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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة
  األمانةمن إعداد

رشوع قاعةاملتقرير لاث هذه الويقة تتضمن .1  اذلي يقدم) WO/PBC/19/13ثالويقة ( املؤمترات اجلديدة مرحيل عن 
نة اإىل بو لجل  رشة يلو تاسعة  ية يف دورهتا ا علربانمج واملزيا ل مترب 14  إىل10من (ن  ).2012سب 

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

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة، لك يف ما  يوالاحتادات اليت تديرها الو

نة الربانمج يعنيه، إىل  ية  جلاملوافقة عىل تو ص
ية  كام ، WO/PBC/19/13ث الويقة بشأننواملزيا

 .A/50/14ث يف الويقة جاءت

 

]WO/PBC/19/13 ثالويقة تيل ذكل[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012  مايو21: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14 إىل 10جنيف، من   2012سب 

 
 

  تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة
  األمانةمن إعداد

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة د ثالغرض من هذه الويقة تزوي .1 تقرير مرحيل عن  ية  منة الربانمج واملزيا ب ن رشوع("جل ") ملا
نذ سابق ميغطي الفرتة  تقرير ا ل أن عرض علهيا ا رشة اليت عقدت من ) WO/PBC/18/10ثالويقة (ل نة  ثا عيف دورهتا ا م  12ل

مترب 16إىل   .2011سب 

شمل قاعة املؤمترات  .2 رشوع  يواجلدير ابذلكر أن ا بو مل يذاهتا ومدخل مجمع الو يش (ّ توهو املدخل الرييس ونقطة ا لتفئ
ندوبني والزائرين يل ا ملاألمين و بىن ) تسج  .)أرابد بوكش(ئالرييس ملابإلضافة عىل تعديل ثالثة طوابق من ا

ناء  لبوضع مرحةل ا

ِّشار إىل أن العقد املربم مع املقاول العام قد وقع يف  .3 ُ تحت ورشة 2011 مايو 30ي تصف فت، وا ناء يف  نا مب ل
سطس ناء حىت هناية أبريل 2011 غأ متر أعامل ا لب ومن املرتقب أن  ية  وما. 2013تسـ لهيلكزالت أعامل احلفر واألعامل ا

يف املايض نذ ا نفذ  ية  لصالر ت مسـ ناير . ئي ثالثة 2012يويف  ية من الطوابق ا هدم يف األجزاء الر ل بدأت أعامل ا ئيسـ الطابق (ل
بىن الرييس ) األريض والطابق األولاألول حتت األرض والطابق ئمن ا هر فرباير . مل هده  شونظرا ملا   من برد قارص 2012ش

بوعني تقربا يفقد أغلقت الورشة ملدة أ يف – سـ نطقة  جنشأنه شأن سائر ورش األشغال يف  سـهتل . م يومن املرتقب أن 
شـيب للقاعة اجلديدة يف هناية مايو  يلك ا خليد ا له  .2012تشي

يد  .4 تلزم  تشيو تداء من سيسـ ية ا ساحة األما يع الورشة يف ا بىن الرييس تو يع ردهة ا بل وتو باملدخل يف ا ل سـ مل مسـ ئ ملسـتق
ية 2012نيويو  رشفة من ان يت إىل مدخل ا بىن الرييس من طريق كولو تدعي حتويل مدخل ردهة ا ح، األمر اذلي  لئ ب مل مسـ سي

تخدم هذا املدخل املؤقت حىت ريع. احلديقة بو  .2013 سيسـ
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مترب 26ففي . قوع حادثني هلام عالقة ابلورشةوقد أبلغ عن و .5 يضان يف الطوابق 2011سب  ف أدت أعامل احلفر إىل أن 
نظمة يل أعامل ا باين أو  بىن الرييس ولكن مل يكن من الرضوري إخالء ا ية من ا ملا تعط مل مل ئسفل توبر 27ويف . ل  أدت 2011 كأ

هرابيئ ال لكأعامل احلفر إىل اندالع حريق يف غرفة احملول ا هرابء ّ بىن الرييس وكذكل يف مودل ا سفيل يف ا لكواقع يف الطابق ا ّئ مل ل
يف نة  ناخلاص مبد بان . جي شار ادلخان مما أدى إىل إخالء عدة  هرابيئ وا يار ا ٍوقد أسفر هذا احلادث عن انقطاع ا م تلك نت ل

بو( يق اجامتعات إحدى جلان الو يو تخدام نظم  لضامن أال ميس هذا احلادث إجراءات موازيةواختذت ). تعل سـإماكية ا ن
نظمة يل يف ا ملا يعي يف . لتسج نظمة إىل وضعه ا شطة ا بوقد راقب فريق إلدارة األزمات هذا احلادث إىل أن عاد سري أ مل لطن

توبر 30مساء يوم األحد   .2011ك أ

بلغ اخملصص للطوارئ متدة وا ية ا تخدام املزيا ملا ن ملعسـ
 

يري عىل الوضع املايل كام عرض عىل  .6 يات ادلول األعضاء يف تغمل يطرأ أي  متدته  ية وكام ا مجعنة الربانمج واملزيا ن عجل
سابقة ويف عام  بو يف دوراهتا ا لالو  A/47/12وWO/PBC/18/10  وWO/PBC/14/10الواثئق  (2011ي

تقرير (A/49/18 وA/49/16 وA/49/12 وA/47/16و تايل)) لا نحو ا لوهو عىل ا  :ل

ية  "1" ية وقدرها نمزيا ند سـأوية لدلراسات ا ه متدت يف عام 4,2لل يون فرنك سورسي، ا ع  ي  ؛2008مل
ناء وقدرها  "2" ية  ية أسا بومزيا سـ متدت يف عام 60للن يون فرنك سورسي، ا ع  ي  ؛2009مل
بلغ إضايف قدره  "3" يون فرنك سورسي4,5مو ي  متدة  – مل بق ومل يرصف ومل خيصص من األموال ا بلغ  ملعوهو  ٍ مت م

توبر  – لبناء اجلديدملرشوع ا كوقد رصح يف أ ّ رشوع قاعة 2011ُ تضت الرضورة إلكامل  بلغ إذا ا تخدام هذا ا م اب ق مل سـ
ية للقاعة اجلديدة  يعا ساس ابجلودة والوظائف املطلوبة ومبا يامتىش مع القدرات الا باملؤمترات اجلديدة فقط ودون ا ستمل

بل؛ بىن الرييس معا يف ا تقوا ملسـئ  مل
نرثايت والطوارئمبلغ خم"وأيضا  "4" متد يف عام 4 وقدره "للصص  ع ماليني فرنك سورسي، ا  .2009ي

متد  .7 تجاري ا بلغ من القرض ا سحب أي  ية العادية، مل  يا إىل احلد من الوقع عىل املزيا توقعا و ملعوكام اكن  ل ُ ي ن مسع وقدره (م
يون فرنك سورسي40 ي  ناء الفرتة ) مل به أ ثوال يزمع  نة2013-2012حس  .ه الرا

متدة حىت هناية الربع األول من عام وفامي  .8 ية ا تخدام املزيا ملعخيص ا ن بلغ قدره 2012سـ م فقد أنفق أو خصص 
ييون فرنك سورسي تقربا  64,6 بة (يمل بلغ قدره )يتقربا% 94بنسـأي  م، وبقى  نفق وغري 4,1ت يون فرنك سورسي غري  م  ي مل

بة (خمصص  نرثايت اخملبلغ ملا"ُومل يمس ). يتقربا% 6بنسـأي  تلزتم بقاعدة "والطوارئللصص  سـ، مع العمل بأن األمانة 
تعريف الرصحي اذلي وضعه مراجع  ناء اجلديد، وفقا  رشوع ا ها اليت الزتمت هبا فامي خيص  تخدام األموال  للا ب لسـ م نفس

ياق ساابت اخلاريج يف هذا ا سـا  *.لحل

نظر ألن  .9 سابقة أنه اب ية قد أوحضت يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا لواكنت  ل ن األسعار املعروضة للجزء اخلاص ابملدخل جل
توقعة رشوع تفوق األسعار ا ملمن ا نفذ حىت  مل يار  يثري، فقد أدرج هذا اجلزء يف العقد املربم مع املقاول العام  كخ  مارس 31بك

تخصصون آخرون . ّ إما يف شلكه األصيل أو يف شلكه املعدل2012 رشوع و يادة ا ندس و موبعد أن درست األمانة وا ملق مله
يع الوظائف  تفاظ  نوحة، مع الا ية ا هةل الز ثري لقاء ا سخة معدةل أقل تلكفة  سأةل مرة أخرى، اتفق عىل  جبمهذه ا ملم ن ن حمل مل مبك ّ ُ

ية أقل يدات  ية لكن  شلكاأل ناء املدخل إىل . بتعقصل ية املعدةل  تلكفة اإلجام نخفض ا بوبذكل  ل لل ّ يون فرنك سورسي 3,6ست ي  مل

                                                 

ساابت اخلاريج قد وضع  * تذكري بأن مراجع ا حلجيدر ا ناء اجلديد،تعريفا 2008عام ل رشوع ا ساابت  ته  ب فامي خيص مرا م حل ته من لجع بلغ "تغطي ملا ميكن  ملا
نرثايت والطوارئ ية رمق ". للاخملصص  تو نص الاكمل  صوفامي ييل ا لل نرثايت والطوارئ : "4ل ياطي  شاء ا للإ ت ية حن ساس  رشوع تفاداي  بعمليف الغالف املايل  للم للم

رشوع تقدم ا ملاختاذ القرارات الرضورية  شرتايت أو أي تعديالت أو . ل ناء أو ا ية أي نفقات طارئة يف أعامل ا ياطي فقط  تخدام هذا الا بغي ا ملو ب تغط ت سـ لي ل ح ن
يذ ومل يكن من املمكن تو ناء مرحةل ا ية قد تكون رضورية أ قعإضافات  تنف لتق ث تدعي معال ن رشوع وأي شوائب أو مغفالت يف املواصفات  ناء إعداد ا سـها أ مل تث

يا  ).46، املرفق، الفقرة A/43/INF/6ثانظر الويقة  (".فإضا
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يون فرنك س1,1بتخفيض قدره ( سعر األصيل اذلي ذكره املقاول العام وقدره مل  لورسي عن ا يون فرنك 4,7ي مل 
متدة وقدرها ). يسورسي ية ا سحب من املزيا بلغ اذلي  ترص ا تايل  ملعواب ن ي مل سل بلغ قدره 4,5يقسـ يون فرنك سورسي عىل  م  ي مل

بقي وقدره 1,8 بلغ ا يون فرنك سورسي، أما ا ت  مل ململ سحب من 1,8ي يون فرنك سورسي  م  يي األمم معايري رشوع فسمل
تحدة  ياملا يذية ادل ية ا ناأل تنفن سالمة واألمن لم لسني ا رشوع لتح نحو احملدد يف هذا ا مل، عىل ا  )WO/PBC/19/15ثالويقة (ل

يق تد قالرقابة وا  ل

ساابت اخلاريج  .10 تظم أجراه مراجع ا يق  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة حمل تد حلوظل  من ق ثالويقة (م
WO/PBC/19/18 (ت بة ا لو شارية شع نة الا تواصةل أجرهتا ا يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية وحمل رقابة إدارية  تد سللج م ق

تقةل للرقابة  .ملسـا

ية مدعوة إىل أن  .11 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو  يات ادلول األعضاء يف الو يتويص  مجع

يه، بو، لك يف ما  نوالاحتادات اليت تديرها الو  يعي
توايت هذه الوي ثابإلحاطة علام   .قةمبح

 ]ثهناية الويقة[

 


