
  
  
  
  
  
  

  ٧ق١٣٨ت  م    بعد المائة الثامنة والثالثونالدورة 
  ٢٠١٦ يناير/ كانون الثاني ٣٠

  EB138.R7    من جدول األعمال ٢-١٢البند 
  
  
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن استراتيجية 
  تجديد مباني جنيف

  
  

  التنفيذي، المجلس
  

بعـــد أن نظـــر فـــي تقريـــر المـــديرة العامـــة عـــن العقـــارات: أحـــدث المعلومـــات عـــن اســـتراتيجية تجديـــد مبـــاني   
  ١جنيف، وتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي؛

  
وٕاذ يحــيط علمــًا بالنتــائج اإليجابيــة التــي أســفرت عنهــا دراســة الجــدوى الخاصــة باســتراتيجية تجديــد مبــاني 

 آليــة التمويــل المســتدام وٕالــىجنيــف، والحاجــة الملحــة إلــى معالجــة البنيــة التحتيــة المتداعيــة للمقــر الرئيســي للمنظمــة 
  التي ُأنشئت لتمويل االستراتيجية؛

  
تشــييد مبنــى فــي  بخصــوصمــع الســلطات السويســرية  الــدائرة الــراهن للمفاوضــاتوٕاذ يحــيط علمــًا بالوضــع 

  تجديد المبنى الرئيسي، لتسهيلوتوفير مساحة إضافية القائمة، جنيف ليحل محل المباني المؤقتة واالنتقالية 
  
 المــدير العــام أن ينشــئ لجنــة استشــارية للــدول األعضــاء مــن أجــل تــوفير اإلرشــادات والرصــد مــن يطلــب  -١

 والمراقبة لمشروع تجديد المقر الرئيسي للمنظمة؛
  
  :جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي يوصي  -٢
  

العقـارات:  عـنفي تقريـر المـديرة العامـة  بعد أن نظرت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  :يلي ، قررت مااستراتيجية تجديد مباني جنيف أحدث المعلومات عن

  
أن ُتعـــرب مجـــددًا عـــن تقـــديرها لالتحـــاد السويســـري ولجمهوريـــة وكـــانتون جنيـــف، لحســـن  )١(

  على الدوام؛ ضيافتهما

 المقــدم عــنفــي التقريــر  المبــيناســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف، علــى النحــو  أن تعتمــد )٢(
  ؛يد مباني جنيفاستراتيجية تجد العقارات: أحدث المعلومات عن

                                                      
 .١٣٨/٣م تو ١٣٨/٤٥م تالوثيقتان    ١
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ماليــين فرنـــك  ١١٠( المبنــى الرئيســـي تجديـــد أن تــأذن للمــدير العـــام بالمضــي قـــدمًا فــي )٣(
) فـــي المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة سويســـري فرنـــك مليـــون ١٤٠( تشـــييد المبنـــى الجديـــدسويســـري) و 
 فرنــك سويســري، علمــًا بأنــه فــي حــال زيــادة التكلفــة اإلجماليــةمليــون  ٢٥٠إجماليــة  بجنيــف بتكلفــة

جديـد مـن جمعيـة  إذنالحصول علـى  يجبخالل فترة وضع التصميم،  ٪١٠للمشروع بأكثر من 
  ؛العالمية الصحة

مليــون فرنــك سويســري،  ١٤٠أن تــأذن للمــدير العــام بقبــول مبلــغ القــرض الكامــل البــالغ  )٤(
ســــنة والمعطــــى دون فوائــــد مــــن الســــلطات االتحاديــــة السويســــرية، وذلــــك رهنــــًا  ٥٠والــــذي مدتــــه 

  ؛٢٠١٦ا النهائية عليه في كانون األول/ ديسمبر بموافقته

ســـداد و  تغطيـــة تكـــاليف التجديـــد العقـــارات فـــيصـــندوق أمـــوال أن توافـــق علـــى اســـتخدام  )٥(
 السـنةتبـدأ اعتبـارًا مـن  ،السـلطات السويسـرية إذا أقرتـه سنة، ٥٠لمدة  وائددون ف المعطى القرض
  من اكتمال المبنى؛ ىاألول

 ما يلي: المدير العام منأن تطلب  )٦(

مليـــــون دوالر أمريكـــــي فـــــي كـــــل ثنائيـــــة  ٢٥أن يضـــــمن تخصـــــيص مبلـــــغ وقـــــدره   ) أ(
 لصندوق العقارات؛

إلـى المجلـس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة  مرة كل سـنتين علـى األقـل أن يقدم تقريراً   ) ب(
 .ذات الصلة بالتشييد تكاليفوالالتقدم الُمحرز في تشييد المبنى الجديد  عنالعالمية 

  
 

  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠عشرة،  الجلسة الرابعة
  ١٤/ المحاضر الموجزة/١٣٨م ت    
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