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  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية
  تجديد مباني جنيف

  
  البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لجنةالتقرير المقدم من   

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

ايـــــار/  ١٦إلـــــى  ١٤ُعقـــــد االجتمـــــاع العشـــــرون للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة فـــــي جنيـــــف فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -١
 ٩-٢واعتمـدت اللجنـة جـدول أعمالهـا، بعـد حـذف البنـدين  ١.(بلجيكـا) كـويبرز، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و

 ٣أحــدث المعلومــات عــن اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف، الخــاص بالعقــارات:واستعرضــت اللجنــة التقريــر   -٢
مليون فرنـك سويسـري لغـرض الـتمكن مـن  ١٤والحظت مع التقدير أن السلطات السويسرية االتحادية أقرت إطالق 
مـن قيمـة القـرض دون فوائـد الـذي طلبتـه  ٪١٠البدء في المرحلة التالية مـن اسـتراتيجية التجديـد. ويمثـل هـذا المبلـغ 

  المديرة العامة.
  
ضل ممارسات وخبـرات المنظمـات األخـرى التـي شـرعت فـي تنفيـذ وشددت اللجنة على أهمية التعلم من أف  -٣

أعمال مماثلة وأكدت على الحاجة إلـى عمليـة رقابيـة للمسـاعدة علـى تخفيـف خطـر تجـاوز التكـاليف وضـمان تنفيـذ 
  المشروع بشفافية كاملة. 

  
مــن التفصــيل عــن  وطلبــت اللجنــة تحســين االلتــزام بمواعيــد تقــديم التقــارير فــي المســتقبل وتضــمينها مزيــداً   -٤

  الخيارات التي ُنظر فيها أثناء مراحل التخطيط.
  
مــن التفصــيل بشــأن مواصــفات المبنــى الجديــد، بنــاًء  والحظــت اللجنــة أن التحــديث المقبــل سيتضــمن مزيــداً   -٥

عــن تفصــيل أوســع بشــأن التكــاليف ولجنــة الرقابــة المؤلفــة مــن ممثلــي الــدول  علــى نتــائج المســابقة الهندســية، فضــالً 
  ألعضاء.ا
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  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة
  
مشروع  جمعية الصحة العالمية السابعة والستونبأن تعتمد أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلس التنفيذي،   -٦

   ١المقرر اإلجرائي المعدل التالي.
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
  

ـــد اســـتراتيجية عـــن المعلومـــات أحـــدث: بالعقـــارات الخـــاص التقريـــر وقـــد نظـــرت فـــي    مبـــاني تجدي
 ٢جنيف؛

  
بتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة  علمـــاً  وأحاطـــت  

  ٣الصحة العالمية السابعة والستين،
  
  باالستراتيجية المحدثة لتجديد مباني جنيف؛ علماً  أحاطت  -١
  
  الشروع في مرحلة التخطيط األولية، بما في ذلك تنظيم مسابقة هندسية؛أذنت للمديرة العامة   -٢
  
 مليــون ١٤ قــدره فوائــد دون أولــي قــرض تقــديم القتراحهــا السويســرية للحكومــة تقــديرها عــن أعربــت  -٣

  التخطيط؛ ألغراض سويسري فرنك
  
  طلبت من المديرة العامة ما يلي:  -٤

 الخـاص التقريـر مـن ١٢ إلـى ١٠ مـن الفقرات في المبينة بالشروط رهناً  األولي القرض هذا قبول  )١(
 التجديـــد مشـــروع تخطـــيط جنيـــف ومواصـــلة مبـــاني تجديـــد اســـتراتيجية عـــن المعلومـــات أحـــدث: بالعقـــارات
  بأكمله؛ بالموقع الخاص

 وأحــدث المبنــى مواصــفات عــن مــوجز بعــرض مصــحوباً  الجديــد للمبنــى المختــار التصــميم طــرح  )٢(
 والسـتين، الثامنـة العالميـة الصـحة جمعيـة علـى التجديـد اسـتراتيجية كامـل عـن المفصـلة الماليـة المعلومات

 المشــروع علــى الموافقــة بشــأن نهائيــاً  قــراراً  والســتون التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة تتخــذ أن أمــل علــى
 الموافقــة علــى بالحصــول رهنــاً  التشــييد، أعمــال وبــدء الجديــد المبنــى لتشــييد القــرض كامــل وقبــول النهــائي
   .٢٠١٦ ديسمبر/ األول كانون في القرض كامل على السويسرية االتحادية السلطات من النهائية
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 يظهر النص المعدل بالخط العريض.    ١
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