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  أحدث المعلومات عن استراتيجية :العقارات
  تجديد مباني جنيف 

  
  

  تقرير من المديرة العامة
  
  

  مقدمة ونبذة عن الوضع الراهن
  
يلّخــص تــاريخ  ١أحاطــت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر، -١

  .مشروع تجديد مباني منظمة الصحة العالمية بجنيف

متــر مربــع مــن مســاحات المكاتــب واالجتماعــات،  ١٠٠ ٠٠٠ويتــألف مقــر المنظمــة الرئيســي بجنيــف مــن  -٢
، وهـو نمـوذج رائـع ١٩٦٦وكان المبنى الرئيسي أول ما ُأنشئ في الموقـع فـي عـام . منفصلةمبان  ١٠موزعة على 

وبعـد تشـييد المبنــى الرئيسـي، ُشــيدت مبـان أخــرى السـتيعاب مــوظفي . للطـراز الـذي يمثلــه ولـه أهميــة معماريـة كبيــرة
برنــامج / ويمثــل مبنــى منظمــة الصــحة العالميــة. ســبعة مبــان ُشــيدت كهياكــل انتقاليــة أو مؤقتــةالمنظمــة، مــن بينهــا 

  .٢٠٠٦األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز آخر إضافة وقد ُشيد في عام 

، أعدت األمانة مشروعًا محدود النطاق لتجديد المبنى الرئيسي تضمن إصالحات كبيرة ٢٠٠٨وفي عام   -٣
واتضـــح خـــالل مرحلـــة التخطـــيط أن التجديـــد المحـــدود النطـــاق موضـــع النظـــر ال يمثـــل . التحتيـــة للمبنـــىلبنيـــة فـــي ا
ــًا للتحــديات العقاريــة التــي تواجــه المنظمــة فــي جنيــف، وأنــه ســيؤدي إلــى  إال تعطيــل قــدرة مــن قــدر كبيــر حــًال جزئي

فــإن المشــروع المحــدود النطــاق وفضــًال عــن ذلــك . المنظمــة علــى العمــل وتعريضــها للمخــاطر أثنــاء مرحلــة التشــييد
  . موضع النظر لن يحل المشكالت المرتبطة بالهياكل المؤقتة واالنتقالية

وبالتالي، فقد نظرت األمانة بالتعاون الوثيق مع  السلطات االتحادية السويسرية وكانتون جنيف فـي خطـة  -٤
 .الرئيسي للمنظمة جميع المباني الموجودة في المقر شاملة تتضمن

، نظرت جمعية الصحة في أربعة خيـارات لمواجهـة التحـديات العقاريـة التـي تواجـه ٢٠١٣مايو / روفي أيا -٥
 ٢أحاطــت علمــًا بتقريــر األمانــة حــول الخيــارات المطروحــة، وقــع اختيارهــا علــى خطــة بعــد أنالمنظمــة فــي جنيــف، و 

تشييد مبنـى جديـد ذي معـدل مـنخفض السـتهالك الطاقـة وقليـل الحاجـة إلـى الصـيانة؛ وهـدم ثالثـة : تتضمن ما يلي

                                                           
 ٤، المحضــر المــوجز للجلســة السادســة للجنــة "ب"، الفــرع ٣/ســجالت/ ٦٨/٢٠١٥ج ص عو ٦٨/٤٩انظــر الــوثيقتين ج   ١

  (باإلنكليزية).
 .)(باإلنكليزية ١للجلسة الثالثة للجنة "ب"، الفرع ، المحضر الموجز ٣/سجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة     ٢  
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ويشـار إلـى هـذه الخطـة فيمـا . من المباني الملحقـة؛ وتجديـد المبنـى الرئيسـي؛ وبيـع المبـاني الثالثـة الملحقـة األخـرى
  .يلي بمسمى استراتيجية تجديد مباني جنيف

مسـابقة للتصـميم المعمــاري بالتعـاون مـع مؤسســة مبـاني المنظمــات  ُنظمــت، ٢٠١٥-٢٠١٤وخـالل الفتـرة  -٦
واختارت لجنـة تحكـيم المسـابقة مكتـب المهندسـين . الدولية، من أجل اختيار مهندس معماري للمبنى الجديد المقترح

  . الذي بدأ العمل على إعداد الدراسات األولية Berrel Berrel Kräutler AG المعماريين

  األوليةنتائج الدراسات 
  الغرض

كـــان الغـــرض مـــن الدراســـات األوليـــة هـــو التحقـــق مـــن االفتراضـــات التـــي ُوضـــعت فـــي مرحلـــة ســـابقة مـــن  -٧
وال تقـــدم الدراســـات األوليـــة . المشـــروع بشـــأن الجـــدوى الماليـــة والعمليـــة لتنفيـــذ المشـــروع علـــى النحـــو الموضـــح أعـــاله

وستتيح المراحل الالحقة مـن . ٪١٥ضمانات على التكلفة وٕانما تشير إلى تقديرات تخضع للزيادة أو النقص بنسبة 
وقد بذل جميـع األطـراف . المشروع إعداد المواصفات التفصيلية المالئمة لعملية تقديم العطاءات وتحديد قيمة العقد

كبيرًا لضمان أن التكاليف المقدرة تتسم بأكبر قدر ممكن من الدقة وأنها تجسد تكاليف  المشاركة في المشروع جهداً 
  .التشييد وفقًا ألحدث المعلومات

  تشييد مبنى جديد

  المبنى الجديد المقترح بجوار المبنى الرئيسي :١ الشكل
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) وأربعــة طوابــق ســفلية(طابقــًا  ١١توضــح الدراســات األوليــة خطــة تتضــمن تشــييد مبنــى جديــد مكــون مــن و  -٨
  :أعاله، لتوفير ما يلي ١على النحو المبين في الشكل 

  مــع ) منهــا فــي حيــز مفتــوح ٪٢٥يقــع (محطــة عمــل  ٧٧٠متــر مربــع تســع  ٣٨ ٣٨٩مســاحة قــدرها
مــن  ٪١٠٠محطــة عمــل عنــد تطبيــق نمــوذج الحيــز المفتــوح علــى  ٩٠٠إمكانيــة زيــادة الكثافــة إلــى 

  المساحة؛

  شـــخص ويمكـــن  ١٠٠ كـــل منهـــا يتكـــون مـــن أربـــع قاعـــات تســـعو مرفـــق لالجتماعـــات يتســـم بالمرونـــة
  مشارك؛ ٦٠٠تحويلها إلى مرفق واحد تسع مساحته 

  َّالنظـام المحلـي للتدفئـة  بواسطةطاقة الالزمة للتدفئة والتبريد د بالهيكل قليل الحاجة إلى الصيانة، يزو
  ى التحتية والصيانة والتشغيل واألثر البيئي العام للمبنى؛الحد من تكاليف الُبن من أجلوالتبريد 

  والتبريـــد وٕاعــادة اســـتخدام الطاقــة بواســـطة  الحراريــة لمخلفـــاتانظــام للتدفئـــة والتبريــد يتضـــمن اســتعادة
مبــادل حــراري، واســتخدام المخلفــات الحراريــة لقاعــات االجتماعــات ومراكــز البيانــات فــي تدفئــة أجــزاء 

  أخرى من المبنى؛

 ر الكثافة في المساحات المكتبية واالحتياجات منها؛عمل عملية ومرنة يمكن تكييفها وفقًا لتغيّ  اتبيئ  

  ؛لجلوسمكانًا ل ٤٥٠مطعم وقاعة طعام تسع  

  درجــة عاليــة مــن العــزل والمظــالت الواقيــة مــن الشــمس للحــد مــن احتياجــات التدفئــة والتبريــد والوفــاء
  .للمباني التي تحقق مستوى عال من الراحة واألداء البيئي ١بالمعايير السويسرية

ويتوقـف هـذا الجـدول الزمنـي علـى . ٢٠١٩واكتمالهـا فـي عـام  ٢٠١٧وُيعتزم بدء أعمال التشـييد فـي عـام  -٩
  . استصدار الموافقات الضرورية من السلطات الوطنية والمحلية ومن جمعية الصحة

  التكاليف المقدرة للتشييد
  

فرنـك  ١٦٥ ٠٠٠ ٠٠٠أشارت التقديرات األولية لفريق التصميم إلى أن تكلفة تشييد المبنى الجديد سـتبلغ  -١٠
ولكن األمانة عملت مع فريق التصميم إلعادة فحص هذه التكلفة المقدرة سعيًا إلى المزيد من الدقة وٕالى . سويسري

الحفـاظ علـى الجـودة والمرونـة العمليـة للمسـاحة وركزت هذه العمليـة علـى . تحديد فرص تحقيق الوفورات واالقتصاد
وعلــى المعــايير الخاصــة بالبيئــة واألداء فــي المبنــى، حيــث ُتعــد هــذه النــواحي ضــرورية مــن أجــل تحقيــق الوفــورات 

  .المتوقعة على مدار العمر االفتراضي
التكـاليف تعاقـدت وقد أعاد فريق التصـميم تقيـيم المشـروع بـدعم مـن خبيـر استشـاري فنـي فـي مجـال تقـدير  -١١

 :معه المنظمة، وُحددت إمكانية خفض التكلفة بقدر كبير عن طريق ما يلي
  

 حجم الُبنى التحتية واألساسات؛ ضوابق السفلية وحجمها وبالتالي خفخفض مساحة الط  

                                                           
١    SIA 380/1 Society of Swiss Architects and Engineers.  
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 خفض كم األحجار واألخشاب الطبيعية المقترحين؛  

 تبسيط الواجهة والُبنى التحتية لنظام التدفئة والتبريد؛  

 تبسيط بعض الُنظم التقنية واللوجيستية المقترحة في األصل.  

وأسفرت عمليات التبسـيط وٕاعـادة تقيـيم المشـروع عـن تقـدير مـنقح لتكلفـة تشـييد المبنـى الجديـد المقتـرح بلـغ  -١٢
  . فرنك سويسري بما في ذلك األجور ومخصصات الطوارئ ١٣٩ ٩٥١ ٨٩١

  تجديد المبنى الرئيسي
  

تغيير البنية التحتية التقنيـة : لمشروع تجديد المبنى الرئيسي خطة تتضمن ما يلي توضح الدراسات األولية -١٣
ة؛ إزالــــة المــــواد المحتويــــة علــــى األسبســــتوس؛ تعزيــــز األداء الحــــراري للواجهــــة ثــــيحدمــــن أجــــل االمتثــــال للمعــــايير ال

  . والسقف
 حيـث، حديثةر األداء الوينطوي المشروع على تحديات خاصة تتعلق بتحديث البنية التحتية وتحقيق معايي -١٤

وسـوف  .سـالمة المعماريـة للمبنـى الرئيسـيالقيـود التـي تفرضـها محاولـة الحفـاظ علـى ال الموازنـة بينهمـا وبـينينبغي 
  :يوفر المبنى المجدد ما يلي

  مــع إمكانيــة زيــادة الكثافــة إلــى ) منهــا فــي حيــز مفتــوح ٪٢١يقــع (محطــة عمــل  ١٠٥٦مســاحة تســع
  نموذج الحيز المفتوح؛ محطة عمل عند تطبيق ١٣٠٠

 خلو المبنى من المواد المحتوية على األسبستوس؛  

 ترميم الواجهة وتحسين أدائها فيما يتعلق بالعزل واستهالك الطاقة؛  

 كفاءة ُنظم التدفئة والتبريد من حيث استهالك الطاقة؛  

 ــ إلتاحــة مــن الــداخل تجديــد المبنــى ر الكثافــة فــي أمــاكن عمــل عمليــة ومرنــة يمكــن تكييفهــا وفقــًا لتغّي
  المساحات المكتبية واالحتياجات منها؛

  اتبــاع نهــج يراعــي التصــميم األصــلي للمبنــى مــن أجــل الحفــاظ علــى قيمتــه المعماريــة وســالمته بقــدر
  يتسنى عمليًا؛ ما

  االمتثال لقوانين ومعايير التشـييد المحليـة بقـدر مـا يتسـنى عمليـًا ويكـون مجـديًا، نظـرًا ألوجـه القصـور
  .والتصميم األصليين في الهيكل

  التكاليف المقدرة للتشييد
  

 ١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠تشير التقـديرات األوليـة لفريـق التصـميم المعنـي بالتجديـد إلـى أن تكـاليف التشـييد سـتبلغ  -١٥
وكما هـو الحـال بالنسـبة إلـى المبنـى الجديـد المقتـرح، طلبـت األمانـة إلـى فريـق التصـميم العمـل مـع . فرنك سويسري

خبير استشاري مستقل في مجال تقدير التكاليف إلعادة فحص هذا التقدير من أجل تحديـد فـرص تحقيـق الوفـورات 
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وفورات عن طريق التـدابير كانية تحقيق يم المشروع وحدد إموأعاد فريق التصميم تقي. الدقة في تقدير التكلفة زيادةو 
  :التالية

  ؛)الذي تقررت جدواه بواسطة المسوح(الحفاظ على هيكل الواجهة  

 تبسيط خيارات ُنظم الطاقة والتبريد باستخدام التكنولوجيات والُنظم نفسها المقترحة للمبنى الجديد.  

تكلفــة البنــاء الخاصــة بتجديــد المبنــى  تنقــيح تقــديراتالمشــروع عــن  وأســفرت عمليــات التبســيط وٕاعــادة تقيــيم -١٦
  .فرنك سويسري بما في ذلك األجور ومخصصات الطوارئ ١٠٩ ٥٤٥ ٠٠٠ الرئيسي لتبلغ

  
ــد المقــر الرئيســي للمنظمــة  ــدرة للتشــييد فــي اســتراتيجية تجدي ــة المق ــة الدراســات (التكلفــة اإلجمالي مرحل

  )األولية
  

 :مباني جنيفالتكلفة المقدرة للتشييد في استراتيجية تجديد  -١٧

  

  بالفرنك السويسري التكلفة  المراحل
  ١٣٩ ٩٥١ ٨٩١  تكلفة تشييد المبنى الجديد

  ١٠٩ ٥٤٥ ٠٠٠  تجديد المبنى الرئيسي
  ٢٤٩ ٤٩٦ ٨٩١  التكلفة اإلجمالية المقدرة

  
الــذي ســبق اإلشــارة إليــه، أثبتــت نتــائج الدراســات  ٪١٥مــع مالحظــة الفــارق المحتمــل فــي التكلفــة بنســبة و  -١٨

األولية صحة الميزانية التقديرية التي سبق عرضـها علـى الـدول األعضـاء وأكـدت جـدوى اسـتكمال تنفيـذ اسـتراتيجية 
  . مليون فرنك سويسري ٢٥٠تجديد مباني جنيف بتكلفة 

ــًا التصــميم والخبيــر االستشــاري فــي  أفرقــةوســوف تواصــل األمانــة عملهــا مــع  -١٩ مجــال تقــدير التكــاليف تحري
لمــا درج عليــه فــي الســابق، ترحــب األمانــة بعــروض الــدول  لمزيــد مــن فــرص زيــادة الكفــاءة واحتــواء التكــاليف، ووفقــاً 

  .داخل المبنى الجديد أو المبنى الرئيسي المجدد) مثل قاعات االجتماعات(األعضاء بشأن رعاية األماكن العامة 
  وى استراتيجية تجديد مباني جنيفأحدث المعلومات عن دراسة جد

  
  اإلصالحات العاجلة -سياق المشروع 

  
ُينظر إلى اسـتراتيجية المنظمـة بشـأن تجديـد مبـاني جنيـف فـي سـياق اإلصـالحات الالزمـة وأوجـه القصـور  -٢٠

  :وتشمل أوجه القصور هذه ما يلي ١.التي لوحظت فيما سبق في مباني المنظمة في جنيف
  الحرائق وسالمة األرواح لقوانين التشييد الحالية؛ال تمتثل ُنظم مكافحة  

                                                           
  .٦٦/٤٢انظر الوثيقة ج   ١
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  تجاوزت ُنظم التدفئة والتهوية والتبريد عمرها االفتراضي بموجب تصميمها، وال تمتثـل لقـوانين التشـييد
  الحالية وال ألهداف االستدامة البيئية المحلية والخاصة باألمم المتحدة؛

 أنمــــاط العمــــل وكثافــــة اإلشــــغال كــــي تالئــــم ســــهولة وجــــود مبــــاني مؤقتــــة وانتقاليــــة ال يمكــــن تكييفهــــا ب
  .المتغيرين

  في البنية التحتية األساسية للمبنى بسبب صدأ المواسير وغيرها من  خلل جسيمزيادة مخاطر حدوث
  مكونات ُنظم التوزيع؛

  وجود مواد تحتوي على األسبستوس تفرض قيودًا على عملية التجديد وتزيـدها تعقيـدًا وتطـرح مخـاطر
  .الصحة والسالمة وعلى استمرار سير العمل في المنظمةعلى 

  مزايا استراتيجية التجديد الشاملة
  

تمثــل اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف المقترحــة نهجــًا شــامًال لمبــاني جنيــف يتماشــى مــع أفضــل ممارســات  -٢١
وُيعــد هـــذا الــنهج أفضـــل مــن االســـتراتيجية  ١.الصــناعة وتوصـــيات وحــدة التفتـــيش المشــتركة التابعـــة لألمــم المتحـــدة

باســتثناء الطــابق ( طوابــق المبنــى الرئيســي علــى حــدةمــن كــل طــابق تجديــد محــدود ل عمليــة الســابقة التــي تضــمنت
  :، نظرًا لما يلي)الثامن والطوابق السفلية

 يلبي هذا النهج احتياجات جميع مباني جنيف من الصيانة والتجديد على المدى الطويل؛  

  مــن التكلفــة اإلجماليــة للتجديــد علــى مــدار العمــر االفتراضــي مقارنــة بالعمليــات المجــزأة لتجديــد يحــد
  المباني الموجودة؛

  وكفاءته؛الرئيسي يتيح فرصة لترشيد مباني جنيف وتقليل عددها، ويزيد بالتالي من مرونة المقر  

  والســــيما فيمــــا يتعلــــق  ،كحــــد أدنــــى مــــن المعــــايير لتشــــريعات المحليــــةا مواءمــــة مــــع متطلبــــاتالييســــر
  بالسالمة من الحرائق واألداء البيئي؛

  ييسر خفض تكاليف صيانة المباني وتشغيلها على المدى البعيد من خالل إدخال مرافق حديثة قليلـة
  الحاجة إلى الصيانة؛

  يحــد مــن تعــرض المــوظفين والــزوار للخطــر أثنــاء التجديــد بتجنــب الحاجــة إلــى إجــراء أعمــال التشــييد
  بنى مشغول؛داخل م

  عامــًا بالحصـول علــى قـرض مــن الدولــة  ٥٠يتـيح فرصــة توزيـع االســتثمارات الرأسـمالية الالزمــة علـى
  .المضيفة

وتعود استراتيجية تجديد مباني جنيف بفوائـد ماليـة علـى المنظمـة، علـى الـرغم مـن كونهـا أوسـع نطاقـًا مـن  -٢٢
ئيسـي، نظـرًا ألنهـا تتـيح الحصـول علـى قـروض دون االستراتيجية السابقة التـي تقضـي بعـدم تجديـد سـوى المبنـى الر 
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تجديــد فــي حالــة تشــييد مبــاني جديــدة ولــيس وهــذه القــروض الميســرة ال تتــاح للمنظمــة إال . فوائــد مــن البلــد المضــيف
ويمّكـن تـوافر قـرض دون فوائـد مـن توزيـع اسـتثمار رأس المـال الضـروري لتمويـل التشـييد . المباني الموجـودة بالفعـل

  .وتالفي الحاجة إلى استثمار قدر كبير من رأس المال على الفور عاماً  ٥٠على 

وفــي حــال عــدم تشــييد المبنــى الجديــد وبالتــالي عــدم الحصــول علــى قــرض دون فوائــد، لــن يحتــوي صــندوق  -٢٣
كمــا أن مــدى . العقــارات التــابع للمنظمــة علــى المــوارد الالزمــة لتمويــل تجديــد المبــاني المؤقتــة واالنتقاليــة الموجــودة

 الحديثــةمة المبــاني االنتقاليــة والمؤقتــة وجودتهــا ال يبــرر مســتوى االســتثمارات الالزمــة لجعلهــا تحقــق المعــايير ســال
  .الخاصة بالبيئة وبسالمة األرواح

ويؤدي بناء مبنى ملحق جديد ليحل محل المباني االنتقالية والمؤقتـة المتقادمـة إلـى تـوفير مسـاحة إضـافية  -٢٤
ـــذين يشـــغلون ـــاً  تتســـع للمـــوظفين ال مســـاحات الويـــؤدي ذلـــك أيضـــًا إلـــى تالفـــي الحاجـــة إلـــى . المبنـــى الرئيســـي حالي

وهــو خــاٍل ولــيس واألمانــة  تجديــد المبنــى الرئيســيبمســتأجرة، التــي كــان سيصــعب توفيرهــا وتمويلهــا، كمــا يســمح ال
ــ(لتجديــد المبنــى الرئيســي أســرع تشــييد برنــامج لتنفيــذ ويتــيح ذلــك بــدوره فرصــة  تشــغله. ) ١٠دًال مــن أربــع ســنوات ب

  .وبالتالي خفض التكاليف وتخفيف مخاطر تعطل العمل

  الوفورات الطويلة األجل المتوقعة على مدار العمر االفتراضي للمباني
  

فـــــي (مبـــــان  ١٠اســـــتراتيجية تجديـــــد مبـــــاني جنيـــــف عـــــدد المبـــــاني فـــــي موقـــــع المقـــــر الرئيســـــي مـــــن  قلـــــلت -٢٥
وستسفر هذه التغييرات في حد ذاتها عن . ٤٦إلى  ٧٣حد من عدد واجهات المباني من تإلى ثالثة و ) ٢٠١٢ عام

  ).التي ُيشار إليها معًا بمسمى إدارة المرافق(خفض تكلفة صيانة المباني وتنظيفها وٕاصالحها 

هــا ويمّكــن تنفيــذ االســتراتيجية أيضــًا مــن تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي الكفــاءة الحراريــة ألســقف المبــاني وواجهات -٢٦
  .ويؤدي بالتالي إلى خفض تكاليف المنافع

ويســـمح اســـتخدام البنيـــة التحتيـــة ذات الكفـــاءة فـــي اســـتهالك الطاقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ُنظـــم جمـــع المخلفـــات  -٢٧
  .الحرارية وٕاعادة استخدامها، بتحقيق المزيد من الوفورات في التكلفة التشغيلية

.  ة تشــــمل مواصــــفات المــــوادتفصــــيلي وستتضــــمن المرحلــــة التاليــــة مــــن عمليــــة التخطــــيط وضــــع تصــــاميم -٢٨
التصـــميم والخبـــراء االستشـــاريين فـــي مجـــال إدارة المرافـــق والخبـــراء  أفرقـــةوســـتتعاون األمانـــة فـــي تلـــك المرحلـــة مـــع 

االستشــاريين فــي مجــال تقــدير التكــاليف علــى بحــث الخيــارات الُمثلــى مــن المــواد والموصــفات مــن أجــل الحــد مــن 
  .لعمر االفتراضي للمبانيالتكاليف التشغيلية على مدار ا

ويتضــمن مــوجز مخطــط التصــميم الحــالي اقتراحــًا بشــأن اســتخدام التدفئــة المحليــة بــدًال مــن المراجــل وآالت  -٢٩
وتتميز هذه الخطة بالحد من تعرض المنظمة لنقص الوقود األحفوري في المستقبل . التبريد التي ُأنشئت في الموقع
الصـيانة عـن طريـق الحـد بقـدر كبيـر مـن الحجـم والتعقيـد فـي البنـى التحتيـة ف عـبء يوتذبذب أسعار الطاقة، وتخف

  .الالزمة في الموقع إلنتاج الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد

تكلفـة الطاقـة الـواردة مـن نظـام التدفئـة المحلـي،  علـى مـع مقـدم الخدمـة ومازال ينبغي إبرام االتفاق النهائي -٣٠
السـعر النهــائي  يتـواءمالنظــام التقليـدي لتوليـد الطاقـة الالزمـة للتدفئــة والتبريـد إذا لـم  وتحـتفظ األمانـة بخيـار اسـتخدام

وُيالحــظ أن عــدم . لنظـام التدفئــة المحلــي مــع هــدف خفــض التكــاليف المتوقعــة علــى مــدار العمــر االفتراضــي للمبنــى
تحتيـة فـي المسـتقبل، كمـا ستنشـأ استخدام نظام التدفئة المحلي ستنشأ عنه تكاليف إضـافية لصـيانة وٕاحـالل البنـى ال

وســوف ُيعــاد بحــث هــذه المســألة وأثرهــا علــى تكــاليف المبــاني . عنــه زيــادة كبيــرة فــي انبعاثــات ثنــائي أكســيد الكربــون
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لتصميم التفصيلي، وٕادراجهـا فـي إصـدارات باالمتوقعة على مدار عمرها االفتراضي، أثناء إجراء الدراسات الخاصة 
 .أدناه التكاليف المقدرة للخيارات موضع النظر ١ويوضح الجدول . المستقبلهذا التقرير المحدثة في 

  
  (بالفرنك السويسري)توزيع التكاليف المقدرة إلدارة المرافق حسب الخيار :١الجدول 

  
التكاليف في   

   ٢٠١٢ عام
التكاليف المقدرة في 

في  ٢٠٢٥عام 
حال استخدام التدفئة 

  * المحلية

المقدرة في التكاليف 
في حال  ٢٠٢٥ عام

استخدام المراجل وُنظم 
  ** التبريد التقليدية

  ٨٥٢ ٢١٩  ٦٩٠ ٢١٩  ١ ٦٠٥ ٠٠٠  تكلفة الصيانة الميكانيكية والكهربائية سنوياً 
  ٩٣٨ ٨٧٦  ٩٣٨ ٨٧٦  ٢ ٥٣٢ ٠٠٠  تكلفة التنظيف وٕادارة النفايات سنوياً 

  ٢٥٣ ٦٣١  ٢٥٣ ٦٣١  ٦٠٠ ٠٠٠  تكلفة صيانة الحدائق واألراضي سنوياً 
  ٨٥١ ٠٦١  ٨٥١ ٠٦١  ٩٧٨ ٠١٠  تكلفة إصالح وصيانة المباني سنوياً 

  ٣١٦ ٧٠٥  ١ ٩٧٧ ٢٥١  ٦٧٦ ٥٠٠  التبريد سنوياً / تكلفة التدفئة
  ٩٥١ ٢٦٩  ٥٥٥ ٥٨٥  ١ ٨٤٥ ٠٠٠  تكلفة الكهرباء سنوياً 

  ٨٢ ٥٢٦  ٨٢ ٥٨٦  ١٥٣ ٠٠٠  تكلفة المياه سنوياً 
  ٤ ٢٤٦ ٢٩١  ٥ ٣٤٩ ١٥٢  ٨ ٣٨٩ ٥١٠  إجمالي التكلفة السنوية

        
التكلفـــة اإلجماليــــة المقـــدرة علــــى مـــدار العمــــر 

  ***عاماً  ٤٠االفتراضي طوال 
١٩٦ ٨٥١ ٦٤٢  ٢١٣ ٩٦٦ ١١٥  ٣٣٥ ٥٨٠ ٤٠٠  

  كيلووات/ فرنك سويسري ٠,٢٥: التكلفة المقدرة للتدفئة المحلية    *
  ٢٠١٥التبريد باستخدام الُنظم التقليدية ثبات أسعار الوقود األحفوري على معدالت عام  /تفترض التكلفة المقدرة للتدفئة   **

  لتضخميجسد ااألرقام ال تشمل مبلغ  ***
  

  تحسين األداء البيئي
  

قارنــــة تتضـــمن اســـتراتيجية تجديــــد مبـــاني جنيـــف المقترحــــة إدخـــال تحســـينات مهمــــة علـــى األداء البيئـــي م -٣١
تـي تطلقهـا مبـاني وتسمح هذه التحسينات بالحد من حجم انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون ال .بالمباني الموجودة حالياً 

  .المنظمة في الجو
كمــا يتــيح خفــض عــدد المبــاني تحقيــق كفــاءة اســتهالك الطاقــة عــن طريــق تقلــيص حجــم شــبكات التوزيــع  -٣٢

  .وتبسيطها
ثنـائي أكسـيد الكربـون فـي  تطن مـن انبعاثـا ٤٦٧٧، أطلقت مباني جنيف ما ُيقدر بنحو ٢٠١٢ففي عام  -٣٣
طـن سـنويًا فـي حـال  ٧٨٢وبعد اكتمال استراتيجية التجديد المقترحة، سينخفض هذا الرقم إلى ما ُيقدر بنحو . الجو

مــن اإلجمــالي فــي  ٪٨٣طــن ســنويًا أي  ٣٨٩٥ويمثــل ذلــك تراجعــًا بنحــو . اســتخدام ُنظــم التدفئــة والتبريــد المحليــة
 .األداء البيئي المتوقع للخيارات موضع النظر أدناه ٢ويوضح الجدول . ٢٠١٢ عام
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  األداء البيئي المتوقع حسب الخيار :٢الجدول 
  

انبعاثـــات ثنـــائي أكســـيد الكربـــون  حجـــم
  )سنة/ طن( ٢٠١٢المقدرة في عام 

حجـــم انبعاثـــات ثنـــائي أكســـيد الكربـــون 
فـــــــــــــي  ٢٠٢٥المقـــــــــــــدرة فـــــــــــــي عـــــــــــــام 

اســــتخدام ُنظــــم التدفئــــة المحليــــة  حــــال
  )سنة/ طن(

حجــــم انبعاثــــات ثنــــائي أكســــيد الكربـــــون 
ـــــــي عـــــــام  ـــــــدرة ف ـــــــي حـــــــال  ٢٠٢٥المق ف
التبريـــد التقليديـــة / اســـتخدام ُنظـــم التدفئـــة

  )سنة/ طن(
٢ ٢٨٥  ٧٨٢  ٤ ٦٧٧  

  
  زيادة المرونة

  
بعــد أن اتضــح أن الــنهج األعلــى مــردودًا للتجديــد هــو إنشــاء مبنــى جديــد وحيــد ليحــل محــل معظــم المبــاني  -٣٤

  .سنحت الفرصة للنظر في احتياجات المنظمة من المساحةالملحقة االنتقالية، 
 الجـاهزة باسـتخدام تقنيـات وحـدات المبـاني) Xو Mو Cو ٢Lو ١L(المباني االنتقاليـة والمؤقتـة شُيدت قد ف -٣٥

ولكـــن هـــذه الهياكـــل تحـــد مـــن المرونـــة حيـــث إن الحـــوائط الفاصـــلة بـــين . لزيـــادة الســـرعة والحـــد مـــن تكـــاليف التشـــييد
  .عناصر هيكلية داخل المباني وٕازالتها أو تكييفها ُيعد معقدًا وباهظ التكلفةالمكاتب تمثل 

وبعـــض . وقـــد تختلـــف طـــرق العمـــل والمتطلبـــات مـــن المســـاحة بـــين الـــدوائر واألقســـام وفقـــًا لطبيعـــة عملهـــا -٣٦
الموظفين يسـتفيدون أكثـر مـن أمـاكن العمـل التعـاوني المفتوحـة، فـي حـين يتطلـب بعضـهم اآلخـر مسـاحات خاصـة 

وتُقـر األمانـة . ومن ثم فإن التخطيط الذي يمكـن تكييفـه وفقـًا لالحتياجـات المتغيـرة هـو الحـل األمثـل. متاز بالهدوءت
أيضــًا بضــرورة تحســين توزيــع المســاحات، مــع مراعــاة ســفر المــوظفين واإلجــازات الروتينيــة والغيــاب، واالســتفادة مــن 

ويـؤدي االسـتعانة بـالخبراء االستشـاريين وغيـرهم مـن . اضـيةالفرص التي يتيحها العمل عن بعـد واالجتماعـات االفتر 
بواســطة آليــات عقــود غيــر المــوظفين إلــى زيــادة عــدد العــاملين يوميــًا فــي المكاتــب، ولكــن المشــاركة  المــوارد البشــرية

 األعــــداد والمواعيــــد أيضــــًا تتذبــــذب، مــــا يزيــــد مــــن الحاجــــة إلــــى اإلدارة الفعالــــة لمســــاحات العمــــل المرنــــة والمتعــــددة
  .بواسطة بنية يمكن تكييفها على نحو من السرعة والكفاءة تحقيق هذه الظروفوينبغي . االستعماالت

والحاجـة األقـل ) شـخص ١٠٠-٥٠(الطلـب علـى قاعـات االجتماعـات  ستمروفي األماكن المتوفرة حاليًا ي -٣٧
أو أكثــر مــزودة بأمـــاكن شخصــًا  ٥٥٠تكــرارًا والتــي تتســم بالقــدر نفســه مـــن األهميــة، إلــى قاعــة أكبــر حجمـــًا تســع 

إنشـاء أربـع قاعـات اجتماعـات فـي موقـع حيث تقضي بوتلبي استراتيجية التجديد هذه الحاجة . لالجتماعات الفرعية
ومن شأن إضافة هـذه المرافـق . يمكن تحويلها إلى قاعة واحدة كبيرة عند اللزوم ،وحيد داخل المبنى الجديد المقترح

د المبنــى الرئيســي وأن يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى زيــادة قــدرتها علــى الوفــاء أن ييســر عمــل المنظمــة أثنــاء تجديــ
  .بالطلب على قاعات االجتماعات

وبعــد اكتمــال اســتراتيجية التجديــد المقترحــة، ســتحظى جميــع مبــاني المنظمــة فــي جنيــف بدرجــة كبيــرة مــن  -٣٨
يســمح للمنظمــة بــالتكيف بســرعة مفتوحــة أو كوحــدات منفصــلة، مــا س اتالمرونــة تتــيح إمكانيــة اســتخدامها كمســاح

أدنـاه المكاسـب التـي تحققهـا اسـتراتيجية التجديـد  ٣ويلخـص الجـدول . وكفاءة مع االحتياجات المتغيرة مـن المسـاحة
  .المقترحة من حيث المرونة
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  ملخص زيادة المرونة بعد اكتمال استراتيجية تجديد مباني جنيف :٣الجدول 
  

  
  ٢٠٢٥الوضع في عام   ٢٠١٢الوضع في عام 

  ٣  ١٠  عدد المباني
  ٤٦  ٧٣  عدد الواجهات
  ٢٧  ٣٠  عدد المصاعد
  ٢  ٣  عدد المطاعم

عدد قاعات االجتماعات 
  الرسمية

٢٧  ٢٦  

سعة قاعات االجتماعات 
  الرسمية

  مقعد ١٨٣٧  مقعد ١٤٠٧

  متر مربع ٧٤ ٦٩١  متر مربع ٩٦ ٤٣٢  مساحة األرض المشغولة
المتطلبات من الطاقة 

  الحرارية
  سنة/ مليون كيلووات ٣,٢٦٥  سنة/ مليون كيلووات ٨,٢٤٩

  
  التكلفة على مدار العمر االفتراضي

  
للموقــع يمكــن مقارنــة تكــاليف صــيانة المرافــق والمنــافع واالســتثمارات الرأســمالية علــى مــدار العمــر المتوقــع  -٣٩

إجـــراء الحـــد األدنـــى الـــالزم مـــن اإلصـــالحات عامـــًا، وفقـــًا لالســـتراتيجية، بالخيـــار الـــذي يتضـــمن  ٤٠المجـــدد البـــالغ 
  .والصيانة وفقًا لقوانين ومعايير التشييد المحلية

عامـًا بنحـو  ٤٠وتقدر تكلفة استراتيجية تجديد مباني جنيف المقترحـة علـى مـدار العمـر االفتراضـي طـوال  -٤٠
  .مليون فرنك سويسري ٤٤٢,٩

وتقــدر تكلفــة إجــراء الحــد األدنــى مــن اإلصــالحات الالزمــة فــي المبــاني القائمــة خــالل الفتــرة الزمنيــة نفســها  -٤١
  .مليون فرنك سويسري ٥٢٤,٨بنحو 

مليـون  ٨١,٩ تبلـغ نحـوأن تنفيذ استراتيجية تجديد مباني جنيف سـينتج عنـه وفـورات  ُتشير التقديرات إلىو  -٤٢
  .عاماً  ٤٠ي للمبنى طوال فرنك سويسري على مدار العمر االفتراض

كما أن استراتيجية المنظمة تسمح بالحد بقدر كبير من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون التي يطلقها المبنـى  -٤٣
  .في الجو، وتزيد من المرونة الالزمة لالستجابة للطلب المتغير على المساحات

ففـي عـدم وجـود مبنـى . سي وهو خالن استراتيجية تجديد مباني جنيف ستتيح تجديد المبنى الرئيوكذلك فإ -٤٤
ى جديد يوفر المساحة اإلضافية الالزمة الستقبال موظفي المنظمة، كان سيلزم إجراء أعمال التشييد الخاصة بالمبن

وكانت هذه االستراتيجية التي تنطوي على قدر كبيـر مـن التعقيـد سـتطرح المزيـد مـن . الجديد أثناء شغله بالموظفين
  .الصحة والسالمة، والتكلفة، واستمرار سير العمل: التالية المخاطر في المجاالت
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فإن استراتيجية تجديد مباني جنيف تتيح فرصة أمام المنظمة للحصول علـى قـرض دون  فضًال عن ذلكو  -٤٥
  .فوائد وتالفي االستثمار الفوري لقدر كبير من رأس المال

  تمويل مشروع التجديد أحدث المعلومات عن الوضع الراهن لصندوق العقارات واستراتيجية
  

  هيكل التمويل المقترح
  

طلعـــت الـــدول األعضـــاء علـــى أحـــدث ايظـــل هيكـــل تمويـــل اســـتراتيجية التجديـــد علـــى مـــا كـــان عليـــه منـــذ  -٤٦
ل تشـييد المبنـى الجديـد بواسـطة قـرض وسـوف يمـوّ  ١.المعلومات بشأنه في جمعية الصحة العالمية الثامنـة والسـتين

وقـــد وافقـــت  .عامـــاً  ٥٠تقدمـــه الدولـــة المضـــيفة ويســـدد علـــى مـــدى مليـــون فرنـــك سويســـري  ١٤٠بمبلـــغ دون فوائـــد 
. ٢٠١٤فبرايـر  /مليـون فرنـك سويسـري فـي شـباط ١٤ أولـي قـدرهالسلطات االتحادية السويسرية بالفعل على قـرض 

وفقــــًا للمقــــرر  ،مــــن إجمــــالي القــــرض ُتســــتخدم ألغــــراض التخطــــيط ٪١٠ دفعــــة مقدمــــة نســــبتها ويمثــــل هــــذا المبلــــغ
  ).٢٠١٤) (١٢(٦٧ج ص ع اإلجرائي

ول تجديـــد المبنـــى الرئيســـي وســـداد القـــرض الخـــاص بـــالمبنى الجديـــد ومبنـــى منظمـــة الصـــحة وســـوف يّمـــ -٤٧
برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز مســتقبًال، بواســطة آليــة التمويــل المســتدامة التــي ُأنشــئت  /العالميــة

  : ، على النحو التالي)٢٠١٠( ٧-٦٣ج ص عبموجب القرار 

  دوالر أمريكــي يتيحــه المــدير العــام فــي نهايــة كــل فتــرة ميزانيــة مــن الــدخل غيــر المقــدر  ماليــين ١٠مبلــغ
  ؛المتأتي من الدول األعضاء

  مليــون دوالر أمريكــي لكـــل فتــرة ميزانيــة، يمثـــل عنصــر الرســوم المقتطعـــة مــن نفقــات المناصـــب  ١٥مبلــغ
  .اتالمشغولة لصندوق العقار 

واألرض التـــي ُأقيمـــت عليهـــا  Mو ٢Lو ١Lوبعـــد اكتمـــال تجديـــد المبنـــى الرئيســـي، ُيتـــوخى بيـــع المبـــاني  -٤٨
وسـيعيد هـذا البيـع رسـملة صـندوق العقـارات، ويـوفر . مليون فرنـك سويسـري ٤٣بما ُيقدر بنحو ) ٤٠٦القطعة رقم (

  .لمنظمة في العالملالعقارية ألصول لالموارد الالزمة الستمرار دعم عمليات اإلصالح والصيانة والتجديد المحتمل 

/ وســيلزم إعــادة تقيــيم تمويــل صــندوق العقــارات دوريــًا، والســيما فيمــا يتعلــق بالثمانيــة ماليــين دوالر أمريكــي -٤٩
الميزانية المتوخاة إلصالح جميع العقارات المملوكة للمنظمـة ومـدى تـوافر االعتمـادات المخصصـة مـن الـدخل فترة 

سـتتغير مـع الوقـت وفقـًا التجاهـات سـوق  ٤٠٦كما أن قيمـة القطعـة رقـم . غير المقدر المتأتي من الدول األعضاء
 .لعقاراتأدناه الرصيد الحالي لصندوق ا ٤ويوضح الجدول . العقارات المحلية

  

  

  

                                                           
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥(تم االطالع في  /http://www.who.int/about/structure/en انظر الرابط التالي   ١
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  )أمريكيدوالر (مليون الرصيد الحالي لصندوق العقارات  :٤الجدول 
  

  ٣٣‚٧٧  ٢٠١٤يناير / كانون الثاني  ١في  الرصيد
  ٢٥‚٠٠  )االعتمادات(الدخل 
الرســـم المقتطـــع مـــن نفقـــات المنصـــب المشـــغول ( اتاإليـــراد

  ٢٠١٥يوليو / حتى تموز) وٕايرادات اإليجار
١٦‚٤٩  

  ٧٥‚٢٦  المجموع
  ٧‚٧٤  ٢٠١٥يوليو  /المصروفات حتى تموز

    
  ٦٧‚٥٢  المجموع

  
يتماشــى الرصــيد الحــالي لصــندوق العقــارات مــع التوقعــات الســابقة ويســير علــى المســار الصــحيح لتمويــل و  -٥٠

  . المبانيصيانة سائر / تكاليف التشييد المتوقعة وسداد الخصوم الخاصة بالقروض وٕاصالح

المتوقع الالزم للمشروع مع التوقعات السابقة وُيتوقع أن يظل إيجابيًا طوال فترة كما يتماشى التدفق النقدي  -٥١
رصـيد إيجـابي بفضـل القـرض المقـدم مـن االتحـاد السويسـري لتشـييد المبنـى ويتـاح تحقيـق  .تنفيذ استراتيجية التجديد

دوق العقـــارات خـــالل الفتـــرة الجديـــد، واســـتمرار آليـــة التمويـــل المســـتدامة لصـــندوق العقـــارات، واإلدارة الحكيمـــة لصـــن
  .السابقة لبدء تجديد المبنى الرئيسي

ومـــن شـــأن الرصـــيد اإليجـــابي لصـــندوق العقـــارات أن يســـهل تنفيـــذ اســـتراتيجية العقـــارات دون اللجـــوء إلـــى  -٥٢
هـــدفًا طويـــل األجـــل بالنســـبة إلـــى األمانـــة، ومـــع ذلـــك فإنـــه بعـــد  Mو ٢Lو ١Lوُيعـــد بيـــع المبـــاني . إضـــافي تمويـــل
 ٤٠٦تجديــد المبنــى الرئيســي، لــن يعتمــد تمويــل اســتراتيجية العقــارات علــى اإليــراد المتوقــع مــن بيــع القطعــة  اكتمــال

  .Mو ٢Lو ١Lوالمباني 

وينبغـــي النظـــر إلـــى رصـــيد صـــندوق العقـــارات المتوقـــع فـــي ســـياق االحتياجـــات المتوقعـــة لجميـــع المكاتـــب  -٥٣
.   برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز فــي جنيــف /اإلقليميــة والُقطريــة ولمبنــى منظمــة الصــحة العالميــة
برنامج األمم المتحـدة المشـترك لمكافحـة / منظمة الصحة العالمية وعند اكتمال تجديد المبنى الرئيسي سيكون مبنى

ولــم تبــدأ بعــد . عامــًا ويمكــن توقــع الحاجــة عندئــذ إلــى توظيــف قــدر كبيــر مــن االســتثمار ١٩ مــر عليــهقــد  األيــدز
الدراســات الشــاملة لتقيــيم هــذه االحتياجــات؛ ومــن المتوقــع أن تشــير هــذه الدراســات إلــى إمكانيــة تغطيتهــا عــن طريــق 

 ).أدناه ٥انظر الجدول (صندوق العقارات 
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  )مليون دوالر أمريكي(للمشروع  وقعات بشأن التدفق النقدي الالزمالت :٥الجدول 
  

  ٢٠١٤-
٢٠١٥  

٢٠١٦-
٢٠١٧  

٢٠١٨-
٢٠١٩  

٢٠٢٠-
٢٠٢١  

٢٠٢٢-
٢٠٢٣  

٢٠٢٤-
٢٠٢٥  

٢٠٢٦-
٢٠٢٧  

٢٠٢٨-
٢٠٢٩  

٢٠٣٠-
٢٠٣١  

رصيد صندوق العقـارات 
المتوقـــع فـــي بدايـــة كـــل 
  فترة من فترات الميزانية

٨٥,٨٨  ٧٥,٨٤  ٦٥,٨٠  ٣٤,٧٦  ٧٧,٥٢  ٩٠,٠٨  ٧٧,٤٤  ٦٧,٧٠  ٣٣‚٨٠  

                    الدخل
الرســـــم المقتطـــــع مـــــن 
نفقـــــــــــــات المنصـــــــــــــب 

  المشغول
١٥,٠٠  ١٥,٠٠  ١٥,٠٠  ١٥,٠٠  ١٥,٠٠  ١٥,٠٠  ١٥,٠٠  ١٥,٠٠  ١٥,٠٠  

  ١٠,٠٠  ١٠,٠٠  ١٠,٠٠  ١٠,٠٠  ١٠,٠٠  ١٠,٠٠  ١٠,٠٠  ١٠,٠٠  ٢٥,٠٠  اعتمادات الثنائية
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٤,٩١  ٩٦,٨٧  ٢٣,٦٢  ٤,٦٠  القرض

  صفر  صفر  صفر  ٤٣,٠٠  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  عائدات بيع األرض
  ٢٥,٠٠  ٢٥,٠٠  ٢٥,٠٠  ٦٨,٠٠  ٢٥,٠٠  ٣٩,٩١  ١٢١,٨٧  ٤٨,٦٢  ٤٤,٦٠  إجمالي الدخل

                    
                    النفقات

  صفر  صفر  صفر  ٢٢,٠٠  ٥٣,٠٠  ٢٥,٢٠  صفر  صفر  صفر  تجديد المبنى الرئيسي
ســــداد القــــرض الخــــاص 

  ١,٣٦  ١,٣٦  ١,٣٦  ١,٣٦  ١,٣٦  ١,٣٦  ١,٣٦  ١,٣٦  ١,٣٦  Dبالمبنى 

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٤,٩١  ٩٦,٨٧  ٢٥,٥٢  ٢,٧٠  تشييد المبنى الجديد
الدراســـــــــــات الخاصـــــــــــة 

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٧,٠٠  ٢,٨٠  بالمبنى الرئيسي

ســــداد القــــرض الخــــاص 
  ٥,٦٠  ٥,٦٠  ٥,٦٠  ٥,٦٠  ٥,٦٠  ٢,٨٠  صفر  صفر  صفر  بالمبنى الجديد

  ٨,٠٠  ٨,٠٠  ٨,٠٠  ٨,٠٠  ٨,٠٠  ٨,٠٠  ٨,٠٠  ٨,٠٠  ٣,٨٤  اإلصالح والصيانة
  ١٤,٩٦  ١٤,٩٦  ١٤,٩٦  ٣٦,٩٦  ٦٧,٩٦  ٥٢,٢٧  ١٠٦,٢٣  ٤١,٨٨  ١٠,٧٠  إجمالي النفقات

                    
الرصــــــيد المتوقــــــع فــــــي 
نهاية كل فترة من فتـرات 

  الميزانية
٩٥,٩٢  ٨٥,٨٨  ٧٥,٨٤  ٦٥,٨٠  ٣٤,٧٦  ٧٧,٥٢  ٩٠,٠٨  ٧٧,٤٤  ٦٧,٧٠  
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  اُألطر الزمنية للمشروع
  

األعضـــاء،  تظـــل اُألطـــر الزمنيـــة للمشـــروع دون تغييـــر مقارنـــة بـــالخطط التـــي ســـبق عرضـــها علـــى الـــدول -٥٤
 :يلي يرد موجز للتواريخ الرئيسية التي يتضمنها المشروع وفيما

  
  تقديم الدراسات األولية إلى األمانة  •
  تقديم الدراسات التفصيلية إلى األمانة  •
  إصدار وثائق العطاء الخاص بالتشييد  •
  إجراء األعمال التحضيرية لتشييد المبنى الجديد  •
  الجديدجراء أعمال تشييد المبنى إ  •
  تسليم المبنى الجديد  •
  تجديد المبنى الرئيسي  •
  تسليم المبنى الرئيسي  •

  ٢٠١٥أكتوبر / تشرين األول
  ٢٠١٦ ديسمبر/ األول كانون

  ٢٠١٧ كانون الثاني/ يناير
  ٢٠١٧سبتمبر / أيلول

  ٢٠١٨يناير / كانون الثاني
  ٢٠١٩ديسمبر / كانون األول
  ٢٠٢١يناير / كانون الثاني
  ٢٠٢٤ديسمبر / كانون األول

  
  هيكل تصريف الشؤون

  
 ةالسويسـري يـةاالتحادالسـلطات من ممثلي األمانة وكـانتون جنيـف و  ةالمشروع مكون لجنة لتنسيقواصل تس -٥٥

  ).٢انظر الشكل ( نسيقهوتمراقبة المشروع وظيفة ومؤسسة مباني المنظمات الدولية االضطالع ب

ســُيعيَّن  ١الــواردة فــي تقريــر وحــدة التفتــيش المشــتركة،ومــع تقــدم تخطــيط المشــروع، وتمشــيًا مــع التوصــيات  -٥٦
مــدير مشـــروع فنـــي مخصـــص، يقـــدم تقـــاريره مباشـــرة إلــى األمانـــة، كـــي يضـــطلع بمهمـــة التوجيـــه والتنســـيق للجوانـــب 

وســوف ُينشــأ ســجل خــاص . المتعــددة لعمليــة البنــاء واألعمــال الراميــة إلــى تقليــل تكــاليف ومخــاطر المشــروع وٕادارتهــا
  .وسيكون جزءًا من تحديث هذا التقرير في المستقبل ٢٠١٦ر المشروع في عام ومفصل بمخاط

ووفقًا لإلرشادات التي سبق أن قدمتها الدول األعضاء يجـري اآلن إنشـاء هيئـة استشـارية للـدول األعضـاء  -٥٧
  .وسوف تبدأ عملها بعد الموافقة على المشروع

جلسة إعالمية للبعثات بشأن استراتيجية  ُعقدتوتمشيًا مع الطلب الذي سبق أن قدمته الدول األعضاء،   -٥٨
  .وُيعتزم عقد المزيد من الجلسات اإلعالمية. ٢٠١٥نوفمبر / التجديد في تشرين الثاني

 
 
 
 
 

                                                           
التجديـــــــد علـــــــى نطـــــــاق المنظمـــــــات التابعـــــــة لمنظومـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة / مشـــــــاريع التشـــــــييد/ المشـــــــاريع الرأســـــــمالية     ١
  ).JIU/REP/2014/3 الوثيقة(
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 هيكل تصريف الشؤون لمشروع تجديد مباني جنيف :٢الشكل 
  
  
 جمعية الصحة  

  الدول األعضاء في المنظمة

 الدول األعضاء  
  الهيئة االستشارية

الجلسات 
  اإلعالمية للبعثات

 المشروع لجنة تنسيق
السلطات مؤسسة مباني المنظمات الدولية وكانتون جنيف و و منظمة الصحة العالمية مانة أممثلو 

  ةالسويسري يةاالتحاد

  المشروع/ المخاطر/ مدير التكاليف

 المقاولون  الدراسات الهندسية  المهندس المعماري

 ١المرحلة   
  تشييد المبنى الجديد

  استراتيجية تجديد المقر الرئيسي في جنيف

 ٢المرحلة 
  الرئيسيتجديد المبنى 
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 ملكية المباني واألرض

هذه ويمتلك كانتون جنيف األرض المشيدة عليها  .تمتلك المنظمة المباني المشيدة حاليًا في مقرها بجنيف -٥٩
 Mو ٢Lو ١Lأمــا األرض المشـيدة عليهـا المبــاني . Mو ٢Lو ١Lالمبـاني باسـتثناء القطعـة المشــيدة عليهـا المبـاني 

) droit de superficie(إلـى أجـل غيـر مسـمى  التشـييدُمنحت المنظمة حـق  ١٩٦٠وفي عام . فتمتلكها المنظمة
وبموجــب  .شــيد عليهــا المبنــى الجديــد أيضــاً ، والتــي سيُ Xو Cعلــى األرض المشــيد عليهــا المبنــى الرئيســي والمبنيــان 

وفقـــًا للقـــانون السويســـري الحـــالي،  تشـــييد، أصـــبح حـــق ال١٩٦٥التعـــديالت التـــي ُأدخلـــت علـــى التشـــريعات فـــي عـــام 
عـام أخـرى، ومـع ذلـك فـأي اتفـاق  ١٠٠ويمكن مد هـذا الحـق لفتـرة تصـل إلـى . عام على األكثر ١٠٠يستمر لمدة 

شـيدة علـى ، تنتقـل ملكيـة المبـاني المُ تشـييدوعنـد انتهـاء حـق ال. بهـذا الشـأن ال ُيعـد ملزمـاً يبرمه مالك األرض مقـدمًا 
عليــه أن يــدفع تعويضــًا كافيــًا إلــى  تعــينالــذي يو ، هــذه األراضــيبشــأنها إلــى مالــك  لتشــييداألراضــي التــي ُمــنح حــق ا

واألرض التـي ُشـيد عليهـا . راضـيالك األالمنتهي مقابل المباني التي انتقلت ملكيتها إلى م التشييدالجهة حائزة حق 
 هـي األخـرىتخضع  ٢٠٠٦برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز في عام / مبنى منظمة الصحة العالمية

     .، ومازال االتفاق بشأنها قيد التفاوضتشييدلحق ال

 الخطوات التالية

ــــر األمانــــة مــــن خــــالل مشــــاركتها النشــــيطة مــــع ســــائر المنظمــــات  -٦٠ العبــــر أهميــــة الدوليــــة فــــي جنيــــف، بتُق
.  والشــامل، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة تفصــيليالمستخلصــة مــن المشــروعات األخــرى والســيما ضــرورة التخطــيط ال

عمـا هـو  يتعلق بتكاليف التشييد المتوقعـة ومن ثم فقد طالبت األمانة فريق التصميم بتوفير قدر أكبر من الدقة فيما
  .األولي للمشاريع معتاد في مرحلة التصميم

ويجري إيالء عناية خاصة بدمج ومواءمة التخطيط واألعمال التحضيرية الخاصة بالمبنى الجديد وبتجديد  -٦١
وسيتواصـل هـذا العمـل . التآزر والوفورات في التكـاليف جوانب فرص تحقيق المبنى الرئيسي من أجل االستفادة من

  .طوال مرحلتي التصميم التفصيلي والتنفيذ

تـــراخيص الالمرحلـــة التاليـــة مـــن المشـــروع إعـــداد الدراســـات التفصـــيلية الالزمـــة للحصـــول علـــى  وتتضـــمن -٦٢
وُيتوقــع أن تكتمــل تلــك المرحلــة مــن المشــروع . تشــييد المبنــى الجديــد وتجديــد المبنــى الرئيســيالخاصــة ب تصــاريحالو 

  .٢٠١٦أكتوبر / بحلول تشرين األول

ع كــي يتــولى اإلشــراف والتنســيق فــي مراحــل المشــروع وســوف تنتهــي األمانــة كــذلك مــن تعيــين مــدير مشــرو  -٦٣
  . الخاصة بالتصميم والتنفيذ واللوجيستيات

قـرض المنظمـة المبلـغ المتبقـي مـن الالسويسري في الموافقة على منح  سينظر البرلمانوبالتزامن مع ذلك،  -٦٤
كـــــانون األول/ فـــــي  ةالسويســـــري يـــــةاالتحادالســـــلطات  أن يصـــــدر قـــــراروُيتوقـــــع . مـــــن أجـــــل تشـــــييد المبنـــــى الجديـــــد

  .٢٠١٦ ديسمبر
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  :المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي -٦٥

  المجلس التنفيذي،

اســتراتيجية تجديــد  العقــارات: أحــدث المعلومــات عــن بعــد النظــر فــي تقريــر المــديرة العامــة بشــأن
   ١مباني جنيف؛

بالنتــائج اإليجابيــة التــي أســفرت عنهــا دراســة الجــدوى الخاصــة باســتراتيجية تجديــد وٕاذ يحــيط علمــًا 
مبــاني جنيــف، والحاجــة الملحــة إلــى معالجــة البنيــة التحتيــة المتداعيــة للمقــر الرئيســي للمنظمــة ووجــود آليــة 

  التمويل المستدامة التي ُأنشئت لتمويل االستراتيجية؛

ات مع السلطات السويسرية حول تشييد مبنى في جنيف وٕاذ يحيط علمًا بالوضع الراهن للمفاوض
  ليحل محل المباني المؤقتة واالنتقالية وتوفير مساحة إضافية لتيسير تجديد المبنى الرئيسي،

  :جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين باعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي يوصي

 شـأنفي تقرير المـديرة العامـة ب ن نظرتعد أب جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  :يلي ، قررت مااستراتيجية تجديد مباني جنيف العقارات: أحدث المعلومات عن

أن ُتعرب مجـددًا عـن تقـديرها لالتحـاد السويسـري ولجمهوريـة وكـانتون  )١(
  جنيف، لحسن الضيافة التي يظهراها على الدوام؛

النحـــو الموضـــح فـــي اعتمـــاد اســـتراتيجية تجديـــد مبـــاني جنيـــف، علـــى  )٢(
  ؛استراتيجية تجديد مباني جنيف التقرير بشأن العقارات: أحدث المعلومات عن

أن تـــأذن للمـــدير العـــام بالمضـــي قـــدمًا فـــي تشـــييد المبنـــى الجديـــد فـــي  )٣(
 ٠٠٠ ٠٠٠موقـــع المقـــر الرئيســـي للمنظمـــة بجنيـــف بتكلفـــة تقـــدر حاليـــًا بنحـــو 

لفــة اإلجماليــة للتشــييد بمــا فرنــك سويســري، علمــًا بأنــه فــي حــال زيــادة التك ١٤٠
خـــالل فتـــرة وضـــع التصـــميم، ينبغـــي الحصـــول علـــى تصـــريح  ٪١٠ يزيـــد علـــى

  جديد من جمعية الصحة؛

المقــدم مــن الســلطات االتحاديــة  دون فوائــدالقــرض  كامــل مبلــغ قبــول )٤(
عامــًا،  ٥٠ مــدى مليــون فرنــك سويســري ويســدد علــى ١٤٠وقــدره  السويســرية،

  ؛ى منحهرهنًا بموافقتها عل

                                                           
 .١٣٨/٤٥م تالوثيقة     ١  



  EB138/45    ١٣٨/٤٥ت  م

18 

 وائدفأن توافق على استخدام صندوق العقارات في سداد القرض دون  )٥(
عامـــًا تبـــدأ اعتبـــارًا مـــن العـــام  ٥٠علـــى مـــدى  ،الســـلطات السويســـرية أقرتـــهإذا 

  األول من اكتمال المبنى؛

المــدير العـــام أن يقـــدم تقريــرًا علـــى فتــرات مالئمـــة إلـــى  مـــنأن تطلــب  )٦(
المجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تشـــييد 

 .تكاليفما يتعلق بذلك من المبنى الجديد و 
  
  

=     =     =  


