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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
توبر 9999 إىل  إىل  إىل  إىل 1111ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  توبر  أ توبر  أ توبر  أ     2012201220122012كككك أ

 
 

  تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد
  األمانةمن إعداد

ناء اجلديداملتقرير لاث هذه الويقة تتضمن .1 رشوع ا لبرحيل عن  جلنة إىل  اHي يقدم) WO/PBC/19/12ثالويقة  (م
بو لا رشة يلو تاسعة  ية يف دورهتا ا علربPمج واملزيا ل مترب 14  إىل10من (ن  ).2012سب 

شأن هذه الويقة يف  .2 ية  نة الربPمج واملزيا يات  تدرج تو ثو ب ن جل ص ية يف دورهتا "سـ نة الربPمج واملزيا يات  نملخص تو جل ص
نعقدة من  رشة ا تاسعة  ملا مترب 14إىل  10عل  ).A/50/14ثالويقة " (2012سب 

بو  .3 يات اdول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة، لك يف ما  يوiحتادات اليت تديرها الو

نة الربPمج يعنيه، إىل  ية  جلاملوافقة عىل تو ص
ية  كام ، WO/PBC/19/12ث الويقة بشأننواملزيا

 .A/50/14ث يف الويقة جاءت

 

]WO/PBC/19/12ثتيل ذp الويقة [
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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14141414 إىل  إىل  إىل  إىل 10101010ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  مترب   مترب   مترب       2012012012012222سسسسبببب 

 
 

  تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد
  األمانةمن إعداد

ية .1 نة الربPمج واملزيا نالغرض من هذه الويقة تزويد  جل ناء اجلديدث رشوع ا تقرير مرحيل عن  ب  لب رشوع ("م  يغطي ")ملا
نذ  سابق مالفرتة  تقرير ا لأن عرض علهيا ا رشة اليت عقدت من ) WO/PBC/18/9 ثالويقة(ل نة  ثا عيف دورهتا ا م  16 إىل 12ل

 .2011سبمترب 

رشوع تكامل ا ملوضع ا  سـ

س .2 ية أخطرت يف دورهتا ا نة الربPمج واملزيا لاجلدير Hكر أن  ن ، بأن اتفاقا قد أبرم مع 2011ابقة اليت عقدت يف مايو ُجل
ية قدرها  بارة عن غرامة ما به هذا األخري عىل تقدمي تعويض،  لاملقاول العام وافق مبو ع ي فرنك سورسي، لقاء 2 225 000ج

رشوع  تكامل ا ملتأخره يف ا يارات اإلضايف حتت األرض(سـ ناء اجلديد، مبا يف ذp موقف ا سـا لب  ).ل

تاحا لاكمل للوأخطرت ا .3 بىن اجلديد اكن  سابقة بأن ا منة أيضا يف دورهتا ا مل ل ية (ج لسفلطوابق املاكتب والطوابق ا
ندوبني يارات اجلديد ا�صص  بو وموقف ا بة الو ـى و للموا سـ ي ت لملق مك ننذ يويو ) ه سلمي عدد من األماكن 2011م ت، دون 

ناء)لاكمل(  .لب، إال أن ذp مل يؤثر يف شغل ا

تلفة وحىت ªرخي إع .4 هزيات ومعدات  يوب يف  متر معاجلة عدد من ا خمداد هذه الويقة،  لع جتث ية(تسـ شب األر ضمهنا  ) خ
ها مل تصلح  بد بلت رشط إصال²ا أو  تمكل بعد وبعض األعامل اليت  بعث عىل الرضا، إال أن جماالت أخرى مل  يلشلك  تق سـ ي بب ُ ت

 pها مبا يريض األمانة، وشمل ذ بدل  يأو  لكس ت بدل بعد أسقف الردهات ت نارص الوا½ة اليت مل تصلح أو  ية و ُالزجا ت سج تع
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بوÀ بعد يف هذا الصدد تحقة للمقاول . مقنظرا ألن املقاول العام مل يقرتح حلوال  هرية ا ساط ا سدد األمانة األ يه مل  سـو ق ت ملعل لش
سائل  .ملالعام ودخلت يف مفاوضات أخرى معه حلل هذه ا

بالغ ا متدة وا ية ا تخدام املزيا ملا ن  �صصة للطوارئملعسـ

تايل .5 نحو ا سابقة، وهام عىل ا نة يف دورهتا ا ية والوضع املايل كام أبلغت هبام ا يري عىل وضع املزيا لمل يطرأ أي  ل ل للج ن  :تغ

ية املعدÀ واملوحدة  "1" ّاملزيا يون فرنك سورسي145زهاء (ن ي  يد غري مرصوف قدره )مل ص، وبقى مهنا ر ّت
ي فرنك سورسي تقربا؛175 000  ي

تعديالت"يضا وأ "2" بلغ ا�صص  للا يون فرنك سورسي تقربا8,2 ("مل ي  تخدم لاكمل أو خصص ) يمل سـوقد ا
ية  تعديالت اإلضا فية ا ل يق (لتغط ياPت و تعديالت اخلاصة مبركز ا بارة عن ا بويه أساسا  ب ل تطع تحدة معايري ل ملاألمم ا

يا dيذية ا ية ا ناأل تنفن بىن اجلديد وحو×؛لم  مل داخل ا
نرثØت والطوارئا�بلغ ملا"وأيضا  "3" يون فرنك سورسي تقربا7,8 ("للصص  ي  يد غري ) يمل نه ر بقى  صوقد  مت

يون فرنك سورسي تقربا2,1مرصوف قدره  ي   .يمل

يق تد قالرقابة وا  ل

6. Úت اخلارسا تظم أجراه مراجع ا يق  رشوع حمل تد حلظل ا من يق ) WO/PBC/19/18ثالويقة  (قمل تد بة ا قو ل شع
تقÞ للرقابةاdاخيل والرقابة اإل شارية ا i نة تواصÞ أجرهتا ا سـدارية، وحمل رقابة إدارية  ت ملللج س  .م

باين ئجار ا ملتجدات وضع ا ستسـ  م

تأجرة  .7 نة يف دورهتا األخريةاHي عرضلتقرير املرحيل لووفقا ملسـيف شأن املاكتب ا ئجار للج عىل ا ـى عقد ا ت، ا سنهت
بلمبىن  سطس 31 يف مبروكرت وغا تفظ 2011غ أ مب، وا ِ ُ يح لألمانة املرونة الالزمة ح مساحات إلدارة يتبىن الاكم، وهو ما 

Þب يÞ ا نوات ا ملقالعمل يف ا لقل  .لسـ

تأجرة، أخيل مرفق ختزين  .8 تخزين ا ساحات ا سـويف شأن  ل بلغ زهاء 900(ملم نوية  تلكفة  ت مرت مربع  سـ  فرنك 85 000ب
يخىل مرفق ختزين آخر 2012يف هناية أبريل ) يسورسي تار 210(سـ، و بلغ زهاء م أ نوية  تلكفة  تمربعة  سـ  فرنك 30 000ب
مترب ) يسورسي ياجات 2012سبيف هناية  يمي حمدث لال تخزين بعد إجراء  ساحة  بىن اجلديد عىل  تواء ا ت، بفضل ا لل م حمل ّ تق ح

ترصيف معدات وإمدادات قدمية يجة  لو  .تن

ية مدعوة إىل أن  .9 نة الربPمج واملزيا نإن  جل
يات اdول األعضاء يف ال بو مجعتويص  يو

يه،  بو، لك يف ما  نوiحتادات اليت تديرها الو يعي
توØت هذه الويقة ثإلحاطة علام   .مبح

 ]ثهناية الويقة[

 


