمالية التي تحظى األولويات التقنية، في إطارها، باألسبقية        
 المنظمة، بشكل متزايد، أن تتولى صيانة المباني فـي جميـع            التمويل األخرى إذ إنه أصبح من الصعب على       

  .مواقعها بشكل مالئم من خالل هذه اآللية
  
كأحـد المجـاالت    " عنصر الصيانة "وفي الفترات التي تتسم بالعسر المالي الشديد كثيراً ما يتم تجديد              -٥

مر مفهـوم ألن أنـشطة البـرامج        وهذا أ . األولى التي يتعين تخفيض االعتمادات المخصصة لها في الميزانية        
غيـر أن   . الموضوعية تُعطى أثناء فترات التقشف، أولوية أعلى من األولوية التي تُعطى لبرامج إدارة المباني             

هناك مشكالت خطيرة تُطرح عندما ال تتبع فترات تخفيض أو إرجاء اإلنفاق على المرافق بفترات يكون فيهـا          
وقد تم إرجاء بعض جوانب برنامج الصيانة، بـشكل دائـم، وعنـدها             . يةاإلنفاق أعلى منه في الحاالت العاد     

سيؤدي عدم الصيانة، حتماً، إلى حدوث أعطال مما يؤدي، بدوره، إلى زيادة االحتياجات اإلجمالية من الموارد                
  .إلجراء الترميمات الطارئة في وقت الحق

  
دها تعطيل عمل الصيانة المخطط له والـذي         الفعل عدة محاذير أخرى، أح     دولهذا النهج القائم على ر      -٦

وباإلضافة إلى ذلك هناك التعطل الذي تؤدي إليه حاالت التوقف التقنية والذي يـصيب              . تجبه حاالت الطوارئ  
وعالوة على ذلك فإن المستخدمين قد يتعرضون لدرجة مرتفعة من المخاطر في مبانٍ لم تعـد                . عمل المنظمة 

  .لمقتضيات العصرية في مجاالت األمن والسالمة والمعايير والمقاييس البيئيةالمعدات والنظم فيها تلبي ا
  
ويوضح األمين العام لألمم المتحدة، في تقريره عن الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية الخاصة بمقر                -٧

 يتم في إطـاره     إزاء الصيانة، أي النهج الذي    " نهج يقوم على رد الفعل    " أن اتباع    ١األمم المتحدة، في نيويورك   
وقد أشارت التقديرات   .  تقتضي الضرورة ذلك، هو نهج باهظ التكاليف       القيام بالتغييرات الالزمة حيثما وعندما    

 مليون دوالر أمريكي وأن مجمع المقر لـن يـتم           ١٦٤٤ عاماً،   ٢٥إلى أن هذا النهج سيكلّف، على مدى فترة         
غير أن تكلفـة تطبيـق الخطـة        .  بل سيتم ترميمه فقط    االرتقاء بمستواه أو تحسينه، بصفة جوهرية، مع ذلك،       

 مليون دوالر أمريكي وسيتم بذلك االرتقاء بمستوى المباني      ١٢٩٠الرئيسية لألصول الرأسمالية قد قُدر بحوالى       
  .والتركيبات التقنية وتحسينها

  
عالمية، والتي ستمتد علـى     وستتصدى الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية الخاصة بمنظمة الصحة ال          -٨

وستقدم صورة كاملة ومتكاملة الحتياجات المنظمة من       .  سنوات، لضرورة اتباع نهج أكثر استراتيجية      ١٠فترة  
 واألمن وهـو المـستوى      واإلنشاءاتالبنى األساسية وتعطي إشارة لمستوى التجديد وأعمال الصيانة الكبرى          

                                                      
  .A/55/117الوثيقة    ١
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ة على إدارة إعادة الجدولة الزمنية لمشاريع العقارات خاصـة         كما ستساعد الخط  . ٢٠١٧-٢٠٠٨الالزم للفترة   
  .وأن األولويات المتعلقة بالميزانية ال تمكّن من ضمان التمويل الالزم

  
وهناك دراسة تتعلق بالبنى األساسية في المنظمة الغرض منها وضع جرد لجميع الممتلكات والمباني                -٩

مقار العمل وستكون تلك الدراسة األساس الذي تقوم عليـه الخطـة            التي تحوزها المنظمة أو تحتلها في جميع        
ين تلك الدراسة، ضمن معلومات أخرى، بالضبط       بوست. الرئيسية لألصول الرأسمالية الخاصة بالمواقع الرئيسية     

 تقديرات أولية لما هـي      يكما ستعط . مدى وطبيعة ما تحوزه المنظمة من عقارات والمساحة اإلجمالية للمباني         
  .يه صيانة المباني في جميع المواقععل
  
وستطرح الخطة الرئيسية المستدامة لألصول الرأسمالية المتعلقة بالعمليات العقارية، التـي ستوضـع               -١٠

استناداً إلى الدراسة حول البنى األساسية واألعمال األخرى الخاصة بطرائق التمويل، على المجلس التنفيذي في 
وحيث إن المشاريع التي يتعين تمويلها مـن        . ٢٠٠٧يناير  / لمائة في كانون الثاني   دورته التاسعة عشرة بعد ا    

 فإنـه يقتـرح     ١ قد تم اعتمادها بالفعل من قبل جمعية الصحة،        ٢٠٠٧-٢٠٠٦صندوق العقارات خالل الفترة     
لفتـرة  تحقيق االتساق بين الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية وبين الخطة االستراتيجية المتوسـطة األجـل ل              

  .تطرح للنظر فيهاهي وترد في الملحق خطة عمل و. ٢٠١٣-٢٠٠٨
  

  اإلجراءات المطلوبة من المجلس التنفيذي
  
 .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير الوارد أعاله وإلى النظر في خطة العمل  -١١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .٢١-٥٨ع ص جالقرار    ١
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  الملحق
  

  خطة عمل
  
  

  اجرد عقارات المنظمة برمته  -١
  

إن دراسة البنى األساسية التي تمتلكها المنظمة في مجموعها ستمكن من إنشاء قاعدة بيانات تضم كل                  
الممتلكات والمباني التي تحوزها أو تحتلها المنظمة في جميع مقار العمل وستشكل األساس الذي ستقوم عليـه                 

 تلك الدراسة، بالضبط، مدى وطبيعـة       وستبين.  سنوات ١٠الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية للمنظمة طوال       
ما تحوزه المنظمة من عقارات والمساحة اإلجمالية للمباني كما ستعطي تقديرات أولية لما هي عليـه صـيانة                  

  .المباني في جميع المواقع
  
  تقييم االحتياجات  -٢
  

خطة الحالـة   وستبين تلك ال  . ستوضع خطة رئيسية دوارة لألصول الرأسمالية لجميع المواقع الرئيسية          
الراهنة الحتياجات الصيانة الروتينية واألعمال الكبرى الالزمة للحفاظ على ديمومة وأمن المباني المخصصة             

وسيتم تحقيق التساوق بـين الخطـة وبـين         . جمالي، ومساكن الموظفين في برازافيل    إلمكاتب المنظمة، بشكل    
  .٢٠١٣-٢٠٠٨الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة 

  
  تحديد المؤشرات  -٣
  

سيتم تحديد مؤشرات يتم، بمقتضاها، تقدير ظروف الصيانة الراهنة للممتلكات وتحديد سلّم أولويـات                
جري، عند وضع المؤشرات، مراعاة المعايير التي تضمن نـشوء          توس. االحتياجات المبينة في الخطة الرئيسية    
  .بيئة عمل صحية تشجع على اإلنتاج

  
  رات التمويلدراسة مختلف خيا  -٤
  

ستجري دراسة وتقييم كل الخيارات التمويلية الممكنة لمواجهة تكلفـة الخطـة الرئيـسية لألصـول                  
الرأسمالية للسنوات العشر، بما في ذلك القروض الحسنة واالقتراض التجاري والمساهمات الطوعية وإجـراء              

  .التقييمات الخاصة غير المتجددة أو التقييمات المتعددة السنوات
  
  الجدول الزمني للتنفيذ  -٥
  

٢٠٠٦      

  إعداد جرد لممتلكات المنظمة العقارية في جملتها    أبريل/  نيسان-يناير/ كانون الثاني

  إعداد مسودة خطة رئيسية لألصول الرأسمالية    أبريل/  نيسان-يناير/ كانون الثاني

  تصميم المؤشرات    يونيو/  حزيران-يناير/ كانون الثاني
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تحديد مدى أولوية االحتياجات استناداً إلى المؤشرات وتهـذيب             سبتمبر/  أيلول–و يولي/ تموز
مسودة الخطة الرئيـسية لألصـول الرأسـمالية فيمـا يتعلـق            

  بالعقارات، بما في ذلك التعرف على خيارات التمويل

ة فيما يتعلـق    دراسة مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالي         أكتوبر/  تشرين األول-سبتمبر/ أيلول
  بالعقارات من قبل اللجان اإلقليمية التابعة للمنظمة

٢٠٠٧      

استعراض لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس             يناير/ كانون الثاني
التنفيذي والمجلس التنفيذي نفـسه لمـسودة الخطـة الرئيـسية           

غييـرات  بما في ذلك الت   (لألصول الرأسمالية المتعلقة بالعقارات     
  )المدخلة لمراعاة التعليقات التي تبديها اللجان اإلقليمية

زيادة تهذيب مسودة الخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية المتعلقة            أبريل/  نيسان-يناير/ كانون الثاني
  بالعقارات في ضوء التعليقات التي يبديها المجلس التنفيذي

انية واإلدارة التابعـة للمجلـس      استعراض لجنة البرنامج والميز       مايو/ أيار
التنفيذي مرة أخرى للخطة الرئيسية لألصول الرأسمالية المتعلقة        

  بالعقارات وطرحها على جمعية الصحة

 
 
  

=     =     =  


