
 

A/48/19 

 اإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 21: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد
  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 رشوحت ناء اجلديدمتقرير مرحيل عن  تقدم ). WO/PBC/15/19ثالويقة ( لبع ا ّو سـ
نعقدة يف دورهتا ثالويقة ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي سة ملعجل مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا  .2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج ن"ص يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص ة الربانمج ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).A/48/24ثالويقة " (2010سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
يه، و بو مدعوة، لك يف ما  نالاحتادات اليت تديرها الو يعي

 WO/PBC/15/19ثاإلحاطة علام مبضمون الويقة إىل 
ية، ك  .A/48/24ثام يه واردة يف الويقة صوبأية تو

 ]ييل ذكل املرفق[
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WO/PBC/15/19 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 ون يوي8: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

  تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد
  األمانةمن إعداد

ية  .4 نة الربانمج واملزيا نالغرض من هذه الويقة تزويد  جل ن("ث ناء اجلديد يغطي ") ةللجا رشوع ا بتقرير مرحيل عن  م لب
نذ  ناء اجلديد رفعمالفرتة  رشوع ا سابق عن  تقرير ا ب ا م ل نة إابن انعقاد ) WO/PBC/14/9ثالويقة (لل للجإىل ا

رشة الرابعةدورهتا     .2009 سبمترب 16إىل  14 منع 

ناء اجلديد  لبرشوع ا بىن(م مبىن إداري جديد وممر إضايف حتت األرض بني  بىن اجلديدم  )مل أرابد بوكش وا
ناء  لبتقدم ورشة ا

ناء تزال أعامل ال .5 ـي يف لبا تقدم وفقا جلدوها الزمين  نهت  لتل توبر 8ت تارخي األصيل النهتاء  (2010كأ ناءأعامل لا حمدد  لبا
نحو ) يف العقد تعلق  بفامي  ية، % 80ي ساحة ا نمن ا تمكلعىل أنملعمل ية تسـ  ساحة ا ملتبقا حبلول ، %20، أي مل

ساحة و. 2010نومفرب  5 مشمل  بىن اجلديد  من% 80ت ثاين ملا ثاين إىل اخلامس والطوابق من ا لالطوابق من ا ل
بىن أرابد حتت األرضإىل الرابع  م، وشمل أيضا الطابقني الرابع واخلامس للممر اإلضايف حتت األرض بني  ت

بىن اجلديد  الطابق األول حتتفضال عن  والطابق األول فتشمل الطابق األريض% 20ساحة م أما .ملبوكش وا

ثالث ألرض ثاين وا ل، وشمل أيضا الطابقني ا ل بىن اجلديدت بىن أرابد بوكش وا ملللممر اإلضايف حتت األرض بني   1.م

                                                           

ياانت بناءنهتـي أعامل ت 1 بىن اجلديد(لب مركز ا مترب 25يف ) ملالواقع حتت األرض يف ا يه يف العقد يف 2010سب  بقا ملا اتفق  عل   من 2009ط
رشوع فامي عدا لب، حبمك أن مركز ااملقاول العامخالل اإلضافة املرفقة ابلعقد املربم مع  تعديالت املدرجة يف ا ية من أبرز ا ملياانت املعلوما ل ت

ية الواردة يف العقد األصيل  .لتقناملواصفات ا
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رشوع اكمال أساسا ويعزى  .6 ملسلمي ا سب املواقع احملددة بوضوح يف اإلضافة املرفقة ابلعقد، إىلموعدين يفت  ح و
ية ا خضامة ندةفألعامل اإلضا تعديالت  إىلملسـا تعديالت عىل يغطهيا (ل املقاول العام فامي خيص ا بلغ اخملصص  للا مل

رشوع  نرثايت والطوارئاخملبلغ مليغطهيا ا (ة الطارئواألعامل، )) أدانه10انظر الفقرة (ملا  11انظر الفقرة ( )للصص 
ي))أدانه يع هذه األعامل اإلضا ف، وتفوق لكفة  بلغ مج يون فرنك سورسي أ10مة  ي  سعر % 10 حنو يمل لمن ا
س. يل احملدد يف العقداألص تاء قوقد أثرت  ناء، 2010-2009شـوة أحوال الطقس خالل  فاكن لب يف تقدم أعامل ا

رشوععن تأخر لا ملسلمي جزء من ا يطول لوالت هامة اليت سـ  تدابري ا ل ا رشوع واملقاول العام سارعل يادة ا مل لك من  ق
تأخري و .يف الورشةذها إىل اختا تغرق من األعامل% 20إال يف لن يؤثر لهذا ا ية ستسـاليت  يع إضا ف أربعة أسا ب

ناء فقط بعد  هرا30 األصل يف اكنتاليت لبمدة ا توبر 8 انهتاؤها يف واكن مقررا ش   .2010ك أ

ناء ووافقت  .7 بنة ا ًناء 2010مارس  يفلجل ية من   عىلب رشوعصتو مليادة ا رشوعادلفريق وال ق بة ا ملاخيل ملرا عىل  ق
رشوع يف "1" :ما ييل سلمي ا مل   حتديد مع املقاول العام من أجل  املربملعقداب ترفقإعداد إضافة و "2"، موعدينت
تعاقدية يف هذا امن األعامل %20لتسلمي جديد يف العقد  موعد رشوط ا ل وغري ذكل من ا  .لصددل

يخصص  .8 بعة األخرية من أعامل معظم الوقت خالل سـو تة أو ا هر ا سـاأل لسـ ل بىن بناءش املرحةل (" اجلديد ملا
بىن أرابد بوكش") األوىل ية(" اجلديد بىنملا ومواملمر حتت األرض بني  ثا ناملرحةل ا تات ل") ل لتثبيلواهجات وا

بات  ساءكيوالرت يل ادلاخيلكواإل سني وا تجم وأعامل ا لتح يط  يف األسقف ل بىنحموجزء من  أن ب علام(يد  اجلدملا
بىن اجلديدحميطة  من اجزء ناء قاعة املؤمترات ورشةسيتأثر ب ةيصل األاخلريطة يف ملا يط األمين ب  يع مجلحملوا

باين  ).ملا

نحدر اجلديد نافتتحاقد و .9 بىن أرابد بوكش يوم ملوقفمل ا يارات حتت األرض يف  م ا بعد  أي 2010 فرباير 22لسـ
 .، ويعزى ذكل أساسا إىل رداءة أحوال الطقس)2009نومفرب (ا يف األصل قرر مما اكن

بىن أرابد بوكش واحتت األرللممر  أعامل احلفر وأما .10 ملض بني  ثة"( اجلديد بىنم ثا لاملرحةل ا  تعديهل بعد، ")ل
يه،يل رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة املوافق  تعلقة  علناسب مع أعامل احلفر ا مب مل . 2010 فرباير 22 يوم فقد بدأتت

ناء  تواصل أعامل ا لبو توبر 8حيل موعدا الانهتاء من هذه األعامل يف يف هذا املوقع حتت األرض إىل أن ست ك أ
بني أعاله2010نومفرب  5و نحو ا ية عىل ا ثا تني األوىل وا يا مع إمتام املر سب الطابق املعين، وذكل متا مل،  ل ن ل حل شـ  .ح

ثهثويرد يف مرفق هذه الويق .11 ناء بعد حتد ية اجلدول الزمين املؤقت ملراحل ا  .لب

متدة  ية ا تفادة من املزيا ملعالا ن بالغ اخملصصةسـ  ملوا

نة قد  اجلدير ابذلكر .12 ياتللجأن ا ناء اجلديداب مجلعأوصت ا رشوع ا ية املعدةل واحملمكة  بملزيا مل مبا مجموعه  (لن
يفرنك سورسي تقربامليون  145 بلغ اخملصص" وعن" لتعديالتلاخملصص  لغبملا" فضال عن) ي لنرثايت ل ملا

نعقدتني  تهيام يف دور،علهيامجعيات ادلول األعضاء وافقت و" والطوارئ سمرب ملا بالغ  (2008ييف د ملوتقدر ا
ية  ية اإلجام لالرتا يون فرنك سورسي16ا مجموعه مبمك ي  تان ) (مل  WO/PBC/13/6(b(ثيقالو

تقرير45الفقرة  (A/46/12ثوالويقة ) لتقرير من ا129الفقرة ( WO/PBC/13/10و  )).ل من ا

نة  ذكران أماموكام .13 تخد دإابن للجا رشة، فقد ا مورهتا الرابعة  سـ تعديالت"نا ع بلغ اخملصص  للا بالغ حنو " (مل لا
ييون فرنك سورسي 8,2 ياانت املعلو) مل تعلقة مبركز ا ية ا تعديالت اإلضا يف ا ية تاك بباكمهل  مل ل ل لتغط ية، فل تما

يط جملموعة  ناء اجلديد، والاتصال عرب بروتوكول اإلنرتنت وا تحدة يف ا ية لألمم ا تدابري األ يذ ا تخطو ب مل ن لل ل م نفت
ناء اجلديدأماكنمتنوعة من  تخزين يف ا ب ا  .لل

تخدوحىت .14 م اترخي هذه الويقة، ا سـ نرثايت والطوارئ "ناث بلغ اخملصص  للا ييون فرنك سورسي 7,8حنو " (مل أو ) مل
بلغ ناهخصص نود  ية عدد من ا مب  ب لتغط ييون فرنك سورسي 2,3 يناهزل بالغ حنو . مل بقى الفارق ا لو مليون  5,5ي

سائل الطارئة اليت  ية ا ملفرنك سورسي  تغط ناءيف حتدث قدلي هر األخرية من ا لب األ ية. ش نود ا نوفامي ييل ا ملعب  : ل
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يط جملم )أ( ية  تلكفة ا تخطا للل نوعة من ملتبق ناء اجلديد أماكنمتوعة  تخزين يف ا ب ا  فرنك 660 000حنو (لل
ية لألمم و) ب(، )يسورسي تدابري األ سالمة وا ية حتت األرض، وبعض تدابري ا ية ا نأعامل تدعمي ا ل ل مت لتح لبن

تحدة داخل  بىنملا ية ملا هزيات ادلا يطة عىل ا تعديالت ا خل اجلديد وحوهل، وبعض ا سـ لتجل   فرنك650 000حنو (لب
ية يف الطوابق و) ج(، )يسورسي هزيات ا نيف ا تقي ل لتك يةتج بىن أرابد بوكش ضاألر  واملوصوةلم القامئة يف 

يةلطوابق اب ية اجلديدة ضاألر برصية أو ممر ) د(، )ي فرنك سورسي50 000حنو (ف اإلضا ياف ا شاء ممر من األ لإ ل ن
بللوصلخاريج إضايف  ية وغريه من ا ياانت املعلوما مل بني مركز ا ت ، )ي فرنك سورسي105 000حنو (اين لب

ئة والهتوية و )ه( تد هزيات نظم ا فيح  لجت سالمة من احلريق و) و(، )ي فرنك سورسي60 000حنو (تصل لتدابري ا
تلفة و) ز (،)ي فرنك سورسي450 000حنو ( ية  خمتدابري  سقف واجلدران يف تقن املاكتب الفاصةل بني لا

 ).ي فرنك سورسي40 000(ة بذكل تربطتعاب املواأل) ي فرنك سورسي370 000حنو (والردهات 

بو العادية ية الو رشوع عىل مزيا يالقرض وآاثر ا ن  مل

بلغا قدره أن جلدير ابذلكرا .15 ييون فرنك سورسي 9,4م  ية املعدةل للفرتة يف  قد أقرمل ن ويقة الربانمج واملزيا -2008ث
يامن أجل ) 29يف إطار الربانمج  (2009 قية أتعاب  رشوع وفوائد القرضتغط نا وقد . ملدة ا سط ّجلأ لقحسب ا

يون فرنك سورسي50مبلغ (األول من القرض  ي  سمرب حسبه املقرر ) مل ، حىت 2008ييف األصل يف د
تفادة من اخنفاض أسعار الفائدة2009 مارس ية العادية . سـ هبدف الا يه يف املزيا بلغ املوافق  نومن مث فإن ا عل  ململ

ية . رتة املذكورةيسـتخدم ابلاكمل يف الف نوعىل غرار ذكل، فإن ويقة الربانمج واملزيا متدةث  2011-2010 للفرتة ملعا
رشوع وفوائد القرض مع افرتاض ) 29يف إطار الربانمج (قد غطت  يادة ا ملأتعاب  سحبق نا  نأ سطني سن ق 

تدةآخرين يف الفرتة  نة ملما نة 2010سـ بني هناية   .2011سـ وبداية 

ية العادية  تزال وال .16 ئجار ) 24.4الربانمج (ناملزيا تني  ال اليتاملاكتبستتغطي تلكفة ا بو يف الفرتتني املا ها الو ي  لي متلك
رشوع2011-2010 و2008-2009 ية العادية كذكل يف . مل ريامث يمت ا تغطي املزيا نو  2011-2010فرتة السـ

هزيات واملعدات  تلف ا يف نقل املوظفني و لتجتاك خم باين مل إىل اواخملزونل ملبىن اجلديد، فضال عن تلكفة إخالء ا
بل إعادهتا إىل أحصاهبا تأجرة  قا  .ملسـ

ناء ودراسات اخملاطر  رشوعات ا بو  بثاق الو مل ي لي  م

بح  .17 ته فأ ثاق اذلي تغريت  صخضع هذا ا ي سمي ناء"تمل رشوعات ا بو  بثاق الو مل ي لي ناء "بدل " (م رشوع ا بثاق  م لي م
يح مو")اجلديد ية  تنق،  سخة لعمل نذ إصدار ا ية اليت طرأت  تا ية ا شمل األحداث أو العوامل الر نسعة يك  ل ل سـ لي م ئي

ثاق  سابقة من ا يا سخة(ملل نةلنأي ا ثا م ا تارخيل يري يف املفاهمي من خالل ) أ ( :)2009مارس  ب،  تاملتغا  لالفصل ا
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  ناء اجلديد و رشوع ا مبني  ب رشوع عىلل تخصيص فصلبلم  حدة، مما ملك 

تدعى نص، سـا ياغة جزء من ا ل إعادة  نص وو) ب(ص تعديالت األخرى املدرجة يف ا لا مجع املرفقات اليت يف ل
تحديث  يات ا بب تعدد  بحت رضورية  لأ معل يةبسص بد هيا يا جديد  (ل نة اوعلفريق إدارة  بيل  لجل ناء وفريق تشك

رشوع بة ا ملداخيل ملرا يق ق ية ادلوية تطبوبدء  ل املعايري احملا نظامللقطاع العام سب ته املايل اجلديدلوا  ).حئ وال

نقحة من  وميكن احلصول عىل .18 سخة ا ملا سخة ويهقيثاملالن تاسعة لن ا  اليت ،2010مارس  26بتارخي ، )2010( لا
ها  يق يف اجامت تد نة ا عقدمت إىل  ق ل ند الطلب2010أبريل  اذلي عقد يفجل  .ع، 

تواصل حتديث دراسة  .19 هريةيو شأن اخملاطر بوترية  رشوع  يادية  ئة ا بو، ودراسة ا شاخملاطر اليت أعدهتا الو بلق للم ي  .لهي
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ناء اجلديد رشوع ا تعلقة  تحدة ا ية لألمم ا تدابري األ بيذ ا مب مل مل ن لل م  نفت

رشوع يندرج .20 تعلقة اب تحدة ا ية لألمم ا تدابري األ يع ا يذ  مل  مل مل ن ل ممج ية وتغاجلارية  األعامل مضننفت نطى لكفهتا من املزيا
بلغ اخملصص احملمكة  تدابريملأو ا سب نوع ا لللطوارئ،   ). أعاله11 و10انظر الفقرتني ( ح

تحدة نظرا الرباطه نوشري يف هذا الصدد  .21 ية لألمم ا تدابري األ يذ ا نفصل اخملصص  تقرير املرحيل ا تإىل ا مل ن ل مل مل نفت ل
بو  يباين الو يةمب  .لاحلا

رش بة  ممرا تظام ق يه اب يق  تد ناء اجلديد وا نوع ا ل فب ق  ل

يد  .22 ناء اجلديد  رشوع ا قال يزال  ب يقلم تد قا تاذلي  العاديل يق والهي  تد بو  نة الو ساابت اخلاريج و ق مراجع ا لل ي جل حل
يق ادلاخيل والرقابة تد بة ا قو ل  .شع

ية مدعوة إىل  .23 نة الربانمج واملزيا نو  اإلحاطة علامجل
 .تقرير املرحيللذا اهب
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