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  العقارات: أحدث المعلومات عن
  استراتيجية تجديد مباني جنيف

  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  

وحـّدث  ١فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة. سابق لهـذا التقريـر بإصدارأحاط المجلس التنفيذي علمًا   -١
فـي ضـوء التعليقـات المقدمـة خـالل الـدورة والمعلومـات  ١٤إلـى  ٧نص التقرير الوارد فيما يلي والسيما الفقرات مـن 

  الجديدة المتاحة.
  
نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون فــي تقريــرين يستعرضــان ســالمة  ٢٠١٠وفــي أيــار/ مــايو   -٢

وشـــمل هـــذا االســـتعراض احتياجـــات المنظمـــة الفوريـــة  ٢وأمـــن المـــوظفين والمبـــاني والمخطـــط العـــام لتجديـــد المبـــاني.
 ٧-٦٣ج ص عجمعيــة الصــحة القــرار  والمســتمرة فيمــا يتعلــق بإصــالح وتــرميم مرافقهــا العقاريــة المتقادمــة. واعتمــدت

مليون دوالر أمريكي من الدخل غير المقدر المتـأتي مـن  ٢٢الذي قررت فيه عدة أمور منها تخصيص مبلغ وقدره 
الدول األعضاء لصندوق العقارات من أجل تغطية تكاليف أعمال التجديد الالزمة بصورة عاجلة. وصرحت جمعية 

) بــدء العمــل علــى مشــاريع التجديــد العاجلــة ١ضــطالع بجملــة أمــور مــن بينهــا (الصــحة أيضــًا للمــديرة العامــة باال
(أي تحســين مرافــق المنظمــة، مــع إعطــاء األولويــة لتعزيــز أمــن المبــاني، بمــا يشــمل  ٦٣/٣٦المحــددة فــي الوثيقــة ج

لقواعد والمعـايير الترميم الالزم بصورة عاجلة للبنية التحتية الخاصة بالسالمة من الحرائق، وذلك لضمان االمتثال ل
) والمضـي قُـدمًا فـي الدراسـات التقنيـة ٢الحديثة الخاصة باألمن من الحرائق في المبنى الرئيسـي للمقـر الرئيسـي)، (

  الضرورية لالضطالع بالترميم الكامل للمبنى الرئيسي للمقر الرئيسي.
  
ة للمجلـس التنفيـذي أثنـاء اجتماعهـا ، نظرت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـ٢٠١٣وفي أيار/ مايو   -٣

وطلبت اللجنة المزيد من التوضيح  ٣الثامن عشر في تقرير يعرض استراتيجية ترميم محدَّثة لمباني المقر الرئيسي.
  ٤بخصوص بعض االفتراضات الواردة في الوثيقة وتحديد االحتياجات العقارية في المقر الرئيسي.

  
  
  

                                                           
المحضــر المــوجز لــدورة المجلــس التنفيــذي الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة، الجلســة العاشــرة، و  ١٣٤/٤١ت  مانظــر الوثيقــة    ١

  (باإلنكليزية). ٢الفرع 
 .٦٣/٣٦وج ٦٣/٣٥الوثيقتان ج   ٢
 .٦٦/٤٢الوثيقة ج   ٣
 .٦٦/٦٢انظر الوثيقة ج   ٤
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  جديد المقر الرئيسيأحدث المعلومات عن استراتيجية ت
  
تتبع االستراتيجية المحدثة لتجديد المقر الرئيسـي نهجـًا شـامًال إزاء احتياجـات المنظمـة العقاريـة فـي جنيـف   -٤

في المسـتقبل. ومـن المقتـرح فـي هـذا الصـدد إنشـاء مبنـًى ملحـق جديـدمنخفض االسـتهالك للطاقـة وتكـاليف صـيانته 
ي الملحقـة المتقادمـة القائمـة، ويـوفر مسـاحة ينقـل إليهـا المـوظفين أثنـاء منخفضة ويمكن أن تحل مرافقه محل المبان

أعمــال تجديـــد المبنـــى الرئيســـي. ومـــن شــأن ذلـــك أن يقلـــل المخـــاطر علـــى الصــحة والســـالمة المتأصـــلة فـــي أعمـــال 
تتالفـى  اإلنشاء في مبنى مأهول، ويقلل أمد وتكلفة هذا العنصر من أعمال التجديـد. كمـا أن االسـتراتيجية المحدثـة

الحاجة إلى تجديد المبـاني المؤقتـة المتقادمـة التـي ال تـوفر المرونـة والتـي ُتسـتخدم حاليـًا كمالحـق للمبنـى الرئيسـي. 
وهذا النهج الشامل يحل محل خطة التجديد السابقة القائمة على تجديد الطابق تلو اآلخر ويجـدد فقـط الطوابـق مـن 

  في المبنى الرئيسي. ٧إلى  ١
  
التصــميم الحــالي لمبــاني المقــر الرئيســي مــع تظليــل مبــاني المنظمــة بلــون أغمــق وٕابرازهــا  ١لشــكل ويبــين ا  -٥

  بعالماتها المعنية.
  

  ١الشكل 
  

 
  

L1 

L2 

M 

D 

V 
C 

X 

 المبنى الرئيسي

  مباني المجلس
  التنفيذي 

  المطعم
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التصميم الجديد الخاص باألعمال المعروضة فـي اسـتراتيجية التجديـد المحدثـة، بمـا فـي  ٢ويصف الشكل   -٦
 Vو Cو Xذلـــك إنشـــاء المبنـــى الجديـــد وهـــدم المبـــاني الملحقـــة القائمـــة المؤقتـــة المســـبقة التجهيـــز (المبـــاني المؤقتـــة 

تــي تمتلكهــا المنظمــة مــع المبــاني القائمــة والمبــاني المؤقتــة للمجلــس التنفيــذي، والمطعــم) وبيــع قطعــة مــن األرض ال
  ).Mو L2و L1(المباني 

  
  ٢الشكل 

  

  
  
وتعمــــل المنظمــــة عــــن كثــــب مــــع الســــلطات االتحاديــــة السويســــرية وكــــانتون جنيــــف بشــــأن تطــــوير هــــذه   -٧

ـــد ٢٠١٢االســـتراتيجية. وُأنشـــئت فـــي عـــام  ـــة لتجدي ـــة توجيهي ـــة  لجن ـــاني ُتمثَّـــل فيهـــا المنظمـــة والهيئـــات التنظيمي المب
  السويسرية المعنية، وذلك بهدف تقييم الخيارات المتاحة للمنظمة وٕاجازتها.

  

D 

المبنى الجديد 
  المقترح

 المبنى الرئيسي
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المبنى الرئيسي وتخفيض عدد المباني في المقر الرئيسي للمنظمـة والغرض من مشروع التجديد هو ترميم   -٨
لثالثـة مطابقـة ألحـدث معـايير األداء البيئـي ومعـايير السـالمة مـن مبان وستكون كل المباني ا ٣مبان إلى  ١٠من 

علــى  ءً الحرائــق. وســتوفر المبــاني الثالثــة أيضــًا الفعاليــة التشــغيلية بفضــل نظــم مشــتركة ومتكاملــة للــدعم وتصــمَّم بنــا
. مفهــوم نمــوذجي للمكاتــب يجمــع بــين أمــاكن للعمــل محكمــة التصــميم ومخصصــة للعمــل التعــاوني ومكاتــب فرديــة

وسيتسم التوازن بين أماكن العمل المخصصة للعمل التعاوني والمكاتب النموذجية بالمرونة تلبية لمتطلبات موظفي 
  المنظمة المتغيرة.

  
ومن المتوقع أن تغطي المبـاني الثالثـة مسـاحة أصـغر وتضـمن اسـتخدام الطاقـة بكفـاءة أكبـر مـن المبـاني   -٩

مـن المسـاحة األرضـية المكتبيـة  ٪٢٥فعالية تخطـيط المسـاحات ستصـمَّم الموجودة حاليًا في المقر. وبفضل تعزيز 
مكتــــب. وســــتخفَّض  ٢٢٠٠وتســــتخدم كأمــــاكن عمــــل مخصصــــة للعمــــل التعــــاوني وتظــــل الســــعة المكتبيــــة تســــاوي 

ز استخدام التكنولوجيا الحديثة على أمثل وجه. وستدمج قاعات االجتماعـات  المساحات المخصصة للخدمات ويعزَّ
ت في التصميم لضمان مواصـلة األعمـال أثنـاء أشـغال التجديـد. وطـوال هـذه العمليـة سـتأخذ القـرارات ذات والمؤتمرا

  الصلة أيضًا في الحسبان مدى توفر المرافق المؤقتة في جنيف في الوقت الحالي.
  

خاطبـــــــت المـــــــديرة العامـــــــة  ٢٠١٣ووفقـــــــًا لطلـــــــب لجنـــــــة البرنـــــــامج والميزانيـــــــة واإلدارة فـــــــي أيـــــــار/ مـــــــايو   -١٠
ـــــواردة  الســـــلطات ـــــى التثبـــــت مـــــن االفتراضـــــات ال ـــــة  السويســـــرية رســـــميًا مـــــن أجـــــل مســـــاعدة المنظمـــــة عل االتحادي

االســــــتراتيجية المحدثــــــة وٕاجازتهــــــا، بمــــــا فــــــي ذلــــــك تأكيــــــد اســــــتعداد الدولــــــة المضــــــيفة إلعطــــــاء قــــــرض يبلــــــغ  فــــــي
زمــة إلنجــاز إنشــاء المبنــى ســنة يكــّون مقــدار األمــوال الال ٥٠فرنــك سويســري بــدون فوائــد ويســدَّد علــى  مليــون ١٤٠

  الجديد المقترح.
  

مليـون فرنـك  ١٤، وافقت السلطات االتحادية السويسرية علـى تحريـر مبلـغ قـدره ٢٠١٤وفي شباط/ فبراير   -١١
من قيمة القرض الممنوح دون فوائد طلبتهـا المـديرة العامـة. ويسـتهدف تحريـر هـذا  ٪١٠سويسري يمثل سلفة بنسبة 

  تخطيط المرتبطة بتشييد المبنى الجديد. المبلغ دعم مرحلة ال
  

") علـــــى الفـــــور فـــــي إطـــــار مرحلـــــة التخطـــــيط concours de projetsوسيســـــتهل تنظـــــيم مســـــابقة هندســـــية ("  -١٢
رهنــــًا بموافقــــة جمعيــــة الصــــحة عليهــــا. ولــــن ُيطلــــب مــــن المشــــاركين فــــي المســــابقة مجــــرد اقتــــراح تصــــميم  األوليــــة
المحـــددة مســـبقًا فحســـب بـــل يجـــب علـــيهم أيضـــًا إدمـــاج المبنـــى الجديـــد فـــي الجديـــد باســـتخدام المواصـــفات  للمبنـــى
وســــيترأس المســــابقة فريــــق مؤلــــف تجديــــد واحــــد خــــاص بــــالموقع بأكملــــه سيشــــمل تــــرميم المبنــــى الرئيســــي.  مشــــروع

مهندســـين وممثلـــين للدولـــة المضـــيفة والـــدول األعضـــاء (مـــن خـــالل رئـــيس المجلـــس التنفيـــذي) ومـــوظفين فـــي  مـــن
  المنظمة.

  
وبعــد انتهـــاء المســابقة، ســـتقدم وثيقــة تتضـــمن التفاصــيل عـــن مواصــفات المشـــروع الفــائز وتكاليفـــه المقـــدرة   -١٣
")devis général إلـــى الســـلطات االتحاديـــة السويســـرية بهـــدف تيســـير اتخـــاذ القـــرار النهـــائي بشـــأن تحريـــر رصـــيد ("

  .٢٠١٦القرض في عام 
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  اإلجراء المطلوب من  جمعية الصحة
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي:  -١٤
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،
  

بعـــد النظــــر فــــي التقريـــر الخــــاص بالعقــــارات: أحـــدث المعلومــــات عــــن اســـتراتيجية تجديــــد مبــــاني 
  ١جنيف،

  
 مسابقة هندسية؛ االستراتيجية المحدَّثة لتجديد مباني جنيف، بما في ذلك تنظيم وافقت على -١

 
مليــون  ١٤تقــديرها للحكومــة السويســرية القتراحهــا تقــديم قــرض أولــي دون فوائــد قــدره  أعربــت عــن -٢

 فرنك سويسري ألغراض التخطيط؛
 

 المديرة العامة ما يلي: طلبت من -٣
  

مـن التقريـر  ١٢إلى  ١٠قبول هذا القرض األولي رهنًا بالشروط المبينة في الفقرات من  )١(
ومواصــلة تخطــيط  ١أحــدث المعلومــات عــن اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف بالعقــارات:الخــاص 

 مشروع التجديد الخاص بالموقع بأكمله؛
 

طــرح التصــميم المختــار للمبنــى الجديــد مصــحوبًا بعــرض مــوجز عــن مواصــفات المبنــى  )٢(
عالميـة وأحدث المعلومـات الماليـة المفصـلة عـن كامـل اسـتراتيجية التجديـد علـى جمعيـة الصـحة ال

الثامنــة والســتين، علــى أمــل أن تتخــذ جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون قــرارًا نهائيــًا بشــأن 
الموافقة علـى المشـروع النهـائي وقبـول كامـل القـرض لتشـييد المبنـى الجديـد وبـدء أعمـال التشـييد، 

امـل القـرض فـي رهنًا بالحصول على الموافقة النهائية مـن السـلطات االتحاديـة السويسـرية علـى ك
  .٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر 
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