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  حدث المعلومات عن استراتيجيةأ :العقارات
  تجديد مباني جنيف

  
  

  العامة تقرير من المديرة
  
  

  مقدمة ونبذة عن الوضع الراهن
  
 ١مــن هــذا التقريــر، بنســخة ســابقةعلمــًا  ،والثالثــين بعــد المائــة ، فــي دورتــه الثامنــةالمجلــس التنفيــذي أحــاط -١
لتعليقـــات  وقـــد تـــم تعـــديل التقريـــر اســـتجابةً  .لّخـــص تـــاريخ مشـــروع تجديـــد مبـــاني منظمـــة الصـــحة العالميـــة بجنيـــفت

  ٢المجلس التنفيذي ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له.

متــر مربــع مــن مســاحات المكاتــب واالجتماعــات،  ١٠٠ ٠٠٠ويتــألف مقــر المنظمــة الرئيســي بجنيــف مــن  -٢
 اً نموذجـ يعتبـر، و ١٩٦٦وكـان المبنـى الرئيسـي أول مـا ُأنشـئ فـي الموقـع فـي عـام . منفصـلةمبـان  ١٠موزعة على 

مرحليــة مــن بينهــا ســبعة مبــان ُشــيدت كهياكــل  إضــافية ُشــيدت مبــانوقــد . الــذي يمثلــهالمعمــاري الهــام للطــراز  اً رائعــ
برنـامج األمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة / ويمثل مبنى منظمة الصحة العالمية. الستيعاب موظفي المنظمة مؤقتةو 

  .٢٠٠٦وقد ُشيد في عام األخيرة، ضافة اإلاأليدز 

، أعدت األمانة مشروعًا محدود النطاق لتجديد المبنـى الرئيسـي تضـمن إصـالحات كبيـرة ٢٠٠٨م وفي عا -٣
حــًال جزئيــًا  لــن يكــون ســوىواتضــح خــالل مرحلــة التخطــيط أن التجديــد المحــدود النطــاق . لبنيــة التحتيــة للمبنــىفــي ا

تعطيل قدرة المنظمة على العمل من للتحديات العقارية التي تواجه المنظمة في جنيف، وأنه سيؤدي إلى قدر كبير 
وفضــًال عــن ذلــك فــإن المشــروع المحــدود النطــاق لــن يحــل المشــكالت المرتبطــة . وتعريضــها للمخــاطر أثنــاء التشــييد

  . مرحليةبالهياكل المؤقتة وال

الســلطات االتحاديــة السويســرية وكــانتون جنيــف خطــة  األمانــة بالتعــاون الوثيــق مــع أعــدتوبالتــالي، فقــد  -٤
 .المقر الرئيسي للمنظمةموقع تتضمن جميع المباني الموجودة في شاملة 

حــول  أحاطــت علمــًا بتقريــر األمانــةو ، نظــرت جمعيــة الصــحة فــي أربعــة خيــارات ٢٠١٣مــايو / وفــي أيــار -٥
تشــييد مبنــى جديــد ذي معــدل مــنخفض الســتهالك الطاقــة وقليــل الحاجــة  تتضــمن ٣وقــع اختيارهــا علــى خطــةو  ذلــك،

                                                           
  .١٣٨/٤٥م تانظر الوثيقة    ١
التنفيـــــذي فـــــي دورتـــــه الثامنـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة انظـــــر تقريـــــر لجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة واإلدارة التابعـــــة للمجلـــــس    ٢

) والمحاضــر المــوجزة للجلســة الرابعــة عشــر للمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة، ١٣٨/٣ت  م (الوثيقــة
 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٣  الفرع

 .(باإلنكليزية) ١للجلسة الثالثة للجنة "ب"، الفرع ، المحضر الموجز ٣/سجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ٣  
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. وبيــع المبــاني الثالثــة الملحقــة األخــرى ،وتجديــد المبنــى الرئيســي ،وهــدم ثالثــة مــن المبــاني الملحقــة ،إلــى الصــيانة
  ."استراتيجية تجديد مباني جنيف"ويشار إلى هذه الخطة فيما يلي بمسمى 

بالتعـــــــاون مـــــــع مؤسســـــــة مبـــــــاني المنظمـــــــات الدوليـــــــة  ، نظَّمـــــــت األمانـــــــة٢٠١٥-٢٠١٤وخـــــــالل الفتـــــــرة  -٦
 واختــارت لجنــة تحكــيم المســابقة مكتــب المهندســين المعمــاريين. عمــاري للمبنــى الجديــد المقتــرحللتصــميم الم مســابقة

Berrel Berrel Kräutler AG  إعداد الدراسات األوليةبالذي بدأ.  

  دراسة جدوى استراتيجية تجديد مباني جنيف
  

  سياق المشروع 
  
اإلصـالحات الالزمـة وأوجـه القصـور  ُينظر إلى اسـتراتيجية المنظمـة بشـأن تجديـد مبـاني جنيـف فـي سـياق -٧

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

  تجاوزت ُنظم التدفئة والتهوية والتبريد عمرها االفتراضي بموجب تصميمها، وال تمتثـل لقـوانين التشـييد
  الخاصة باألمم المتحدة؛ وأالحالية وال ألهداف االستدامة البيئية المحلية 

 أنمــــاط العمــــل وكثافــــة اإلشــــغال كــــي تالئــــم ال يمكــــن تكييفهــــا بســــهولة مرحليــــة مؤقتــــة و  يوجــــود مبــــان
  ؛رينالمتغي

  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
  .على الصحة والسالمة وعلى استمرار سير العمل في المنظمة

  مزايا استراتيجية التجديد الشاملة
  
تمثــل اســتراتيجية تجديــد مبــاني جنيــف المقترحــة نهجــًا شــامًال لمبــاني جنيــف يتماشــى مــع أفضــل ممارســات  -٨

وُيعـد هـذا الـنهج أفضـل مـن االسـتراتيجية  ٢.توصيات وحدة التفتـيش المشـتركة التابعـة لألمـم المتحـدةمع الصناعة و 
باســتثناء الطــابق ( طوابــق المبنــى الرئيســي علــى حــدةمــن تجديــد محــدود لكــل طــابق  عمليــة الســابقة التــي تضــمنت
  :، نظرًا لما يلي)الثامن والطوابق السفلية

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

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

                                                           
  .٦٦/٤٢انظر الوثيقة ج   ١
  .JIU/REP/2014/3 انظر الوثيقة   ٢
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  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 متطلبــــاتييســــر ال ،
  ي؛بالسالمة من الحرائق واألداء البيئ

  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
  داخل مبنى مشغول؛

 لتحسين االستفادة من المساحات؛  يسمح بإعادة تقييم االحتياجات الالزمة  

  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  -٩
وهذه . دون فوائد من البلد المضيفبنظرًا ألنها تتيح الحصول على قروض المبنى الرئيسي، قتصار على تجديد اال

ويمّكـن . القروض الميسرة ال تتاح للمنظمة إال في حالـة تشـييد مبـاني جديـدة ولـيس تجديـد المبـاني الموجـودة بالفعـل
الفي الحاجة إلى عامًا وت ٥٠دون فوائد من توزيع استثمار رأس المال الضروري لتمويل التشييد على بتوافر قرض 

 .استثمار قدر كبير من رأس المال على الفور
  

، لـــن يحتـــوي بـــدون فوائـــدالحصـــول علـــى قـــرض مـــا يصـــاحبه مـــن وفـــي حـــال عـــدم تشـــييد المبنـــى الجديـــد و  -١٠
كمـا أن . الموجـودةمرحليـة صندوق العقارات التـابع للمنظمـة علـى المـوارد الالزمـة لتمويـل تجديـد المبـاني المؤقتـة وال

 الحديثةوالمؤقتة وجودتها ال يبرر مستوى االستثمارات الالزمة لجعلها تحقق المعايير مرحلية المباني المدى سالمة 
 .الخاصة بالبيئة وبسالمة األرواح

  
والمؤقتة المتقادمة إلى توفير مساحة إضـافية مرحلية مبنى ملحق جديد ليحل محل المباني ال تشييدويؤدي  -١١

ـــذين يشـــغلون  ـــاً تتســـع للمـــوظفين ال مســـاحات الويـــؤدي ذلـــك أيضـــًا إلـــى تالفـــي الحاجـــة إلـــى . المبنـــى الرئيســـي حالي
ويتـيح ذلـك بـدوره  وهـو خـال، تجديـد المبنـى الرئيسـيبمستأجرة، التـي كـان سيصـعب توفيرهـا وتمويلهـا، كمـا يسـمح ال

وبالتـالي خفـض ) سنوات ١٠أربع سنوات بدًال من تستمر (لتجديد المبنى الرئيسي أسرع برنامج تشييد لتنفيذ فرصة 
  .التكاليف وتخفيف مخاطر تعطل العمل

  
  تحسين فرص االستفادة من المساحات – زيادة المرونة

  
الــنهج األعلــى مــردودًا للتجديــد هــو إنشــاء مبنــى جديــد وحيــد ليحــل محــل أن  ٦٦/٤٢لقــد أكــدت الوثيقــة ج -١٢

 .اتفي احتياجات المنظمة من المساحفرصة للنظر وهو أمر أتاح بدوره ال، مؤقتة والمرحليةالمباني الملحقة ال
  

 الجـاهزة باسـتخدام تقنيـات وحـدات المبـاني) Xو Cو Mو 2Lو 1L(والمؤقتة مرحلية د المباني اليشيتم تقد ف -١٣
الفاصـــلة بـــين  ولكـــن هـــذه الهياكـــل تحـــد مـــن المرونـــة حيـــث إن الحـــوائط. لزيـــادة الســـرعة والحـــد مـــن تكـــاليف التشـــييد

  .المكاتب تمثل عناصر هيكلية داخل المباني وٕازالتها أو تكييفها ُيعد معقدًا وباهظ التكلفة
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وبعـــض . وقـــد تختلـــف طـــرق العمـــل والمتطلبـــات مـــن المســـاحة بـــين الـــدوائر واألقســـام وفقـــًا لطبيعـــة عملهـــا -١٤
بعضـهم اآلخـر مسـاحات خاصـة  الموظفين يسـتفيدون أكثـر مـن أمـاكن العمـل التعـاوني المفتوحـة، فـي حـين يتطلـب

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

ويـؤدي االسـتعانة بـالخبراء االستشـاريين وغيـرهم مـن . عـد واالجتماعـات االفتراضـيةعن بُ  الفرص التي يتيحها العمل
بواســطة آليــات عقــود غيــر المــوظفين إلــى زيــادة عــدد العــاملين يوميــًا فــي المكاتــب، ولكــن المشــاركة  المــوارد البشــرية

لمســــاحات العمــــل المرنــــة والمتعــــددة األعــــداد والمواعيــــد أيضــــًا تتذبــــذب، مــــا يزيــــد مــــن الحاجــــة إلــــى اإلدارة الفعالــــة 
 .فاءةبكسرعة و بيمكن تكييفه ضمن مبنى  تحقيق هذه الظروف مكنوي. االستعماالت

  
 ،شـــخص ١٠٠-٥٠ التـــي تســـعالطلـــب علـــى قاعـــات االجتماعـــات  ســـتمروفـــي األمـــاكن المتـــوفرة حاليـــًا ي -١٥

شــخص مــزودة بأمــاكن  ٦٠٠مــًا تســع تتســم بالقــدر نفســه مــن األهميــة، قاعــة أكبــر حجلكنهــا والحاجــة األقــل تكــرارًا و 
إنشـاء أربـع قاعـات اجتماعـات فـي موقـع حيث تقضي بوتلبي استراتيجية التجديد هذه الحاجة . لالجتماعات الفرعية

ومـن شـأن إضـافة هـذه . يمكن تحويلها إلى قاعة واحـدة كبيـرة عنـد اللـزومبحيث  ،وحيد داخل المبنى الجديد المقترح
المرافق أن ييسـر عمـل المنظمـة أثنـاء تجديـد المبنـى الرئيسـي وأن يـؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى زيـادة قـدرتها علـى 

  .الطلب على قاعات االجتماعات تلبية

  
وبعــد اكتمــال اســتراتيجية التجديــد المقترحــة، ســتحظى جميــع مبــاني المنظمــة فــي جنيــف بدرجــة كبيــرة مــن  -١٦

مفتوحــة أو كوحــدات منفصــلة، مــا سيســمح للمنظمــة بــالتكيف بســرعة  اتإمكانيــة اســتخدامها كمســاحالمرونــة تتــيح 
أدنـاه المكاسـب التـي تحققهـا اسـتراتيجية التجديـد  ١ويلخـص الجـدول . وكفاءة مع االحتياجات المتغيرة مـن المسـاحة

  .المقترحة من حيث المرونة
  

  تجديد مباني جنيفاستراتيجية بعد اكتمال لجوانب التحسين ملخص  :١الجدول 
  

  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
  سنة/ مليون كيلووات ٣,٢٦٥  سنة/ مليون كيلووات ٨,٢٤٩  المتطلبات من الطاقة الحرارية

  
  تحسين األداء البيئي

  
مـن حجـم تقلـل  تتضمن استراتيجية تجديد مباني جنيف المقترحة إدخال تحسينات مهمة على األداء البيئي -١٧

 .تطلقها مباني المنظمة في الجوانبعاثات ثنائي أكسيد الكربون التي 
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كمــا يتــيح خفــض عــدد المبــاني تحقيــق كفــاءة اســتهالك الطاقــة عــن طريــق تقلــيص حجــم شــبكات التوزيــع  -١٨
 .وتبسيطها

  
مـن انبعاثـات ثنـائي أكسـيد الكربـون فـي  اً طن ٤٦٧٧، أطلقت مباني جنيف ما ُيقدر بنحو ٢٠١٢ففي عام  -١٩
سـنويًا فـي حـال  اً طنـ ٧٨٢وبعد اكتمال استراتيجية التجديد المقترحة، سينخفض هذا الرقم إلى ما ُيقدر بنحـو . الجو

مــن اإلجمــالي فــي  ٪٨٣طــن ســنويًا أي  ٣٨٩٥ويمثــل ذلــك تراجعــًا بنحــو . اســتخدام ُنظــم التدفئــة والتبريــد المحليــة
 .رات موضع النظرأدناه األداء البيئي المتوقع للخيا ٢ويوضح الجدول . ٢٠١٢ عام
 

  األداء البيئي المتوقع حسب الخيار :٢الجدول 
  

انبعاثـات ثنـائي أكسـيد الكربـون  حجم
  )سنة/ طن( ٢٠١٢المقدرة في عام 

حجم انبعاثـات ثنـائي أكسـيد الكربـون 
فـــــــي  ٢٠٢٥المقـــــــدرة فـــــــي عـــــــام 

ــة  حــال ــة المحلي اســتخدام ُنظــم التدفئ
  )سنة/ طن(

حجــم انبعاثـــات ثنــائي أكســـيد الكربـــون 
ــــي عــــام  ــــدرة ف ــــي حــــال  ٢٠٢٥المق ف
التبريـد التقليديـة / استخدام ُنظم التدفئة

  )سنة/ طن(
٢ ٢٨٥  ٧٨٢  ٤ ٦٧٧  

  
  تشغيلالمن تكاليف الوفورات الطويلة األجل 

  
فـــــي (مبـــــان  ١٠اســـــتراتيجية تجديـــــد مبـــــاني جنيـــــف عـــــدد المبـــــاني فـــــي موقـــــع المقـــــر الرئيســـــي مـــــن  قلـــــلت -٢٠
وستســفر هـذه التغييــرات فـي حــد ذاتهـا عــن . ٤٦إلـى  ٧٣عــدد واجهـات المبــاني مـن  قلـلتإلـى ثالثــة و ) ٢٠١٢ عـام
 .التي ُيشار إليها معًا بمسمى إدارة المرافق، و تكلفة صيانة المباني وتنظيفها وٕاصالحهافي  اتضيخفت
  

تحقيــق زيــادة كبيــرة فــي الكفــاءة الحراريــة ألســقف المبــاني وواجهاتهــا  مــنويمّكــن تنفيــذ االســتراتيجية أيضــًا  -٢١
 .ويؤدي بالتالي إلى خفض تكاليف المنافع

  
ويســـمح اســـتخدام البنيـــة التحتيـــة ذات الكفـــاءة فـــي اســـتهالك الطاقـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ُنظـــم جمـــع المخلفـــات  -٢٢

 .في التكلفة التشغيلية الحرارية وٕاعادة استخدامها، بتحقيق المزيد من الوفورات
  

وستتعاون  ،ة تشمل مواصفات الموادتفصيليوستتضمن المرحلة التالية من عملية التخطيط وضع تصاميم  -٢٣
التصميم والخبراء االستشـاريين فـي مجـال إدارة المرافـق والخبـراء االستشـاريين فـي  أفرقةاألمانة في تلك المرحلة مع 

ت الُمثلــى مــن المــواد والموصــفات مــن أجــل الحــد مــن التكــاليف التشــغيلية مجــال تقــدير التكــاليف علــى بحــث الخيــارا
 .على مدار العمر االفتراضي للمباني

  
ويتضـمن مخطــط التصـميم الحــالي اقتراحــًا بشـأن اســتخدام التدفئـة المحليــة بــدًال مـن المراجــل وآالت التبريــد  -٢٤

لــنقص الوقــود األحفــوري فــي المســتقبل  وتتميــز هــذه الخطــة بالحــد مــن تعــرض المنظمــة. التــي ُأنشــئت فــي الموقــع
ف عـبء الصـيانة عـن طريـق الحـد بقـدر كبيـر مـن الحجـم والتعقيـد فـي البنـى التحتيـة يوتذبذب أسعار الطاقة، وتخف

 .الالزمة في الموقع إلنتاج الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد
  

تكلفـة الطاقـة الـواردة مـن نظـام التدفئـة المحلـي،  علـى ومازال ينبغي إبرام االتفاق النهائي مـع مقـدم الخدمـة -٢٥
السـعر النهــائي  يتـواءموتحـتفظ األمانـة بخيـار اسـتخدام النظــام التقليـدي لتوليـد الطاقـة الالزمـة للتدفئــة والتبريـد إذا لـم 
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وُيالحــظ أن عــدم . لنظـام التدفئــة المحلــي مــع هــدف خفــض التكــاليف المتوقعــة علــى مــدار العمــر االفتراضــي للمبنــى
استخدام نظام التدفئة المحلي ستنشأ عنه تكاليف إضـافية لصـيانة وٕاحـالل البنـى التحتيـة فـي المسـتقبل، كمـا ستنشـأ 

وســوف ُيعــاد بحــث هــذه المســألة وأثرهــا علــى تكــاليف المبــاني . عنــه زيــادة كبيــرة فــي انبعاثــات ثنــائي أكســيد الكربــون
لتصميم التفصيلي، وٕادراجهـا فـي إصـدارات بااسات الخاصة المتوقعة على مدار عمرها االفتراضي، أثناء إجراء الدر 

 .أدناه التكاليف المقدرة للخيارات موضع النظر ٣ويوضح الجدول . هذا التقرير المحدثة في المستقبل
  

  ات (بالفرنك السويسري)توزيع التكاليف المقدرة إلدارة المرافق حسب الخيار  :٣الجدول 
  
التكاليف في   

   ٢٠١٢  عام
التكاليف المقدرة في 

في  ٢٠٢٥عام 
حال استخدام 
  * التدفئة المحلية

التكاليف المقدرة في 
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  المياه سنوياً تكلفة 
  ٤ ٢٤٦ ٢٨٧  ٥ ٣٤٩ ٢٠٩  ٨ ٣٨٩ ٥١٠  إجمالي التكلفة السنوية

        
التكلفـــة اإلجماليــــة المقـــدرة علــــى مـــدار العمــــر 

  ***عاماً  ٤٠االفتراضي طوال 
١٦٩ ٨٥١ ٤٨٠  ٢١٣ ٩٦٨ ٣٦٠  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 ا اً األرقام ال تشمل مبلغ ***

للموقــع يمكــن مقارنــة تكــاليف صــيانة المرافــق والمنــافع واالســتثمارات الرأســمالية علــى مــدار العمــر المتوقــع  -٢٦
عامـــًا، وفقـــًا لالســـتراتيجية، بالخيـــار الـــذي يتضـــمن إجـــراء الحـــد األدنـــى الـــالزم مـــن اإلصـــالحات  ٤٠المجـــدد البـــالغ 

وتقـدر تكلفــة اسـتراتيجية تجديــد مبـاني جنيـف المقترحــة علـى مــدار  .والصـيانة وفقـًا لقــوانين ومعـايير التشــييد المحليـة
وتقـــدر تكلفـــة إجـــراء الحـــد األدنـــى مـــن  .ليـــون فرنـــك سويســـريم ٤٤٢,٩عامـــًا بنحـــو  ٤٠العمـــر االفتراضـــي طـــوال 

ُتشــير و  .مليــون فرنــك سويســري ٥٢٤,٨اإلصــالحات الالزمــة فــي المبــاني القائمــة خــالل الفتــرة الزمنيــة نفســها بنحــو 
مليـون فرنـك سويسـري  ٨١,٩ تبلـغ نحـوأن تنفيذ استراتيجية تجديد مبـاني جنيـف سـينتج عنـه وفـورات  التقديرات إلى

  .عاماً  ٤٠دار العمر االفتراضي للمبنى طوال على م
  
  
  
  



  A69/56  ٦٩/٥٦ج

7 

  الدراسات األولية
  
كــان الغــرض مــن الدراســات األوليــة هــو التحقــق مــن االفتراضــات الســابقة بشــأن الجــدوى الماليــة والعمليــة  -٢٧

وال تقـــدم الدراســـات األوليـــة ضـــمانات علـــى التكلفـــة وٕانمـــا تشـــير إلـــى . لتنفيـــذ المشـــروع علـــى النحـــو الموضـــح أعـــاله
وستتيح المراحل الالحقة من المشروع إعداد المواصـفات التفصـيلية . ٪١٥تقديرات تخضع للزيادة أو النقص بنسبة 

كبيــرًا  وقــد بــذل جميــع األطــراف المشــاركة فــي المشــروع جهــداً . المالئمــة لعمليــة تقــديم العطــاءات وتحديــد قيمــة العقــد
  .لضمان أن التكاليف المقدرة تتسم بأكبر قدر ممكن من الدقة وأنها تجسد تكاليف التشييد وفقًا ألحدث المعلومات

  
  تشييد مبنى جديد - لة األولىحالمر 

  
  المبنى الجديد المقترح بجوار المبنى الرئيسي :١ الشكل

  
  

) وأربعــة طوابــق ســفلية(طابقــًا  ١١توضــح الدراســات األوليــة خطــة تتضــمن تشــييد مبنــى جديــد مكــون مــن و  -٢٨
  :أعاله، لتوفير ما يلي ١على النحو المبين في الشكل 

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

  المساحة؛
 شـــخص ويمكـــن  ١٠٠ كـــل منهـــا مرفـــق لالجتماعـــات يتســـم بالمرونـــة ويتكـــون مـــن أربـــع قاعـــات تســـع

  مشارك؛ ٦٠٠تحويلها إلى مرفق واحد تسع مساحته 
  َّالنظـام المحلـي للتدفئـة  بواسطةطاقة الالزمة للتدفئة والتبريد د بالهيكل قليل الحاجة إلى الصيانة، يزو

  الحد من تكاليف الُبنى التحتية والصيانة والتشغيل واألثر البيئي العام للمبنى؛ من أجلوالتبريد 
  المخلفــات الحراريــة مــن قاعـات االجتماعــات ومراكــز البيانــاتنظـام للتدفئــة والتبريــد يتضــمن اسـتعادة ،

  من التدفئة؛ ليل إجمالي المتطلباتتكنولوجيا المبادل الحراري لتقو 
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 ر الكثافة في المساحات المكتبية واالحتياجات منها؛عمل عملية ومرنة يمكن تكييفها وفقًا لتغيّ  بيئات  
  لجلوس؛مكانًا ل ٤٥٠مطعم وقاعة طعام تسع  
  درجــة عاليــة مــن العــزل والمظــالت الواقيــة مــن الشــمس للحــد مــن احتياجــات التدفئــة والتبريــد والوفــاء

  .ألداء البيئيلللراحة و  ١بالمعايير السويسرية

ويتوقـف هـذا الجـدول الزمنـي . ٢٠١٩عـام نهايـة واكتمالهـا فـي  ٢٠١٧وُيعتزم بدء أعمال التشييد في عـام  -٢٩
  . على استصدار الموافقات الضرورية من السلطات الوطنية والمحلية ومن جمعية الصحة

  
  التكاليف المقدرة للتشييد

  
فرنـــك مليـــون  ١٦٥أشـــارت التقـــديرات األوليـــة لفريـــق التصـــميم إلـــى أن تكلفـــة تشـــييد المبنـــى الجديـــد ســـتبلغ  -٣٠

ولكن األمانة عملت مع فريق التصميم إلعادة فحص هذه التكلفة المقدرة سعيًا إلى المزيد من الدقة وٕالى . سويسري
لجــودة والمرونــة العمليــة للمســاحة وعلــى وركــزت هــذه العمليــة علــى الحفــاظ علــى ا. تحديــد فــرص تحقيــق الوفــورات

المعـايير الخاصـة بالبيئـة واألداء فـي المبنـى، حيـث ُتعـد هــذه النـواحي ضـرورية مـن أجـل تحقيـق الوفـورات المتوقعــة 
 .على مدار العمر االفتراضي

  
وقد أعاد فريق التصـميم تقيـيم المشـروع بـدعم مـن خبيـر استشـاري فنـي فـي مجـال تقـدير التكـاليف تعاقـدت  -٣١

 :، وُحددت إمكانية خفض التكلفة بقدر كبير عن طريق ما يلياألمانةمعه 
 حجم الُبنى التحتية واألساسات؛ ضوابق السفلية وحجمها وبالتالي خفخفض مساحة الط  
 خفض كم األحجار واألخشاب الطبيعية المقترحين؛  
 تبسيط الواجهة والُبنى التحتية لنظام التدفئة والتبريد؛  
 تبسيط بعض الُنظم التقنية واللوجيستية المقترحة في األصل.  

وأســـفرت عمليـــات التبســـيط وٕاعـــادة تقيـــيم المشـــروع عـــن تقـــدير مـــنقح لتكلفـــة تشـــييد المبنـــى الجديـــد المقتـــرح  -٣٢
  . فرنك سويسري بما في ذلك األجور ومخصصات الطوارئ ١٣٩ ٩٥١ ٨٩١ بلغ
  

  تجديد المبنى الرئيسي -المرحلة الثانية 
  

تغيير البنية التحتية التقنية من أجل  توضح الدراسات األولية لمشروع تجديد المبنى الرئيسي خطة تتضمن -٣٣
 .تعزيز األداء الحراري للواجهة والسقفو ٕازالة المواد المحتوية على األسبستوس؛ و ة؛ ثيحداالمتثال للمعايير ال

  
، حديثـة للطاقـةمعـايير األداء ال لبيةية وتوينطوي المشروع على تحديات خاصة تتعلق بتحديث البنية التحت -٣٤

  .سالمة المعمارية للمبنى الرئيسيالقيود التي تفرضها محاولة الحفاظ على ال الموازنة بينها وبينينبغي والتي 
  

 

                                                           
١   SIA 380/1 Society of Swiss Architects and Engineers.  
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  :د ما يليدَّ جَ وسوف يوفر المبنى المُ  -٣٥
  مــع إمكانيــة زيــادة الكثافــة إلــى ) منهــا فــي حيــز مفتــوح ٪٢١يقــع (محطــة عمــل  ١٠٥٦مســاحة تســع

  مفتوح؛الحيز في نموذج المحطة عمل  ١٣٠٠
 خلو المبنى من المواد المحتوية على األسبستوس؛  
 ترميم الواجهة وتحسين أدائها في العزل واستهالك الطاقة؛  
  كفاءة من حيث استهالك الطاقة؛ذات ُنظم التدفئة والتبريد  
 ــ أمــاكن إلتاحــة مــن الــداخل تجديــد المبنــى ر الكثافــة فــي 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
  ويكـون مجـديًا، نظـرًا ألوجـه القصـور االمتثال لقوانين ومعايير التشـييد المحليـة بقـدر مـا يتسـنى عمليـًا

  .في الهيكل والتصميم األصليين

  للتجديدالتكاليف المقدرة 
  

  تشـــــــــير التقـــــــــديرات األوليـــــــــة لفريـــــــــق التصـــــــــميم المعنـــــــــي بالتجديـــــــــد إلـــــــــى أن تكـــــــــاليف التشـــــــــييد ســـــــــتبلغ  -٣٦
فريــق  مــنوكمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى المبنــى الجديــد المقتــرح، طلبــت األمانــة . فرنــك سويســري ١١٨ ٠٠٠ ٠٠٠

التصــميم العمــل مــع خبيــر استشــاري مســتقل فــي مجــال تقــدير التكــاليف إلعــادة فحــص هــذا التقــدير مــن أجــل تحديــد 
يم المشــروع وحــدد إمكانيــة تحقيــق وأعــاد فريــق التصــميم تقيــ. الدقــة فــي تقــدير التكلفــة زيــادةفــرص تحقيــق الوفــورات و 

  :وفورات عن طريق التدابير التالية
  ؛)الذي تقررت جدواه بواسطة المسوح(الحفاظ على هيكل الواجهة  
  ُمَحدَّثة تكنولوجياوب المقترح للمبنى الجديدالنظام ذاته تبسيط خيارات ُنظم الطاقة والتبريد باستخدام.  

تنقــيح تقــديرات تكلفــة البنــاء الخاصــة بتجديــد المبنــى المشــروع عــن  وأســفرت عمليــات التبســيط وٕاعــادة تقيــيم -٣٧
  .فرنك سويسري بما في ذلك األجور ومخصصات الطوارئ ١٠٩ ٥٤٥ ٠٠٠ الرئيسي لتبلغ

  
  )مرحلة الدراسات األولية(التكلفة اإلجمالية للتشييد في استراتيجية تجديد المقر الرئيسي للمنظمة 

  
 :أدناه ٤معروضة في الجدول  استراتيجية تجديد مباني جنيفالتكلفة المقدرة للتشييد في  -٣٨

 للتشييد : التكلفة المقدرة٤الجدول 

  بالفرنك السويسري التكلفة  المراحل
  ١٣٩ ٩٥١ ٨٩١  تكلفة تشييد المبنى الجديد

  ١٠٩ ٥٤٥ ٠٠٠  تجديد المبنى الرئيسي
  ٢٤٩ ٤٩٦ ٨٩١  التكلفة اإلجمالية المقدرة
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الـــذي ســـبق اإلشـــارة إليـــه، أثبتـــت نتـــائج الدراســـات  ٪١٥-+/  المحتمـــل فـــي التكلفـــةمـــع مالحظـــة الفـــارق و  -٣٩
األولية صحة الميزانية التقديرية التي سبق عرضـها علـى الـدول األعضـاء وأكـدت جـدوى اسـتكمال تنفيـذ اسـتراتيجية 

 . مليون فرنك سويسري ٢٥٠تجديد مباني جنيف بتكلفة 
  

ــًا  أفرقــةوســوف تواصــل األمانــة عملهــا مــع  -٤٠ التصــميم والخبيــر االستشــاري فــي مجــال تقــدير التكــاليف تحري
لمــا درج عليــه فــي الســابق، ترحــب األمانــة بعــروض الــدول  لمزيــد مــن فــرص زيــادة الكفــاءة واحتــواء التكــاليف، ووفقــاً 

  .ددَّ داخل المبنى الجديد أو المبنى الرئيسي المج) مثل قاعات االجتماعات(األعضاء بشأن رعاية األماكن العامة 
  

  تراتيجية مشروع التجديداستمويل 
  

طلعـــت الـــدول األعضـــاء علـــى أحـــدث ايظـــل هيكـــل تمويـــل اســـتراتيجية التجديـــد علـــى مـــا كـــان عليـــه منـــذ  -٤١
تشــييد المرحلــة األولــي، وهــي ل يــمو تم توســوف يــ ١.المعلومــات بشــأنه فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين

تقدمــه الدولــة المضــيفة ويســدد علــى مليــون فرنــك سويســري  ١٤٠بمبلــغ  فوائــدبــدون بواســطة قــرض  ،المبنــى الجديــد
مليـون فرنـك سويسـري  ١٤ وقد وافقت السلطات االتحادية السويسرية بالفعل على قرض أولـي قـدره .عاماً  ٥٠مدى 

مـــن إجمـــالي القـــرض ُتســـتخدم ألغـــراض  ٪١٠ ويمثـــل هـــذا المبلـــغ دفعـــة مقدمـــة نســـبتها. ٢٠١٤فبرايـــر  /فـــي شـــباط
 ).٢٠١٤) (١٢(٦٧ج ص ع التخطيط للمشروع، وفقًا للمقرر اإلجرائي

  
  من صندوق العقارات. ،تجديد المبنى الرئيسيبكاملها، وهي  المرحلة الثانيةل يمو تم توسوف ي -٤٢
  

  العقارات صندوق تمويل
  
ـــــــارات  -٤٣ ـــــــل صـــــــندوق العق ـــــــرارســـــــيتم تموي ـــــــي ُأنشـــــــئت بموجـــــــب الق ـــــــل المســـــــتدام الت ـــــــة التموي   بواســـــــطة آلي

  : ، على النحو التالي)٢٠١٠( ٧-٦٣ج ص ع
  دوالر أمريكي يتيحه المدير العام في نهاية كل فترة ميزانية من الدخل غيـر المقـدر  ماليين ١٠مبلغ

  ؛المتأتي من الدول األعضاء
  مليون دوالر أمريكي لكل فترة ميزانية، يمثل عنصر الرسوم المقتطعة من نفقات المناصب  ١٥مبلغ

  .وق العقاراتصندصالح المشغولة ل

ومــن هــذا المنطلـــق تســعى آليــة التمويـــل المســتدام ضــمان عـــدم التوجــه إلــى الـــدول األعضــاء طلبــًا لزيـــادة  -٤٤
 االشتراكات المقدرة من أجل تمويل استراتيجية تجديد المباني.

  
واألرض التــــي ُأقيمــــت عليهــــا  Mو 2Lو 1Lوبعــــد اكتمــــال تجديــــد المبنــــى الرئيســــي، ُيتــــوخى بيــــع المبــــاني  -٤٥

وسـيعيد هـذا البيـع رسـملة صـندوق العقـارات، ويـوفر . مليون فرنـك سويسـري ٤٣بما ُيقدر بنحو ) ٤٠٦القطعة رقم (
 .لمنظمة في العالملألصول العقارية لالموارد الالزمة الستمرار دعم عمليات اإلصالح والصيانة والتجديد المحتمل 

  
/ والســيما فيمــا يتعلــق بالثمانيــة ماليــين دوالر أمريكــيوســيلزم إعــادة تقيــيم تمويــل صــندوق العقــارات دوريــًا،  -٤٦

فترة الميزانية المتوخاة إلصالح جميع العقارات المملوكة للمنظمـة ومـدى تـوافر االعتمـادات المخصصـة مـن الـدخل 

                                                           
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥(تم االطالع في  /http://www.who.int/about/structure/en انظر الرابط التالي   ١
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سـتتغير مـع الوقـت وفقـًا التجاهـات سـوق  ٤٠٦كما أن قيمـة القطعـة رقـم . غير المقدر المتأتي من الدول األعضاء
 .أدناه الرصيد الحالي لصندوق العقارات ٥ويوضح الجدول . ات المحليةالعقار 

  
  )دوالر أمريكي(مليون الرصيد الحالي  :صندوق العقارات :٥لجدول ا
  

  ٣٣‚٧٧  ٢٠١٤يناير / كانون الثاني ١في  الرصيد
  ٢٥‚٠٠  )االعتمادات(الدخل 
ــــراد ــــات المنصــــب المشــــغول ( اتاإلي الرســــم المقتطــــع مــــن نفق

  ٢٠١٥يوليو / حتى تموز) اإليجاروٕايرادات 
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  -٤٧
 . المبانيصيانة سائر / تكاليف التشييد المتوقعة وسداد الخصوم الخاصة بالقروض وٕاصالح

  
كما يتماشى التدفق النقدي المتوقع الالزم للمشروع مع التوقعات السابقة وُيتوقع أن يظل إيجابيًا طوال فترة  -٤٨

ويتـاح تحقيـق رصـيد إيجـابي بفضـل القـرض المقـدم مـن االتحـاد السويسـري لتشـييد المبنـى  .تنفيذ استراتيجية التجديد
المســـتدامة لصـــندوق العقـــارات، واإلدارة الحكيمـــة لصـــندوق العقـــارات خـــالل الفتـــرة الجديـــد، واســـتمرار آليـــة التمويـــل 
 .السابقة لبدء تجديد المبنى الرئيسي

  
ومـــن شـــأن الرصـــيد اإليجـــابي لصـــندوق العقـــارات أن يســـهل تنفيـــذ اســـتراتيجية العقـــارات دون اللجـــوء إلـــى  -٤٩

بالنســـبة إلـــى األمانـــة، ومـــع ذلـــك فإنـــه بعـــد هـــدفًا طويـــل األجـــل  Mو 2Lو 1Lوُيعـــد بيـــع المبـــاني . إضـــافي تمويـــل
 ٤٠٦تجديــد المبنــى الرئيســي، لــن يعتمــد تمويــل اســتراتيجية العقــارات علــى اإليــراد المتوقــع مــن بيــع القطعــة  اكتمــال

 .Mو 2Lو 1Lوالمباني 
  

وينبغـــي النظـــر إلـــى رصـــيد صـــندوق العقـــارات المتوقـــع فـــي ســـياق االحتياجـــات المتوقعـــة لجميـــع المكاتـــب  -٥٠
 .برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز فــي جنيــف /ة والُقطريــة ولمبنــى منظمــة الصــحة العالميــةاإلقليميــ

برنامج األمم المتحـدة المشـترك لمكافحـة / منظمة الصحة العالمية وعند اكتمال تجديد المبنى الرئيسي سيكون مبنى
ولــم تبــدأ بعــد . توظيــف قــدر كبيــر مــن االســتثمارعامــًا ويمكــن توقــع الحاجــة عندئــذ إلــى  ١٩ مــر عليــهاأليــدز قــد 

الدراســات الشــاملة لتقيــيم هــذه االحتياجــات؛ ومــن المتوقــع أن تشــير هــذه الدراســات إلــى إمكانيــة تغطيتهــا عــن طريــق 
 ).أدناه ٧و ٦الجدولين انظر (صندوق العقارات 
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  الدوالرات األمريكية)بماليين ( الدخلالتوقعات بشأن  :صندوق العقارات :٦الجدول 
  

-٢٠١٤  الدخل
٢٠١٥  

٢٠١٦-
٢٠١٧  

٢٠١٨-
٢٠١٩  

٢٠٢٠-
٢٠٢١  

٢٠٢٢-
٢٠٢٣  

٢٠٢٤-
٢٠٢٥  

٢٠٢٦-
٢٠٢٧*  

٢٠٢٨-
٢٠٢٩  

٢٠٣٠-
٢٠٣١*  

الرسم المقتطع من 
نفقات المنصب 

  *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

  ٢٠٢٦متوقف على االستعراض في عام  -  ثابت *
  

  بماليين الدوالرات األمريكية)( : التوقعات بشأن النفقاتصندوق العقارات :٧الجدول 
 

-٢٠١٤  النفقات
٢٠١٥  

٢٠١٦-
٢٠١٧  

٢٠١٨-
٢٠١٩  

٢٠٢٠-
٢٠٢١  

٢٠٢٢-
٢٠٢٣  

٢٠٢٤-
٢٠٢٥  

٢٠٢٦-
٢٠٢٧*  

٢٠٢٨-
٢٠٢٩  

٢٠٣٠-
٢٠٣١  

  صفر  صفر  صفر  ٢٢,٠٠  ٥٣,٠٠  ٢٥,٢٠  صفر  صفر  صفر  تجديد المبنى الرئيسي
سداد القرض الخاص 

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

سداد القرض الخاص 
  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  )١(اإلصالح والصيانة
  ١٤,٩٦  ١٤,٩٦  ١٤,٩٦  ٣٦,٩٦  ٦٧,٩٦  ٥٢,٢٧  ١٠٦,٢٣  ٤١,٨٨  ١٠,٧٠  إجمالي النفقات

 ثابت *

  ست سنوات.سيتم تقدير اإلصالح والصيانة على الصعيد العالمي بناًء على قيمة التأمين كل   ) ١(
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 بماليين الدوالرات األمريكية)( صندوق العقارات: توقعات تدفقات النقدية :٢الشكل 

  
  اُألطر الزمنية للمشروع

  
تظـــل اُألطـــر الزمنيـــة للمشـــروع دون تغييـــر مقارنـــة بـــالخطط التـــي ســـبق عرضـــها علـــى الـــدول األعضـــاء،  -٥١
 :موجز للتواريخ الرئيسية التي يتضمنها المشروعيلي يرد  وفيما

  
  

  تقديم الدراسات األولية إلى األمانة  •
  تقديم الدراسات التفصيلية إلى األمانة  •
  إصدار وثائق العطاء الخاص بالتشييد  •
  إجراء األعمال التحضيرية لتشييد المبنى الجديد  •
  جراء أعمال تشييد المبنى الجديدإ  •
  الجديدتسليم المبنى   •
  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

  
  
  
  
  

  الرصيد المتوقع لصندوق العقارات



  A69/56  ٦٩/٥٦ج

14 

  هيكل تصريف الشؤون
  

 ةالسويسـري يـةاالتحادالسـلطات من ممثلي األمانة وكـانتون جنيـف و  ةالمشروع مكون لجنة لتنسيقواصل تس -٥٢
 ).٣انظر الشكل ( نسيقهمراقبة المشروع وتوظيفة ومؤسسة مباني المنظمات الدولية االضطالع ب

 
ســُيعيَّن  ١ر وحــدة التفتــيش المشــتركة،ومــع تقــدم تخطــيط المشــروع، وتمشــيًا مــع التوصــيات الــواردة فــي تقريــ -٥٣

، كـي يضـطلع بمهمـة التوجيـه عبـر مجلـس المشـروع مدير مشـروع فنـي مخصـص، يقـدم تقـاريره مباشـرة إلـى األمانـة
ن و يكوسـ. والتنسيق للجوانب المتعددة لعمليـة البنـاء واألعمـال الراميـة إلـى تقليـل تكـاليف ومخـاطر المشـروع وٕادارتهـا

 .)٣للمساءلة المباشرة أمام المدير العام (انظر الشكل مجلس المشروع معرضًا 
  

فــــــي  ٧ق١٣٨ت مقــــــرار الوتجّســــــدت فــــــي ووفقــــــًا لإلرشــــــادات التــــــي ســــــبق أن قــــــدمتها الــــــدول األعضــــــاء  -٥٤
لــدول األعضــاء وســوف تبــدأ عملهــا بعــد مــن ااستشــارية  لجنــةيجــري اآلن إنشــاء ، ٢٠١٦ينــاير  /الثــاني كــانون ٣٠

 .الموافقة على المشروع
  

جلسـة إعالميـة للبعثـات بشـأن اسـتراتيجية  ُعقدتوتمشيًا مع الطلب الذي سبق أن قدمته الدول األعضاء،  -٥٥
  .وُيعتزم عقد المزيد من الجلسات اإلعالمية. ٢٠١٥نوفمبر / التجديد في تشرين الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ــــــــى نطــــــــاق المنظمــــــــات التابعــــــــة لمنظومــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة / مشــــــــاريع التشــــــــييد/ المشــــــــاريع الرأســــــــمالية   ١ التجديــــــــد عل
  ).JIU/REP/2014/3 الوثيقة(
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  تجديد مباني جنيفستراتيجية هيكل تصريف الشؤون ال :٣الشكل 
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جمعية الصحة العالمية

 المدير العام

 اللجنة االستشارية
 لمنظمة الصحة العالمية

 الموظفون، لجنة الصحة والسالمة
 مجلس مشاريع المنظمة
 مديرو المنظمة في دائرة

 الشؤون اإلدارية

 اللجنة االستشارية 
 الدول األعضاء
 لجنة التعاون

، كانتون جنيف البعثة السويسرية،
 المنظمات الدوليةمؤسسة مباني 

 منسق المشروع في منظمة الصحة العالمية
 

 فريق المشروع في منظمة الصحة العالمية
 

 Bالمبنى  تشييد
 المرحلية التشييد أعمال
 المبنى الرئيسي تجديد
 ومتعلقاتها ستياتياللوج
 والساحات المرآب أعمال

 المحيط في األمن
 البصرية السمعية األنظمة

 االستراتيجية والعملياتاالتصاالت  غرفة
 اإلداري الدعم

 دعم المستفيدين ضمن المنظمة
 تكنولوجيا المعلومات

 اإلمدادات
 السالمة

 فريق االتصاالت والعمليات الصحية االستراتيجية
 الخدمات الطبية
 الموارد البشرية

 مكتب المدير العام
 إدارة المرافق

 الدعم اإلداري
 القانوني
 الشراء

 الشؤون المالية
 لجنة مراجعة العقود

 سجالت الجرد ودعم الضمان

يف
تكال
ة ال

راقب
، م
روع

مش
ة ال
دار
إ

 

 خط المساءلة
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  واألرض المباني ملكية
  

هذه ويمتلك كانتون جنيف األرض المشيدة عليها  .تمتلك المنظمة المباني المشيدة حاليًا في مقرها بجنيف -٥٦
ُمنحـت المنظمـة  ١٩٦٠وفـي عـام . فتمتلكها المنظمـة Mو 2Lو 1Lالمباني باستثناء القطعة المشيدة عليها المباني 

 Cعلى األرض المشيد عليها المبنى الرئيسي والمبنيـان ) droit de superficie( إلى أجل غير مسمى التشييدحق 
، ١٩٦٥ وبموجـب التعـديالت التـي ُأدخلـت علـى التشـريعات فـي عـام .شيد عليها المبنى الجديد أيضاً ، والتي سيُ Xو

ويمكن مـد هـذا الحـق لفتـرة . عام على األكثر ١٠٠وفقًا للقانون السويسري الحالي، يستمر لمدة  تشييدأصبح حق ال
وعنـد انتهـاء . عام أخرى، ومع ذلك فأي اتفاق يبرمه مالك األرض مقدمًا بهذا الشـأن ال ُيعـد ملزمـاً  ١٠٠تصل إلى 

، هـذه األراضـيبشـأنها إلـى مالـك  لتشـييدشـيدة علـى األراضـي التـي ُمـنح حـق ا، تنتقل ملكيـة المبـاني المُ تشييدحق ال
المنتهي مقابـل المبـاني التـي انتقلـت ملكيتهـا  التشييدعويضًا كافيًا إلى الجهة حائزة حق عليه أن يدفع ت تعينالذي يو 

برنـــامج األمـــم المتحـــدة المشـــترك / واألرض التـــي ُشـــيد عليهـــا مبنـــى منظمـــة الصـــحة العالميـــة. راضـــيإلـــى مالـــك األ
   .قيد التفاوض ، ومازال االتفاق بشأنهاتشييدلحق ال هي األخرىتخضع  ٢٠٠٦لمكافحة األيدز في عام 

  
  الخطوات التالية

 
ــــر األمانــــة مــــن خــــالل مشــــاركتها النشــــيطة مــــع ســــائر المنظمــــات الدوليــــة فــــي جنيــــف، ب -٥٧ العبــــر أهميــــة تُق

 .والشــامل، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتكلفــة تفصــيليالمستخلصــة مــن المشــروعات األخــرى والســيما ضــرورة التخطــيط ال
عمـا هـو  يتعلق بتكاليف التشييد المتوقعـة بتوفير قدر أكبر من الدقة فيماومن ثم فقد طالبت األمانة فريق التصميم 
 .معتاد في مرحلة التصميم األولي للمشاريع

  
ويجري إيالء عناية خاصة بدمج ومواءمة التخطيط واألعمال التحضيرية الخاصة بالمبنى الجديد وبتجديد  -٥٨

وسيتواصـل هـذا العمـل . آزر والوفورات في التكـاليفالت جوانب فرص تحقيق المبنى الرئيسي من أجل االستفادة من
 .طوال مرحلتي التصميم التفصيلي والتنفيذ

  
تـــراخيص الوتتضـــمن المرحلـــة التاليـــة مـــن المشـــروع إعـــداد الدراســـات التفصـــيلية الالزمـــة للحصـــول علـــى  -٥٩

وُيتوقــع أن تكتمــل تلــك المرحلــة مــن المشــروع . تشــييد المبنــى الجديــد وتجديــد المبنــى الرئيســيالخاصــة ب تصــاريحالو 
 .٢٠١٦ ديسمبر/ كانون األولبحلول 

  
وســوف تنتهــي األمانــة كــذلك مــن تعيــين مــدير مشــروع كــي يتــولى اإلشــراف والتنســيق فــي مراحــل المشــروع  -٦٠

 . الخاصة بالتصميم والتنفيذ واللوجيستيات
  

قـرض المنظمـة المبلـغ المتبقـي مـن اللى منح السويسري في الموافقة ع سينظر البرلمانوبالتزامن مع ذلك،  -٦١
كـــــانون األول/ فـــــي  ةالسويســـــري يـــــةاالتحادالســـــلطات  أن يصـــــدر قـــــراروُيتوقـــــع . مـــــن أجـــــل تشـــــييد المبنـــــى الجديـــــد

  .٢٠١٦ ديسمبر
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  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 

  ١:لتوصية المجلس التنفيذي، وفقًا التالي المقرر اإلجرائيإلى النظر في مشروع  ةمدعو جمعية الصحة  -٦٢
  

العقـارات:  شـأنفي تقريـر المـدير العـام ب بعد أن نظرت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  :يلي قررت ما ٢،استراتيجية تجديد مباني جنيف أحدث المعلومات عن

أن ُتعـــرب مجـــددًا عـــن تقـــديرها لالتحـــاد السويســـري ولجمهوريـــة وكـــانتون جنيـــف، لحســـن  )١(
  ها على الدوام؛ونالتي يظهر الضيافة 

ــــى النحــــو الموضــــح فــــي التقريــــر بشــــأن  )٢( اعتمــــاد اســــتراتيجية تجديــــد مبــــاني جنيــــف، عل
  ؛استراتيجية تجديد مباني جنيف العقارات: أحدث المعلومات عن

ماليــين فرنـــك  ١١٠تجديـــد المبنــى الرئيســـي ( أن تــأذن للمــدير العـــام بالمضــي قـــدمًا فــي )٣(
فــي موقــع المقــر الرئيســي للمنظمــة  مليــون فرنــك سويســري) ١٤٠( تشــييد مبنــى جديــد) و سويســري

علمــًا بأنــه فــي حــال زيــادة التكلفــة مليــون فرنــك سويســري،  ٢٥٠إجماليــة مقــدارها  بجنيــف بتكلفــة
خالل فترة وضع التصميم، ينبغي الحصول على تصريح  ٪١٠ يزيد علىبما للمشروع اإلجمالية 

  ؛العالمية جديد من جمعية الصحة

المقــــدم مــــن الســــلطات  بــــدون فوائــــدبقبــــول كامــــل مبلــــغ القــــرض  دير العــــامأن تــــأذن للمــــ )٤(
ـــة السويســـرية، وقـــدره  عامـــًا، رهنـــًا  ٥٠مليـــون فرنـــك سويســـري ويســـدد علـــى مـــدى  ١٤٠االتحادي

  ؛٢٠١٦ديسمبر  بموافقتها على منحه في كانون األول/

 ون فوائـدبـدالقرض تكاليف التجديد و أن توافق على استخدام صندوق العقارات في سداد  )٥(
عامـــًا تبـــدأ اعتبـــارًا مـــن العـــام األول مـــن اكتمـــال  ٥٠علـــى مـــدى  ،الســـلطات السويســـرية إذا أقرتـــه
  المبنى؛

  :المدير العام منأن تطلب  )٦(

 كي من كل ثنائية لصندوق العقارات؛مليون دوالر أمري ٢٥ضمان تخصيص   ) أ(

إلـى المجلـس التنفيـذي وجمعيـة  ال تزيـد علـى سـنتينقدم تقريـرًا علـى فتـرات تأن   ) ب(
مـــا يتعلـــق بـــذلك مـــن الصـــحة العالميـــة بشـــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تشـــييد المبنـــى الجديـــد و 

 .تكاليف
  
  

=     =     =  

                                                           
 ).٢٠١٦( ٧ق١٣٨م تالقرار    ١

  .٦٩/٥٦ج الوثيقة   ٢


