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صندوق  صندوق البنية التحتية المقترح (الذي يجمع بين
  المعلوماتالعقارات وصندوق تكنولوجيا 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  ةـمقدم
  
فـي المشـروعات الرأسـمالية الطويلـة األجـل حتـى يتسـنى لهـا تـوفير بيئـة االسـتثمار بانتظـام لمنظمة ينبغي ل  -١

بهــدف  ،)١٩٧٠( ١٤-٢٣ج ص ععمــل فعالــة وآمنــة لموظفيهــا. وكــان صــندوق العقــارات قــد ُأنشــئ بموجــب القــرار 
جملـة أمـور. ضـمن مبـاني المنظمـة وٕاصـالحها وتشـييد مبـاٍن جديـدة، لصـيانة التدبير األموال الالزمة للقيام بأعمال 

(مـــن األمــوال غيـــر  ) اعتمــادات الـــدول األعضــاء١وعمــًال بأحكـــام القــرار المـــذكور، ُيمــوَّل صـــندوق العقــارات مـــن (
لة علـى مـن الفوائـد المحّصـ) ٣و االمتيازات أو حيـز المـرأب (من اإليجارات المفروضة على السكن أ) ٢المنفقة)، (

  رصيد الصندوق.
 
واستعرضت الدول األعضـاء، فـي اآلونـة األخيـرة، تحـديثًا لالحتياجـات الخاصـة بتمويـل العقـارات (بمـا فـي   -٢

الـدخل  ماليـين دوالر أمريكـي مـن ١٠ووافقـت علـى تحويـل مبلـغ يصـل إلـى  ١ذلك المخطط العـام لتجديـد المبـاني)،
وأحاطــت جمعيــة الصــحة  ٢إلــى صــندوق العقــارات فــي نهايــة كــل ثنائيــة، غيــر المنفــق المتــأتي مــن الــدول األعضــاء

مبلغـًا مـن الرسـوم غيـر سـنويًا أن المـدير العـام سـوف يحـّول إلـى الصـندوق مفادها بوالمجلس التنفيذي علمًا بتقارير 
  ٢٠١٠.٣ُفِرضت في عام المنفقة المقتطعة من نفقات المناصب المشغولة والتي 

 
مليــــون دوالر أمريكــــي  ٢٥، اعتمــــدت الــــدول األعضــــاء تحويــــل مبلــــغ اســــتثنائي مقــــداره ٢٠١٤وفــــي عــــام   -٣

اعتمــدت جمعيــة الصــحة  ،٢٠١٦، فــي عــام وأخيــراً  ٤لصــندوق العقــارات مــن أمــوال الــدول األعضــاء غيــر المنفقــة.
)، والـــذي بموجبـــه اعُتِمــدت ترتيبـــات تصـــريف الشـــؤون ١٨(٦٩ج ص عالعالميــة التاســـعة والســـتون المقــرر اإلجرائـــي 

جملــة أمــور ضــمن والتمويــل الخاصــة بمشــروعات تجديــد مبــاني جنيــف وتشــييدها، والــذي طلــب مــن المــدير العــام، 
 مليون دوالر أمريكي كل ثنائية لصندوق العقارات.  ٢٥تخصيص مبلغ  يكفلأخرى، أن 

                                                           
       .٦٣/٣٦انظر الوثيقة ج    ١

      )٢٠١٠( ٧-٦٣ج ص عانظر القرار     ٢

  .١٣٢/٣٣م تو ٦٣/٣٦ج تينانظر الوثيق   ٣
     .٤-٦٧ج ص عانظر القرار     ٤
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واستطاعت المنظمة، نتيجة هذه التدابير، أن تنشئ صندوقًا للعقارات يحظى بآلية تمويل مستدامة ويغطي   -٤
، ســواء فــي المقــر الرئيســي أو فــي ســائر ةوأعمــال البنــاء الجديــدالكبــرى االحتياجــات الخاصــة بمشــروعات التجديــد 

 المواقع التابعة للمنظمة.
  
حتيـــة لمنظمـــة أيضـــًا أن تســـتثمر فـــي البنيـــة التينبغـــي لللعقـــارات،  وباإلضـــافة إلـــى المتطلبـــات االســـتثمارية  -٥

وتقرير األمانة عن  ١بتوصيات لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة لتكنولوجيا المعلومات. وعمالً 
 الثـــاني/ فـــي كـــانون إدارة المعلومـــات والتكنولوجيـــا إلـــى لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي

أنشــأ المــدير العــام هــيكًال جديــدًا إلدارة تكنولوجيــا المعلومــات، يضــم مجلســًا لتكنولوجيــا المعلومــات،  ٢٠١٧،٢ ينــاير
ويشارك فيه ممثلون عن جميع األقاليم وعن المقر الرئيسي. وسوف يتولى المجلس اسـتعراض مقترحـات االسـتثمار 

واقتراح ما ُيخصص لها من أموال. وحتى يتسنى توفير مصدر تمويل  ،ير ثابتةفي تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمعاي
مستدام لالستثمارات في تكنولوجيا المعلومات، واعترافًا بأن تلـك االسـتثمارات طويلـة األجـل، فإنـه مـن المقتـرح اآلن 

ارات، وتغييــر تســمية الخاصــة بالعقــاالســتثمار دمــج احتياجــات االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات مــع احتياجــات 
صندوق العقارات إلى صندوق البنية التحتية. وُيقترح توسيع نطاق التمويل الخـاص بصـندوق البنيـة التحتيـة الجديـد 

تــــوفير تمويــــل مســــتدام وكــــاٍف لكلتــــا المجمــــوعتين مــــن  مــــن أجــــلعمــــا كــــان عليــــه فــــي صــــندوق العقــــارات الحــــالي 
ت فرعيــة" مســتقلة لفصــل أمــوال االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات االســتثمارات. وُيقتــرح أيضــًا االحتفــاظ بـــ"حسابا

  عن أموال االستثمار في العقارات داخل صندوق البنية التحتية.
 

 التمويل واالحتياجات الحالية
  
أمريكي لكل ثنائية. ويجري تلبيتها في  مليون دوالر ٢٥تُقدَّر االحتياجات العقارية في الوقت الحالي بقيمة   -٦

إطار ترتيبات التمويل الحاليـة المبّينـة آنفـًا. وسـوف توضـع نسـخة محّدثـة مـن المخطـط العـام لتجديـد المبـاني خـالل 
، علــى أن تتضــمن أحــدث التقــديرات فيمــا يتعلــق باالحتياجــات الرئيســية مــن أعمــال التجديــد والبنــاء فــي ٢٠١٨عــام 

  عدادها أحد الخبراء الخارجيين. المنظمة، وسيتولى إ
 
مليـــون دوالر أمريكـــي لكـــل  ١٥وتبلـــغ تقـــديرات االحتياجـــات االســـتثمارية فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات حاليـــًا   -٧

ثنائية. وهذا المبلغ قائم بذاته ومنفصل عن التكاليف التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات، التي تغطي أنشطة التوظيـف 
  والدعم الروتيني. ،والصيانة ،الخدمات المسندة لجهات خارجيةوتوفير  ،الطويلة األجل

 
وتخضــع جميــع المقترحــات االســتثمارية القائمــة بــذاتها والمنفصــلة للمراجعــة مــن جانــب مجلــس تكنولوجيــا   -٨

 المعلومات، الذي يرفع توصياته إلى المدير العام للموافقة النهائية عليها.
  
مليــون دوالر  ٨خصــص مبلغــًا يصــرف مــرة واحــدة بقيمــة قــد ير العــام وتجــدر اإلشــارة كــذلك إلــى أن المــد  -٩

فيمـا يتعلـق بالبنيـة التحتيـة الرئيسـية لمركـز البيانـات واسـتثمارات أمـن المعلومـات والمنصـة  ٢٠١٧أمريكي فـي عـام 
وقد تمت تغطيـة  ٢التي ورد بيانها في التقرير األخير عن إدارة المعلومات والتكنولوجيا. الرقمية المتكاملة للمنظمة،

تلـك األمـوال التـي ُأضـيفت إلـى ، نظـرًا لإليـرادات االسـتثنائية المتراكمـة هذا االستثمار مـن خـالل أمـوال دعـم البـرامج
  صرف العمالت األجنبية والدخل من االستثمار.نتيجة المكاسب المحققة بسبب  ٢٠١٦في عام 

                                                           
المســتقلين والتقريـر الخـاص باالجتمــاع التاسـع عشـر للجنـة الخبـراء ، EBPBAC23/3و EBPBAC21/2 انظـر الـوثيقتين   ١

متــاح   .١٦)، الفقــرة ٢٠١٦تمــوز/ يوليــو  ٢٩-٢٧فــي مجــال المراقبــة التابعــة لمنظمــة الصــحة العالميــة (جنيــف  االستشــارية
 تــــم االطــــالع( http://apps.who.int/gb/ieoac/PDF/19/IEOAC_Report_of_the_19th_Meeting.pdfعلــــى الــــرابط: 

 ).٢٠١٧أبريل  نيسان/ ٦في 

  . EBPBAC25/3الوثيقة    ٢
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 مصادر التمويل اإلضافية المقترحة
  

مليــون دوالر أمريكــي كــل ثنائيــة؛  ١٥قيمتــه  ياســتثمارات تكنولوجيــا المعلومــات بمبلــغ أولــيقتــرح أن تمــوَّل   -١٠
ماليـــين دوالر أمريكـــي مـــن  ١٠و ،ماليـــين مـــن الرســـوم غيـــر المنفقـــة المقتطعـــة مـــن نفقـــات المناصـــب المشـــغولة ٥

دوق تكـــاليف احتيـــاطي المنظمـــة بـــالنظر إلـــى المكاســـب المتراكمـــة لتكـــاليف دعـــم البـــرامج (الحســـاب الخـــاص لصـــن
  الخدمات).

 
  مصادر التمويل ألي مشروع إضافي يدعمه مجلس تكنولوجيا المعلومات.أن تحدد األمانة ويجب   -١١
 

      المخاطر وتدابير التخفيف منها 
  

 جرى التعرف على المخاطر التالية، إلى جانب عدد من التدابير المقترحة للتخفيف منها:   -١٢

العقـارات مـع صـندوق االسـتثمار فـي تكنولوجيـا المعلومـات، نظـرًا الحتمـال يتعين عـدم دمـج صـندوق   
تمويـــل أحـــدهما علـــى حســـاب اآلخـــر؛ ففـــي حـــين أن صـــندوق البنيـــة التحتيـــة ســـيخدم احتياجـــات كـــل 

 منهما، فستكون هناك حسابات فرعية منفصلة وسوف ُيبلغ بها ضمن البيانات المالية السنوية.

فهــذا  ؛مصــادر التمويــل الســنوية أو الثنائيــة التــي يــتم تحديــدهاحــدوث عجــز فــي خطــر محتمــل لثمــة   
ماليـين دوالر  ١٠الخطر قائم بالفعـل بالنسـبة آلليـة تمويـل العقـارات، فـي ظـل وجـود مبلـغ يصـل إلـى 

أمريكي من الدخل المتأتي من الدول األعضاء كل ثنائيـة، رهنـًا بتـوافر األمـوال. وعنـدما ينشـأ فـائض 
انخفـــاض مســـتوى التنفيـــذ أو نتيجـــة اســـتثمار اســـتثنائي، أو صـــرف العمـــالت  مـــرة واحـــدة، إمـــا نتيجـــة

األجنبية أو غير ذلك من اإليرادات، فسُيقترح على الدول األعضاء تقديم اعتمادات ُتدفع مـرة واحـدة، 
 ).٢٠١٧( ٤-٦٧ج ص عكما هو الحال مثًال في القرار 

فقـات الرأسـمالية الكبيـرة، ومـن ثـم فـي بالنق لتنبـؤ الـدقيفـي اصـعوبة الوقد بينت التجارب السابقة مـدى   
التخطيط لها. وتخفيفًا لحدة هذه المخاطر، سيجري تقييم شامل ومستقل لجميع األصـول العقاريـة فـي 

. وهو ما يهدف إلى تعزيز موثوقيـة األدوات القائمـة، مثـل المخطـط العـام لتجديـد المبـاني ٢٠١٧عام 
 واستراتيجية تجديد المقر الرئيسي.

ســيقوم  ؛االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات عــن التكــاليف التشــغيلية لتكنولوجيــا المعلومــاتفصــل   
مجلـس تكنولوجيــا المعلومــات بـالفحص الــدقيق للمقترحــات الخاصـة بمشــروعات تكنولوجيــا المعلومــات 

مـــا لضــمان الحفــاظ علــى اســـتقاللية تكــاليف االســتثمار. وهنـــاك آليــة مراجعــة مماثلـــة منفّــذة بالفعــل في
     يتعلق بالمشروعات العقارية.

       اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
  

   جمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد مشروع القرار التالي:  -١٣
 

        جمعية الصحة العالمية السبعون،   
 

إذ تالحظ متطلبات التمويل الالزمـة لتلبيـة احتياجـات البنيـة التحتيـة، التـي تضـم االسـتثمارات فـي   
 ؛٧٠/٥٤كل من تكنولوجيا المعلومات والعقارات، على النحو المبّين في الوثيقة ج



   A70/54    ٧٠/٥٤ج

4 

 ٧-٦٣ج ص عللقــــرارين  وٕاذ تالحــــظ أيضــــًا ترتيبــــات التمويــــل الحاليــــة لصــــندوق العقــــارات، وفقــــاً   
مليــون دوالر أمريكــي كــل  ٢٥ قيمتــه علــى تــوفير مبلــغ نن ينصــاا)، اللــذ٢٠١٦( ٧ق١٣٨م ت) و٢٠١٠(

  ات العقارية،ثنائية لالحتياج
  
  تغيير تسمية صندوق العقارات إلى صندوق البنية التحتية؛  تعتمد  -١
  
توسيع نطاق األغراض الخاصة بصندوق البنية التحتيـة (صـندوق العقـارات سـابقًا) لتشـمل  تعتمد  -٢

االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات، بالصــيغة التــي اعتمــدها مجلــس تكنولوجيــا المعلومــات، باإلضــافة 
  ).١٩٧٠( ١٤-٢٣ج ص عإلى األغراض المعتمدة المحددة بموجب القرار 

  
بنهايـــة كـــل ثنائيـــة، حســـب المتـــاح،  علـــى األقـــل مليـــون ١٥خصـــص مبلـــغ للمـــدير العـــام بت تـــأذن  -٣

  الحتياجات االستثمار في تكنولوجيا المعلومات في إطار صندوق البنية التحتية.
  
قدِّم إلى المجلس التنفيذي في دوراته المقبلـة تقريـرًا عـن تنفيـذ مشـاريع يالمدير العام أن من  تطلب  -٤

  ه.الخاص ب تمويلاليغطيها صندوق البنية التحتية و تكنولوجيا المعلومات والعقارات التي 
  
  

=     =     =  


