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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعون
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة
  األمانةمن إعداد

لالويقة عىل ا .1 رشوع رحيل املتقرير ث ويه مطروحة عىل ) WO/PBC/18/10 ثالويقة( قاعة املؤمترات اجلديدةمعن 
ية  ية ابلربانمج واملزيا بو ا ننة الو ن ي نة(ملعجل رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م  ).2011سبمترب  16 إىل 12من (ل

شأن تكل الويقة يف  .2 نة  ية ا ثوترد تو ب للج نعقدة "ص ية ا نة الربانمج واملزيا يات  ململخص تو ن جل رشة ص نة  ثا عيف دورهتا ا م ل
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   .)A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو، مدعوة، لك فامي  يوالاحتادات اليت تديرها الو
ية  نة الربانمج واملزيا ية  نيه، إىل املوافقة تو جل ص يعن

، كام جاءت WO/PBC/18/10ثالويقة بشأن 
 .A/49/16ثالويقة يف 

 ]WO/PBC/18/10ثالويقة تيل ذكل [
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 15: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 

 
 

  تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة
  األمانةمن إعداد

ية الغرض م .1 نة الربانمج واملزيا بن هذه الويقة تزويد  ن جل رشوع ث يغطي الفرتة  قاعة املؤمترات اجلديدةمتقرير مرحيل عن 
رشوع  تقرير املرحيل األول عن ا ملنذ ا ل رشة ) WO/PBC/15/20ثالويقة (م سة  نة إابن انعقاد دورهتا اخلا عاملرفوع إىل ا م للج

مترب 3 إىل 1يف الفرتة من  بو يوم  بعد أن واف2010سب  يات ادلول األعضاء يف الو يقت  توبر  1مجع يذ 2009كأ تنف عىل 
رشوع  تان (ملا تقرير، الفقرة  (A/47/16ث والويقة A/47/13 وA/47/12ثيقالو  )).247لا

بىن الرييس واملدخل .2 شمل قاعة املؤمترات حبد ذاهتا وتعديالت يف ثالثة طوابق يف ا رشوع  تذكري بأن ا ئوجيدر ا مل ي . ملل
بىن ) بعضها مبرافق للرتمجة الفورية( خاص إضافة عدة قاعات صغرية لالجامتعات يوشمل بوجه مليف الطابق الوسط يف ا

ية  لالرييس عىل مقربة من القاعة اجلديدة وقاعات الاجامتعات احلا تان يف الطابق األريض وقاعة (ئ وقاعة " ابومر"عأي القا
تهناغن"  ").خأو

يد .أوال بل ا يوضع املرحةل ما   لتشق

تعديالتس .3 ناء قاعة املؤمترات اجلديدة وإجراء ا يف رخصة  للمت األمانة من سلطات  ب بىن الرييس يف تجن ئ يف ا مل
سمرب . 2010 نيويو شأن املدخل يف د ناء  يوسلمت رخصة ا ب ب لت ّ2010. 

سمرب  .4 ثة والرابعة يف د ثا يه ا ثلني عن ادلول األعضاء دور يار املقاول العام املؤلف من  يوعقد جملس ا ل ل ت مم  2010خت
توايل2011 وفرباير تقلني القرتاحات . ل، عىل ا هام ا رشوع  يادة ا يمي و بو املعين اب ية، قدم فريق الو ثا ناء ادلورة ا سـوأ ي ن ل ملث مي ق تقيتق مل ل ّ

تقامه اجمللس يف اجلوةل األوىل، كام جاء يف نظام اجمللس يادة إعداد . ناملقاولني العامني الذلين ا لقوطلب اجمللس من الفريق وا
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ية تا ابالقرتاحاتصتو تني تقد تني ا رش يابة عهنا مع ا تفاوض اب شرتكة بعد ا م  ّ لل ك ن ل لم ثة يف . ل فرباير  11لمث عقد اجمللس دورة اث
تقى رشكة 2011 يا"ن وا رشوع" مبلينإ  .للممقاوال عاما 

يادة يف املفاوضات مع املقاول العام عىل رشوط الع .5 تقاء املقاول العام، اشرتكت األمانة مع ا نذ ا لقو يد نم ية وموا عقد الهنا ئ
رشوع  تلف أجزاء ا ملسلمي  خم بىن الرييس واملدخل(ت ئأي قاعة املؤمترات يف حد ذاهتا وتعديالت ا وقد . واجلدول الزمين العام) مل

يع العقد يف   .2011مايو  30قانهتت تكل املفاوضات ومت تو

باطن بني املقاول العا .6 تعاقد من ا شأن ا نود حمددة  توي العقد عىل  لو ل ب ب ية احلامسة اليت حي شب نظرا إىل األ بري ا مهم و خل خ
ية يف ضامن جودة القاعة اجلديدة ية ا ية ا بسـهيا ا شن خلب تل لتحت يف املدخل عىل ما اكن . تك ياق احلايل وزايدة تاك لونظرا إىل ا لسـ

نظر األ يار  تتوقعا، قررت األمانة مبوافقة املقاول العام عىل إدراج أعامل املدخل يف العقد اجلديد  كخ يه من جديد حبلول م فمانة 
ية2012 مارس ساس ابلوظائف األسا يف من غري ا تاك سـ، هبدف احلد من ا مل ل رشوع عدة . ل يفت إىل ا ملويف هناية األمر، أ ض

بل ألن  ناقصات جديدة يف العام ا يف، عىل أن يعلن املقاول العام عن  تاك يض يف ا هزيات ملزيد من ا ملقمواصفات و م تخف لجت ل ل
تكل امل توقع  لمن ا سوقمل نخفض أسعارها يف ا هزيات أن  لواصفات وا ت  .لتج

بىن الرييس، علام  .7 نه إىل ا تدة  بىن اجلديد وا يطة اب ساحة ا هد اخلاريج أيضا، أي ا ئوشمل العقد اجلديد ا م ملش ملم مل حمل مل ملي
نظر فهيا عىل ضوء يد ا ناء اجلديد ولكهنا علقت وأ رشوع ا شموةل يف  لبأن تكل األعامل اكنت يف األصل  ع ب ّم ُ ل رشوع قاعة م م 

ساحة . املؤمترات اجلديدة يطة بقاعة املؤمترات اجلديدة وا ساحة ا هد اخلاريج اآلن عىل ا سحب ا توقع أن  لومن ا حمل مل ن ملشمل ي
يط بىن اجلديدةحملا بىن الرييس وا ساحة املعدةل بني ا بىن اجلديد وا مل اب مل مل بلغ قدره . ئمل موقد رصد  ي فرنك سورسي 2 250 751ُ

ي سمرب نمن غالف املزيا ية احملمكة املوافق علهيا يف د ية األسا ناء اجلديد2008سـ رشوع ا لب  يذ تكل . مل تنفوهكذا، فقد نقل  ُ
تعديالت عىل  يد قاعة املؤمترات بعد إدخال بعض ا شأن  ناء اجلديد إىل العقد اجلديد  رشوع ا لاألعامل من عقد  ب تشيب ل م

مية . األعامل بلغ املرصود  بقوما زال ا يه يف  فرنك س2 250 751مل هد اخلاريج كام متت املوافقة  علورسي خمصصا  للمش ي
سمرب  .2008 يد

تذكري بأن جزءا  ويف املقام األخري، ال .8 يون فرنك سورسي1 800 000يناهز (لبد من ا ي  من متويل املدخل ) مل
ية  شؤون األ ية اخملصصة  نسحب من املزيا لل ن مي يت أيضا مبوافقة ادلول األعضاء يف (UN H-MOSS)س حظ اليت 

سمرب  .2008 يد

متويل ية وا تجدات املزيا بالغ اخملصصة و متدة وا ية ا تخدام املزيا لا نملع سـ مل ن  مسـ

سمرب .9 ينذكر يف هذا الصدد بأن ادلول األعضاء قد وافقت يف د مترب 2008 ّ بلغ2009سب مث يف  يون 4,2 م عىل  مل 
تحض لفرنك سورسي ملرحةل األشغال ا يد ي سابقة ألعامل ا لتشيريية ا يد، فضال  60 بقميةل لتشييون فرنك سورسي ألعامل ا ي مل

نرثايت والطوارئ"عن  للبلغ خمصص  ييون فرنك سورسي 4بقمية " م ثويف اترخي حترير هذه الويقة، مل يكن مدفوعا إال . مل
تلف اخلرباء ابإلضافة إىل  رشوع و يادة ا ندس املعامري و خمجزء من أتعاب ا مله ق تفق عىل دفعه سلفا للمقاول العاممل بلغ ا ملا  .مل

يار  .10 ناء وفقا  ندرج يف تلكفة ا ساب األتعاب والرسوم اليت  نادا إىل العقد املوقع مع املقاول العام وبعد إعادة  للمعوا ب ت لح ست
ندسني  شأن ا سورسي  ها ب ملل بح   اكن ال(SIA Norm)ي رشوع  تلكفة املقدرة  تصبد من تعديل ا لل ك  فرن64 426 097للم

متد وهو 4 426 097يسورسي ويمن ذكل عن زايدة قدرها  بلغ ا ملع فرنك سورسي عىل ا مل ي فرنك سورسي، 60 000 000ي
توفرة  بحت  يعاهبا من األموال اليت أ معلام بأن هذه الزايدة ميكن ا صت ناهز (س تمية  ية ) ي فرنك سورسي4 500 000بق نمن املزيا

رش متدة  بالغ اخملصصة ا ية وا ملاإلجام ملع مل ناء اجلديد ل نوان WO/PBC/18/9ثانظر مرفق الويقة (لبوع ا تقرير مرحيل عن "بع 
ناء اجلديد لبرشوع ا رشوع املدخل 6وكام جاء يف الفقرة "). م نظر يف  يق بعض الوفورات بعد إعادة ا م، من املرتقب  ل حتق
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ي تاك بح الزايدة املقدرة يف ا هزيات،  بعض املواصفات وا ناقصات جديدة  تح  لو ل تص فل تجل م ف املذكورة أعاله أدىن من تقديرها ف
 .احلايل

مترب  .11 يه ادلول األعضاء يف  رشوع، كام وافقت  يذ ا سبونذكر بأن متويل  عل مل تنف شمل قرضا مرصيا 2009ّ ف،  ي
ييون فرنك سورسي 40 بقمية يث يغطي . مل ناء اجلديد  رشوع ا يع نطاق عقد القرض املربم مع املصارف  حبوقد أمكن تو ب لسـ مل

رشوط ذاهتامبلغ األربعني  ليون فرنك سورسي اب ي توبر . مل ند اإلضايف يف أ نا ا كوقد و ب لقع ّ2010. 

شأن عدد  .12 بل  ية يف ا يارات اسرتا متكن األمانة من األخذ  تخلصة،  بة والعرب ا بوناء عىل اخلربة ا يج خب سـ سـ ملسـتقب تملك مل ستت
يد من مزيد نفاذ وأسعار الفائدة ومدة لك قرض  سحوبة وتوارخي ا ساط ا لتسـتفاأل ل مل  من املرونة وحتد من العبء الواقع عىل ق

ية العادية  .ناملزيا

شدد عىل رضورة احلفاظ عىل  .13 نا أن  ناء اجلديد،  رشوع ا تخلصة من  نومن العرب ا هيم ب لسـ نرثايت "ممل بلغ اخملصص  للا مل
ساابت اخلار" والطوارئ سان مراجع ا يد كام جاء رصاحة عىل  ناء أعامل ا ند الرضورة فقط أ حلتخدم  ل ث ع لتشيسـ شأن لي بيج 

ناء اجلديد لبرشوع ا  1.م

ثا يق .لاث تد قإطار العمل والرقابة وا  ل

ناء  .14 رشوعات ا شأن  بو  ثاق الو تاسعة  يغة ا بيف اترخي حترير هذه الويقة، رسي ا ب ي ي ل لص لث ممل املؤرخة يف ) 2010(ت
يغة . 2010مارس  26 يد اإلعداد2011صوأما  ـي  ق  رش. فه يات اليت تقوم علهيا إدارة ا ملوأما سائر اآل من جلان وأفرقة (وع ل

تلف القطاعات وما إىل ذكل رشوع واجامتعات بني  يادة ا تظمة مع  ية  خمودراسات للمخاطر واجامتعات  ملن ق ميق فقد ) تنسـ
سابق رشوع ا يذ ا ناء  بة أ ناد إىل اخلربة ا رشوع اجلديد ابال تامتىش مع ا ها أو عدلت  مترت عىل حا لا ث سـ ملل نفمل ت تل ملكت س  .سـ

يق  .15 رشوع حمل تد موظل ا ق يق مل تد بو  نة الو ساابت اخلاريج و قتظم أجراه مراجع ا لل ي جل حل نة ) 2010حىت هناية (ن للجوا
تقةل للرقابة  شارية ا سـالا ملت يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية) 2011منذ بداية (س تد بة ا قو ل  .شع

                                                 

ته من  1 ساابت اخلاريج قد وضع تعريفا ملا ميكن  تذكري بأن مراجع ا يجيدر ا حل نرثايت والطوارئ"تغطل بلغ اخملصص  للا ية رمق لالاكمل نص لوفامي ييل ا. "مل صتو : 4ل
نرثايت والطوارئ يف الغالف امل" ياطي  شاء ا للإ ت رشوعحن تقدم ا ية اختاذ القرارات الرضورية  ساس  رشوع تفاداي  ملايل  ل بعمل للم تخدام هذا . للم بغي ا سـو ني

يذ ومل يكن من  ناء مرحةل ا ية قد تكون رضورية أ شرتايت أو أي تعديالت أو إضافات  ناء أو ا ية أي نفقات طارئة يف أعامل ا ياطي فقط  تنفالا تق لح ث ن مل ب تغط لت ل
ناء إعد ها أ ثاملمكن تو ياقع تدعي معال إضا رشوع وأي شوائب أو مغفالت يف املواصفات  فاد ا سـ  ).46، املرفق، الفقرة A/43/INF/6ثانظر الويقة . (تمل
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يد .رابعا تة ملراحل ا يد مؤ يموا شق  لتع

يد يف .16 بدأ ا نادا إىل العقد املوقع، من املرتقب أن  يا شت لتس سطس ي تصف أ غ  متر عىل مدى عامني تقربا 2011من ي و يسـ
بىن الرييس جاهزة يف هناية أبريل  ساحة أمام ا ها وا تكون القاعة اجلديدة ومرا يع عىل العقد،  تو بارا من اترخي ا ئا فق ف ملق ل ل  .2013عت

ية مدعوة إىل ما  .17 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
 :ييل

تقرير املرحيل؛ "1" يط علام هبذا ا لأن   حت

يات ادلول األعضاء يف  "2" مجعوأن تويص 
بو، لك فامي  بو والاحتادات اليت تديرها الو يالو ي

مية أقصاها  بلغ  تخدام  بقيه، اب م سـ  4 500 000يعن
بالغ  ية وا تاحا مضن املزيا ملفرنك سورسي ال يزال  ن م ي

سمرب  متدة يف د ياخملصصة ا ، ألغراض 2008ملع
ند احلاجة فق عرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة،  ط، م

 .ث من هذه الويقة10كام جاء يف الفقرة 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 

 

 

 

 

 


