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  صندوق العقارات
  
  

   للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة الرابعالتقرير 
  ى المقدم إلو للمجلس التنفيذيالتابعة 

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين
  
  
 برئاسة  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٤انعقد االجتماع الثاني للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف في             -١

  ٢. للنظر في جملة أمور منها التقرير الخاص بصندوق العقارات١)ملديف(يوسف . أ. الدكتور أ
  
ي علماً، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة المعقـودة فـي كـانون              وقد تمت إحاطة المجلس التنفيذ      -٢

بأن المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط بصدد دراسة مسألة إنشاء مبانٍ تضم مكاتـب فـي               ،  ٢٠٠٥يناير  / الثاني
ر المواقع التي يمثل فيها أمن الموظفين مشكلة وكذلك في المواطن التي ال تمتثل فيها المباني القائمـة لمعـايي                  

األمن التشغيلي الدنيا، أو حيثما يتم إيواء الموظفين في مواقع مختلفة أو حيثما ال تكون المباني المكتبية المالئمة 
وحيث إن المفاوضات التزال جارية، وأن التفاصيل النهائية غيـر          . عالية المردود متاحة من الناحية التجارية     

والميزانية واإلدارة إلى أن تنوب عنه في استعراض المقتـرح          متاحة، فقد دعا المجلس التنفيذي لجنة البرنامج        
وتقديم تب اإلقليمي لشرق المتوسط     التي تنتمي إلى المك   الخاص بمشاريع اإلنشاء في المواقع الكائنة في البلدان         

  ٣.تقرير بهذا الصدد إلى جمعية الصحة
  
وقد أحيطت اللجنة علماً بأن منظمة الصحة العالمية ال تنوي إنشاء مبانٍ جديدة في األماكن التي يكون                   -٣

فيها موظفو المنظمة يعملون في مبانٍ تنعم باألمن في وزارات الصحة، أو في األماكن التي يزمع فيها إقامـة                   
اكن التي يمكن فيها استئجار مبانٍ بأسعار ميسورة بيت لألمم المتحدة أو يكون فيها ذلك البيت متاحاً، أو في األم

وأشارت اللجنة إلى أن المصاعب التي تتم مواجهتها لدى إيجـاد      . أو تكون فيها مشاريع اإلنشاء عالية المردود      
مبانٍ مناسبة إليواء موظفي البرامج في العراق واألردن وتونس، من شأنها أن تعوق تنفيذ أنشطة المنظمة في                 

  .نتلك البلدا
  

  توصية مرفوعة إلى جمعية الصحة
  
  .أوصت اللجنة جمعية الصحة باعتماد مشروع القرار الوارد في التقرير الخاص بصندوق العقارات  -٤
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 .٥٨/٢٧لالطالع على قائمة بأسماء المشاركين انظر الوثيقة ج   ١
 .٥٨/٣٣الوثيقة ج   ٢
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