
 

WO/GA/39/3 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 30: لا

  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

ملراجع احلسابات اخلارجي تقرير تقييمي ": مشروع البناء اجلديد
 -إلداري اجلديد واملخزن اإلضايف مشروع تشييد املبىن اعن 

  "2008 متابعة لتدقيق

  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 بىن اإلداري اجلديد "حت يد ا رشوع  ساابت اخلاريج عن  ميي ملراجع ا ملتقرير  م تشيحل تقي
يق -واخملزن اإلضايف  تد تابعة  ق  يقدم ). WO/PBC/15/13ثالويقة  ("2008لم ّو تقريرسـ بو لا نة الو ي إىل  جل

نعقدة يف دورهتا  ية ا ية ابلربانمج واملزيا ملا ن سة ملعن مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا  .2010سب 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج نة الربانمج "ص يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص ل
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3ىل  إ1ملا  ).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/15/13ثاإلحاطة علام مبضمون الويقة إىل 
ية، كام يه واردة يف الويقة  ثوبأية تو  .A/48/24ص

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010ن يويو 30: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  الدورة اخلامسة عشرة
مترب 3 إىل 1جنيف، من   2010سب 

تقرير تقييمي ملراجع احلسابات : "مشروع البناء اجلديد
اخلارجي عن مشروع تشييد املبىن اإلداري اجلديد واملخزن 

  "2008 متابعة لتدقيق -اإلضايف 
 من إعداد

ية الفكرية ) 10(11معال ابملادة  .1 ية  نظمة العا شاء ا ية إ للملكمن اتفا ملق مل بو(ن يون ) يالو جأعد املراجعون اخلار
نون، أي  ساابتملعيا سورسي ملراجعة ا تب الفدرايل ا حلا ي ل يق املؤقت "، 2009، خالل عام ملك تد قا ملرشوع ل

بىن اإلداري اجلديد وخمزن إضايف  مليد ا تابعة –تشي يق م  سطس  17بتارخي  "  2008قتد ته 2009غأ ّسلم، و ت
توبر 19األمانة يف  يه2009ك أ يق  تد نا تقرير ا ط، وقد أ قل  .حلق

يات يف  .2 تو يني ابلرتيب اذلي وردت به ا ساابت اخلار يات مراجعي ا صوترد أدانه مالحظات األمانة عىل تو ل حل تص ج
يق تد قتقرير ا  .ل

ية  تو صا  1ل

ساعدة ال" .3 تأكد من أن ا ملبغي ا ل يف ين تاك بة ا سق الفريق ادلاخيل قادرة عىل رصد ومطابقة مرا ليت تقدم إىل  ل قن م ُ
يق  ية، وسمح  بو املا يادة ودائرة الو سـمع ا ت ل بتني شطةلق بىن اجلديد أيضانأ رشوع ا ية مع  بو ادلا مل الو م خل  ".ي

سق الفريق ادلاخيل يف يويو  .4 لانضم معاون جديد إىل  يا بصدد تقدمي دمع أسايس 2009من ل وهو حا لمنسق يف ل
ية ياجات ا يق والرصد والا يلسائل ا ت سـ شغم لتن حل يف أساسا معاون . ت تاك سق يف رصد ا ساعدة ا توىل  لو ل ن م ملي

ناء نة ا نة  بأ جل لي سق الفريق ادلاخيل ومعاونه . م هام وما يلزم من تكرار يف هذا الصدد بني  توازن بني ا نويف ا مل مل
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يادة ودائ ناء ومعاوهنا وا نة ا نة  لقمن جانب وأ ب جل لي بعث عىل الرضام بو من جانب آخر ما  ية الو يرة ما ي بد  وال. ل
ية أكرب من  ية واملزيا هم واإلملام ابجلوانب ا توى ا ناء و رشوعات ا ية  شديد عىل أن اذلاكرة املؤ نمن ا ملل سـ ب مل سـ لفت م ل س ل

هر نقهل متاما يف بضعة أ سمح  شأن  ب  .ي

ية  تو صا  2ل

ناء بأن" .5 نة ا بتكفل  جل تخدام خمصصات  يكونلت نرثاي"سـ ا لتعريف الوارد يف تقريري ل مطابقا" ت والطوارئلا
سابق  ".لا

نا خمصصات  .6 تخد ما نرثايت والطوارئ"سـ ساابت اخلاريج، كام تدل عىل ذكل تقارير " لا تعريف مراجع ا حلبقا  ل ط
بلغ . جلنة ومرفقاهتا ية جزء من ا تخدام تكل اخملصصات  ناء عىل ا نة ا ملويف حاةل واحدة فقط، وافقت  تغط سـ ب لجل ل

بد يد يف ملتكا ها ر بق  رشوع مل  يجة تعديالت أدخلت عىل ا ص  لمل ت يت رشوع"ن ، وهو جزء "ملخمصصات تعديالت ا
تخزين ساحة  يكون  نامجة عن إعداد الطابق الرابع حتت األرض  يف ا تاك للا م ل ل ل ساابت اخلاريج . ل حلويذكر مراجع ا
ناء اختذت قرارها يف ذكل نة ا تحديد وشري رصاحة إىل أن  بتكل احلاةل اب جل ي ياقلل وميكن الاطالع عىل . لسـ ا

ساابت  نا مراجع ا نا قد أ نا  نة ومرفقاته، علام بأ سة ا شأن إذ ترد يف تقرير  حلاكمل املعلومات يف هذا ا ي ك ن للج جل عطل
تقرير مبرفقاته سخا عن ا لاخلاريج  تخدام خمصصات . ن توىخ أقىص درجات احلذر يف ا سـوما زال الفريق ادلاخيل  ي

نرثايت والطوارئ" ها من مرفقاتكام " لا شأن وما  نة يف هذا ا سات ا يلحقتضح من تقارير  ل للج جل  .ي

ية  تو صا  3ل

تعريف " .7 تطابق مع ا تخداهما  تأكد من أن ا توافرة وا بالغ ا يع ا يف إىل  تاك بة ا لبغي اإلشارة يف مرا ي سـ ل مل مل مج ل ل ق ين
بالغ تويقا اكمال. الوارد هذه ا تعني أيضا تويق لك طلب  ثو مل ث  ".لي

ية  .8 تو صنفذان ا نذ عام تنف 3ل ناء2009ميذا اكمال  نة ا تظام إىل  توفاة اب ب وترفع تقارير  جل ن لسـ وحيرص الفريق . م
تخذه  يا، ويدون أي قرار  تخدام اخملصصات رشحا وا ناء لك طلب حمدد ال نة ا رشح  تادلاخيل عىل أن  سـ ب للج ّي ف ل

نة سات ا شأن ابلاكمل يف تقارير  ناء يف هذا ا للجنة ا جل ل ب  .لجل

نة الربانمج وامل .9 ية مدعوة إىل اإلحاطة جلإن  نزيا
ها ملحقعلام هبذه الويقة و  .ث

 ]ييل ذكل امللحق[
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يـة الفكريـة يـة  نظمـة العا للملكا مل مل
 

 جنيـف

 

 

يق املؤقت تد قا ل
 

بىن اإلداري اجلديد وخمزن إضايف  يد ا ملرشوع  يق –تشيمل تابعة تد ق   2008م

 

 

 تقرير املراجع اخلاريج

ية العامة  مجلعإىل ا

 

 

 

 

 

 

 

سج  1.9045.944.00330.02ل لرمق ا

nede/reda 

سطس 17   2009غ أ
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 مقدمة

تصاصات  خالا

ية الفكرية  .4 ية  نظمة العا ية العامة  للملكقررت ا مل للم بو(مجلع يات احتادات ابريس )يالو يق، و بو  نة الو مجع، و سـ ي للتنجل
يف ادلويل  بونة ولواكرنو، وا نوبرن ومدريد والهاي ويس و تصشـ لل نا، ن شأن الرباءات و تعاون  يللرباءات، ومعاهدة ا ب فيل

ثة واألربعني اليت  ثا سةل الاجامتعات ا لخالل  ل يف يف الفرتة من ُعقدت سل مترب إىل 24جنيف  توبر 3سب  ، جتديد 2007ك أ
نة  سورسية إىل هناية  سـوالية احلكومة ا ي بو2011ل ساابت الو ي مكراجع خاريج  بو،حل ، ي والاحتادات اليت تديرها الو

نظمة  نفذها ا ية اليت  ساعدة ا رشوعات ا ساابت  ملو ت ن مل م  ).A/43/16ث من الويقة 273الفقرة (لتقح

هَ .5 سورسية إىل، بصفيت مدير عو ية ا نفدرا يدت حكومة ا ل ل يدرايلملالك لفتب ا ساابتك يق حل ملراجعة ا ق، هممة تد
شار إلهيا آنفا يات ا بو وا ملساابت الو مجلع ي يل مؤهل من  تعلامييتُوأصدرت .ح ساابتكتبملام إىل ز يدرايل ملراجعة ا حل ا  لف

بىن اإلداري اجلديد وخمزن من أجل  ناء ا رشوع  يق مرحيل  ملإجراء تد ب مل تب ادلويل يف بىنملإضايف يف اق للمك الرييس  ئ
يق خالل الفرتة من ُأقد و .جنيف تد قجري ا  .2009ل يويو 3ن يويو إىل 9ل

ساابت  من 6.2تونص املادة  .6 تصاصات مراجع ا تصاصايت، ويه حمددة يف ا ته عىل ا بو املايل وال حلنظام الو حئ خي ّخ
نظام  .لاملرفقة بذكل ا

يق تد قموضوع ا ل
 

هام اليت ن .7 تجدات ا تقرير  تضمن هذا ا ُال  مل سـ ل سب، بل مي سابق  يق ا تد نذ ا يفذت  حف ل قل يذ تضمن م تنفأيضا 
سابقة يايت ا لتو  .ص

سابقطََحوأ .8 تلف " علام بأن 1لت يف تقريري ا ناء وبأن  بة وسمح ابمليض قدما إىل مرحةل ا نا خمالظروف  ب ت لسـ م
رشوع نون من ا شاركني  ملا تجدات  ".ممتكمل هام اليت نعن مسـويف أعقاب آخر  رشوع وا ُتقدم ا مل فذت والقرارات اليت مل

بايه  نتاختذت عىل أساس الواثئق املقدمة، قمت برتكزي ا نع القرار وتاصة عىل خبُ شأن  سابقة  يايت ا صيذ تو ب ل ص يغ عننف  لتبلا
يف تاك لا نة، فقد بدا يل معقوال أن أ .ل نذ أكرث من  بىن اإلداري اجلديد واخملزن اإلضايف جيري  يد ا سـومبا أن  ممل قوم تشي

ميي احل يلك ا لتنظيمي ا له يدة وايلتقب تقدم تقدما عاداي ويدار إدارة  رشوع  ية معرفة ما إذا اكن ا ج  ُ ي مل يف املبغ تاك لحيرتم ا ية ل لا
ية يد الهنا ئويلزتم ابملوا ناسبًعلما أن  ؛ع نظمي ا ند أصال إىل ا يدة  ملاإلدارة ا ت لجل  .تست

 املعلومات والواثئق

بو .9 يع موظفي الو ناين إىل  بري عن ا يأود ا مج ت متع يةالطريقة ال عىل ل  اليت انهتجوها لزتويدان ابملعلومات والواثئق قرا
نة .املطلوبة نة  شارة وأ يدة بويون، املديرة وا تظام مع ا ييل اب متع ز يق، ا تد ية ا جلوخالل  ي ت ت سـ ن ل ممعل ملس ل م يد جق ناء، وا سـ ا لب ل
شار منفيرتي يد فافريو،  ية، وا نفقات ابدلائرة املا سم ا ت  سـ ل ل مسق سق الفريق ل بة املعين ادلاخيل منو رشوع قمبرا  بشعبة ملا

يق ا تد نديوغلو من ا يد إ باين، وا قا ل ي سـ يفمل  .دلاخيلل

بااتت ومالحظات  ثإ

 مقدمة

تقرير قترصتال .10 يالت الواردة يف هذا ا تح ل املالحظات وا ل بو عىل ل يتلف املقابالت مع موظفي الو ، بل فقطخم
يقتستند أيضا إىل  تد ناء وقدمهتا يف بداية ا نة ا قالواثئق اليت أعدهتا أمانة  ل ب  .2لجل

                                                           

 .2008ل يويو 30 املؤرخ يف  8032.944.00330.02قرير املراجع اخلاريج رمقانظر ت 1
 انظر املرفق األول 2
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 ) املرفق األولانظر(الواثئق 

ُو .11 هام اليت نتيحت يع ا بة ورصد  ناء مبرا نة ا ُ الواثئق اليت قدمهتا أمانة  مل مجق ب ساابتلجل نذ مراجعيت األخرية  للحفذت   .م
سمح  تقارير الاجامتعيكام  تظم  تحرير ا لا ن نةبإضافة عىل ذكل  اتملل ناء بأفضل الطرق ا نة ا شاطات أمانة  ملمكتويق  ب جل ن  .لث

مترب لوجتدر اإلشارة إىل أن قراءة ا رشوع يف  نذ ا بري  شلك  رست  سبتقارير  ل ك ب مي لك تقرير ملخص القرارات بإرفاق  2008ت
تخذة  .ملا

نة، وحاةل  .12 تجدات عن األعامل اليت نفذهتا ا ناء  نة ا ها أمانة  تقارير اليت تصو يع ا تمكل  للجو سـ ب جل ل مج مبسـ ل غت ُ
ناءدراسة، واملدفوعاتالالزتامات و نة ا ب خماطر  يادة واملقاول العام املرسةل رفق ُوت .لجل هرية  تقارير ا تقارير أيضا ا للقطي ا لش ل ل

ية  ناء، وكذا املذكرات ادلا نة ا نإىل  خل ب ملجل شأن ال نةت اليت ملوضوعاتبسق الفريق ادلاخيل  للجتداوها ا  . يف اجامتعاهتال

ناء أيضا تقريرين وأربعة تقارير دورية عن تقدم ا .13 نة ا بوأعدت أمانة  ية والربانمج لجل نة املزيا نرشوع وقدمهتم إىل  جل مل
يق تد نة ا قو ل ثل، ق .جل ُواب رشوع اجلديد"مت ِّدمل تجدين  متويل املوحدين وا ية وا للماملزيا سـ ملن اقرتاح قاعة املؤمترات "و " ل

بو" اجلديدة ية ادلول األعضاء يف الو ية و نة الربانمج واملزيا يإىل  مجع ن مجعية ادلول وعىل أساس هذه الواثئق، وافقت  .جل
سمرب  بىن اجلديد و  عىل2008ياألعضاء يف د متدة  تجدة ا ية ا للماملزيا سـ ملعن رشوع قاعة املؤمترات عىل مل مإعداد ملف عن 

مترب َّقدُاجلديدة ي شأنه يف  سبم إىل ادلول األعضاء لفحصه واختاذ قرار  وأخريا، وافقت ادلول األعضاء عىل تعزيز . 2009ب
بقواعد األم سالمة  ملن وا بو احلل يةياين الو نونة لا ملع عىل أساس الويقة ا شأن قواعد "ث بو باقرتاح  باين الو سالمة  ياألمن وا مل ل

ياحل  ".ةلا

ساابت .14 نذ مراجعيت األخرية  رشوع  تصديقات وتعديالت ا هام والقرارات وا للحويف ما ييل قامئة اب مل مل  :مل

ثاق  مليا

• ُ تلف الواثئق أنظهِرت ثاق اخم قراءة  ِتحدث مرة أخرىملي ا ُ سخة رمق  (سـ  مارس 2 املؤرخة يف 8لنا
ناء قررت يف يويو ) 2009 نة ا نوأن  ب مرشوعات قاعة املؤمترات اجلديدة  الواثئق  تضمني2009لجل

ية  تدابري األ نوا تحدة األمم ملعايري طبقاوذكل مل يا ملا ييل لألمن نادل ثاق عىل أن كام  . املقريف لتشغا ينص ا ملي
رشوع األمينإىل  خماطردراسة  متتد ِّوأخريا، وس .ملقاعة املؤمترات اجلديدة وا نة ُ تصاصات  جلع نطاق ا خ

رشوع األمين يضم ا ناء  ملا ل يات  .لب سؤو سالمة واألمن يضطلع  يق ا سم  لومع ذكل، فال يزال  مب ل سـ تنق
رشوعاباألمن و  .للمجلانب املايل 

نظمي ادلاخيل  لتا

ناء إىل أربعة أعضاء ُق • نة ا بلص عدد أعضاء  ية(لجل توبر ) نعوض مثا ويرأس املدير العام  .2008كيف أ
نة يف الوقت الراهن بو ا للجللو يه،  .ي نةفقد علو تصاصات ا للجمت تعديل ا ناء عالوة و .3خ نة ا بوافقت  لجل

ناير  عىل ذكل يا2009ييف  يةل أعضاهئا دا يهنا بإعادة  ساعدة أ خل عىل  شكم نةو .تم  ما يف للجقررت ا
سق الفريق ادلاخيل نتعلق  يني أحد مبي ند الرضورةحيل تع عدم  ته  يادة قادرة عىل الوفاء  عحمهل ألن ا مبهم  .لق

سه اذلي 2009ويف أبريل  نوع  ية من ا ساعدة دا نة عىل رمغ ذكل إىل احلصول عىل  نف، سعت ا ل خل م للج
 .ُقدم إىل األمانة

  ادلول األعضاءموافقة

سمرب 12وافقت ادلول األعضاء يف اجامتع  •  : عىل ما ييل2008ي د

تجدة - ية ا سـاملزيا ناء اجلديد قدرها  ملن رشوع ا بواملوحدة  يون فرنك سورسي145.7لمل ي   ؛مل

                                                           

تعممي ادلاخيل رمق  3  35/2009لانظر ا
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بول اب - بلغ لقوا يون فرنك س20معامتد  بومل  يات الو يا يورسي، أخذ من ا ط ت حي  ؛ُ

يار و - تخدام  خا بة سـ بالغ قدره نسـالرفع من  تعاقدي ا يد ا تخدام القروض املرصية مضن ا لا ل لقسـ  16ف
ييون فرنك سورسي نرثايت والطوارئ"جل متويل أ من كل وذمل تعديالت " لا خالل مرحةل لوا

ناء  ؛لبا

بلغ و - يون فرنك سورسي من 4.2مخصم  ي  ياألموال الامل طيا بو يف عام ة حت إعداد بغية  2009يالو
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ي ُملف معامري وتقين شامل عن  قدم إىل ادلول األعضاء لفحصه م

شأن  ؛2009بمترب سيف ه بواختاذ قرار 

باين احلوتعزيز قوا - سالمة  للمعد األمن وا يل بلغ ة، واعامتلا يون فرنك سورسي 7.6مد  ي  ؤخذ من ُيمل
ية يا طاألموال الا سامههتا يفصفهتا يوجتدر اإلشارة إىل أن سورسا، ب .حت يف، اقرتحت  بدل ا ما ملض  ل

بلغ  يون فرنك سورسي2محدود  ي  بلغ مل يامن  ي  يف اب باين احللتدابري األلإجاميل تاك للمية  ية من  9.6لا
ييون فرنك سورسي  .مل

 تقدم األشغال

سفىل  • ية للطوابق ا ية األسا لانهتت األشغال ا سـ بة ) املرحةل األوىل(لهيلك سـبىن اجلديد وبدأت اب لنللم
يا،  ته رمق 2009 فرباير 23جدول الزمين املؤقت املؤرخ يف لطبقا لوذكل لعلللطوابق ا ُ يف   ،8نسخ

ثاقُوأ نت. مليدخل يف ا شاميل للطابق اخلامس ابإل يا أشغال فرش اجلانب ا مسوجتري حا ل ناء  .ل بكام بدأ 
يد  مالواهجات، وحدد اترخي الانهتاء من وضع قر سقف يف ُ مترب 19لا سق الفريق . 2009سب  توقع  نو مي

بل ادلاخيل  ـي هذه األشغال يف موعدها أو لرمبا  قأن  تأخري بفضل و .أواهناتنهت ُالذكل، مت تدارك ا َّسجل مل
ساابت واذلي  يعدام للحخالل مراجعيت األخرية   .بأربعة أسا

ي • رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  ُومع ذكل، جتدر اإلشارة إىل أن  سـ رشوع م ملفيض إىل إجراء تعديل عىل ا
بىن يارات األريض يف  نحدر ادلخول اجلديد املؤدي إىل موقف ا مثل  م تعديل  .بوكش أرابد لسـم لوهذا ا

باليتوقف عىل املو سب معايري .سـتققع اجلديد ملركز الا ية  تدابري األ يس رضوراي للوفاء اب حفاملركز  ن مل  ل

تحدة األمم يا ملا ييل لألمن نادل توفري فضاء اكف للزوار نظرا لوجود قاعة  يف لتشغا سب، بل أيضا  لاملقر  حف
ثل .املؤمترات اجلديدة ناء اجلزء حتت ملواب بىن أراباألب، فإن  بىن  دمريض اذلي يربط بني  ملبوكش وا

ثة(اجلديد  ثا لاملرحةل ا ناء قاعة  سـيحتاج إىل تعديل )ل يات احلفر الرضورية  يذ  سمح  بليك  معل لي بتنف
بو، فإنه ال. 4املؤمترات اجلديدة نادا إىل أمانة الو يوا يل ست بغي تأ ج  بىن يف بداية ين سلمي ا ملموعد  ت

توبر  .20105كأ

رشوع ملتجدات ا  مسـ

توب • ناء يف أ نة ا كوافقت  ب يذ 2008ر لجل بلغ قدره " فوري"تنف عىل  ية  ية اإلضا مبتدابري األ ن فلل  1.07م
ييون فرنك سورسي تخذ ادلول  .مل ية إىل أن  يف اإلضا تاك تحديد سقف ا تدابري الفورية  توسمح ا ل ل ب ل فت

تدابري يع ا شأن  لاألعضاء قرارا  مج ناء إضافة إىل و .6ب يام بدراسات ختص  ناء عىل ا نة ا بذكل، وافقت  ب لقجل ل
ساحة " معلوماتز مرك" هزي  يا املعلومات، و منولو جت ج بىن 2000تك مل مرت مربع يف الطابق الرابع من ا

شاء نظام هاتفي ابإلنرتنت تخدم خمزان، وإ ناجلديد   .تُسـ

                                                           

 WO/PBC/13/6(b)ثانظر الويقة  4
ية املؤرخة يف  WO/PBC/14/6(c)ثانظر الويقة 5 نة الربانمج واملزيا ن  سمرب 10للج شأن قاعة امل2008ي د  .ؤمترات اجلديدةب، اقرتاح 
سمرب  6  . 2008يانظر الفقرة موافقة ادلول األعضاء أعاله للموافقة يف د
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نةو • يةل  جلعىل ضوء رأي  ناء، فقد تشك ية 2009لجنة يف فرباير لاوافقت لب ا تدابري األ يذ ا ن عىل  مل نفت
ية اليت وافقت علهيا د سالمة واألمنفاإلضا يق ا ية  بو ا لائرة الو سـ ن ني تارخي، وافقت  .بتملع لويف نفس ا

بىن اجلديد، ويه  نة أيضا عىل ادلراسات اخلاصة بقاعات الاجامتعات يف الطابق األريض من ا ملا للج
تعمل قاعات القاع للات اليت لن  تحكمي تدريستُسـ بو  ياجات مركز الو سب، بل أيضا للوفاء اب لل  ي ت ححف

 .والوساطة

ناء أيضوو • نة ا بافقت  ية خاصة مب2009 يف أبريل الجل ية إضا ف عىل ثالث تدابري أ  عىل ركز املعلوماتمن
بات تحدة األمم معايري متطلأساس  يا ملا ييل لألمن نادل بوابة، و(املقر  يف لتشغا ���� للوضع قفل إضايف 

����	
� ���يل املرك������ ������ ��� رشوع يف  بل ا بار  يف ا شغ، و ل لغ تنظ يري ماكن ) زقت تغو
بىن يارات يف  منحدر ادلخول إىل موقف ا  .بوكش أرابد لسـم

ية يف أبريل  • ية اإلضا تدابري األ متد  بلغ الهنايئ ا نة أيضا عىل ا فووافقت ا ن لل مل مللج ، وذكل عىل 2009ملع
ية لعقد املقاول العام  .أساس عرض يقدمه املقاول العام تعديالت الهنا ئومتت املوافقة أيضا عىل ا ل

هاتف ملوا يريات اليت طرأت عىل نظام ا بو اآلخرين، وكذا ا يادة ووالكء الو لندس املعامري وا تغلق ي له
ية يف اإلضا تاك فابإلنرتنت ومتويل ا ل يون فرنك سورسي2.3(ل ي  بىن ) مل ملهزي الطابق الرابع مكخزن يف ا لتج

ية . اجلديد .اجلديد يف اإلضا تاك فووضع جزء من ا ل يون فرنك سورسي0.66(ل ي   خمصصاتن مض) مل
نرثايت والطوارئ"  ".لا

ي2009نويف يويو  • ناء من  نة ا ح أخريا، وافقت  ب بدأ عىل متديد العقود احللجل يملث ا ها(ة لا ) يلمن خالل تعد
تعديالت  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، أي ا يذ  تصاصات جديدة ختص فرتة  يهنا ا ية  لوذكل  م تضم نفبغ تخ

ية تا لا  : ل

يادة ا - لقتصاصات ا  ؛)ديدللمبىن اجل(خ

رشوع قاعة  مع احتاد املصارف ايلعقد القرض احلو - متويل  بلغ اإلضايف املطلوب  ية ا مية  مل تغط لبغ
 ؛املؤمترات اجلديدة

ناء اجلديد و - رشوع ا يريات عىل  يام  ناء  برشوع مقاوةل ا م تغ ب لم ب يارات (للقل لسـنحدر مدخل موقف ا م
بىن ااأليف الطابق حتت  بىن أرابد بوكش وا ملريض الرابط بني  يات احلفر الرضورية ) جلديدم معلو

 .لبناء قاعة املؤمترات اجلديدة

 قاعة املؤمترات اجلديدة

توبر  • ناء يف دورهتا يف أ نة ا كقررت  ب نة 2008لجل يد قاعة املؤمترات اجلديدة إىل  جل تقدمي اقرتاهحا  بتشي
سمرب  يات ادلول األعضاء يف د ية والربانمج وبعدها إىل  ياملزيا مجع رشوع عىل توبلغ تاك .2008ن مليف ا ل

رشوع  توعب 60 حوايل 2002مأساس تقديرات  ناء قاعة  يون فرنك سورسي  سـ  ب ي تمل  . مقعد900ل
سمرب  بقت اإلشارة إىل ذكل، وافقت ادلول األعضاء يف د يوكام  سودة أوية 2008سـ ل عىل إعداد  م

باين ). أعالهانظر(للملف  ناء عىل برانمج ا نة ا سه، وافقت  ملويف الوقت  ب جل سم الربانمج إىل ُق و.لنف
ية  عسة برامج فر هزي الطابق (مخ باين املرافقة، و تظاهرات، وا جتقاعة املؤمترات، وقاعات الاجامتعات، وا مل ل

بىن أرابد بوكش بة تقدم َون ).ملاألريض  ية مرا ندس املعامري  ناء عدة اجامتعات مع ا نة ا قظمت  بغ ه ب ملجل ل
رشوع  .ملا

 اإلجراءات

مترب  • بو يف  سبرشعت أمانة الو نظام 2008ي ية اب يف العمل  تو ند إىل ا صتصديق عىل الفواتري  ل  3يستل
تقرير بقا للرمس اذلي يرد يف املرفق الرابع من نفس ا سابق، وذكل  لالواردة يف تقريري ا ط نة  .ل جلوقررت 



WO/GA/39/3 

ATTACHMENT 

7 
WO/PBC/15/13 
Appendix 

ناير  ناء يف  يا تغطهيا 2009لب ية لسـ متديد إجراءات ادلفع اليت  يا طاألموال الا رشوع حت بو اخلاصة  مبلو ي
ية  .ملؤمترات اجلديدةقاعة ا تو تجابة  صوا لل يق نظام ي يف تقرير4سـ ناء  نة ا سابق، بدأت  ب ا ب جل تطل يغ ل لتبلا

بو عن يف بإيعاز من أمانة الو تاك ي ا ل رشوع/الزتامات(ل  ).للممرصوفات الغالف املايل 

ناء يف نومفرب  نة ا بووافقت  تعديالت والانهتاء من ا" عىل رمس خيص 2008لجل ية العادية  لا لل تعديل لعمل
متدة ية ا ملعكجزء من املزيا ها املدير العام" رساةل طلب"وبدأ العمل بـ  ".ن ية يو قعمنوذ نة ، ج سا  للجته ر ئي بصف

ناء ُ، لبا تطلب إجراءت رشوع اليت  يع تعديالت ا ًبق عىل  ت مل مج  من دلن املقاول العام، سواء ً عاجالط
ية أم مل ترتتب يف ما لأتربت عن ذكل تاك ل  .ت

سمرب ومتت املوافقة يف  • يادة ختص  2008يد سق الفريق ادلاخيل وا تعجةل  لقعىل إجراء املعلومات ا ن ملسـ مل
ناير  ناء؛ ويف  نة ا يالقرارات اليت اختذهتا  ب تعراض إجراءات الالزتام2009لجل ناء اب نة ا هدت  سـ،  ب لجل  .تع

تقدمي الزتامات مضن سقف أقىص معنيحُومس يادة  ب  شار القانوين و .للق تب ا تعني عىل  تو ملسي شعبة مك
سق الفريق ادلاخيل شرتايت والعقود، إضافة إىل  نا تعديل ،ممل ختص مواصفات جلان لل تقدمي اقرتاحات 

ناء  بادهئهاإطارذات الصةل بإجراءات والعقود لبمراجعة ا  .امشرتايهتا وم و

 دراسة اخملاطر

تعاضة نظمي ادلاخيل والا سـا  لت

يَأ • ْو سابق بـص رشو"لت يف تقرير ا يةملتوفري بديل لوظائف ا ية، رشعت  ".سـع األسا تو هذه ا تجابة  صوا ل لسـ
تداء من  ناء ا بنة ا ب ساعدة أمانهتا عىل أداء هماهما2009ل يويو 1لجل سق  .م يف  يد  منومبوازاة ذكل،  تفسـ سي

هام اإلدارية سؤول أساسا عن أداء ا ساعدة موظف  ملالفريق ادلاخيل من  م يار هذا  .م يا ا توجيري حا خل
سقاألمانة هذاقد فضلت و .املوظف ثور عىل خشص هل نفس همارات ا شلت يف ا ن احلل بعد أن  لع  ملف

بات  .بني املوظفني نادا إىل ا نظمي همامه مضن أولوايت ا لطلويضطر هذا األخري يف الوقت الراهن إىل  ستت
ئت تزتايد رشوعات ما  سه عىل إدارة  توصل هبا، والعمل يف الوقت  تالعديدة اليت  م نف ن مع ذكل، مفو .في

ساعدة اليتلمتالرضوري ا رشع العمل هبا والامليزي بني ا ييتسـتعاضة اليتسي   مت  كام.ص أرشت إلهيا يف تو
سق الفريق ادلاخيل رشوع حمل  يادة ا يط ليك حتل  نا مل متخط ق مسـتوى وقد تقلص  .عند الرضورة ل

تذكري. 2009 اخملاطر مراعاة للقرار اذلي اختذ يف بداية عام  دراسةاخملاطر درجة واحدة يف نا لوأود ا ه 
تجدات تاك سق الفريق ادلاخيل يضطلع برصد آخر  سـأن  من بىن اجلديدم مليف ا نادا إىل الغالف ل ست ا

رشوع متد  للماملايل ا ية  .ملع يد اذلي ميكل معلومات  شخص الو سق ا يلويف هذا الصدد، يظل ا ل تفصن ح مل
ه ها عىل ما ميا ية، وتوز ثلعن الالزتامات واملرصوفات املدجمة يف اخملصصات املا يع متويل ل لا من مصادر ا

توافرة للوفاء اباللزتامات بالغ ا ملوا يفأساسا إىل معلية املطابقة تستند و .مل تاك سق  بة ا لمرا لل ملن تضمن ق ت اليت 
ية بدورها ا بة املا لملرا يةاذلي تعده اوملخص املرصوفات ، لقيادةاليت تضطلع هبا اق تونص  .لدلائرة املا

سؤو سق أيضا عىل أنه  ممواصفات معل ا يذ القرارات"ل عن ملن يف، تنفرصد  تاك لخاصة قرارات ا اليت ، ل
تحقق "تنفيذا سلامي تتخذها ادلول األعضاء، سؤوةل عن ا يادة، ومن ابب األولوية،  ل، عىل حني أن ا م لق

ناء والعمالء  نادا إىل مطالب لبمن أن املطالب اليت تقدهما مقاوةل ا تتطابقة، وذكل ا تقدم األشغال سم
ياانظر(  ). أدانه13 يف الفقرة 1ين لب الرمس ا

ياين  .15 يف و– 1لبالرمس ا تاك بة ا ل مرا ل يغ عهنق  التبلا
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ناء بنة ا  لجل

يف تاك يغ عن ا لا ل  لتبل

يد الالزتامات  صر

متويل  لمصادر ا

يف تاك بة ا لمرا ل  ق

 منسق الفريق ادلاخيل

يف تاك لمطابقة ا  ل

 ملخص املرصوفات

ية  لادلائرة املا

يف تاك لمطابقة ا  ل

يفمر تاك بة ا لا ل  ق

يادة   لقا

بعض  .16 يادة، والقول بأن هذه األخرية عىل دراية  يق إىل ا بوعىل الرمغ من أنه ميكن تفويض بعض همام ا لقسـ لتن
مترار يف اب تاك بة ا بة للفريق ادلاخيل مرا ية مباكن اب سق الفريق املايل، فإنه من األ ها  ية اليت  سـاألمور املا ل ل سـ مه ن قل لنيعلم  .م

يادةيوال  نوطة اب تكل ا سق  ية اليت يضطلع هبا ا بة املا بدال همام املرا لقبغي بأي حال من األحوال ا ق ت ملن ب ن ملل تعني  .س ثل،  يواب مل
بو ذات الصةل يع قطاعات أمانة الو رشوعات اجلارية مع  تلف ا شاطات  يق  ية  يدامئا ضامن فعا مج مل خم ن سـ  .تنل

ية  .17 تو بقا  صو لل ية الواردة يف تقرير لك 7لسابق الواردة يف تقريري ا4ط ناء بدمج املعلومات املا نة ا ل، قامت أمانة  ب لجل
يغ عناجامتع مع  يفلتبلا تاك ل ا يف اذلي ييوس .ل تاك بة ا تضب مرا لمح  ل ق ناء مبامرسة صمق نة ا سق الفريق ادلاخيل  بوغه  للج لن م

بة أدق  تاخمللزتامات ومرصوفات القمرا ية املعدةل اليت ا ُصصات املا ع رشل ناء اجلديدملمدت   .لبوع ا

ية  تو صا تأكد من أن ا :1ل ملبغي ا ل يف ُاليت تقدم إىل ساعدة ين تاك بة ا لسق الفريق ادلاخيل قادرة عىل رصد ومطابقة مرا ل قن م
ية، و بو املا يادة ودائرة الو لمع ا ي بسمح لق شطةتنسـيق ت بىن اجلديد أيضانأ رشوع ا ية مع  بو ادلا مل الو م خل  .ي

نظمي  لتا

تعر .18 ُا ناء وقلسـ نة ا يةل  ِّضت  ُ ب لجل ناء  .ص عدد أعضاهئا إىل أربعةتشك نة ا يجة ذكل، متت مراجعة مواصفات  بو لجل نت
ناسب بح من غري ا ملبعد أن أ نة ص ية املدير العام إىل ا سؤو للج تفويض  ل نة يف الوقت الراهنكونم  .للج املدير العام يرأس ا

نة سوى األشخاص  متي إىل ا للجومن اآلن فصاعدا، ال  ناء دون غريمهين رشوعات ا بارشة يف  شاركون  باذلين  م لي  . م

بق ذكره، و .19 سمرب بدأسـكام  يادة  رسيعلاخباري اإلجراء إلاب العمل 2008ي يف د لقسق الفريق ادلاخيل وا واخلاص ملن
نا نة ا تخذها  بابلقرارات اليت  جل بوسمح اإلجراء اجلديد . ءلت رسعة وتنفيذ ي تخذة  بالقرارات ا تدارك ن بفضل ذكل من ِّميكمل

ية بطء لا ثل ما حصل مع تقريرمعلاذلي اكن يطال  تصديق عىل تقارير الاجامتعات،  َا م  2009 مايو 15 أبريل و 23ي ل
ُالذلين مل  ييل إال يف َّسلي توايل2009ل يويو 1ن يويو و 24مام إىل ز  .ل عىل ا

                                                           

ساابت اخلاريج رمق  7  8032.944.00330.02حلانظر تقرير مراجع ا
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بلغ  .20 يو7.8موموافقة ادلول األعضاء عىل توفري  نرثايت والطوارئ"خملصصات ين فرنك سورسي مل  ، والعمل "لا
ناء  نة ا ية  تصاصات املا سه عىل تعزيز الا بيف الوقت  للج ل لنف نة من خ نان ا للجمعالن ممزيان ألهنام  يع ميك  قراراتالمجإدارة 

بىن اجلديد تصةل اب ملا بل إدارةمل رسعة أكرث وملسـتق يف ا يةب أكرث   . أكربلفعا

يه أن هذه األومما ال ش .21 ناء بأن تهنض بطريقة اختاذ قرمورفك  نة ا سمح  ثالثة  ب ا للج ت اراهتا وأن تقلص اخملاطر لل
رشوع احلدقة احمل نه طلب خمصصات  .ايلملاب ناء ابإلطار اذلي ميكهنا  نة ا بغي أيضا تذكري  ياق،  مضويف هذا ا ب جل لسـ ينل
نرثايت والطوارئ" نع القرار وتفي هذه الرت ).46 و45  الفقرتنيانظر" (لا ية  ثاين من  صبات عىل أي حال ابجلزء ا معل ل تي

ييت ية األخرى وكذا  .صالواردة يف تو بو ا ناء مع قطاعات الو نة ا نوتؤكد الاجامتعات العديدة اليت عقدهتا أمانة  ي ب ملعجل ل
بغي ناسب ويعمل كام  رشوع  ميي  يلك ا نالقرارات اليت اختذهتا األمانة أن ا يم للم لتنظه يسامه يف مل امجلاعي وال شك أن الع .ل

رشوع سريا سلامي  .ملسري ا

رشوع .22 يق ا ناء وضعت خماطر  نة ا نات، فإن أمانة  ملوعىل الرمغ من هذه ا سـ ب نجل تل توى،  لتحسي مسـعىل أعىل 
ناء نة ا بوخاصة قدرة الفريق ادلاخيل عىل تقدمي تقارير إىل  لجل بات ورشة األشغال  ختص َ تطلشاطات و يدات اليتمن  لتعقوا

نةتسم هبا، ت يذ قرارات ا للجوكذا   .تنف

ها  .23 يا ها يف  سق وو ساعدة املقدمة إىل ا بغي ربط هذه املالحظة اب قو ضع سـن ن ململ ية انظر(ي تو ص ا هام وذكل ألن ) 1ل ملا
يحا بري يف حال مل تؤد أداء  نطوي عىل خطر  سق  حصاليت يضطلع هبا ا ك ت ًن َّ ُ  .مل

رشوع املعدل  ملتجدات ا  )رفق الرابع املانظر(مسـ

بىن اجلديد هزي ا ملاقرتاحات   جت

ية قدرها  .24 يط العامتد مزيا نمت ا ية املعدةل يف عام 0.726لتخط يون فرنك سورسي مضن اخملصصات املا ل  ي  2008مل
بىن اجلديد  هزي الطابق األريض  للمية  يون فرنك سورسي0.4(جتبغ ي  يون0.326( الرابع  الطابع األريضوحتويل) مل  ).مل 

يفوقد  بلغان قدرهضأ بالغ  م إىل هذه ا يون فرنك سورسي و 0.08 اممل ي  ية الرسوم 0.214مل توايل  يون عىل ا تغط  ل لمل
ية املعدةل لعام ربدواإلجراء هذا قد أدى و .ذات الصةل توافر للرسوم يف اخملصصات املا بلغ ا يص ا له إىل  مل مل  انظر (2008تقل

بالغ اسمحتو ).55 و44 و 43الفقرات  تحكمي وخمادع الرتمجة الفوريةبملذكورة مل ا تدريب إىل قاعات ا لتحويل قاعات ا  .ل

هزي ادلور األريض الرابع  .25 ية  بلغ اخملصصات اإلضا تجوعالوة عىل ذكل،  لف يون فرنك 2.65ما قدره مكخزن ت مل 
ساحة اليت  .يسورسي ثلث من ا يص اذلي يصل إىل ا سـُتوهذا ا مل ل جلهز واذلي أقرته لتقل توبر ج ناء يف أ كنة ا قد  2008لب

بلغ مبا قدره يص ا ملساعد عىل  يون فرنك سورسي0.86 تقل ي   .مل

يط .26 تلكفة قدرها  أيضالتخطومت ا يا املعلومات  نولو بكة  هاتف ابإلنرتنت مضن  متويل نظام ا ب  جشـ تك ل يون 0.7ل مل 
ُفرنك سورسي، ت متدة يف عاي ية ا ية اخملصصات املا ملعؤخذ من مزيا ل بالغة 2008م ن يون فرنك سورسي 0.76ل وا ي  تمدت مل ُا ع

متويل  يديةلأصال  هاتف ا يح ا تقللوحة مفا لت  .ل

ثاين والرابعانظر( مركز املعلومات   )ل املرفقني ا

بلغا قدره  .27 ية املعدةل  رشوع املا تضمن خمصصات ا تذكري،  مو ل مل ت يون فرنك سورسي 1.26لل ي  مبا يف ذكل (مل
بلغ مبا قدره وقد مت ).الرسوم يط لزايدة هذا ا مل ا هزي مركز ا1.04لتخط يون من أجل  مل  إجاميل ترتب عن و .بىنجتمل

يف  تاك لا نور بعد عقب ال لاألويةل لهوم مل ير ا َ بلغ األخري مبا قدره اليت طرأت عىل زايدة مف يون فرنك 1.5ملهذا ا مل 
هزي مركز ا يف  ية تاك ملسورسي  ل تغط جتي يون فرنك 0.41مية الرسوم بدورها مبا قدره قذكل، ارتفعت إثر و .بىنل مل 

يف مركز ا .يسورسي ملومعوما، ارتفعت تاك يون فرنك سورسي إىل 2.3من بىن ل ي  يون فرنك سورسي4.2مل ي  وجيري  .مل
بلغ تلكفهتا نظر يف لا ية اليت  ية اإلضا تدابري األ تا ن فل يون فرنك سورسي0.26م ي  ناء لطلب اعامتدات كام  .مل نة ا بخططت  لجل
نرثايت والطوارئ" تدابري ذه للوفاء هب" لا ية لا ية اإلضا فاأل ومتكن اعامتدات تعديالت  ).46 إىل 44 الفقرات من انظر(من
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رشوع اليت أ ُا متدة مل ية ا ية اإلضا ملعدخلت مضن املزيا ف ية ان لمن  ية تغط يف اإلضا فتاك رشوعاخلاصة ل متعديالت   مركز ب
 .املعلومات األويل

 األمن

بلغ صدقت .28 ناء عىل  نة ا م  ب يون فرنك سورسي 1.07لجل ي  توبر ) مبا يف ذكل الرسوم(مل صص ُ خ2008كيف أ
ية فورية يةذكل من أجل  و،منالختاذ تدابري أ يف إضا نب تاك فمراعاة ما حتقق من تقدم يف ورشة األشغال و ل توتصل  .جت

يارات نحدرات موقف ا تارس و شة وا تدابري أساسا ابملرابط ا سـهذه ا مل نمك لل هدت هذه األشغال إىل املقاول العام ُعوقد  .ممل
تلكفة قدرها 2009يف أبريل  يون فرنك سورسي وإىل 0.885ب  ي  تلكفة قدرها زابئن مل يون 0.159بمعالء اخلدمات  مل 

بل يل من ا بلغ أقل  ملفرنك سورسي، أي  بقل تمي ُغ اذلي ا يةع سمَّوقد قد .نمد يف املزيا سالمة تنسـيق قر  يف  واألمن لا لتاك
بلغ ية  تدابري ا ًا مل يون فرنك سورسي3.411ا قدره ملتبق ي   . مل

ها يف مارس  .29 ناء يف اجامت نة ا عووافقت  ب رشوع فورا يف إجراء دراسات ت2009لجل ُ عىل ا تدابري ل يذ ا لعىن  بتنف
ب ية  ية ا طاأل تبقن تحدة قا ملعايري األممملم يا ملا ييل لألمن نادل ية .املقر يف لتشغا ها تدابري ا نحرص هذه ادلراسات يف ا شـوال  ل مت  ل

بىن اجلديدفقط ية من ا نارص دا تضمن أيضا  مل، بل  خل ع  .ت

تدابري  .30 يف ا لومعوما، فإن إجاميل تاك يةل ها يفمناأل تدابري اليت مت د بىن اجلديد، وا ية  جم اإلضا لف بلغ للم يون 2.5م  مل 
بلغ  ية املعدةل، واألشغال الفورية اليت متت أو تكل اليت ال تزال جارية، إجاميل ياكد  يفرنك سورسي من اخملصصات املا ل  7ي

ييون فرنك سورسي تذكري .مل يف َقد قدرت ، فللو تاك لهذه ا بغ 2007يف تقريري يف عام ل يون فرنك سورسي8مبل  ي   . مل

نة .31 ناء يف يويو جلووافقت  ن ا ندس املدين واملقاول العام 2009لب من مله عىل إعداد تعديل عىل العقود املربمة مع ا
بىن اجلديدخالل  ية الغرية  شام للميهنا تدابري تعزز حامية اجلدار املوجود يف الزاوية ا ب ل ل بالغ َوت .تضم يف وا تاك لقرر أن توضع ا ل ل
يون فرنك سورسي تقربا مضن 0.1قدرها  ي  ي نرثايت والطوارئ "صاتخمصمل  ". لا

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، فقد مص .32 بة  ُوأما اب مل بال الزوار يف الهبو املوجود أمام املدخل لنسـ سـتقم مركز ا
بىن أرابد بوكش مالرييس إىل  نطوي هذا ا.ئ ل و يارات حتت األريضتصمميي نحدر ادلخول إىل موقف ا لسـ عىل نقل   إىل م

ت .ماكن آخر بلغ سـو يف  تاك رشوع اخملزن اإلضايف زايدة يف ا ترتتب عن تعديالت  ل ل يون فرنك سورسي تقربا 0.5م ي  ي مل
بلغ  ).مبا فهيا الرسوم( ية اليت  تدابري األ ية ا تا يف مزيا بلغ مؤ تضمني هذا ا توقد خطط  ن ل ن مل مل يون فرنك سورسي 7.6ق ي  مل
ية قاعة املؤمترا) 46  الفقرةانظر( بلغ مضن مزيا نوإدخال ا بالمل ية  .مسـتقت  سالمة احلنأما مزيا ية لتعزيز معايري األمن وا يف لا

تضمن أي  بو، فال  تباين الو ي بلغخمصصات م ملهذا ا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، فلن يكون  .ل ممكنا مويف حال عدم اعامتد 
تعديالت يف الوقت الراهن ألهن نرثايت والطوارئ"دخل مضن ا ال تلمتويل هذه ا  ".لا

بال الزوار الواردة يف الويقة اليت ق .33 يف مركز ا ُوأخريا، من املمكن جدا أن تكون تاك ث نة الربانمج سـتقل جلدمت إىل 
سمرب  ية يف د يواملزيا بالغة 8 2008ن ثري مما ق0.7لوا يون فرنك سورسي أقل   ُ بك ي رشوع ِّدمل ساحة ا ملر سابقا، خصوصا أن  م

 . أكرب ثالث مرات

بىن  هزي  ماقرتاحات   أرابد بوكشجت

سابقي يف تقريرُتََرشأ .34 يارين يردان يف طلب 9ل ا جتهزيات وختص عام القاول اخلاصة ابملقرتاحات الاخ إىل أن 
ييل ألن الك الاقرتاح قد مت ابلفعل مراعاايلمبىن أرابد بوكش احل يط اجلارينيحتلهتام يف  تويربط  .لتخط اكان جزءا من ا

يعهذا  سأةل تو سـاألمر  ثاين ايل الهبو احلمب يني األول وا ل وحتويل الطابقني األر شحن ماكنوض ـي أن  .احلايلل ا بد هيومن ا ل
هزيات اليت خطط  يع الاقرتاحات اخلاصة اب تايل يف  بىن اجلديد، واب يؤثر يف هبو ا لتجرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  مج ل مل سـ م

                                                           

 . يف املرفق األول2008 نومفرب 11 املؤرخة يف  WO/PBC/13/6(a)ثانظر الويقة 8
ساابت27 و 26الفقراتن  9  8032.944.00330.02 اخلاريج رمق حل من تقرير مراجع ا
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بىن أرابد بوكش مها يف  مجيع دلمج   مثة خططاييد قاعة املؤمترات اجلديدة، فإنتش ويف حال موافقة ادلول األعضاء عىل .10ل
يف املربطة هب تاك هزيات وا تهذه ا ل ل بعضلتج ها ا لا يف  ناء ، بعض  جتهزي قاعة الاجامتعات يف الطابق األريض األولسـتثاب

شحنماكنو  . ل ا

ثالثانظر(ملبىن اجلديد اخلاص ابالغالف املايل املعدل  ثاين وا ل املرفقني ا  )ل

متد الغالف   ملعاملايل ا

سمرب  .35 ته املقدمة خالل مراجعيت 2008يوافقت ادلول األعضاء يف د صيغ عىل الغالف املايل املعدل يف 
بة للرسوم، فإن . للحساابت األخرية يه اب تعديالت اليت جاءت  سـوعىل الرمغ من ا لنل يف الزبونف تلف معومالتاك وقد  .خت مل 

بلغ  يون فرن7.886ممت نقل  متد من خانة مل  ملعك سورسي ا يف الزبون"ي ية "إىل خانة" لتاك ية إضا فمزيا  ، مبا أن متويل"ن
يف ي تاك لهذه ا يار القرض ل يون فرنك سورسي16مببلغ خدخل مضن  ي  بلغ مدخالت . مل يري عىل إجاميل  مومل حيدث أي  تغ

ناء وال" يف ا بتاك بالغ قدره " زبونلل يون فرنك سورسي145.7لوا ي   . مل

بحت  .36 بالغ قدرها صوأ ية وا ية اإلضا ية من اآلن فصاعدا جزءا من املزيا ية اإلضا تدابري األ يف ا لتاك ن ن ل فل ف يون 16م مل 
بلغ  .يفرنك سورسي ية تقدر اآلن  ية اإلضا تدابري األ يف ا مبومبا أن تاك ن ل فل يون فرنك سورسي، فإهن4.456م ي   ارتفعت امل

يل يون فرنك سورسي  بقلإىل أقل من  ي بلغ تضمو .مل ية أيضا  منت املزيا ية خاصة 16ن بالغ إضا يون فرنك سورسي  ف  مك ي مل
تلكفة قدرها )25 الفقرة انظر (مبركز املعلومات بىن اجلديد  هزي الطابق األريض الرابع يف ا ب، و مل يون فرنك 2.524جت مل 

توايل1.132 و ،يسورسي يون عىل ا ل  متد، إضافة إىل هذه الزايد .مل بلغ الغالف املايل ا ملعو يون 151.7ات، ما قدره ي مل 
بلغ  .يفرنك سورسي رش سوى إىل  سابق مل  موعىل الرمغ من أن تقريري ا ي يون فرنك سورسي، إال 157.1ل ي  أنين ذكرت مل

بلغ  يكون من الرضوري إضافة  مأنه  هزيات3.7سـ متويل  يون فرنك سورسي  جت  ل ي  والطابق األريض  مركز املعلوماتمل
ثاين وانظر(الرابع  ثالث ل املرفقني ا بالغ "لا ية منملا  ").نخارج املزيا

 )2009تقديرات (الغالف املايل املعدل 

نظر  .37 بلغ الاب ملُإىل ا يون فرنك سورسي3.3(لنسـبة فائدة القرض  دَجسـتمل ي  يف اإلدارية مبا فهيا راتب )مل تاك ل، وا ل
شار  يون فرنك سورسي1.6(ملستا ي  يادة )مل يف ا لق، ورسوم وتاك يون2.6(ل ، فإن تقديرات الغالف )ي فرنك سورسيمل 

بلغ  بىن اجلديد  تاملايل املعدل  بلغ 169.2للم يون فرنك سورسي، مقارنة  مب  ي سابق167.9مل يون ا ل   . مل

 )تقديرات(الغالف املايل اإلجاميل 

يون فرنك سورسي بعد رشاء بقعة184.4يبلغ الغالف املايل اإلجاميل يف الوقت الراهن  .38 ي  بلغ ضية أرمل  13.5مب 
بلغ  ميون فرنك سورسي، ورصف  ي يون عىل 1.7مل سابقةمل   . ملرسوم ا

متويل  ثالثانظر(لمصادر ا  )ل املرفق ا

رشوع  .39 ملسم مصادر متويل ا بو، وقرض طلب إىل احتاد إىلتنق ية للو يا ية العادية، واألموال الا ُ املزيا ي ط ت حن
ناء َّوُومت .املصارف يف ا بل تاك يون فرنك سورسي117.7(لل ي  يف الزبونو) مل يون فرنك سورسي28 (لتاك ي  ، الذلين مل )مل

تجاري  ساابت األخرية، من القرض ا نذ مراجعيت ا يري  ليطرأ علهيام أي  حل يون فرنك سورسي114(متغ ي   مببلغ قدره) مل
بلغ قدره 113.58 يون فرنك سورسي، وكذا  م  ي ية12.634مل بة للمزيا يون فرنك سورسي اب ن  سـ ي بلغ لنمل م العادية، و 
يون فرنك سورسي 19.528 ي  يا مل يدا  متبقر يةص يا طمن األموال الا  . حت

                                                           

ساابت اخلاريج رمق 30 إىل 28انظر الفقرات من  10 بىن أرابد بوكش8032.944.00330.02حل من تقرير مراجع ا  .م واملرفق اخلامس، 
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هر  .40 تالفات اليت  تظوترجع الا سابق إىل عند خ بلغني، اذلي تعديل لالمقارنة األرقام الواردة يف تقريري ا مطرأ عىل 
 :أي

يون فرنك سورسي 0.42مبلغ  - ي  ثل الفرق بني امل بالغ قدره للقرض امياذلي  يون 114لتجاري ا مل 
بلغ املرصوف ويفرنك سورسي  يون فرنك سورسي113.58قدره ملوا ي   . مل

ساب و - بلغ 0.461مبلغ حتا يون فرنك سورسي من ا مل  ي متد مل يون فرنك 12.634وقدره ملعا مل 
ية العادية عوضُواذلي أخذ  2007يسورسي يف هناية عام  بلغ  أخذه مننمن املزيا يون 13.095م  مل 

تني ُاذلي أدخل يرنك سورسي ف ية لفرتة ا لسـنيف تقرير اإلدارة املا  اجلدول انظر (2007/ 2006ل
ية مبا  ).13 يا بلغ املأخوذ من األموال الا يجة ذكل، فإن هذه األرقام زادت يف جحم ا طو ت حمل قدره نت

يون فرنك سورسي، 0.881 ي  بمل بلغ 19.528لغ مأي  يون فرنك سورسي عوض  م  ي  18.647مل
 . يفرنك سورسيمليون 

بو ُتمولو .41 شار الو يادة وراتب  تجاري وكذا رسوم ا يالفوائد املرتبة عن القرض ا ت ل مست ية العادية لق  .نأيضا من املزيا
بلغ  بو حسب  موجتدر اإلشارة إىل أن الو بالغ قدره 50ي يون فرنك سورسي من القرض ا ل  ي يون فرنك سورسي 114مل ي  مل

سم2009يف مارس  هر عام اكن خمطط. 2008رب ي، عوض د ثالثة أ يل املوعد الهنايئ  شويف ما عدا تأ  هل أصال، فإن ابج
ته  تفادت مع ذكل من معدل أقل بلغت  بو ا نسبالو سـ تايل  .اكن خمططا هلعام  يف املائة 1.5ي نرصان يقلصان اب لوهذان ا لع

ت ُبلغ الفوائد اذلي ا ع ية م يون فرنك سورسي6.9وقدره نمد يف املزيا ي  سلمي وإ .مل مترت هذه الظروف حىت اترخي  تذا ما ا سـ
مثة أمل أن يمت ت بىن،  فا بلغ مل يون فرنك سورسي3.6موفري  ي  تدفقات وعىل املقابل، وعىل أساس آخر  .مل لإسقاطات ا

نقدية سب املراقبلا شار ، فإن حب  يادة وراتب ا ملستحتديث رسوم ا يون فرنك 0.31إىل أن مثة زايدة قدرها يشريان لق مل 
يف يسورسي  تنيليف تاك  . ظيفهاتني الو

ها يف  .42 سمرب 12عوصدقت ادلول األعضاء يف اجامت بلغ خصم عىل 2008ي د يون فرنك سورسي من 20م  ي  مل
بلغ  ية  ية  بو، وذكل  ية للو يا ماألموال الا تغط بغ ي ط يون فرنك سورسي19.528حت ي   . 11مل

بلغ  .43 تجاري  تضمن عقد القرض ا مبو ل يو114ي يار 2008ربم يف فرباير ُ املين فرنك سورسيمل  بلغ زايدة خ  ملهذا ا
رشوط مبا قدره مضن  يون فرنك س16لنفس ا َّفعلت وقد  ؛يورسيمل  يار اذلي يظل َ بو هذا ا خلالو صاحلا حىت الانهتاء ي

ناء  سمرب بعد أن وافقت لبمن ا  : متويلعىل  2008يادلول األعضاء يف د

نرثايت والط"خمصصات  - يون فرنك سورسي7.886" (وارئلا ي   ،)مل

رشوع اخلاصة  - يون فرنك سورسي2.524 (مبركز املعلوماتملوتعديالت ا ي   ،)مل

بىن اجلديد مكخزن  - هزي الطابق األريض الرابع  للمو يون فرنك سورسي1.132(جت ي   ،)مل

بىن اجلديد  - ية  ية اإلضا تدابري األ للموا ن فل يون فرنك سورسي4.456(م ي   ).مل

بالغ قدره جلوقررت  .44 ناء متويل الفائض ا لنة ا بىن 0.658لب هزي الطابق األريض الرابع  يون فرنك سورسي  للم  ي لتجمل
نرثايت والطورائ"اجلديد مكخزن عرب خمصصات   ".لا

                                                           

بو ادلول األعضاء إىل  11 يتذكري، دعت الويقة اليت أعدهتا أمانة الو ث بلغ مؤقت قدره "لل يص  تفكري يف إماكية  ما ختص ن ييون فرنك سورسي من  15ل مل
بىن اجلديد مقدما يف ا ملأجل دفع تاك تقرير رمق 13انظر الفقرة ". ل   . WO/PBC/11/10ث من الويقة 21 والفقرة 8032.944.00330.02ل من ا
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رشوع: 2الرمس  .45  ملمتويل تعديالت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغالف املايل

ية تدابري األ نا  مل

ية ية اإلضا فاملزيا  ن

 جتهزي اخملزن

 جتهزي الطابق األريض

 يفرنك سورسي

 خمصصات

نرثايت والطورائ"  "لا

 

سمرب ي .46 يه ادلول األعضاء يف د يتضمن الغالف املايل اذلي صدقت  نود 2008عل يهنا (ب عدة  حخضعت 
تعديالت ية اخملصصة  رشوع مضن األحاكم اإلضا للتعديالت عىل ا مل بلغ ) فل يون فرنك سورسي مل1.026مأي  ي  ز ركمل

بلغ املعلومات بلغ 0.326م، و هزي الطابق األريض الرابع، و يون فرنك سورسي  م  لتج ي هزي 0.4مل يون فرنك سورسي  لتج  ي مل
بلغ  ية 2.5مالطابق األريض الرابع، و ية اإلضا تدابري األ يف ا ية تاك يون فرنك سورسي  ف  ن ل ل تغط ي ممل كام  ).دمع الواهجات(ل

بلغ  مخصص  يون فرنك سورسي للرسوم 0.5ُ ي  تعديالتمل لاملرتبة عن ا بىن  .ت هزيات الطابق األريض  ناء  للمواب جت سـتث
هزيات خاصة ب تكون من  جتاجلديد اليت  برية مقارنة مبا خحتياجات ، فإن الااتقاعات الاجامتعت ُزادت زايدة  طط هل يف ك

رشوع املعدل يف عام   . 2005ملا

نرثايت والطو"وعىل الرمغ من أن إدخال خمصصات  .47 نع القرار، إال أنه " ارئلا ية  يال بد أن يهنض  ص عني عىل تبعمل
تخدامه تعريف ا ناء الالزتام الزتاما صارما  سـنة ا ب ب ية ُقد أرشتف .12لجل ف يف تقرير سابق إىل أن هذه اخملصصات لن تكون اك

يه ادلول ياجات اليت ال تدخل مضن الغالف املايل اذلي وافقت  ية الا علبأي حال من األحوال  ت حتغط يتعني و . األعضاءل

                                                           

ية رمق  12 تو صانظر ا تقرير رمق 4ل  .7073.944.00330.02ل من ا
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تخدام هذه اخملصصات إضافة إىل ذكل حرص  ية والطارئةيف سـا نا ئمتويل تكل املرصوفات الا يل هذه  .13سـتث تفعمث إن 
تلكفة قدرها  هزي الطابق األريض الرابع  متويل  باخملصصات  جت يون فرنك سورسي، وكذا0.658ل ي  تفادة  مل بة يف الا سـالر غ

ية قدرها  بالغ إضا فمن  يون0.36م ية مل  ية اإلضا تدابري األ متويل ا ف فرنك سورسي  ن ل مي يون فرنك سورسي 0.26مبلغ (ل ي  مل
بلغ  مركز املعلوماتلمتويل بىن اجلديد0.1م و شاميل الغريب  تدابري دمع اجلدار ا يون فرنك سورسي  للم  ل ل ي بان  )مل يسـتجيال 

بارشة ييت  متو ص  .ل

رشوع هذه قد حصلت  .48 نفصل  إىل إضافةملومبا أن تعديالت ا ية هبدف مذكل عىل متويل  شفا فالالزتام بطابع ا ل
يع الرسوم املرتبة عن هذه األشغال إىل الغالف  يل  ناسب تر بىن اجلديد، فإنه من غري ا رشوع ا سم به  تاذلي  مج مل مل م حت ي

بىن اجلديد رشوع ا متد  ملاملايل ا مل نظر إىل تقدم األشغال، فإن من املؤكد أن الوقت مل حي .ملع ِواب يل املرصوفات  ْنل لتفعبعد 
نرثايت والطورائ"من خمصصات  يطابق "لا ية، األمر اذلي  ية جتاوزات املزيا سـ، دون اجملازفة بعدم القدرة عىل  ن تغط

تعريف اذلي أ بط ا ُاب ل تخدام هذلض ياطيسـعطي ال  .حتا الا

ية  تو صا ناءتكفل ت :2ل بنة ا تخدام خمصصات  بأن يكون لجل نرثايت والطوارئ"سـا تعريف الوارد يف تقريري لل مطابقا" لا
سابق  .لا

سةُقسمت للتذكري،  .49 نا يف ا فتاك مل ية العادية  عىلل يون فرنك سورسي1.55(ن املزيا ي  ية حتواألموال الا) مل طيا
يون فرنك سورسي0.143( ي  ت ،)مل ُوا ية سـ بقعة األر متويل رشاء ا ضخدم هذا املصدر األخري  ل يون فرنك 13.5(ل مل 

 ).يسورسي

سابق و .50 باين أيضا لأرشت يف تقريري ا تامثر املرصود دلمع ا ملإىل أن الا ية س تقديرات لاحلا سب إحدى ا لبلغ  حب سي
يون فرنك سورسي9.3 ي  سمرب  .14مل بلغ َ، وافق2008يويف د تعزيز 7.6مت ادلول األعضاء عىل  يون فرنك سورسي  ل  ي مل

بو  باين الو سالمة يف  ياألمن وا يةمل ب .لاحلا لوسامه ا بلغ قدره ي يف  تاك يف يف هذه ا مبدل ا ل ل يون فرنك سورسي2ملض ي   .مل

ناء وافقت يف أبريل  .51 نة ا بوجتدر اإلشارة إىل أن  رشوع معايري2009لجل تحدة األمم م عىل تضمني  يا ملا  لألمن نادل

بىن اجلديد و نظمة واذلي بدأ العمل به يف ا ييل املعمول به يف ا ملا مل تصاصات يق لتشغ جلا تصاصات الفريق خ ناء وا خنة ا لب
باين  .ادلاخيل بق هذه املوافقة عىل ا ملو ية، تنط رشوعات اجلديدة أيضاتنطبق ولاحلا مليعة احلال عىل ا ومع ذكل، فإن  .بطب

سالمة تنسـيق قسم ية وأبعادواألمن ال يزال  لا يات األ سؤو نيضطلع اب ل يةهاممل  .معا ل املا

سمرب ووافقت ادلول األعضاء أيض .52 يون فرنك سورسي من األموال 4.2قدره مبلغ  عىل خصم 2008يا يف د ي  مل
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة بو هبدف إعداد ملف معامري وتقين اكمل  ية للو يا ملالا ي ط  إىل ادلول ُ عىل أن يقدم امللفحت

مترباألعضاء  شأنهل 2009 سبيف  يه واختاذ قرار  بنظر  َّتمول سـو. فل ناء اليتُ يون فرنك 60 تقدر حبوايل لبأشغال ا مل 
بو ية للو يا سحب مايل من األموال الا يسورسي  ط ت ب يون فرنك سورسي25( حي ي   ومن قرض جتاري أو مصادر متويل ،)مل

متويل  .لأخرى، وذكل هبدف احلفاظ عىل توازن يف مصادر ا

 املرصوفات

يف اليت تقررت يف  .53 تاك بة ا لشري مرا ل  اذلي 2009 ومايو 2008نعات بني يويو ودف امل إىل جحم2009 مايو 31قت
يون فرنك سورسي34.1يبلغ  ي  بلغ 2009 مايو 31ف حىت ُومعوما، رص .مل بلغ 75.2م  يون فرنك سورسي من  م  ي مل

تارخي، قدره  نادا إىل الغالف املايل املعدل يف نفس ا لإجاميل، ا يون فرنك سورسي169.2ست ي  يتضمن هذا ال ، ومل
بقاإلجاميل  بلغ إضايف قدره لرشاء ا سة واملرصوفات املفقودة، أي  نا يف ا ية، وتاك معة األر ف مل ل يون فرنك 25.8ض مل 
ُو .يسورسي بالغ املدفوعة يف آخر مايو ت ملهر مقارنة بني ا يون فرنك سورسي57.2(ظ ي  قد املربم مع املقاول العام َوالع) مل

                                                           

تقرير رمق 46انظر الفقرة  13  .7073.944.00330.02ل من ا
تقرير رمق 13 و12 الفقرتني انظر 14  8032.944.00330.02ل من ا
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يون فرنك سورسي117.7( ي  يات ابلفعل املائة من األشغال انهتت  يف50أن ) مل احلفر واألشغال بعمل، ويه أساسا 
ية  . لهيلكا

 قاعة املؤمترات

بالغ قدرها وال يغطي إجاميل املرصوفات اخلاصة بقاعة املؤمترات اجلديدة  .54 يون فرنك سورسي سوى 0.748لا ي  مل
رشوع ادلراسات األوية لالرسوم املرتبة عن  م  . ت

ية تاكيف اإلجام بة ا لإدارة مرا ل ل  ق

نوحةملا توافرة ا ملمبالغ ا  مل

سق الفريق ادلاخيل .55 ييل إىل  منطلب ز يف، حتديد،م تاك بة ا ته ملرا ل مضن أ ل قشط توافرة يف الغالف املايل  ن بالغ ا ملا مل
رشوع2008املعدل لعام  تقدم اذلي جسهل ا نوحة وا رشوعات ا مل، مع مراعاة ا ل ملم بلغا قدره  .مل يط علام بأن  موذلكل، فقد أ ح

توافر يف الغالف املايل يف 0.845 يون فرنك سورسي  م  ي بلغ . 2009 مايو 31مل يون فرنك سورسي 0.450مويرجع  ي  مل
ية  نا عإىل خمصصات رسوم توفري اخلدمات ا يف ) سـيغ(لص نة  نملد بىن من جي هرابيئ اليت مل تعد رضورية يف ا يار ا ملا لكت ل

بلغ ناء  يص ا يف رسوم تر يف تاك نة  مباجلديد، ورد مد ب ل ن لي خ يون فرنك سورسي0.21 قدره ج ي  بلغ  .مل بغي إضافة  مو ين
بلغ 0.845 يون فرنك سورسي إىل  م  ي بلغ 0.628مل نوحة، أي  يون فرنك سورسي اذلي يوافق الرسوم غري ا م  ملم ي مل

يون فرنك سورسي1.473إجاميل قدره  ي    .مل

ندس ايُومن اخملطط أن  .56 يف طلب ا ية تاك بلغ  هتخدم هذا ا ل تغط مل ملسـ تخدم ل شب ا تعديل نوع ا سـملعامري  خل ملب
ساحةلتقسـمي بالم  ناء يف مايو . سـتق هبو الا نة ا بوقد وافقت  تلكفة قدرها 2009لجل يون فرنك 0.1ب عىل هذا الطلب  مل 

يمت . يسورسي ثل،  سواب ساوي اليت قخصممل تعادة جذع أجشار األرز األسود ا يف ا ُ تاك من سـ  فرنك 3.915(طعت لل
يف نوع ا)يسورسي تعددة األغراض يف الطابق األريض تكي، و يوامئ القاعات ا مللزجاج  ، )ي فرنك سورسي30.000(ل

يح الطوارئ  شأن مصا ية  تلف ادلراسات اإلضا بو ب بىن ) ي فرنك سورسي10.000(فخم ية  نا يح ا للمواملصا ع لص  24.350(ب
توافرة) يفرنك سورسي بالغ ا ملمن ا بلغ  .مل بقي  يد ا يوبعا ذلكل، فإن الر ت ص ناسب  .ييون فرنك سورسيمل 1.317ملت ملومن ا

تظام إ يف واإلشارة اب تاك بة ا توافر يف مرا بلغ ا نبال إبراز هذا ا ل ل مل قمل تمسـتق ُىل األشغال وكذا الرسوم اليت  بلغخصمسـ  . مل من ا

سق الفريق ادلاخيل إىل حت .57 ندس املعامري ووالكمنومعد  ب .هئملهديث رسوم ا تحديث أن مثة  هر هذا ا موقد أ لغا لظ
يون فرنك سورسي0.235متوافرا قدره  ي  بلغ يف زايدة جحم كام .مل رشوع"مل سامه هذا ا يد أنه مت ".ملرسوم تعديالت ا ب 

يط عرب نفس امل ية اليت ال تل دخللتخطا ُمتويل رسوم األشغال اإلضا بىن اجلديد، أي كام ًعد جزءف للما من الغالف املايل 
يه لبقت اإلشارة إ يون فرنك سورسي0.659 (مركز املعلومات :سـ ي  هزي الطابق األريض الرابع مك) مل  0.214 (خزنجتو

هزي قاعات ا) ين فرنك سورسيمليو لو يون فرنك سورسي0.08(س يف الطابق األريض تدريجت ي    ).2 الرمس انظر) (مل

يف مع ت .58 تاك بة ا ناسق مرا لوبغرض احلفاظ عىل  ل رشوع، وبقدر ما مت من حتديث لرقدمقت ندس املعامري مل ا ملهسوم ا
يادة شار وا يف اإلدارية املرتبة عن رسوم ا تاك تة وا سه مع الفوائد املؤ ناسب معل اليشء  لقوالوالكء، فإنه من ا تق ت ل ل نف  .ملسمل

ية  تو صا ت :3ل تأكد من أن ا توافرة وا بالغ ا يع ا يف إىل  تاك بة ا سـبغي اإلشارة يف مرا ل مل مل مج ل ل ق تعريف ين تطابق مع ا لخداهما  ي
تعني أيضا.الوارد بالغ تويقا اكمالللك طلب ث تويق ي و ثهذه ا  . مل

 اخلامتة

سمرب  متويل عىل ا 2008يموافقة ادلول األعضاء يف د بىن اجلديد وكذا ا رشوع ا للغالف املايل املعدل  مل متد بعد مل مل ُغري ا ملع
ناءتسمح  نة ا سب، بل عززت أيضا سلطات  رشوع  ية  بتقومي احلاةل املا جل حف للم ل نة ن فصاعدا، ومن اآل .لب متكل للجفإن ا

نرثايت والطوارئ"من خالل خمصصات  ية أوسع " لا تقال ُا ت ل تقدم سـ ية اختاذ القرارات، وهو أمر أسايس  ها  لرس  معل لي
رشوع رشوعيَوعالوة عىل ذكل،  .ملا ناسب وسمح بإدارة فعاةل  رشوع  يلكي  نظمي ا للمهر أن ا ي للم ه مت لظ بغي  .ل ينومع ذكل 
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تأكد أيضا من أن ا ملا رشوع ول ية  بة املا سق الفريق ادلاخيل ذات الصةل ابملرا للمهام اليت يضطلع هبا  ل قن يق مع كذا م لتنسـا
بو  يك أن حىت انهتاء األشغالستسـمتر يأمانة الو ناء ه، ان بنة ا توى خماطر عال يف هذا الصددحافظت لجل  . مسـعىل 

بىن اجلديد قد رص ُوعىل الرمغ من أن نصف احلجم املايل  بارشة ف حىت اآلللم تأثري  من دون ا بغي يف ل يناخملصصات، إال أنه 
تخدام هذه اخملصصات ند ا يطة واحلذر  سـاختاذ ا ع سات األخرية  .حل متل أن ترتتب عن األشغال اخلاصة اب للمومن ا حمل

يذها ند  يدا  ية أكرث  ية، ويه  هزيات ادلا نفوا تعق تتج عل معل بات أكرب عىل هذه اخملصصاتخل بغي ب؛ل، مطا أي ين علام أنه ال 
ياجات اليت ال ت متويل الا تخدام هذه اخملصصات  ُحال من األحوال ا ت حسـ يه ًعد جزءل علا من الغالف املايل اذلي وافقت 

ية يتعني و .ادلول األعضاء تخدام هذه اخملصصات  سابقة ا تغطإضافة إىل ذكل وكام أرشت إىل ذكل يف تقاريري ا سـ لل
ية والطارئة ال غري نا ئاملرصوفات الا ندما توضع خمصصات وهذا الا .سـتث تخدام اخملصص عادة  عتخدام أيضا هو الا سـ سـ

يل رهن ا متدتمع توافق ي، وهو إلشارةلقبمن هذا ا يادة واذلي ا ته ا تعريف اذلي أ ُا ع لق عط وأخريا، فإن  .ه يف تقاريريل
ية اتمة لإلدا توافرة هو القادر وحده عىل ضامن شفا تخدام اخملصصات ا فالالزتام هبذا الاساق يف ا مل سـ رشوعت ية  للمرة املا  . ل

يع(  )قتو

 غروتري. ك

تب سورسي الفدرايل ملكمدير ا يا ساابت ملراجعة ل  حلا

ساابت اخلاريج(  ) حلمراجع ا

 

 الواثئق املقدمة .1 :املرفقات

رشوع .2  للمالغالف املايل 

متويل مصادر .3  لا

رشوع املعدل .4 ملتجدات ا  مسـ
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 1.9045.944.00330.02 رمق -املرفق األول 

بوالواثئ  :يق املقدمة إىل الو

 2009ل يويو 1ن يويو و22 و 17 و 9

سخة  .1 بو، ا بىن اجلديد للو رشوع ا نثاق  ي مل م لي  .2009 مارس 2 املؤرخة يف 08م

ناء بنة ا لجل
 

ناء مبا يف .2 نة ا بتقارير  ناء ذكللجل نة ا يادة املقدم إىل  ب تقرير ا لجل  :لق

تقرير رمق  -  2008ن يويو 23 املؤرخ يف 6لا

تقرير رمق -  2008ل يويو 17 املؤرخ يف 7 لا

تقرير رمق  - مترب 8 املؤرخ يف 8لا  2008سب 

تقرير رمق  - توبر 27 املؤرخ يف 9لا  2008ك أ

تقرير رمق  - توبر 29 املؤرخ يف 10لا  .2008ك أ

تقرير رمق  -  2008 نومفرب 25 املؤرخ يف 11لا

تقرير رمق  - سمرب 19 املؤرخ يف 12لا يه مذكرة قرارات 2008ي د سمرب 23مؤرخة يف (ط و ي د
2008.( 

تقرير رمق  - ناير 20 املؤرخ يف 1لا يه مذكرة قرارات 2009ي  ناير 23مؤرخة يف (ط و  ).2009ي 

تقرير رمق  - يه مذكرة قرارات 2009 فرباير 27 و 20 املؤرخ يف 2لا  فرباير 20مؤرخة يف (ط و
2009.( 

تقرير رمق  - يه مذكرة قرارات 2009 مارس 11 املؤرخ يف 3لا  ).2009رس  ما11مؤرخة يف (ط و

تقرير رمق  - يه مذكرة قرارات 2009 أبريل 7 املؤرخ يف 4لا  ).2009 أبريل 9مؤرخة يف (ط و

تقرير رمق  - يه مذكرة قرارات 2009 أبريل 23 املؤرخ يف 5لا  ).2009 أبريل 27مؤرخة يف (ط و

تقرير رمق  - سمرب 15 املؤرخ يف 6لا يه مذكرة قرارات 2009ي د  ).2009 مايو 18مؤرخة يف (ط و

يد اإلعداد غري أن2009ن يويو 3 املؤرخ يف 7تقرير رمق لا - لقرارات  مذكرة اه مت تقدميق ال يزال 
 . 2009ن يويو 8املؤرخة يف 

يق تد قنة ا ل  جل

يق املعقود .3 تد نة ا بىن اجلديد إىل ادلورة العارشة  شأن ا تقرير ادلوري  ناء ا نة ا ققدمت  ل للج مل ب ل ب  6 يف الفرتة من ةلجل
توبر 9 إىل  ).WO/AC/10  (2008ك أ

يق املعقود .4 تد نة ا رشة  بىن اجلديد إىل ادلورة احلادية  شأن ا تقرير ادلوري  ناء ا نة ا ققدمت  ل للج ع مل ب ل ب  يف الفرتة ةلجل
سمرب 4 إىل 1من   ).WO/AC/11 ( 2008ي د

يق املعق .5 تد نة ا رشة  ية  ثا بىن اجلديد إىل ادلورة ا شأن ا تقرير ادلوري  ناء ا نة ا ققدمت  ل للج ع ن ل مل ب ل ب ود يف الفرتة لجل
سمرب 26 إىل 23 من  ).WO/AC/12 ( 2009ي د
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ية "مبا يف ذكل  بة األداء من خالل مؤرشات األداء األسا يذ ومرا سـنظمي واجلدول الزمين لالجامتع املعين بإدارة ا قت لتنف
ساابت اخلاريج إىل اإلنلكزيية 2وترمجة املرفق  توبر (حل من تقرير مراجع ا  )". 2008كأ

نة ا .6 لقدمت  يق املعقودة يف الفرتة جل تد نة ا رشة  ثة  ثا بىن اجلديد إىل ادلورة ا شأن ا تقرير ادلوري  قناء ا ل للج ع ل ل مل ب ل ب
نقدية"مبا يف ذكل ).WO/AC/13 ( 2009ن يويو 11 إىل 8 من تدفقات ا لإسقاطات ا بىن ل رشوع ا مل طوال فرتة  م

 )".2012-1998(اجلديد 

يق من  .7 تد نة ا قتقرير  ل سمرب 4 إىل 1جل  ).WO/AC/11/2 (2008ي د

يق من  .8 تد نة ا قتقرير  ل سمرب 26 إىل 23جل  ).WO/AC/12/2 (2008ي د

ية ننة الربانمج واملزيا  جل

رشة خالل الفرتة من  .9 ثالث  ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا عتقرير  ل ن سمرب 11 إىل 10جل شأن تقدم 2008ي د ب 
بو  بىن اجلديد أعدته أمانة الو يرشوع ا مل  .)WO/PBC/13/5(م

رشة خالل الفرتة من  .10 ثالث  ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا عتقرير  ل ن سمرب 11 إىل 10جل شأن اقرتاح 2008ي د ب 
بو القامئة  باين الو سالمة يف  يدمع معايري األمن وا  ).WO/PBC/13/6(a)(مل

ت .11 متويل املوحدين وا ية وا سـاملزيا ملن بىن اجلديد جدينل رشوع ا مل   ).WO/PBC/13/6(b(مل

 ).WO/PBC/13/6(c(اقرتاح قاعة مؤمترات جديدة  .12

بىن اجلديد .13 ملرشوع ا بىن اإلداري اجلديد وخمزن إضايف " :م يد ا رشوع  يق املؤقت  تد ملا مل يل يق –تشق تابعة تد ق  م
2007) "WO/PBC/13/8.(  

ية املؤرخ يف  .14 نة الربانمج واملزيا نتقرير  سمرب 11 و 10جل  17 و15 ت، الفقرا)WO/PBC/13/10 (2008ي د
 . 142 إىل 130 ومن 129 إىل 119 ومن 107 و104و

ية املعقودة خالل الفرتة من  .15 نة الربانمج واملزيا ية  نتقرير ادلورة غري الر للج تقدم 2009ل يويو 22 إىل 20مس ية  ب ا ملعن
ناء اجلديدة  برشوعات ا  ). WO/PBC/IM/1/09/5(لم

ية العامة للوبو يا  مجلع

ية العام .16 ثالثني مجلعتقرير ا سادسة وا لة يف دورهتا ا رشة(ل ثامن  ية ا نا عادلورة الا ل ئ  إىل 22خالل الفرتة من ) سـتث
مترب 30 بوأبش) WO/GA/36/6 (2008سب  بىن اجلديد أعدته أمانة الو رشوع ا ين تقدم  مل  . م

 مجعية ادلول األعضاء

سةل .16 سادسة الاجامتعات سلتقرير  سمرب 12واألربعني يف  لا بىن اجلديد أعدته األمانة ب املرحيل 2008ي د ملشأن ا
)A/46/5.( 

سةل .17 ية  سلمزيا سادسة الاجامتعات ن سمرب 12األربعني يف و لا س2008ي د بىن جدةمل ا رشوع ا مل واملوحدة ومتويل  م
 ).A/46/6(b)( األمانة ااجلديد أعدهت

سةل .18 سادسة الاجامتعات سلتقرير  سمرب 12واألربعني يف  لا شأن ا2008ي د تقرتاح يربط بقاعة املؤمترات ب املرحيل 
 )).A/46/6(c(اجلديدة أعدته األمانة 
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ساابت اخلاريج .19 سادسة الاجامتعات لسلسةل حلتقرير مراجع ا سمرب 12واألربعني يف  لا مرشوع   :2008ي د
بىن اجلديد بىن اإلداري اجلديد وخمزن إضايف " :ملا يد ا رشوع  يق املؤقت  تد ملا مل يل يق –تشق تابعة تد ق   "2007م

)A/46/7.( 

سةل .20 سادسة الاجامتعات سلتقرير  سمرب 12واألربعني يف  لا يات 2008ي د  ).A/46/12(مجلع العام أعدته ا

 دراسة اخملاطر

بو .21 يتجدات دراسة اخملاطر للو  :مسـ

تجدات رمق   .2008ل يويو 31 املؤرخة يف 10ملسـا

تجدات رمق  سطس 31 املؤرخة يف 11ملسـا  .2008غ أ

تجدات رمق  مترب 31 املؤرخة يف 12ملسـا  .2008سب 

تجدات رمق  ناير 31 املؤرخة يف 14ملسـا  .2009ي 

تجدات رمق   .2009 فرباير 28 املؤرخة يف 15ملسـا

تجدات رمق   .2009 مارس 31 املؤرخة يف 16ملسـا

تقرير رمق   .2009 أبريل 30 املؤرخ يف 17لا

يادة .22 يل خماطر ا لقتجدات  حتل  :مسـ

 .2008ن يويو 30مسـتجدات 

 ،2008ل يويو 31جدات مسـت

سطس 31مسـتجدات   ،2008غ أ

مترب 30مسـتجدات   ،2008سب 

توبر 31مسـتجدات   ،2008ك أ

 ،2008 نومفرب 30مسـتجدات 

ناير 31مسـتجدات   ،2009ي 

 ،2009 فرباير 28مسـتجدات 

 ،2009 مارس 31مسـتجدات 

  .2009  أبريل30مسـتجدات 

 



OMPI - NOUVELLE CONSTRUCTION et NOUVELLE SALLE DE CONFEREN CES ANNEXE 2
TABLEAU BUDGET ET COUTS REVISES

Date: 17.08.2009

CFC DESCRIPTION

Enveloppe 
financière 

révisée
2008

Enveloppe 
financière 

APPROUVEE

Enveloppe 
financière 

révisée
2009

Montants 
payés
 2008

Montants 
payés 
2009

Enveloppe 
financière 

APPROUVEE

Montants 
payés 
2009

Date contrôle des coûts OMPI 24.01.2008 31.12.2008

Contrôle des coûts OMPI mis à jour le 14.07.2008 05.06.2009

Situation des paiements OMPI au 30.06.2008 31.05.2009 31.05.2009

Date du rapport d'audit 30.07 2008 17.08.2009

Approbation des Etats membres 12.12.2008 12.12.2008

COUTS DE CONSTRUCTION (CFC 1 à 5) 26'993'540 57'295'612

Coûts de construction travaux préparatoires 1'228'988 1'228'988 1'228'988 1'228'988

Coûts de construction bâtiment 108'344'545 108'344'545 108'344'545 25'764'552

Complément budget pour façades inclus inclus inclus

Renchérissement 2003 -2009 inclus inclus inclus

Mesures de sécurité additionnelles- Renforcement des façades 2'500'000 2'500'000 2'500'000

Permis de construire sup.: Police du feu, exigence sup. 154'805 154'805 154'805

Total intermédiaire coûts de construction bâtiment 110'999'350 110'999'350 110'999'350

Garanties financières supl.(bid bond) 40'000 40'000 40'000

Garanties financières supl. (performance bond) 1'000'000 1'000'000 1'000'000

Garanties financières supl. (penalties for delays) 1'000'000 1'000'000 1'000'000

Garanties financières supl. (all inclusive fixed price) 3'500'000 3'500'000 3'500'000

Total garanties financières 5'540'000 5'540'000 5'540'000

Total coûts de construction bâtiment 116'539'350 116'539'350 116'539'350

TOTAL CONSTRUCTION 117'768'338 117'768'338 117'768'338 26'993'540 57'295'612

FRAIS MAITRE D'OUVRAGE (CFC 1, 2, 3, 4,  5, 9) 27'974'305 27'974'305 27'974'305 12'257'162 15'198'743 4 '200'000 748'500

1 Travaux préparatoires 305'356 305'356 305'356 90'389 90'389

2 Bâtiment 872'000 872'000 872'000

3 Equipements d'exploitation 2'021'200 2'021'200 1'841'200

Installations électriques 1'538'200 1'538'200 1'358'200

33 Fourniture central téléphonique et terminaux 768'200 768'200 0

33 Centre informatique (sans éléments actifs) 643'000 643'000 643'000

33 Aménagement rez et 4 e  sous-sol 127'000 127'000

Aménagement 4 e  sous-sol 27'000
Aménagement rez 100'000

IP Téléphonie (budget central TT) 588'200

34 Chauffage, ventilation, air conditionné 350'000 350'000 350'000

35 Installations sanitaires 30'000 30'000 30'000

36 Aménagements intérieurs 1 103'000 103'000 103'000

4 Aménagements extérieurs 19'819 19'819 19'819 7'555 7'555

5 Frais secondaires 24'225'930 24'225'930 24'405'930 12'159'219 15'100'799

51 Autorisations, taxes 1'459'426 1'459'426 1'459'426 670'356 670'656

52 Echantillons, reproductions, maquettes 1'427'219 1'427'219 1'427'219 321'745 492'624 280'000 36'315

53 Assurances 39'470 39'470 39'470 29'400 29'400

NOUVELLE CONSTRUCTION
PROJET 

SALLE DE CONFERENCE



56 Autres frais 993'708 993'708 993'708 483'026 492'046

59 Honoraires 20'306'107 20'306'107 20'486'107 10'654'691 13'416'073

590 Honoraires 3'920'000 712'185
Architecte 9'296'000 9'296'000 9'142'223 7'032'948

Sous-traitants architecte 2'559'310 2'559'310 2'531'624 2'026'890
Ingénieurs civils 3'149'530 3'149'530 3'123'074 1'617'933

Ingénieurs électricité 1'630'800 1'630'800 1'567'897 959'649
Ingénieurs CVC 1'076'700 1'076'700 1'121'573 676'573

Ingénieur sanitaire 637'209 637'209 627'500 435'500
Honoraires géomètre 30'000 30'000 30'000

Planification circulation 26'404 26'404 26'403 26'403
Gestion déchets chantier 7'020 7'020 7'020 7'020

Analyses pins 2'500 2'500 2'500 2'500
Honoraires modifications de projet 1'346'577 1'346'577 1'762'236

Honoraires complémentaires divers 846'577 846'577 628'700
Honoraires travaux complémentaires MO 500'000 500'000

Data center 659'536 145'600
Aménagement niveau-4 214'000

Aménagements rez salles de cours 80'000
IP Téléphonie 180'000 21'000

Divers honoraires
Audit 544'057 544'057 544'057 464'057

Consultant Management externe 0 0 0

9 Ameublements 530'000 530'000 530'000

Renchérissement 2003 -2009 inclus ds positions inclus ds positions inclus ds positions

Réserve "Divers et imprévus"
7'886'260

voir dans budget 
complémentaire

voir dans budget 
complémentaire

TOTAL MAITRE D'OUVRAGE 35'860'565 27'974'305 27'974'30 5 12'257'162 15'198'743 4'200'000 748'500

TOTAL CONSTRUCTION ET MAITRE D'OUVRAGE 153'628'903 14 5'742'643 145'742'643 39'250'703 72'494'355 4'200'000 74 8'500

AUTRES FRAIS MAITRE D'OUVRAGE

580
Mesures de sécurité additionnelles

3'500'000
voir dans budget 
complémentaire

voir dans budget 
complémentaire

1 Périphérie (cloture du site) 1'500'000

2 Façades extérieures et atriums 0

Renforcement des façades
voir ds position 
coûts de 
construction

3 Equipements intérieurs 500'000

4 Honoraires mandataires 500'000

5 Divers 1'000'000

TOTAL avec SECURITE ADDITIONNELLE 157'128'903 145'742 '643 145'742'643 39'250'703 72'494'355

BUDGET COMPLEMENTAIRE

881 Provisions, réserve 16'000'000 16'000'000 5'700
Provision pour modifications pendant l'exécution 8'113'740 8'113'740

Data center (montants complémentaires) 2'524'713 2'524'713
Travaux 2'524'713 2'524'713

Honoraires mandataires prévus dans CFC 59 prévus dans CFC 59
Mesures additionnelles de sécurité 4'456'500 4'456'500

Travaux 3'713'750 3'713'750

1 Périphérie (cloture du site) 2'694'250 2'694'250



2
Renforcement des façades

voir ds position 
coûts de 

construction

voir ds position 
coûts de 

construction

3 Equipements intérieurs 1'019'500 1'019'500

4 Honoraires mandataires 742'750 742'750 5'700

5 Divers

Aménagement niveau -4 (montants complémentaires) 1'132'527 1'132'527
Travaux 1'132'527 1'132'527

Honoraires mandataires prévus dans CFC 59 prévus dans CFC 59

883 Provision pour divers et imprévus 7'886'260 7'886'260

7'227'913 7'227'913
Aménagement niveau -4 (montants complémentaires) 658'347 658'347

TOTAL avec BUDGET COMPLEMENTAIRE 157'128'903 161'742'643 161'742'643 39'250'703 72'500'055

Programme et budget 2006-2010 10'781'000 7'507'000 1'787'122 2'711'757

54
Intérêts intercalaires durant la construction (26 mois) pour un 
emprunt de 113'580'000 CHF au taux de 2.7%

54
Intérêts intercalaires durant 26 mois (2008-2009-2010) pour un 
emprunt de 113'580'000 CHF au taux de 4.5% 6'891'000 40'000 215'325
Intérêts intercalaires durant 22 mois pour un emprunt de 
113'580'000 CHF au taux de 3.0725% 3'303'000

55 Frais administratifs du Maître d'ouvrage (salaires consultants) 1'440'000 1'604'000 1'058'767 1'201'717

56 Prestations du Pilote: honoraires et frais 2'450'000 1'294'715

frais 100'000 46'465

honoraires 2'350'000 2'600'000 688'355 1'248'250

TOTAL avec PROGRAMME ET BUDGET 06-10 167'909'903 169'249'643 41'037'825 75'211'812

0 Terrain: achat parcelle (1998) 13'554'124 13'554'124 13'554'125 13'554'125

01 Acquisition terrain et frais 13'554'124 13'554'124 13'554'125

TOTAL avec TERRAIN 181'464'027 182'803'767 54'591'949 88'765'937

5 Frais de concours (1999) 1'693'788 1'693'788 1'693'789 1'693'789

50 Frais de concours 1'693'788 1'693'788 1'693'789

TOTAL avec CONCOURS 183'157'815 184'497'555 56'285'738 90'459'726

Coûts perdus liés au projet initial ( 2000-2004)) 10'584'141 10'584'141 10'584'142 10'584'142

TOTAL avec COUTS PROJET INITIAL 193'741'956 195'081'696 66'869'880 101'043'868

Montants
 déjà intégrés dans le 

budget ci-dessus 

Montants
non 

budgétés

Data center (CFC 2 et 3) 1'268'000 1'044'000

Aménagement salles de formation rez-de-chaussée et
 aménagement niveau -4 726'000

Aménagement niveau -4 2'650'000

Central téléphonique 768'200

TOTAL 2'762'200 3'694'000



31.12.2008

117,768,338

27,974,305

145,742,643

Sources of Financing

SFR 184,916 mio

SFR 21.69 mio

Available in Revised

financial envelope 31.12.2008 0.419 mio

Lost costs 10.584 mio

Construction costs

Client’s expenses

Reserve

Approved 

financial

envelope

Revised

financial

envelope

145,742,643 145,742,643

SFR 19,528 mio

SFR 13,554 mio

SFR 0.144 mio

REGULAR BUDGET

WIPO R
ESERVE

113,58 mio

ANNEX 3 Rev.

17.08.2009

2005

97,267,309

24,274,305

121,593,614

3,955,860

24.01.2008

117,768,338

27,974,305

145,742,643

7,886,260

See above

3,500,000

125,497,474 153,628,903

SFR 16 mio

(optional)

SFR 114 mio

Approved by Member States

12.12.2008 (A
/46/12)

LO
AN

Approved by Member States

12.12.2008 (A
/46/12)

Approved 

financial

envelope

Revised

financial

envelope

12.12.2008

117,768,338

27,974,305

145,742,643

7,227,913

2,524,713

4,456,500

1,790,874

7,886,260

2,524,713

4,456,500

1,132,527

157,128,903 161,742,643 161,742,643

6,891,000

1,440,000

2,450,000

10,781,000

3,303,000

1,604,000

2,600,000

7,507,000

?

167,909,903 169,249,643

13,554,124

1,693,788

183,157,815 184,497,555

Provision for Miscellaneous & Unforeseen

Data Center

Additional security measures

Fitting out basement level -4

Interest on 114 mio loan

Consultant salary

Pilot honoraria

Interest on 16 mio loan

Plot of land

Competition

13,554,124

1,693,788

1
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 m
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io

0.144 mio

(see § 38 of report no 9045)

Non-budgeted amounts as on 24.01.2008 (see § 47 of report no 8032)

Data Center

Construction basement level -4

1,044,000

2,650,000

10,584,141Lost costs



ANNEX 4 (revised)

Revised project update (budget and cost estimate)

2008 2008 2009 2009 2009

New building

Amounts 

incorporated in 

revised financial 

envelope 

Amounts

outside revised 

financial envelope

Amounts 

incorporated in 

revised financial 

envelope 

Amounts

outside revised 

financial envelope

Provision

for Miscellaneous 

and Unforeseen

Data Center 1'268'000 1'044'000 incl. honoraria 1'685'536 2'524'713

Preliminary studies/honoraria 242'000 659'536

Electrical installations

Heating, ventilation and air-conditioning installations

Sanitation installations

Internal fixtures and fittings

Fitting-out of training rooms on ground floor 726'000 400'000

Honoraria 80'000

Fixtures and fittings level -4 2'650'000 incl. honoraria 326'000 1'132'527 658'347

Honoraria 214'000

Telephone switchboard 768'200 588'200

Honoraria 180'000

2'762'200 3'694'000 3'473'736 3'657'240 658'347

Additional security measures 3'500'000 3'500'000 956'500

AB building

Extension of ground floor lobby (including honoraria) 1'500'000

Fitting-out of Information Center in lobby 200'000

Fitting-out of meeting rooms on mezzanine 400'000

Fitting-out of meeting room for 100 people level -1 (including unloading dock) 4'000'000

Vertical connection/lift, staircase -1 to mezzanine 800'000

Fitting-out of fitness rooms 400'000

7'300'000

10'994'000

1'026'000

Included in 

New Conference 

Hall Project

1'026'000
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