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  جملس التنمية الصناعية  
  األربعون الدورة 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت ) ب (٤البند 

     وضع اليونيدو املايل 
      رات املتعلقة خبدمات إدارة املباينالتطّو    
      رة من األمانةمذكّ    

املتعلقة خبدمات إدارة املباين يف رات األخرية رة معلومات عن التطّور هذه املذكّتوفِّ  
خذة من أجل حتقيق كفاءة م الوثيقة عرضاً موجزاً للتدابري املتَّوتقدِّ. مركز فيينا الدويل

 . التكاليف يف خدمات إدارة املباينووفرالعمليات 
    

    مةمقّد  -أوالً  
ــضطلع اليون   حكــام مــذكّ أتقــضي   -١ ــأن ت ــة ب ــة باخلــدمات العمومي ــدو رة التفــاهم املتعلق ي

ــا الــدويل وصــيانته   وتــضطلع اليونيــدو بالوظــائف املرتبطــة هبــذه   . مبــسؤولية تــشغيل مركــز فيين
وتنطبـق هـذه الوظـائف علـى أعمـال اهلندسـة       . املسؤولية من خالل دائرة خدمات إدارة املبـاين    

  .املدنية واهلندسة الكهربائية وتكييف اهلواء والتدفئة واإلضاءة وخمتلف اجملاالت ذات الصلة
وضماناً إلجناز هذه اخلدمات على أفضل وأجنع حنو ممكن داخـل مركـز فيينـا الـدويل،                   -٢

جتــرى مراجعــة مــستمرة لوظــائف دائــرة خــدمات إدارة املبــاين، مــن أجــل اســتبانة إمكانيــات     
  .وهذا يكفل توافر بيئة آمنة وِمضيافة لشاغلي املركز وزائريه. أخرى لزيادة الكفاءة
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    رية الرئيسية املشاريع اجلا  -ثانياً  
ة مشاريع جارية رئيسية تضطلع هبا دائـرة خـدمات          م هذا الباب عرضاً موجزاً لعدّ     يقدِّ  -٣

إدارة املباين، ويتعلق بعضها باجلهود الرامية إىل حتـديث خـدمات املبـاين يف مركـز فيينـا الـدويل           
  .أو حتقيق وفورات من خالل تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة استخدام الطاقة

ــستوس    -٤ ــة األسب ــشروع إزال ــستوس، حــسبما ذُكــر يف     . م ــة األسب ــشروع إزال ــل م ميثِّ
، واحـداً مـن أكـرب املـشاريع علـى نطـاق             ٢٠١١تقرير اليونيدو السنوي لعـام      الفصل الثاين من    

، E وB يف املبنــيني ٢٠٠٤وقــد َتبــيَّن أن هــذا املــشروع، الــذي ُبــدئ بــه أصــالً يف عــام  . العــامل
وقـد أجـرت    .  املركز عامالً طوال تلك العملية     دية بسبب ضرورة أن يظلّ    د بدرجة غري عا   معقَّ

دائرة خـدمات إدارة املبـاين عمليـة نقـل تـدرجيي جلميـع املـستعملني، ممـا أفـضى إىل نقـل قرابـة                         
وهذا املشروع مشترك بني حكومة النمسا، بـصفتها احلكومـة املـضيفة،            .  موظف شهرياً  ٢٠٠

، Cري حاليـاً تنفيـذ املراحـل األخـرية هلـذا املـشروع يف املـبىن                 وجيـ . واملنظمات الكائنـة يف فيينـا     
ــذ اســتثمارين كــبريين مــوازيني    ــديل مــا يوجــد يف غــرف    : حيــث جيــري تنفي أوهلمــا يتعلــق بتب

ا الثـاين فيهـدف      سنة؛ أمّ  ٣٠االجتماعات من معدات خاصة باملؤمترات، وهي معدات عمرها         
وقــد أُجنــزت . ت التدفئــة والتهويــة وتكييــف اهلــواءإىل حتــسني الكفــاءة البيئيــة والتقنيــة لتجهيــزا

، بينما جيري وضع اللمسات األخرية على احليـز الـداخلي،   Cالواجهة اخلارجية اجلديدة للمبىن   
مبــا يف ذلــك تبــديل الكــابالت والتركيبــات اخلاصــة مبرافــق اإلصــحاح، وكــذلك فــرش كــساء   

د  اجملـدَّ Cمعـاودة فـتح املـبىن     ُيعتـزم   يـة،   ووفقاً للربنامج الزمين لألعمال اجلار    . جديد لألرضيات 
، الــذي سيــشهد إمتــام مــشروع إزالــة     ٢٠١٣أمــام املــستعملني أثنــاء الربــع الثــاين مــن عــام       

  .األسبستوس وكل األنشطة املرتبطة به
، لـضمان  IDB.29/7، حـسبما ذُكـر يف الوثيقـة    Mلقد اضطُلع بتـشييد املـبىن   . Mاملبىن    -٥

 بـسبب  Cثنـاء فتـرة تعطُّـل اسـتخدام املـبىن      أمـات الكائنـة يف فيينـا        توافر مرافـق مـؤمترات للمنظ     
ت حكومـة النمـسا، بـصفتها       وقـد تولَّـ   . مشروع إزالة األسبستوس املـذكور يف الفقـرة الـسابقة         

، وأصبح املبىن متاحاً للمنظمـات الكائنـة يف فيينـا يف            Mاحلكومة املضيفة، مشروع تشييد املبىن      
ــوافر ا . ٢٠٠٩عــام  ــد أفــضى ت ــزات   Mملــبىن وق ــادة كــبرية يف مقــدار املعــدات والتجهي  إىل زي

 مجيــع مــسؤوليةت دائــرة خــدمات إدارة املبــاين  ومنــذ افتتــاح املــبىن، تولَّــ . املتاحــة لالســتعمال
وهذا يشمل صيانة وتصليح املبىن ومعداته، اللـذين أصـبحا مـدجمني متامـاً يف               . بات الصيانة متطلّ

  .جممع مرافق مركز فيينا الدويل
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 مــن جانــب قــسم األمــن والــسالمة  ١جــري آخــر وأهــم توســيع للبوابــة  أُ. ١ابــة البّو  -٦
وقـد دخـل املرفـق    . باألمم املتحدة تطبيقاً للمعايري األمنية التنفيذية الدنيا يف مركـز فيينـا الـدويل    

ز اخلدمــة قبــل ســنة مــن اآلن، وتتــوىل دائــرة خــدمات إدارة املبــاين مــسؤولية صــيانة اجلديــد حيِّــ
  .ومجيع معداته، اليت هي اآلن مدجمة متاماً يف جممع مرافق املركزاملبىن 
األخـرى   اتُّخذت تدابري أمنية جديـدة يف مجيـع البوابـات         .اإلنشاءات األمنية اجلديدة    -٧

ويف هذا الصدد، تعمل دائـرة خـدمات إدارة املبـاين يف تعـاون              . ونقاط دخول املشاة إىل املركز    
األمم املتحـــدة علـــى تنفيـــذ األنـــشطة اإلضـــافية املرتبطـــة وثيـــق مـــع قـــسم األمـــن والـــسالمة بـــ

  .املشروع هبذا
، اسـُتعيض عـن املرفـق األويل    ٢٠٠١يف عـام  . روضة األطفال يف مركز فيينا الـدويل        -٨

ص لروضة األطفـال، والـذي كـان ُيعتـرب حمفوفـاً باملخـاطر نوعـاً مـا، مبـبىن جديـد متامـاً،                        املخصَّ
وقـد  . ئـرة خـدمات املبـاين تنفيـذ املـشروع واإلشـراف عليـه        ت دا وتولَّـ . عصري وأكثر مالءمـة   

  .أصبحت صيانة املبىن ومعداته اآلن مدجمة ضمن جممع مرافق املركز
ــة   -٩ ــدابري البيئي ــدة      .الت ــضاً كــبرياً باســتحداث ع ــة ختفي ــافع العام ــضت تكــاليف املن  ُخفِّ

وعيـة فـائق العـزل    مبادرات جديدة، مثل إبدال نظم اإلضـاءة القدميـة وتركيـب زجـاج عـايل الن      
يف مجيــع نوافــذ املركــز واختــاذ تــدابري خمتلفــة لتعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة، وخبفــض شــديد    

  .الستخدام ماء الشرب يف مرافق اإلصحاح
اليونيــدو هــي عــضو فاعــل يف الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت    . املقايــسة املرجعيــة  -١٠

وقــد .  املتحــدة مــن خمتلــف أحنــاء العــامل   منظمــة تابعــة لألمــم ٢٠ملــديري املرافــق، الــيت تــضم  
، بعمليـــة مقايـــسة مرجعيـــة مـــن أجـــل مقارنـــة وتقاســـم  ٢٠١١اضـــطلعت الـــشبكة، يف عـــام 

وقـد أخـذت تلـك العمليـة يف االعتبـار مــا      . املمارسـات الفـضلى يف جمـال إدارة املبـاين واملرافـق     
ظهــر وُت. ارة امليزانيــةز واملعــدات التقنيــة وإد معيــار لكــل منظمــة، مبــا فيهــا احليِّــ  ٤٠٠جمموعــه 
 دائرة خـدمات إدارة املبـاين، التابعـة لليونيـدو، كانـت ثـاين أفـضل منظمـة، مـن بـني                       النتائج أنَّ 

  .منظمات األمم املتحدة العشرين، يف إدارهتا ملركز فيينا الدويل
    

    التخطيط وامليزانية  -ثالثاً  
 نــشطاً مــع ســائر املنظمــات يف الوقــت احلاضــر، تتعــاون دائــرة خــدمات املبــاين تعاونــاً   -١١

الكائنة يف فيينـا واحلكومـة النمـساوية، بـصفتها احلكومـة املـضيفة، مـن أجـل وضـع إسـقاطات                      
ولذلك، سوف تـصاغ خطـة مخـسية        . للسنوات القليلة القادمة وحتديد االحتياجات اخلاصة هبا      
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قييمــاً  هبــدف وضــع أولويــات عملياتيــة يف الفتــرة القادمــة تــشمل ت ٢٠٢٠ؤات حــىت عــام وتنّبــ
  .لالحتياجات احملتملة املتضاربة

ر اخلطـــة اخلمـــسية، ضـــمن مجلـــة أمـــور، رؤيـــة شـــاملة وبعيـــدة املـــدى  وســـوف تـــوفِّ  -١٢
ر دة؛ كمـا سـتوفِّ    لالحتياجات من املرافق وُتبيِّن النفقـات املقترحـة لفتـرات ختطـيط َمْيـَزين متعـدّ               

ر اءات اجلديـدة؛ وسـوف تـوفِّ   غاً للتمويل اخلـاص بأعمـال الـصيانة الكـربى واإلنـش           أساساً مسوّ 
ن نوعيـة مرافـق     كذلك هنجاً تنـسيقياً أفـضل لعمـوم املنظمـات الكائنـة يف فيينـا؛ وسـوف ُتحـسِّ                  

  .مركز فيينا الدويل من حيث االمتثال للمعايري الدولية والغرض الوظيفي
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -رابعاً  
  . باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة أن حييط علماً اجمللس يودُّلعلّ  -١٣
  
  
  
 


