
  ١٣٤/٤١م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٢٠  بعد المائة الرابعة والثالثونالدورة 
    EB134/41  من جدول األعمال المؤقت ٣-١١البند 

  
  
  

  العقارات: أحدث المعلومات عن 
  مباني جنيف تجديداستراتيجية 

  
  المديرة العامةتقرير من 

  

  
نظــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســتون فــي تقريــرين يستعرضــان ســالمة  ٢٠١٠فــي أيــار/ مــايو   -١

وشـــمل هـــذا االســـتعراض احتياجـــات المنظمـــة الفوريـــة  ١وأمـــن المـــوظفين والمبـــاني والمخطـــط العـــام لتجديـــد المبـــاني.
 ٧-٦٣ج ص عوالمســتمرة فيمــا يتعلــق بإصــالح وتــرميم مرافقهــا العقاريــة المتقادمــة. واعتمــدت جمعيــة الصــحة القــرار 

مليون دوالر أمريكي من الدخل غير المقدر المتــأتي مــن  ٢٢تخصيص مبلغ وقدره الذي قررت فيه عدة أمور منها 
لصندوق العقــارات مــن أجــل تغطيــة تكــاليف أعمــال التجديــد الالزمــة بصــورة عاجلــة. واقتُــرح أن يــتم  الدول األعضاء

أمــن المبــاني، بمــا يشــمل التــرميم الــالزم هــذا التجديــد مــن أجــل تحســين مرافــق المنظمــة، مــع إعطــاء األولويــة لتعزيــز 
المتثــال للقواعــد والمعــايير الحديثــة بصــورة عاجلــة للبنيــة التحتيــة الخاصــة بالســالمة مــن الحرائــق، وذلــك لضــمان ا

الخاصــة بــاألمن مــن الحرائــق فــي المبنــى الرئيســي للمقــر الرئيســي، والمضــي ُقــدمًا فــي الدراســات التقنيــة الضــرورية 
  .الرئيسي لالضطالع بالترميم الكامل للمبنى الرئيسي للمقر

  
التنفيــذي، أثنــاء اجتماعهــا الثــامن عشــر المعقــود ونظــرت لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس   -٢

وطلبــت اللجنــة المزيــد مــن التوضــيح  ٢، فــي اســتراتيجية تــرميم محدَّثــة لمبــاني المقــر الرئيســي.٢٠١٣في أيار/ مايو 
  ٣بخصوص بعض االفتراضات الواردة في الوثيقة وتحديد االحتياجات العقارية في المقر الرئيسي.

  
التقريــر هــو عــرض أحــدث المعلومــات عــن التقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق باســتراتيجية والغرض من إعداد هذا   -٣

  التجديد الشاملة للمقر الرئيسي.
  

  أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد المقر الرئيسي
  
تتبع االستراتيجية المحدثة لتجديد المقر الرئيسي نهجــًا شــامًال إزاء احتياجــات المنظمــة العقاريــة فــي جنيــف   -٤

مكتــب، مــنخفض االســتهالك للطاقــة  ١١٠٠في المســتقبل. ومــن المقتــرح فــي هــذا الصــدد إنشــاء مبنــًى جديــد، بســعة 
المتقادمــة القائمــة، ويــوفر مســاحة ينقــل  وتكــاليف صــيانته منخفضــة، ويمكــن أن تحــل مرافقــه محــل المبــاني الملحقــة

إليهـــا المـــوظفين أثنـــاء أعمـــال تجديـــد المبنـــى الرئيســـي. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يقلـــل المخـــاطر علـــى الصـــحة والســـالمة 
                                                            

 .٦٣/٣٦وج ٦٣/٣٥الوثيقتان ج   ١
 .٦٦/٤٢انظر الوثيقة ج   ٢
 .٦٦/٦٢انظر الوثيقة ج   ٣
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المتأصـــلة فـــي أعمـــال اإلنشـــاء فـــي مبنـــى مـــأهول، ويقلـــل أمـــد وتكلفـــة هـــذا العنصـــر مـــن أعمـــال التجديـــد. كمـــا أن 
لحاجة إلى تجديد المباني المؤقتة المتقادمة التي ال توفر المرونة والتي ُتستخدم حاليًا االستراتيجية المحدثة تتالفى ا

كمالحــق للمبنــى الرئيســي. وهــذا الــنهج الشــامل يحــل محــل خطــة التجديــد الســابقة القائمــة علــى تجديــد الطــابق تلــو 
  في المبنى الرئيسي. ٧إلى  ١دد فقط الطوابق من جاآلخر وي

  
تصــميم الحــالي لمبــاني المقــر الرئيســي مــع تظليــل مبــاني المنظمــة بلــون أغمــق وٕابرازهــا ال ١ويبــين الشــكل   -٥

  بعالماتها المعنية.
  

  ١الشكل 
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 المبنى الرئيسي

مباني المجلس 
(EB) التنفيذي

 المطعم
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التصميم الجديد الخاص باألعمال المعروضة فــي اســتراتيجية التجديــد المحدثــة، بمــا فــي  ٢ويصف الشكل   -٦
 Vو Cو Xذلـــك إنشـــاء المبنـــى الجديـــد وهـــدم المبـــاني الملحقـــة القائمـــة المؤقتـــة المســـبقة التجهيـــز (المبـــاني المؤقتـــة 

 التــي تمتلكهــا المنظمــة مــع المبــاني القائمــة) وبيــع قطعــة مــن األرض والمبــاني المؤقتــة للمجلــس التنفيــذي، والمطعــم
  ).Mو L2و L1المباني (
  

  ٢الشكل 
  

  
  
  
مباٍن إلى ثالثة مباٍن فقــط،  ١٠وعند إتمام مشروع التجديد سيكون عدد مباني المقر الرئيسي للمنظمة من   -٧

المبـــاني الثالثـــة مطابقـــة ألحـــدث معـــايير األداء البيئـــي ومعـــايير الســـالمة مـــن ، وســـتكون كـــل ٢مثلمـــا يبينـــه الشـــكل 
  الحرائق وترتيبات العمل المرنة.

  

D 

المبنى الجديد 
  المقترح

 المبنى الرئيسي
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وكــــانتون جنيــــف بشــــأن تطــــوير هـــــذه الســــلطات االتحاديــــة السويســــرية وتعمــــل المنظمــــة عــــن كثــــب مــــع   -٨
ـــاني ُتمثَّـــل في ٢٠١٢االســـتراتيجية. وُأنشـــئت فـــي عـــام  هـــا المنظمـــة والهيئـــات التنظيميـــة لجنـــة توجيهيـــة لتجديـــد المب

  السويسرية المعنية، وذلك بهدف تقييم الخيارات المتاحة للمنظمة وٕاجازتها.
  
ــًا لطلــب لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي فــي أيــار/ مــايو   -٩ خاطبــت  ٢٠١٣ووفق

نظمـــة علـــى التثبـــت مـــن االفتراضـــات الـــواردة فـــي المـــديرة العامـــة الحكومـــة السويســـرية رســـميًا مـــن أجـــل مســـاعدة الم
مليــون فرنــك  ١٤٠تأكيــد اســتعداد الدولــة المضــيفة إلعطــاء قــرض يبلــغ االستراتيجية المحدثة وٕاجازتها، بما في ذلك 

  سنة كجزء من األموال الالزمة إلنجاز إنشاء المبنى الجديد المقترح. ٥٠سويسري بدون فوائد ويسدَّد على 
  

الدولة المضيفة، من حيث المبدأ على إعطاء هذا القرض، وٕاذا كانت مستعدة ألن تفــرج، علــى وٕاذا وافقت   -١٠
مســؤوليتها الخاصــة، عــن األمــوال الالزمــة لتغطيــة تكــاليف مرحلــة التخطــيط علــى أســاس مبلــغ القــرض اإلجمــالي، 

عد األمانة مسودة الستراتيجية سيمكن عندئذ البدء في التخطيط إلنشاء المبنى الجديد. وفي إطار المرحلة التالية ستُ 
تجديـــد وبنـــاء تتضـــمن المفهـــوم الخـــاص بـــالمبنى الجديـــد وخطـــط تجديـــد المبنـــى الرئيســـي. وســـتُقدم عندئـــذ مســــودة 
االســتراتيجية إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين للموافقـــة عليهـــا، عـــن طريـــق لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة 

  ذي.واإلدارة التابعة للمجلس التنفي
  

ــدأ قبــول القــرض سُتســ  -١١ هل مســابقة هندســية. توٕاذا وافقــت جمعيــة الصــحة علــى االســتراتيجية واتفقــت مــع مب
وســيقوم المهنــدس الــذي ســيقع االختيــار عليــه بإعــداد التصــور الخــاص بــالموقع بأكملــه ضــمن اقتــراح سيشــمل خطــة 

  لمباني المؤقتة.مفصلة إلنشاء المبنى الجديد مع تجديد المبنى الرئيسي ووقف تشغيل ا
  

ورهنًا بتأكيد برلمان الدولة المضيفة، وٕاذا وافقت مع االقتراح الذي سيعده المهندس، يمكن أن تأذن جمعيــة   -١٢
مضــي قُــدمًا فــي إنشــاء يالصحة العالمية الثامنة والستون للمدير العام بأن يقبل الجزء المتبقي من القرض الكامــل، و 

  المبنى الجديد.
  

  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 
  

المجلس التنفيذي مدعو إلــى أن يؤيــد االســتراتيجية الشــاملة لتجديــد المقــر الرئيســي، وأن يطلــب مــن المــدير   -١٣
عملية التخطيط. ورهنًا بموافقة الحكومة السويسرية في الوقت المناســب علــى القــرض المطلــوب ســيتم العام مواصلة 

الجديد وأعمال التجديد عــن طريــق لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس تقديم التصور الخاص بالمبنى 
  التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية السابعة والستين للموافقة عليه.
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