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  العقارات: أحدث المعلومات 
  مباني جنيف تجديداستراتيجية عن 

  
  

  المديرة العامةتقرير من 

  
، ويبـّين أيضـًا جنيـفب(المنظمـة)  مبـاني منظمـة الصـحة العالميـةتجديـد هذا التقريـر تـاريخ مشـروع يلّخص   -١
، ٢٠١٤مــايو ) فــي أيــار/ ١٢(٦٧ج ص عالمقــرر اإلجرائــي  جمعيــة الصــحةأن اعتمــدت منــذ  تطــوراتطــرأ مــن  مــا

التــرميم المســتقبل، وتكــاليف المنظمــة فــي المرافــق الالزمــة لتلبيــة احتياجــات أمين والخطــوات التــي يجــري اتخاذهــا لتــ
  .لمقدرةا
  
مبان  ١٠وزعة على ممن مساحات المكاتب المتر مربع  ١٠٠ ٠٠٠جنيف بالمنظمة الرئيسي مقر  ويضمّ   -٢
تشـومي، نحـو نصـف ميم فـاز بهـا المهنـدس المعمـاري جـان امسابقة تصـوهو نتاج  المبنى الرئيسي،ويأوي لة. ستقم

). وُيعتبـــر موظـــف ٢١٠٠أصـــل موظـــف مـــن  ١٠٠٠حـــوالي أي (الرئيســـي المقـــر فـــي الموجـــودين المـــوظفين عـــدد 
  .ه تجديد كامليلزم لكنو تحفة معمارية حديثة مبنى الرئيسي إلى حد بعيد ال
  
 ُصـمِّمت جـرى إنشـاء تسـعة مبـان إضـافية، ١٩٦٦مقـر المنظمـة الرئيسـي فـي عـام ُبوِشر العمـل بأن منذ و   -٣
علـى  موميـةأنشطة إضافية واالسـتجابة ألزمـات الصـحة العإلى االضطالع بالمتزايدة حاجة المنظمة تلبية لُشيِّدت و 

لـم يسـتدع تشـييدها وعليـه انتقاليـة أو مؤقتـة، هياكـل بوصـفها دت يِّ ُشـالمبـاني تلك ويوجد سبعة مباني من . حد سواء
منظمــة/ وأحــدث تلــك المبــاني هــو مبنــى التخطيط المعمــاري أو الحضــري. المتعلقــة بــالمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة اال

، فـي التصـاميم دوليةمسابقة في أعقاب  ٢٠٠٦افتتح في عام الذي  األيدزالمشترك لمكافحة برنامج األمم المتحدة 
بنـــاء معــايير العلـــى نحــو يســـتوفي موقــع فـــي الحصــرًا المشـــّيدين الهيكلــين لمبنــى الرئيســـي و يشـــّكل إلــى جانـــب اوهــ

  الحديثة.
  
صـيانة ، وشـمل التجديـد أعمـال متقـادملمبنـى الرئيسـي التجديـد الًا مشـروع ٢٠٠٨ت المنظمة في عام وأعدّ   -٤
تــيح المجــال أمــام ن الــنهج المقتــرح ال يأ خــالل مرحلــة التخطــيط األوليــةعلــى أنــه تبــّين واســعة النطــاق،  اتصــالحإ و 

ـــد جميـــع نظـــر فـــي كامـــل وال يإجـــراء تـــرميم  ـــاءً  المبـــاني األخـــرى القائمـــة.تجدي بشـــأن وضـــع بـــدأ العمـــل ، يـــهعل وبن
 منظمـةعـن الممثلـين مؤلفـة مـن  لجنة توجيهيـة أجرت ٢٠١٢وفي عام . له بالكاموترميمالموقع جديد تلاستراتيجية 

  .تهاجازَ وأَ  لخيارات المقترحةًا لوالسلطات السويسرية تقييم
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عاليـــة شــكلت أســـاس وضـــع اســـتراتيجية  ١أربعـــة خيـــاراتجمعيــة الصـــحة بحثـــت  ٢٠١٣مـــايو / أيـــاروفــي   -٥
هـــذه و ، الرئيســـيالمنظمـــة مقـــر علـــى موقـــع المشـــّيدة تجديـــد المبـــاني بشـــأن وفعالـــة علـــى المـــدى الطويـــل المردوديـــة 

  :الخيارات هي كالتالي

وقليـــل  الطاقـــة الســـتهالك مـــنخفض معـــدل مكتـــب، ذي ١١٠٠بســـعة جديـــد تشـــييد مبنـــى  -١الخيـــار   •
المبنـى الرئيسـي؛ وبيـع المبـاني الثالثـة  وتـرميمالحاجة إلـى الصـيانة؛ وهـدم ثالثـة مـن المبـاني الملحقـة؛ 

  الملحقة األخرى

مكتــب فــي موقــع  ٣٠٠ بســعةمكتــب؛ واســتئجار مســاحة  ٣٠٠تشــييد مبنــى مؤقــت بســعة  -٢الخيــار   •
  م المباني المؤقتة بعد إنجاز المشروعخارجي؛ وتجديد المبنى الرئيسي والمباني الملحقة الموجودة؛ وهد

المبنــى الرئيســـي والمبـــاني الملحقـــة  وتـــرميممكتـــب؛  ٦٠٠ بســـعةاســـتئجار مســـاحة خارجيــة  -٣الخيــار   •
  الموجودة

مكتبـًا؛ واسـتئجار مسـاحة  ٢٦٠إلضـافة  Mوالمبنـى  Lالتوسـع الرأسـي فـي كـل مـن المبنـى  -٤الخيار   •
طوابق المبنى الرئيسي والمباني الملحقة الموجـودة كـل طـابق علـى  وترميممكتب؛  ٣٠٠ بسعةخارجية 

  .حدة
  
  ٢المفّضل. خيارالبوصفه  ١الخيار الذي حّدد  تقرير األمانةعلمًا بجمعية الصحة حاطت أو   -٦
  
قـرض مـن دون فوائـد قـديم مـن حيـث المبـدأ علـى ت توافقـو لمشروع االسلطات االتحادية السويسرية  تبحثو   -٧

وفــي تشــييد المبنــى الجديــد المقتــرح. نفقــات لتغطيــة عامــًا  ٥٠ُيســّدد علــى مــدى  مليــون فرنــك سويســري ١٤٠بمبلــغ 
بنســبة ســلفة ك مليــون فرنــك سويســري ١٤ مبلــغ فــراج عــنإلاعلــى المــذكورة ، وافقــت الســلطات ٢٠١٤شــباط/ فبرايــر 

  المبنى الجديد.ذاك تشييد بمرحلة التخطيط المرتبطة دعمًا ل ٪ من قيمة القرض١٠
  
أحدث بالمتعلق لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ، نظرت جمعية الصحة في تقرير ٢٠١٤وفي أيار/ مايو   -٨

 فيــهأذنــت )، الــذي ١٢(٦٧ج ص عاإلجرائــي  المقــرر تواعتمــد ٣،المعلومــات عــن اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف
تجديــد المحّدثــة لســتراتيجية فيمــا يخــص اال الشــروع فــي مرحلــة التخطــيط األوليــةب، فــي جملــة أمــور، للمــديرة العامــة

 القــرض قبــولهــا ت فيــه أيضــًا منطلبــ، و لتصــميم المعمــاريا، بمــا فــي ذلــك تنظــيم مســابقة جنيــفالمنظمــة فــي مبــاني 
 تخطـيط ومواصـلةالمحـّددة،  بالشـروط رهنـاً مليـون فرنـك سويسـري  ١٤المقدم من الحكومـة السويسـرية بمبلـغ  األولي
. وطلبت كذلك جمعية الصحة في ذاك المقـرر اإلجرائـي مـن المـديرة العامـة بأكمله بالموقع الخاص التجديد مشروع
 مــوجز بعــرض مصــحوباً  الجديــد للمبنــى المختــار التصــميم والســتين الثامنــة العالميــة الصــحة جمعيــة علــى طــرحأن ت
  .التجديد استراتيجية كامل عن لةالمفصّ  المالية المعلومات وأحدث المبنى مواصفات عن
  
، جديـــدالمبنـــى المعمـــاري لللتصـــميم بشـــأن امســـابقة عالميـــة األمانـــة أطلقـــت  ٢٠١٤حزيـــران/ يونيـــو وفـــي   -٩
تشــرين األول/ فــي مقترحــًا لالســتعراض  ٢٥١الــواردة فــي ســياق تلــك المســابقة والبــالغ عــددها  قترحــاتلمخضــعت او 

                                                           
 .٦٦/٤٢ترد الخيارات في الوثيقة ج   ١

التابعــة لجمعيــة الصــحة  ، المحضــر المــوجز للجلســة الثالثــة للجنــة "ب"٣ ســجالت/ /٢٠١٣ /٦٦ج ص عانظــر الوثيقــة    ٢
 .(باإلنكليزية) ٢١٦و ٢١٥، الصفحتان ١، الفرع العالمية السادسة والستين

 .٦٧/٦١الوثيقة ج   ٣
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ن إلى جنب مع ممثلي جنباً مهندسين معماريين ضّمت في المقام األول لجنة تحكيم دولية من جانب  ٢٠١٤أكتوبر 
التـي وقـع اختيارهـا علـى إلـى لجنـة التحكـيم ظل المرشحون مجهـولي الهويـة بالنسـبة األمانة. و الدولة المضيفة و عن 
ه وسـيوجّ . من الناحية المعمارية أعلى قيمة محتملةوتتسم بلمواصفات المحددة وفي على أتم وجه اتستمشروعًا  ١٣

 افـي دورتهـلمواصـلة تطويرهـا، ومـن ثـم سـتختار لجنـة التحكـيم واضـعي تلـك المشـاريع عوة إلى الكاتب العدل داآلن 
عرض نتــائج المســابقة وســتُ  ى بــه بشــأن تشــييد المبنــى الجديــد،الُموَصــالمشــروع الفــائز  ٢٠١٥ مــارسبــآذار/ الثانيــة 

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.ى لع
  

المبنــى تفاصــيل عــن مواصــفات بــّين وثيقــة ت لمشــروع الفــائزحكــيم للجنــة التاختيــار ُتعــّد فــي أعقــاب وف ســو   -١٠
للتكــاليف  تقــدير العــامالهــذا ل سيشــكّ ضــمن حــدود الميزانيــة. و  هتشــييدعــن المتكبــدة علــى نحــو أدق تكــاليف عــن الو 

التخــاذ القــرار ين إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتمــن خــالل المجلــس التنفيــذي القتــراح المقــدم اأســاس 
أعمــال سـتهالل وا ،مليـون فرنـك سويســري مـن السـلطات السويســرية ١٤٠البالغـة قيمتــه النهـائي بشـأن قبــول القـرض 

  االتفاق على المشروع النهائي.بمجرد لجنة للرقابة وسوف تُنشأ البناء. 
  

مـا يلـي: ًا لتحقيـق ضمان وتشييده لمبنى الجديداخطط تجديد المبنى الرئيسي خالل مرحلة تخطيط تُنّقح سو   -١١
عند بدء تنفيذ المشروع وأثناء تنفيذه ولدى االنتهاء  لموظفين في المنظمةالعمل ممكنة الظروف ال أفضلتهيئة  )١(

  المنشآت التقنية الصديقة للبيئة.ذات ب مزّوداً  اً واحد اً موقعبوصفها المباني عمل جميع ) ٢( ،منه
  

  تلبية احتياجات المنظمة في المستقبل
  

  ف مع ما يلي:قادرًا على التكيّ  هرمتأن يكون المرفق بعند االنتهاء من أعمال التجديد، يجب   -١٢
  )الزيادات والتخفيضات في أعداد الموظفين( االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ الصحية  •
  والعمل عن بعدبدوام جزئي العمل مثل من مرنة، عمل رتيبات اتخاذ ت  •
  الفيديوواسطة من قبيل عقد المؤتمرات ب، اتجتماععقد االل جديدةأساليب اتباع   •
  العاملة ةمن القو ًا زءبوصفهم جوالمتدربين مستشارين إدراج ال  •
  االحتياجات الخاصة وذو ن فيهم ، بممن الوصول إلى المرافق تلبية احتياجات جميع الناس  •
  األنشطة الرياضية والترفيهيةلى تحسين رفاه الموظفين في العمل، مثل رامية إالمبادرات ال  •
عـدد أمـاكن وقـوف تقليـل النقـل العـام والمشـترك و  طتحسـين اسـتخدام وسـائ( جنيفبلدة خطة التنقل في   •

  ).السيارات
  

ممارسات على الطارئة تغييرات الإدراج بشأن إسقاطات ِصيغت فقد  مناسب،إلقامة الموقع بحجم  وضماناً   -١٣
فـي مجـال التكلفـة التغييـرات كفـاءة أن تحقـق تلـك وينبغـي . فـي تكنولوجيـا البنـاءالُمحرز  التقدمخطى و عمل األمانة 
ركـــز مثـــل ممـــن ، جـــاالتفـــي بعـــض الم ازدادت االحتياجـــات التشـــغيليةأن بيـــد  ،ةمـــن حيـــث المســـاح وتولــد وفـــورات

ذوي  وصـولزًا لسـبل تعزيـتصـميم المبنـى علـى تحسـينات كبيـرة إدخـال  أيضـاً ويلزم العمليات الصحية االستراتيجية. 
  .دون المستوى المطلوبسبل  حالياً  ، والتي هيإليه االحتياجات الخاصة

  
تشييدها  مرافق المقترحالبمؤقتة الو ية نتقالي الثمانية االمبانالفي حاليًا المتاحة أدناه المرافق  جدولويقارن ال  -١٤

  .لمشروعتوفيرها عند االنتهاء من اتلك المتوقع ب المتاحة حالياً مرافق الفي المبنى الجديد، ومجموع 
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  خدمات األساسيةإنشاؤها لتقديم ال المقترحتلك المرافق الحالية و  :لالجدو
  
مرافق يجري   

  استبدالها
مباني جديدة 

في عام 
٢٠٢٠  

تخفيض 
عدد المرافق 

(٪)  

مجموع 
المرافق في 

  ٢٠١٣عام 

مجموع 
المرافق في 

  ٢٠٢٥عام 

تخفيض 
إجمالي عدد 
  المرافق (٪)

 إجمــــالي المســــاحة األرضــــية
  ١٠,٦٧  ٦٣ ٢١٧  ٧٠ ٧٧٢  ٢٧,١٤  ٢٠ ٥٧٢  ٢٨ ٢٣٥  (بالمتر المربع)

              مجاالت الخدمات األساسية:
  ١٦,٢٦  ١ ٧٨٦  ٢ ١٣٣  ٣٠,٥١  ٧٩٠  ١ ١٣٧  (بالمتر المربع)المحفوظات 

مساحات المكاتب (بالمتر 
  ٨,٠٠  ٢٨ ٣٦١  ٣٠ ٨٢٨  ٢١,٢٠  ٩ ١٧٢  ١١ ٦٣٩  المربع)

  ١٠,٥٧  ٢ ٣٧٧  ٢ ٦٥٨  ٣٦,٣٦  ٧٧٠  ١ ٢١٠  العمل (العدد) راكزم
مرافق عقد االجتماعات 

  ٤٥,٩٨-  ٣ ٤٢٦  ٢ ٣٤٧  ١٨٥,٨٥-  ١ ٦٦٠  ٥٨١  (بالمتر المربع)
  ٤٠,٠٠-  ٧  ٥  -  ٢  -  قاعات المؤتمرات (العدد)

  ٢٩,٤١  ١٢  ١٧  ٣٥,٧١  ٩  ١٤  قاعات االجتماعات (العدد)
خدمات الطباعة (بالمتر 

  ٤٦,٣٧  ٧٦٤  ١ ٤٢٥  ٥١,٥٦  ٢٤٠  ٤٩٦  المربع)
أماكن التخزين والخدمات 

  ٣٤,١٩  ٥ ٧٧٢  ٨ ٧٧٠  ٩٠,٠٩  ٣٣٠  ٣ ٣٢٩  إلى ذلك (بالمتر المربع) وما
(بالمتر التقنية  لقاعاتا

  ١٥,٢١  ٥ ٣٣٠  ٦ ٢٨٧  ٥٤,٢٦-  ٢ ٠٢٢  ١ ٣١١  المربع)
مركز العمليات الصحية 

  ٣٩١,٣٣-  ٨٥٠  ١٧٣  -  ٨٥٠  -  االستراتيجية (بالمتر المربع)
 سعة استيعاب الكافيتريا

  ٤٨,٥٨  ٥٨٠  ١ ١٢٨  ١٥,٧٣  ٤٥٠  ٥٣٤  (العدد)
  ٧,٠٨  ٢ ٨٦٢  ٣ ٠٨٠  ٩,٥٣  ٢ ٠٧٠  ٢ ٢٨٨  الكافيتريا (بالمتر المربع)

  ٣٧,٨٣  ٩٨١  ١ ٥٧٨  -  -  ٥٩٧  االمتيازات (بالمتر المربع)
  
  ل وترشيد استخدام المباني القائمة.النتقاافي مرحلة كلها تمامًا مشغولة ليست الحالية المرافق دير بالذكر أن جمن ال    *
  

 لممــا يســهّ  النموذجيــة المبنــى الجديـد وتجديــد المبنــى الرئيســي علــى مفهـوم المكاتــبز أعمــال تشــييد تركّ وسـ  -١٥
المشـــتركة مـــاكن مكاتـــب وقاعـــات االجتماعـــات واألفـــرادى الالمقترنـــة ب العمـــل التعـــاونيإيجـــاد توليفـــة مـــن مســـاحات 

٪ مــن مســاحة ٢٥أن ُتخّصــص نســبة ال تقــل عــن  البنــاء والتجديــدأعمــال المتوقــع عنــد االنتهــاء مــن األخــرى. ومــن 
تخفـــيض نســـبة ، وذلـــك بركـــز عمـــلم ٢٤٠٠قرابـــة لات عمـــل تعـــاوني مســـاحأرضـــية المكاتـــب الســـتخدامها بوصـــفها 

  ٪.٣٠مقدار الستفادة من المساحة المتاحة حاليًا با
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 لطاقــةل مــنخفضاســتهالل  معــدلب ركــز عمــلم ١١٠٠تشــييد بصــدد لمبنــى الجديــد لكــان اإلســقاط األولــي و   -١٦
، وهــو ركــز عمــلم ٧٠٠إلــى  المســاحاتتلــك ، غيــر أن هــذ اإلســقاط ُنقِّــح وُخفِّــض عــدد الحاجــة إلــى الصــيانة ةوقليلــ

بممارســات عمــل صوصــًا فيمــا يتعلــق المســتقبل، وخفــي االحتياجــات عمــق إلــى نظــرة أيكمــن أساســه فــي تخفــيض 
  األمانة.

  
كـــل عـــام، خارجيـــًا  اجتماعـــاً  ٥٥٠علـــى عقـــد أكثـــر مـــن الرئيســـي  منظمـــةالموقـــع الخـــاص بمقـــر الســـاعد يو   -١٧

غيرهـا مـن جمعية الصـحة و اجتماعات يشمل هذا الرقم . وال فيه االجتماعات الداخليةالعديد من عقد باإلضافة إلى 
لـــن تكـــون القاعـــات األربـــع للمـــؤتمرات المـــزّودة بمرافـــق التـــي ُتعقـــد خـــارج الموقـــع. و  الدوليـــةاالجتماعـــات الحكوميـــة 

قاعــة المجلــس تكــون مــن المتوقــع أن  نولكــ) متاحــة طــوال مــدة التجديــد، Dو Cو Bو Aالترجمــة الفوريــة (القاعــات 
المبنــى الجديــد شــروع دمــج مرافــق كافيــة فــي تصــميم ممــن الضــروري ن إلــذا فــمتاحــة فــي وقــت جــّد قريــب.  التنفيــذي
  المشروع.عند انتهاء الجهود زدواجية والحيلولة في الوقت نفسه دون ا األنشطةاالضطالع بستمرارية ًا الضمان

  
 مفهــومالســتعانة بمرافــق االجتماعــات فــي مواقــع قريبــة مــن بعضــها الــبعض، وا ضــمت األمانــة قــد اقترحــو   -١٨

 أكثــربطــابع هــذا الترتيــب يتســم ة فــي نهايــة المطــاف. و المرونــ قــدر أكبــر مــنًا لتحقيقــالقاعــات نمــوذجي فــي تشــييد 
  .اً حاليالمباني العشرة القائمة  عوضًا عنثالثة مبان التعامل مع عند عملية 

  
فــي كفــاءة والمتمثلــة فــي الالرئيســية للمنظمــة  يــةفيمتطلبــات الوظال شــاملةالســتراتيجية اال ويجــب أن تســتوفي  -١٩

تتركز العمليــات فــي الســالمة مــن الحرائــق. وســواألمــن و  ةالعاليــة المردوديــ صــيانةالالبيئــي و الطاقــة واألداء اســتخدام 
 .مسـاحة أصـغر بكثيـرالـذي سيشـغل بمجمـع المبـاني الجديـد أو المجـّدد بالكامـل  مبـان ١٠عوضـًا عـن ثالثة مبـان 

  ما يلي:عن طريق الكفاءة التشغيلية وتحقيق مردودية عالية زيادة وسُيحرص على 
  المبنيين الرئيسيين المتبقيينلجديد و في المبنى ا ةنظم دعم متكاملامة إق  •
  معايير في إدارة المرافقصون أحدث الاعتماد و   •
مركـز قاعـة و  اتاالجتماعـل قاعـات ثـم(بأحدث التكنولوجيات والمعدات  رئيسيةتزويد المرافق الوظيفية ال  •

   )العمليات الصحية االستراتيجية
  المباني.صيانة  توتكنولوجيا خدمات تكنولوجيا المعلوماتأحدث وصون اعتماد   •
  

المتكبـدة التكـاليف ، وسُتحسـب وفـورات فـي التكـاليفوتشـييده إلـى تحقيـق تصـميم المبنـى الجديـد وسيفضـي   -٢٠
كــانون الثامنــة والثالثـين بعــد المائـة فــي  لــى المجلـس التنفيــذي فــي دورتـهتُقّدم إسـو  ،تحقيقهــاالمتوقـع حاليـًا والوفــورات 

  .٢٠١٦/ يناير الثاني
  

 أثناء تجديد المبنـى الرئيسـي،مكانًا يمكن نقل الموظفين إليه على نحو يهيئ  لمبنى الجديدام تشييد ظَّ نوسيُ   -٢١
ّلــل قيُ و ، مشــغولفــي مبنــى  المضــطلع بهــا فــي أعمــال البنــاءالمتأصــلة مخــاطر الصــحة والســالمة وطــأة وبــذا ُتخّفــف 

 ثــةمحدّ الســتراتيجية ي أيضــًا االلغِ ســتُ العمــل. و هــذا العنصــر مــن الوقــت المســتغرق والتكــاليف المتكبــدة فيمــا يخــص 
  المتوقع.مرها تجاوزت عمدة مشغولة لمرنة، والالالحاجة إلى تجديد المباني المؤقتة التي عفا عليها الزمن وغير 

  
تتخذ من جنيف و تابعة لألمم المتحدة أخرى مؤسسات مع إجراء اتصاالت منتظمة على  منظمةالظب تواو   -٢٢
ومنظمـة التجـارة العالميـة ومكتـب األمـم والمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة  منظمـة العمـل الدوليـةهـا، وخاصـة ل مقراً 

فاتحـت الجاريـة. وقـد ة وتلك الُمضطلع بها في اآلونة األخير بشأن مشاريع البناء والتجديد وذلك المتحدة في جنيف، 
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تكفــل مراعــاة المنظمــة للعبــر المستخلصــة مــن ســائر هــذه المشــاريع ل مكتــب األمــم المتحــدة لخــدمات األمانــة أيضــاً 
  مجرد الموافقة عليه.المشروع بمدة تنفيذ طوال التعاون عرى هذا ُتوّثق وس. مشاريعال
  

  الموقع رميمتكاليف ت
  

 ٢٠١٢لعــام  فــي دراســة الجــدوىمطروحــة المواصــفات البالمبنــى الجديــد مقــدرة حاليــًا لتشــييد تبلــغ التكلفــة ال  -٢٣
للمبنــى  اختيــار التصـميم النهـائيعنـد  ٢٠١٥خـالل عـام ســُيؤَكد مبلـغ مليـون فرنــك سويسـري، وهـو  ١٤٠مقـداره  مـا

  .عنه مفّصلةدراسات وٕاجراء الجديد 
  

وتكنولوجيـــا المعلومـــات  التدفئـــة والكهربـــاءخـــدمات متكاملـــة (الدعم الـــنظـــم مـــن قبيـــل جوانـــب تـــؤثر وف وســـ  -٢٤
الخطـة النهائيـة وستوضـح . علـى حـد سـواء المبنـى الرئيسـي تجديـدأعمـال على تكلفة تشييد المبنى الجديد و  واألمن)

أنهـا المبنـى الرئيسـي، التـي تشـير التقـديرات الحاليـة إلـى  تجديـدأعمـال علـى تكلفـة اآلثـار تلـك ماهيـة للمبنى الجديـد 
  يين فرنك سويسري.مال ١١٠ستبلغ 

  
مليـون فرنـك  ٢٥٠ستصـل إلـى أعـوام  ١٠الـذي يسـتغرق إجمـالي تكلفـة المشـروع وتشير التقديرات إلى أن   -٢٥

ُيسّدد على مـدى السلطات السويسرية من  قرض بدون فوائدبواسطة  منهافرنك مليون  ١٤٠ُيقترح تمويل  سويسري،
مليـــون فرنـــك  ٢,٨قـــدره  مبلـــغقـــد ُأدِرج و عنـــد انتهـــاء البنـــاء، بـــدأ أن تالقـــرض  تســـديدمـــن شـــأن أقســـاط عامـــًا. و  ٥٠

 .ألغراض سداد القرض سنوياً  حسابات تمويل صندوق العقاراتفي سويسري 
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

عــن طريــق تضــمينه ه مــن األمانــة تحديثــ حــيط علمــًا بــالتقرير وأن يطلــبالمجلــس التنفيــذي مــدعو إلــى أن ي  -٢٦
البرنـامج ون مـن خـالل لجنـة سـتجمعية الصحة العالميـة الثامنـة وال انظر فيهكي تالمعماري لالتصميم نتائج مسابقة 

  فيه. تبتّ جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين لى لإلرفع تقرير تقني ومالي شامل  ، تمهيداً والميزانية واإلدارة
  
  

=     =     =  


