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  العقارات: أحدث المعلومات 
  عن استراتيجية تجديد مباني جنيف

  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
تـم  ١،التقريـر هـذا مـن سـابقة بنسـخة علمـاً  المائـة بعـد والثالثـين السادسة دورته في التنفيذي المجلس أحاط -١

  تحديثها والتوسع فيها، بما في ذلك نتائج مسابقة التصميم المعماري. 
  
طـرأ  ، ويصـف مـاجنيـف(المنظمـة) ب مبـاني منظمـة الصـحة العالميـةتجديـد التقرير تاريخ مشـروع يلّخص و   -٢

وكــذلك  ،٢٠١٤مــايو ) فــي أيــار/ ١٢(٦٧ج ص عالمقــرر اإلجرائــي  جمعيــة الصــحةأن اعتمــدت منــذ  تطــوراتمــن 
التــرميم المســتقبل، وتكــاليف المنظمــة فــي المرافــق الالزمــة لتلبيــة احتياجــات أمين الخطــوات التــي يجــري اتخاذهــا لتــ

  لمقدرة.ا
  
مبان  ١٠وزعة على ممن مساحات المكاتب المتر مربع  ١٠٠ ٠٠٠المنظمة الرئيسي بجنيف مقر ويضّم   -٣
ميم فـاز بهـا المهنـدس المعمـاري جـان تشـومي، نحـو نصـف امسابقة تصـوهو نتاج  المبنى الرئيسي،ويأوي لة. ستقم

عتبـــر موظـــف). ويُ  ٢١٠٠أصـــل موظـــف مـــن  ١٠٠٠حـــوالي أي (الرئيســـي المقـــر الموجـــودين فـــي المـــوظفين عـــدد 
  .ه تجديد كامليلزم لكنو تحفة معمارية حديثة المبنى الرئيسي إلى حد بعيد 

  
ُصـمِّمت  جـرى إنشـاء تسـعة مبـان إضـافية، ١٩٦٦أن ُبوِشر العمـل بمقـر المنظمـة الرئيسـي فـي عـام منذ و   -٤

موميـة علـى ة العأنشطة إضافية واالسـتجابة ألزمـات الصـحالمتزايدة إلى االضطالع بحاجة المنظمة وُشيِّدت تلبية ل
متثــال مؤقتــة، وعليــه لــم يســتدع تشــييدها االهياكــل بوصــفها دت يِّ ُشــحــد ســواء. ويوجــد ســبعة مبــاني مــن تلــك المبــاني 

منظمة/ برنامج األمم وأحدث تلك المباني هو مبنى التخطيط المعماري أو الحضري. المتعلقة بالللمبادئ التوجيهية 
و يشـّكل ، وهـفـي التصـاميم دوليـةمسـابقة فـي أعقـاب  ٢٠٠٦افتـتح فـي عـام الذي  األيدزالمشترك لمكافحة المتحدة 

  الحديثة.معايير البناء على نحو يستوفي موقع الهيكلين المشّيدين حصرًا في اللمبنى الرئيسي إلى جانب ا
  
متقـادم، وشـمل التجديـد أعمـال لمبنـى الرئيسـي الًا لتجديد امشروع ٢٠٠٨وكانت األمانة قد أعدت في عام   -٥

تـيح المجـال ن الـنهج المقتـرح ال يأ خالل مرحلـة التخطـيط األوليـةعلى أنه تبّين واسعة النطاق،  ٕاصالحاتصيانة و 
بشــأن وضــع بــدأ العمــل وبنــاًء عليــه،  تجديــد جميــع المبــاني األخــرى القائمــة.نظــر فــي كامــل وال يأمــام إجــراء تــرميم 

وفي . ترميمه بالكامل، وذلك بالتشاور مع السلطات االتحادية السويسرية وكانتون جنيفجديد الموقع و تلاستراتيجية 
 لخيــارات المقترحــةًا لوالســلطات السويســرية تقييمــ منظمــةعـن الممثلــين مؤلفــة مــن  لجنــة توجيهيــة أجــرت ٢٠١٢عـام 

  وَأجاَزتها.
                                                           

 .٤ الفرع عشرة، الرابعة الجلسة المائة، بعد والثالثين السادسة دورته في التنفيذي للمجلس الموجز المحضر انظر   ١
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عاليــة ضــع اســتراتيجية شــكلت أســاس و  ١جمعيــة الصــحة أربعــة خيــاراتبحثــت  ،٢٠١٣مــايو أيــار/ وفــي   -٦
الرئيســـي، وهـــذه المنظمـــة مقـــر علـــى موقـــع المشـــّيدة تجديـــد المبـــاني بشـــأن وفعالـــة علـــى المـــدى الطويـــل المردوديـــة 

  الخيارات هي كالتالي:

وقليــل  الطاقــة الســتهالك مــنخفض معــدل مكتــب، ذي ١١٠٠بســعة جديــد تشــييد مبنــى   :١الخيار   •
المبنـى الرئيسـي؛ وبيـع المبـاني الثالثـة  وتـرميمالحاجة إلى الصيانة؛ وهدم ثالثة من المباني الملحقـة؛ 

  الملحقة األخرى

مكتـب فـي موقـع  ٣٠٠ بسـعةمكتـب؛ واسـتئجار مسـاحة  ٣٠٠تشييد مبنـى مؤقـت بسـعة   :٢الخيار   •
المبـــاني المؤقتـــة بعـــد إنجـــاز  خـــارجي؛ وتجديـــد المبنـــى الرئيســـي والمبـــاني الملحقـــة الموجـــودة؛ وهـــدم

  المشروع

المبنـى الرئيســي والمبـاني الملحقــة  وتــرميممكتـب؛  ٦٠٠ بســعةاسـتئجار مســاحة خارجيـة   :٣الخيار   •
  الموجودة

مكتبًا؛ واستئجار مساحة  ٢٦٠إلضافة  Mوالمبنى  Lالتوسع الرأسي في كل من المبنى   :٤الخيار   •
طوابــق المبنــى الرئيســي والمبــاني الملحقــة الموجــودة كــل طــابق  وتــرميممكتــب؛  ٣٠٠ بســعةخارجيــة 
  .على حدة

  
الـذي مـن شـأنه أن يـوفر  ١،٢ولدى اإلحاطـة علمـًا بتقريـر األمانـة حبـذت جمعيـة الصـحة العالميـة الخيـار   -٧

فــي ذلــك موقعــًا مناســبًا للغــرض المنشــود ويتســم بالمردوديــة مــن حيــث األداء الخــاص بالطاقــة وٕادارة العمليــات، بمــا 
  اإلصالح والصيانة.

  
ولضمان أن يكـون الموقـع مناسـبًا فـي الحجـم تـم إعـداد تقـديرات إلدراج التغييـرات فـي طريقـة عمـل األمانـة   -٨

والتطــورات التقنيــة ضــمن أنظمــة المبــاني. وســتحقق هــذه التغييــرات المردوديــة، ولكــن ســتكون لهــا آثــار علــى الحيــز. 
ووك لــــي للعمليــــات الصــــحية  غحيــــز فــــي بعــــض األمــــاكن، مثــــل مركــــز جونــــفمتطلبــــات التشــــغيل المقترحــــة زادت ال

، وهـي سـبل الخاصـة االحتياجـات ذوي تنقـل سبلاالستراتيجية. ويلزم أيضًا إدخال تحسينات كبيرة من أجل تحسين 
  دون المستوى حاليًا.

  
قــرض مــن دون  قــديممــن حيــث المبــدأ علــى ت توافقــو  االســتراتيجيةالســلطات االتحاديــة السويســرية بحثــت و   -٩

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

  المبنى الجديد.ذاك تشييد بمرحلة التخطيط المرتبطة دعمًا ل ٪ من قيمة القرض١٠
  
  
  
  

                                                           
 .٦٦/٤٢ترد الخيارات في الوثيقة ج   ١

، الوثيقــــة ١انظــــر المحضــــر المــــوجز للجلســــة الثالثــــة للجنــــة "ب" لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة السادســــة والســــتين، الفــــرع    ٢
 (باإلنكليزية). ٢١٦و ٢١٥ ، الصفحتان٣سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ع  ص  ج
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أحدث المتعلق بلجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ، نظرت جمعية الصحة في تقرير ٢٠١٤وفي أيار/ مايو   -١٠
)، الــذي أذنــت فيــه ١٢(٦٧ج ص عاإلجرائــي  المقــرر تواعتمــد ١،المعلومــات عــن اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف

تجديــد المحّدثــة لســتراتيجية فيمــا يخــص اال وع فــي مرحلــة التخطــيط األوليــةالشــر ب، فــي جملــة أمــور، للمــديرة العامــة
 القــرض قبــولت فيــه أيضــًا منهــا طلبــ، و التصــميم المعمــاري، 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
  

، مــن أجــل اختيــار لمؤسســة العقاريــة للمنظمــات الدوليــةاُنظمــت مســابقة للتصــميم المعمــاري، بالتعــاون مــع   -١١
تنطـوي علـى اسـتخدام توسـعة لمقـر المنظمـة الرئيسـي  هبأنـتصميم للمبنى الجديد. وعّرفت المسـابقة نطـاق التصـميم 

مكـان عمـل فـي مسـاحة أرضـية إجماليـة  ٧٧٠عـن  الطاقة بكفاءة وعلى تكلفة صيانة منخفضـة، وتجهـز مـا ال يقـل
متر مربع، باإلضافة إلى موقف سيارات تحت األرض، مع توخي حيز كاٍف لمـا  ٢٥ ٠٠٠و ٢٢ ٠٠٠تتراوح بين 

مشــــاركًا، ومســـاحة لالســــتقبال/  ٦٥٠يلـــي: مســـاحة وحــــدات نموذجيـــة الستضـــافة المــــؤتمرات واالجتماعـــات بســـعة 
تشــغيل المجّمــع، ومســاحة كافيــة فــي مركــز العمليــات الصــحية االســتراتيجية  للعــروض، وٕانشــاءات تقنيــة تــدعم نظــم

 الستيعاب أماكن ومكاتب العمل التعاوني. 
 

وكانت المسابقة بمثابة إجراء مفتوح ال يكشـف عـن الهويـة وتـم علـى مـرحلتين طبقـًا إلجـراءات مـنح العقـود   -١٢
الخاصة بخدمات الهندسة المعمارية التي حددتها الجمعية السويسرية للمهندسين والمهندسين المعماريين. ومـن بـين 

أفكارهم أكثر فأكثر في جولة ثانيـة. وفـي آذار/ مرشحًا إلى المشاركة وتطوير  ١٣ملفًا مقدمًا دعي  ٢٥٠أكثر من 
   لمهندســــين المعمــــاريينااختــــارت لجنــــة التحكــــيم أنســــب مشــــروع وهــــو المشــــروع الــــذي قدمــــه مكتــــب  ٢٠١٥مــــارس 

" Berrel Berrel Kräutler AG" .القائم في مدينة زيوريخ  
  

فتوحـة ويتـيح وصـول قـدر ويتألف المشروع المختار من برج مربع للمكاتب من تسعة طوابق يضم ساحة م  -١٣
كبيــر مــن ضــوء النهــار الطبيعــي إلــى كــل األمــاكن. وتمتثــل مــواد البنــاء المختــارة ألعلــى المعــايير السويســرية لــألداء 

  .)Minergie-Pالخاص بالطاقة (المعيار 
  

متـر مربـع مـن المرافـق التقنيـة ومرافـق الـدعم،  ٨٠٠٠وسيتم وصـل البـرج بـالمبنى الرئيسـي، وسيضـم نحـو   -١٤
بمـــا فـــي ذلـــك مطعـــم. وسيوضـــع مركـــز العمليـــات الصـــحية االســـتراتيجية فـــي موقـــع اســـتراتيجي عنـــد الوصـــلة بـــين 

  المبنيين. وسيكون الوصول سهًال إلى المرافق الخاصة باالجتماعات في المستويات السفلى من المبنى.
  

دمـــة، وبالتعـــاون مـــع المهندســـين المعمـــاريين الفـــائزين، ســـيحدد فريـــق المشـــروع وخـــالل الشـــهور القليلـــة القا  -١٥
سيقوم ببلورة التكاليف. وسيتم هـذا العمـل أيضـًا بالتعـاون الوثيـق ، و بصورة أدق الموقع والمكان المضبوطين للمرافق

  ى ترميم المبنى الرئيسي.مع المهندسين المتعاقد معهم على أعمال التجديد بغية تقدير اآلثار المترتبة بالنسبة إل
  

أن تتـاح فـي  المتوقـعفـق االمتاحة في المباني المؤقتة القائمـة وبـين المر  ةويقارن الجدول بين المرافق الحالي  -١٦
  نهاية المشروع.

  
                                                           

والمحضــــر المــــوجز للجلســــة الثانيــــة للجنــــة "ب" لجمعيــــة الصــــحة العالميــــة الســــابعة والســــتين،  ٦٧/٦١انظــــر الوثيقــــة ج   ١
 (باإلنكليزية). ٢٥٧و ٢٥٦، الصفحتان ٣سجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص ع، الوثيقة ٥  الفرع
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  (المساحة بالمتر المربع) للخدمات األساسية والمرافق المقترحةالمرافق الحالية  :الجدول
  
بعد  يلمتبقا الهدم أعمال  الوضع الراهن  

  هدم المباني المؤقتة
  الدنيالبات لمتطا

  المقدرلوضع ا  الجديد المبنى

  ٢٧ ٢٨٦  ٨ ٦٢٠  ١٨ ٦٦٦  ٢٩ ٠٨٠  المكاتب
  ٦ ٠٣٩  ٢ ٥٢٠  ٣ ٥١٩  ٤ ٥٩٢  قاعات المؤتمرات واالجتماعات

  ١ ٧٨٦  ٧٩٠  ٩٩٦  ٢ ٥٨٩  المحفوظات
  ٤ ٥٢١  ٣٤٠  ٤ ١٨١  ٦ ٦١٦  خدمات الطباعة/ لوازم العمل المكتبي

  ٣ ٨٥٩  ٢ ٠٧٠  ١ ٧٨٩  ٤ ٨١٢  االمتيازات/ المطعم
  ٤ ١١٩  ٥٠٠  ٣ ٦١٩  ٣ ٧٦٤  الحيز المشترك

ــــات  األجهــــزة الرئاســــية/ مركــــز العملي
  ٢ ٠٣٢  ٨٥٠  ١ ١٨٢  ١ ٢٩٩  الصحية االستراتيجية

  
مفهوم الوحدات  وتطبيقمرافق االجتماعات في مواقع قريبة من بعضها البعض، ضم وقد اقترحت األمانة   -١٧

عنـد عمليـة  أكثـربطـابع هـذا الترتيـب يتسـم أكبـر مـن المرونـة. و ، ومن ثـم تحقيـق قـدر في تشييد القاعاتالنموذجية 
خـارج قاعـات االجتماعـات  ن وجـود حيـز جمـاعي، ولكنـه يسـفر عـالمبـاني العشـرةبـدًال مـن  ثالثـة مبـانٍ التعامل مـع 

  ُيعتبر حيزًا متعدد االستخدامات. 
  

بمتطلباتهـا الرئيسـية لكفـاءة اسـتخدام  وسيزود المبنى الجديد وٕاكمال أعمال تجديد المبنى الرئيسـي المنظمـة  -١٨
الطاقة، واألداء الخاص بالبيئـة، والصـيانة العاليـة المـردود، واألمـن والسـالمة مـن الحرائـق. وسـيوجد نظـام التشـغيل، 

  مباٍن، في مكان مجدد جزئيًا أو كليًا يتطلب مساحة أصغر بكثير. ١٠الذي يدعم ثالثة مباٍن بدًال من 
  

وسييســر التصــميم المختــار نظــم دعــم متوائمــة ومتكاملــة، واعتمــاد وصــون أحــدث المعــايير إلدارة المرافــق   -١٩
(تشمل تزويد مركز العمليات الصحية  (بما في ذلك نمذجة المعلومات الخاصة بالمباني)، وتحديث وظائف رئيسية
  ماعات ومرافق المؤتمرات الفيديوية.االستراتيجية بأحدث التكنولوجيات والمعدات)، وكذلك تحديث قاعات االجت

  
، وســتقدَّم لرئيســياوســيتم حســاب وفــورات التكــاليف المقــدرة مــن تشــييد المبنــى الجديــد واالنــدماج مــع المبنــى   -٢٠

. ومـن المقـدر بالفعـل ٢٠١٦إلى المجلس التنفيذي في دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 
  .٪٧٠يمكن أن يخفَّض بنسبة  أن استهالك الطاقة

  
ــــى مــــرحلتين (انظــــر الشــــكل    -٢١ الزمنــــي).  اإلطــــارلالطــــالع علــــى  ١وســــيتم تنفيــــذ اســــتراتيجية التجديــــد عل

: ســــتُنظَّم عمليــــة تشــــييد المبنــــى الجديــــد بحيــــث تتــــيح المســــاحة التــــي يمكــــن نقــــل المــــوظفين إليهــــا قبــــل ١ المرحلــــة
وســيحد هــذا الترتيــب مــن المخــاطر المتأصــلة فيمــا يتعلــق بالصــحة  ، أي مرحلــة تجديــد المبنــى الرئيســي.٢ المرحلــة

والسالمة في أعمال البناء التي تتم في مبنى مشغول، كما ستقلل مدة وتكلفـة أعمـال التجديـد، وستضـمن اسـتمرارية 
المرنـة إلـى أدنـى حـد أيضـًا مـن الحاجـة إلـى تجديـد المبـاني المتقادمـة غيـر  يقلـلاألعمال. وهذا الـنهج االسـتراتيجي 

  ألنه سيتم هدمها.
  
  
  
  



  A68/49  ٦٨/٤٩ج

5 

  اإلطار الزمني لتنفيذ استراتيجية التجديد  -١ الشكل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  تكاليف استراتيجية التجديد
  

  ١ المرحلة
  

مليون فرنك سويسـري، بنـاًء علـى حسـاب التكـاليف األولـي  ١٤٠ُقدرت تكاليف تشييد المبنى الجديد بمبلغ   -٢٢
معمـاريين. وُوضـع هـذا التقـدير كمبـدأ تـوجيهي لكـل المشـاريع التـي المهندسـين الشـركة  ٢٠١٣الذي أجرته فـي عـام 

سـعر البنـاء الفعلـي  نللمشروع الفـائز أل المهندسين المعماريينو ُقدمت في المسابقة المعمارية، ويرى فريق المشروع 
  سيكون في حدود الميزانية.

  
  ٢المرحلة 

  
ماليـين فرنـك  ١١٠معماريين تكلفة التجديـد الكامـل للمبنـى الرئيسـي القـائم بمبلـغ المهندسين القدرت شركة   -٢٣

الوصـول بـه إلـى المسـتوى سويسري. وروعي في هذا المبلغ استبدال نظام التدفئة والتهوية وتكييـف الهـواء بالكامـل و 
األمثــل، وتجديــد وتعزيــز األداء الخــاص بالطاقــة لجــدران المبــاني، واســتبدال األســالك الكهربيــة ومواســير الصــرف. 

  وسُيحسب مقدار هذه التكاليف مع دراسات المبنى الجديد بغية تالفي مواطن العجز واالزدواجية.
  

. وبـالنظر )٢(انظـر الشـكل  مليون فرنك سويسـري ٢٥٠بمبلغ وُتدر التكاليف اإلجمالية لإلنشاء والتطوير   -٢٤
  .٪١٥ -تزال عرضة لطوارئ نسبتها +/كرة من المشروع فإن الميزانية الإلى المرحلة المب

  
  هيكل التمويل المقترح

  
اتُفـق  ). وقـد٢بالكامل مـن خـالل قـرض بـدون فوائـد مقـدم مـن الدولـة المضـيفة (الشـكل  ١ستمّول المرحلة   -٢٥

عامـًا.  ٥٠مليـون، وسـوف يسـدد علـى دفعـات متسـاوية علـى مـدى  ١٤٠من حيث المبدأ حاليًا على القـرض بمبلـغ 
المتعلقــة بتشــييد المبنــى الجديــد  األدقوســيحدد مبلــغ القــرض الفعلــي طبقــًا لميزانيــة البنــاء الفعليــة. وســتحدد التكــاليف 

وسـتدرج هـذه األرقـام فـي التقريـر الـذي سـيقدم إلـى جمعيـة خالل الشهور القليلة القادمة، مع تنفيذ المشـروع المختـار 
  .٢٠١٦الصحة كي تتخذ قرارًا نهائيًا في عام 

  

 ١المرحلة 

 ٢المرحلة 

  عملية اتخاذ المنظمة للقرار
 مسابقة المشروع

  دراسات المبنى الجديد
  Cو  Xوقف تشغيل المبنيين
 تشييد المبنى الجديد

 نقل الموظفين من المبنى الرئيسي إلى الجديد
  تحديث دراسات المبنى الرئيسي

  تجديد المبنى الرئيسي
 وقف تشغيل مطعم المبنى الرئيسي

إلى المبنى  Mو Lنقل الموظفين من المبنيين 
وقف تشغيل المبنيين  الجديد/ المبنى الرئيسي

L وM موقع المنظمة الجديد مناسب للعمل 

 زمنيــالار ــاإلط
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، ســيمّول تجديــد المبنــى الرئيســي القــائم مــن صــندوق العقــارات، وذلــك مــن خــالل آليــة التمويــل ٢المرحلــة    -٢٦
  صيص ما يلي:عن طريق تخ ٢٠١٠في عام  ٧-٦٣ج ص عالمستدام التي أنشئت بمقتضى القرار 

 المقـدرماليين دوالر أمريكي يتيحه المدير العام في نهاية كل فترة ميزانيـة مـن الـدخل غيـر  ١٠مبلغ   •
 المتأتي من الدول األعضاء؛

 المناصـب نفقـات من المقتطعة الرسوممليون دوالر أمريكي لكل فترة ميزانية، يقابل عنصر  ١٥مبلغ   •
 لصندوق العقارات. المشغولة

 

  ملخص تكلفة وتمويل اإلنشاء والتطوير -٢الشكل 
  

  
  
  

(القطعـــة  وســـوف يمـــول صـــندوق العقـــارات التكلفـــة اإلجماليـــة لتجديـــد المبنـــى الرئيســـي، رهنـــًا ببيـــع األرض  -٢٧
أن  ٣. ويبـين الشـكل )٢ظـر الشـكل مليـون فرنـك سويسـري، ان ٤٣(لمبلـغ مقـدر بــ  عند اكتمال المشروع )٤٠٦ رقم

ماليــين دوالر أمريكــي كــل ثنائيــة مــن الميزانيــة البرمجيــة مــن أجــل  ٨آليــة التمويــل ســتظل تتــيح اســتخدام مبلــغ وقــدره 
  ملكها المنظمة، إلى جانب تمويل أعمال التجديد الرئيسية في جنيف.إصالح وصيانة جميع العقارات التي ت

  
ســتلزم إعــادة تقــدير تمويــل صــندوق العقــارات، مــع مراعــاة القيمــة المعدلــة المــؤمن عليهــا  ٢٠٢٥وبعــد عــام   -٢٨

  لممتلكات المنظمة، واحتياجات المكاتب األخرى من المشاريع في إطار المخطط العام لتجديد المباني.
  
  
  
  
  
  

 ٤٠٦بيع قطعة األرض رقم 

 صندوق عقارات المنظمة

 القرض بدون فوائد

 تجديد المبنى الرئيسي

 تشييد المبنى الجديد

المالية  إلجماليةاالتكلفة 
 للمشروع

موارد التمويل

 الدوالرات األمريكيةماليين ب
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  ٢٠٣١-٢٠١٤اآللية الخاصة بتمويل تجديد مباني جنيف،  -٣الشكل 
 
 

 
  

  تصريف الشؤون
  

لضمان االستفادة القصوى من التجربة ذات الصلة لكيانـات األمـم المتحـدة التـي توجـد مقراتهـا فـي جنيـف،   -٢٩
وخصوصًا منظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة ومنظمـة التجـارة العالميـة ومكتـب األمـم المتحـدة 

نيـف، تواصـل األمانـة العمـل عـن كثـب مـع فـرق المشـروع وتشـارك فـي االجتماعـات التـي ُتعقـد بانتظـام بشـأن فـي ج
  مشاريع البناء والتجديد الحديثة والجارية. وسيتم تعزيز هذا التعاون طيلة مدة المشروع.

  
الــدروس الواضــحة المكتســبة مــن المشــاريع الكبيــرة األخــرى التــي نفــذتها المنظمــات الدوليــة الحاجــة  وتظهــر  -٣٠

إلى التخطيط الشـامل وٕاجـراء دراسـات وافيـة فـي المراحـل المبكـرة مـن أي مشـروع بغيـة تقـدير الميزانيـة وٕادارة التكلفـة 
يقـة وضـوابط صـارمة علـى نطـاق المشـروع، النهائية. وهذا التخطيط ال غنى عنـه، ولكـن يجـب أن تدعمـه مراقبـة دق

  مع إدارة مشروع متجاوبة في الوقت المناسب. 
  

ممثلي أمانة المنظمـة فـي جنيـف وممثلـي الهيئـات اإلداريـة السويسـرية، بمـن  من وسيواصل فريق المشروع  -٣١
دوليــة، اتبــاع نهــج فــي ذلــك ممثلــو كــانتون جنيــف والســلطات االتحاديــة السويســرية والمؤسســة العقاريــة للمنظمــات ال

مباشــر مــن أجــل إدارة ومراقبــة التكــاليف والجوانــب الخاصــة بالتوقيــت فــي المشــروع، وذلــك بــأكبر قــدر ممكــن مــن 
  الكفاءة.

  
ويعمــل فريــق المشــروع علــى تنســيق الدراســات الالزمــة والتعاقــد عليهــا مــن أجــل تطــوير اســتراتيجية التجديــد   -٣٢

ة بموقع المقر الرئيسي. وبهذه الطريقة َتحدد أن التجديد الشامل على نطاق ذات الصل تلك، والوفاء بكل المتطلبات
  الموقع هو الحل األعلى مردودية، في األمدين القصير والطويل على السواء، بدًال من تجديد الموقع جزءًا جزءًا.

 :الرصيد :اإلنفاقوجه أ التمويل:صادر م
 الرصيد األولي

 المدير العام لذي يفتحهااالعتماد  اببمتنوعات. 
 أبواب االعتماد التي يفتحها المدير العام للثنائية

 الميزانية السنوية لإلصالح والصيانة

 Dد القرض السويسري، المبنى سدا
 الصيانة العامة واإلصالح، المقر الرئيسي

 سداد القرض السويسري، المبنى الجديد

 تجديد المبنى الرئيسي

  الرصيد التراكمى لصندوق 
 العقارات

  الختامي الدوري،  الرصيد
 صندوق العقارات

 لدوالراتاماليين ب
 األمريكية
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مرحلـة حاسـمة ُيقتـرح أن يـتم تعزيـز نمـوذج تصـريف الشـؤون بإدخـال فريـق استشـاري  المشـروع ومع دخول  -٣٣
مــن الـــدول األعضــاء، ُينشـــأ عقـــب جمعيــة الصـــحة العالميــة الثامنـــة والســـتين. وسيضــم الفريـــق واحــدًا أو اثنـــين مـــن 

ثات الدائمة المعنيـة. ويجـري الممثلين اإلقليميين القائمين في جنيف، بترشيح يتم من خالل مراكز االتصال في البع
إعداد اختصاصات الفريق. وسـوف يجتمـع الفريـق بانتظـام السـتعراض تقـدم المشـروع، وٕاسـداء المشـورة، وخصوصـًا 
المشورة بشأن المسائل التي تمس نطاقه مباشرة، وتكلفة اإلطار الزمني. وباإلضافة إلى ذلـك سـتقدَّم تقـارير روتينيـة 

  انتظام جلسات إعالمية لممثلي البعثات الدائمة في جنيف.إلى جمعية الصحة، وسُتعقد ب
  

  هيكل تصريف الشؤون -٤الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جمعية الصحة العالمية
 الدول األعضاء في المنظمة

 ريق المشروعـف
 ممثلو المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسة العقارية للمنظمات الدولية 

 االتحاد السويسريسلطات وكانتون جنيف و 

الهيئة االستشارية للدول 
 األعضاء

الجلسات اإلعالمية 
 للبعثات

 )المقاول العام (المقاولون العامون الدراسات الهندسية )المهندس المعماري (المهندسون المعماريون

 ١المرحلة 
 تشييد المبنى الجديد

 ٢المرحلة 
 تجديد المبنى الرئيسي

 تجديد ستراتيجية ا
 المقر الرئيسي، جنيف

التحديثات الدورية  ةـواليــال
 للمعلومات



  A68/49  ٦٨/٤٩ج

9 

، أن يتــولى فريــق المشــروع التوجــه والتشــغيل فـــي ٤ويتــوخى هيكــل تصــريف الشــؤون، المبــين فــي الشــكل   -٣٤
الفريق بانتظام تقارير عن تطور المشروع إلى الفريق االستشاري وكذلك إلى  نطاق المشروع وضمن واليته. وسيقدم

لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة وٕالى المجلس التنفيذي وجمعيـة الصـحة، بمـا يضـمن السـرعة فـي تبـادل للمعلومـات 
  واتخاذ القرارات.

  
حيــــد عــــن نطــــاق المشــــروع أو عــــن هيكــــل التمويــــل، مــــن حيــــث تجــــاوز التكلفــــة أو التوقيتــــات، فســــيتم  وٕاذا  -٣٥

  اإلخطار بذلك على الفور.
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

جمعيــة الصــحة مـــدعوة إلــى أن تحــيط علمـــًا بهــذا التقريــر قبـــل تقــديم التقريــر التقنـــي والمــالي الشــامل عـــن   -٣٦
. ٢٠١٦لـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة فـي كـانون الثـاني/ ينــاير اسـتراتيجية التجديـد إ

  وسيشكل هذا التقرير الشامل األساس التخاذ القرار النهائي من جانب جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.
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