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 مجعيات الدول األعضاء يف الويبو،
 

 سلسلة االجتماعات اخلامسة واخلمسون
ىل  5جنيف، من   2015 اكتوبر 14اإ

 
 

 تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد ومشروع قاعة املؤمترات اجلديدة

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

"( بتقرير مرحيل حمدث عن مرشوع عيات)"اجل  مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبوالغرض من هذه الوثيقة هو تزويد  .1
ىل ، وهو التارخي اذلي قُدم فيه 2014 البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يغطي الفرتة من سبمترب آ خر  عياتاجل اإ

 ال ن. حىت(، A/54/11 تقرير مرحيل عن املرشوعني )الوثيقة

ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الرابعة WO/PBC/24/13 وقد قّدمنا تقريرا مرحليا عن املرشوعني )الوثيقة .2 ( اإ
ىل  14والعرشين )من  آأحالت جلنة الربانمج واملزيانية (. ويف تكل ادلورة، اختذت اللجنة القرار التايل: "2015سبمترب  18اإ
ىل مجعيات ادلول الأعضاء يف مناقشة التقرير  املرحيل الهنايئ عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة اإ

 (.من جدول الأعامل 13. انظر البند WO/PBC/24/17 اليت حتتوي عىل الوثيقة A/55/4 )الوثيقة" الويبو.

  قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة

ديدة حبد ذاهتا قد هجزت يف موعدها لدلورة الثانية والعرشين اليت انعقدت وجيدر التذكري بأأن قاعة املؤمترات اجل .3
ىل  1 من ، وبأأن القاعة مع مجيع املرافق املتامخة يف املباين اجلديدة فضال عن الطوابق اجملددة يف املبىن 2014سبمترب  5اإ

ىل  22انعقدت من الرئييس قد هجزت يف موعدها لس تضافة ادلورة الرابعة وامخلسني للجمعيات اليت  ، 2014سبمترب  30اإ
. وقد اس تخدمنا القاعة يف عدد من املناس بات خالل العام الفائت لإقامة عدد 2014سبمترب  22ومشلت حفل الافتتاح يوم 

ومرامسها فضال عن مرامس منظامت وهيئات دولية آأخرى، يف آأشاكل متنوعة )مثال جتهزي لجامتع عادي من اجامتعات الويبو 
 ة نقاش متبادل مع احلضور آأو احتفالت ثقافية(.آأو ندو 
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 تقرير مرحيل معيل عن املرشوعني

عداد هذه الوثيقة، يوصف وضع العنارص املوجودة داخل املبىن اجلديد مرشوع البناء اجلديدفامي خيص  .4 ، ويف اترخي اإ
 كام ييل: 2014وحوهل واليت مل تكن ُمنجزة قبل سبمترب 

ار ي قبا ة املبىن اجلديد، اخلتصممي ال  :2014وقبل هناية عام  2014امُلنجزة بعد دورة اللجنة لعام  العنارص )آأ(
صالح النوافذ آأعامل و   املبىن اجلديد؛ املوجودة يف سالملاستبدال واإ

ول من عام و  )ب(  مجموعة متنوعة من العنارص العالقة الصغرية؛ :2015العنارص امُلنجزة يف النصف الأ

جنازها حبلول هناية عام ال و  )ج( صالح النوافذ املوجودة يف الطابق الأريض  :2015عنارص املتوقّع اإ آأعامل استبدال واإ
 (.2015وستتوقف خالل مجعيات عام  2015)اليت بدآأت يف يونيو 

عداد هذه الوثيقة، مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةوفامي خيص  .5 نجزة يوصف وضع العنارص اليت مل تكن مُ ، ويف اترخي اإ
 كام ييل: 2014قبل سبمترب 

الواهجة اخلارجية ملدخل الويبو املركزي  :2014وقبل هناية عام  2014العنارص امُلنجزة بعد دورة اللجنة لعام  )آأ(
 قاعة اجلديدة وحولها؛الاجلديد ومجموعة خمتلفة من العنارص العالقة يف 

ول من عام  )ب( قاعة اجلديدة وحولها، فضال عن الة العنارص العالقة يف بقي :2015والعنارص امُلنجزة يف النصف الأ
 قاعة اجلديدة؛الالتصممي اخلار ي ومعليات زرع النبااتت يف آأسفل 

 الرقابة والتدقيق

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة. .6  واصلت الأمانة تقدمي تقارير مرحلية عن الك املرشوعني اإ

 2013 يف تقرير التدقيق الصادر عن شعبة الرقابة ادلاخلية يف يونيو وقد نُفّذت لك التوصيات الست الواردة .7
 توجد آأية توصيات عالقة فامي خيص املرشوعني. ول

 2014 ومن آأصل التوصيات العرش الواردة يف تقرير التدقيق الصادر عن مراجعي احلساابت اخلارجيني يف آأغسطس .8
توصيات  ُاغلقت مثاين(، WO/PBC/22/3الوثيقة  فهيامبا يف A/54/4  واملتعلقة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة )الوثيقة

 منذ ذكل التارخي، ومل تبق سوى توصيتني قيد املعاجلة.

 مزيانية املرشوعني ووضعهام املايل

 مرشوع البناء اجلديد

)ج( آأعاله( 4)آأ( و4مت متويل لك آأعامل الإصالح والاستبدال املُضطلع هبا يف املبىن اجلديد )الفقراتن الفرعيتان  .9
ىل وتغطيهتا ابلاكمل من الأموال املُحتفظ هبا  ليه يف التقرير املرحيل السابق املقدم اإ . اجلعياتمن املقاول العام، كام آأشري اإ
فرنك سويرسي واذلي وافقت  400 000)ب( آأعاله من املبلغ املساوية قميته 4وُمّولت العنارص العالقة املذكورة يف الفقرة 

 .2014عيات يف دورة عام اجل عليه 
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 مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

فرنك سويرسي  75 200 000بلغت  2014جيدر التذكري بأأن املزيانية الإجاملية اليت وافقت علهيا اجلعيات حىت عام  .10
ن مليو 4.5، و2009 مليون فرنك سويرسي يف عام 64، و2008مليون فرنك سويرسي يف عام  4.2)ويه مؤلفة مما ييل: 

(. وتغطي املزيانية الإجاملية آأعامل البناء والأتعاب 2014مليون فرنك سويرسي يف عام  2.5، و2011 فرنك سويرسي يف عام
 املهنية عىل حد سواء.

من  78رشكة بناء وهجة توريد. وخضعت حساابت  82 شاركت يف املرشوع كام ييل. آأعامل البناءويوصف وضع  .11
حسااب، يتوافق  78من آأصل آأن  تبنّي ثبيت اكمل وحظيت مبوافقة لك الأطراف. و رشكة بناء وهجة توريد لت  82آأصل 

ىلو حسااب مع التقديرات  72  امبا فهي A/54/11)الوثيقة  اجلعيات اس ُتخدمت كأساس للوثيقة اليت قدمهتا الأمانة اإ
ىل املعلومات املسقطة . وُوضعت التقديرات WO/PBC/22/14) الوثيقة املتاحة يف ذكل الوقت. حبسن نية استنادا اإ

مهنا قيد الإغالق، علام ثالث حساابت ل تزال والتقديرات  املتوقع يف ُتظهر زايدات آأعىل منف احلساابت العرش املتبقية  آأما
 بأأن هامش الثقة يف املبالغ الهنائية آأصبح كبريا جدا.

 والهيئة القياديةاملتخصصة )همندسون رشكة من الرشاكت املهنية  26 شاركتكام ييل.  الأتعاب املهنيةويوصف وضع  .12
رشكة لتثبيت اكمل وحظيت مبوافقة  26من آأصل  20وهمندسون معامريون وخرباء يف جمالت خمتلفة(. وخضعت حساابت 

ىل اجل اليت  2014تقديرات عام مع لك الأطراف وتبنّي آأهنا تتوافق  عيات اس ُتخدمت كأساس للوثيقة اليت قدمهتا الأمانة اإ
ىل املعلومات  املسقطة . وُوضعت التقديراتWO/PBC/22/14)الوثيقة  فهيامبا  A/54/11)الوثيقة  حبسن نية استنادا اإ

 من املتوقعزايدات آأعىل  مهنا تُظهر ثالثة حساابتو  قيد التثبيت واملناقشة.حساابت س تة  ول تزال املتاحة يف ذكل الوقت.
وآأما احلساابت الثالثة الأخرية )قسط التأأمني الهنايئ  علام بأأن هامش الثقة يف املبالغ الهنائية آأصبح كبريا جدا. ،يف التقديرات

ل بعد الانهتاء  ورسوم تسجيل العقار والأتعاب( فال تُظهر زايدات آأعىل من الإسقاطات عىل آأن املبالغ الهنائية لن تتبلور اإ
 من تنفيذ املرشوع ابلاكمل.

 نس بة لأعامل البناء والأتعاب املهنية،ابل ، 2014يف عام  املسقطة تقديرات الأمانةمبا يتجاوز تلكفة ال زايدة  صوفامي خي .13
المكيات الفعلية الهنائية زايدة " 1الأس باب الرئيس ية لهذا الوضع: "ويه سابقا،  اللجنة واجلعياتتذكّر الأمانة مبا آأبلغت به 

ىل  مضناملس تخدمة ) اس تقصاء المكية( بكثري عىل ما حس به املتخصصون يف الأصل لأغراض عدد من العقود املستندة اإ
س امي نقص التنس يق  " والتأأخريات الإضافية املُسجةل يف مرحةل البناء والنامجة عن آأس باب خمتلفة، ل2املناقصات الأولية؛ "

" وعدم توقّع معظم رشاكت البناء وهجات 3 الاس تجابة؛ "الشامل بني املتخصصني املهنيني ونقص قدرة بعض الرشاكت عىل
ىل البقاء يف موقع العمل بعد ربيع  ، ابختاذها الزتامات همنية آأخرى ومواهجهتا بعد ذكل 2014عام التوريد الاضطرار اإ

ضافية يف  لصعوابت يف الاس تجابة بطريقة مرنة ومنسقة ومناس بة التوقيت للطلبات املوهجة لها، وتسبهّبا ابلتايل يف تأأخريات اإ
وقد خضعت فواتري املقاولني الهنائية للتثبيت كام تقتضيه الالزتامات التعاقدية املس متدة من همام لك آأخصايئ  جدول العمل.

دارة ورشات، عامرة وقيادة( قبل تثبيهتا  ىل املعايري السويرسية للمهندسني واملعامريني )همندس مدين، اإ همين وابلستناد عامًة اإ
ىل نطاق التعديالت عىل دارة املرشوع. وبفضل هذا الإجراء آأمكن التثبت من من اإ  المكيات وغريها من املتغريات ابلإضافة اإ

 املرشوع وطبيعهتا والتاكليف النامجة عهنا.

وعن  ويف اترخي هذه الوثيقة، يرس الأمانة آأن تبلغ عن وضع احملاداثت اجلارية مع الرشاكت بشأأن حساابهتا الهنائية .14
سقاطات الأمانة يف عام حص . 2014هتا من املسؤولية يف بعض احلالت عن التسبب يف زايدة تاكليف البناء مبا يتجاوز اإ

 108هجة بيامن بلغت احملاداثت مراحلها الأخرية مع ست هجات من آأصل  108من آأصل  102وامهتت احملاداثت مع 
لك ما يف وسعها للحفاظ عىل تزال تبذل  الأمانة ولثالث رشاكت وثالث ماكتب استشارية متخصصة( وقد بذلت  )آأي

ولتمتكّن من الوفاء ابملبالغ املس تحقة ادلفع ملا تبقى من الرشاكت والرشاكت املهنية املتخصصة. ويف هذا املصاحل العليا للمنظمة 
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بشأأن  القليةل املتبقية فطراالأ مع  الأخرية املناقشات اجلاريةراحل سرتاعي الأمانة لزوم عدم الإخالل مبراعت و الصدد، 
قفال معقول وودي للحساابت مع حترص الأمنة بشلك خاص عىل و  .حساابهتا اخلتامية ومسؤولية لك مهنا عدم تضييع فرص اإ

ىل التحكمي من آأجل تسوية القضااي العالقة. ىل تاليف اللجوء اإ  الأطراف املعنية، والسعي يف الوقت ذاته اإ

ماكن الأمانة آأن تعلن  .15 يزيد املبلغ الإضايف الرضوري لإغالق لك آأن من غري املتوقع آأن  آأمام اجلعياتوعليه، ابإ
احلساابت مع مجيع الرشاكت واملاكتب ولسداد مجيع الفواتري )املتفق علهيا مع املقاولني واملاكتب وتكل اجلاري تثبيهتا والتفاق 

ىل  3.5علهيا( عىل  ويرسي ويه قمية مزيانية املرشوع املوافق علهيا مليون فرنك س 75.2مليون فرنك سويرسي ابلإضافة اإ
 آأصال، علام بأأن من غري املمكن تأأكيد الرمق الهنايئ جململ تلكفة املرشوع للأس باب املذكورة آأعاله.

 عن العرب املس تخلصةتقرير 

ىل اجلعيات عن طريق  تقرير عن العرب املس تخلصةوتُعمل الأمانة اجلعيات بأأهنا س تعد  .16 بشأأن املرشوعني وتعزتم رفعه اإ
 .2016جلنة الربانمج واملزيانية يف دوريت اللجنة واجلعيات عام 

 اخلامتة

 فامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .17

ن مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  .18 اإ
، لك يف ما والاحتادات اليت تديرها الويبو

 ،يعنيه

علام مبضمون التقرير  آأحاطت )آأ(
املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد 

ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة 
وجود (، مبا يف ذكل A/55/11 )الوثيقة

 الثالث الرشاكت قشات جارية معمنا
 ثالثاملهنية املتخصصة ال  واملاكتب

 املتبقية بشأأن حساابهتا اخلتامية؛

مانةو  )ب(  :آأحاطت علام بأأن الأ

ل مساعهيا بذلت آأفض "1"
كرب قدر ممكن، من ل لحد، بأأ

متويل الإضايف   اذلي قد يلزمال
ختصيصه لختتام واإقفال لك 

قاعة رشوع احلساابت املرتبطة مب 
 املؤمترات اجلديدة؛
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مجيع احلساابت  آأقفلتو  "2"
املرتبطة ( 108من آأصل  102)

مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة 
يف قبل انعقاد مجعيات 

لك هجد  وستبذل؛2015 عام
ممكن لإقفال احلساابت الس تة 

املتبقية يف آأقرب وقت ممكن 
 اجلعيات. بعد

عىل تغطية آأية  اس تثنائيا ووافقت )ج(
متةل تتعلق ابختتام  ضافية حم مرصوفات اإ

قاعة رشوع واإقفال احلساابت املرتبطة مب 
املؤمترات اجلديدة وتزيد عىل املزيانية 

متدة لقاعة املؤمترات املذ كورة املع
مية مليون فرنك سويرسي، من  75.2 بق

املزيانية الإجاملية الواردة يف الربانمج 
متدة للثنائية  بلغ مب  ،2014/15واملزيانية املع

 مليون فرنك سويرسي. 3.5ل يفوق 

 

 ]هناية الوثيقة[


