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 ابإلنلكزيية:األصل
تارخي  2010 مايو 28: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

   تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة
 من إعداد األمانة

نة  .1 للجالغرض من هذه الويقة تزويد ا ية اث نة("نلربانمج واملزيا رشوع قاعة املؤمترات ) "للجا متقرير مرحيل عن  ب
رشوع("اجلديدة  يذ ") ملا بو عىل  يات ادلول األعضاء يف الو نذ موافقة  نفيغطي الفرتة  تم ي املرحةل ("رشوع ملامجع

ية ثا نا توبر 1يف ") ل واجلدير . ))347تقرير، الفقرة لا(A/47/16 وA/47/13  وA/47/12ئق الواث (2009ك أ
يات قد سمرب مجلعابذلكر أن ا رشوع يف عىل 2008ي وافقت يف د تقين لا نديس وا ل إعداد امللف ا املرحةل ("له

تان ") (األوىل  ).)46تقرير، الفقرة لا(A/47/12  وA/46/6(c)ثيقالو

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ية من  ثا ماملرحةل ا ن  ل

شـىت  أودع .2 ية  ناء  بطلب رخصة  يل ية يف هخرائطو هواثئقتمكب سلطات ا حملل دلى ا مترب و29ل توبر 6سب  . 2009ك أ
توى ية عىل ا تلف املرافق ا نقل بني  سـوظل هذا الطلب  ن ملخم ملع بدلي والوطيننييت مل ثاترخي هذه الويقة  وحىت. ل ا

نة. بناء بعدلارخصة تصدر  رشوع و يادة ا ندس و جلوقد توىل لك من ا مل قه ثلو الفريق ادلاخيل ململ ناء و مم ا بةلب  قرا
رشوع سأةل ملا تابعة هذه ا مل  يةم سلطات ا ثب مع ا حمللعن  ل  .ك

ناء  .3 يدية  بواكنت أمه خطوة يف املرحةل ا لله بري عن الاهامتم بأداء هممة املقاول العاملمت يه ادلعوة ادلوية  تعتو للل . ج
سمرب 14آخر أجل ذلكل يف وحدد   .2009ي د

ياروعقد  .4 ثلنياملقاول العام،  ختجملس ا ته األوىل يف، ادلول األعضاء عنمماملؤلف من   2010 مارس 30 جلسـ 
تار قامئة رشوط من مبن  األويلخوا توىف ا ل ا بوا ادلعوة ادلويةاسـ لملقاولني العامني اذلين   واثئق إرسالتوقع نو. ل

يار يف يويو  رشاكت اليت وقع علهيا الا ناقصة إىل ا نا ت ل  املقاول العام حبلول اجمللستار خي ومن املزمع أن .2010خمل
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يادة  .5 قورشف لك من  ناقصة مبا فهيا اي رشوع عىل إعداد واثئق ا بة ا رشوع والفريق ادلاخيل ملرا ملا مل ملواصفات قمل
رشوع العقد ية و ما تخصصني . لتقن ندسني ا بو وا ندس الو يق مع  رشوع ا يادة ا ملوقد تولت  ه ي هم سـ ململ لتن عداد إلق

ية يق وتوىل الفريق ادلاخيل . لتقناملواصفات ا هد اخلاص ابلقانون التنسـا لمع ا ناء ملع بسورسي والقانون ادلويل  للي
يفربورغ، سورسا( يق ) ي رشوع العقدلتنسـا تويني  حتظى ابهامتم خاصومن األمور اليت . مإلعداد  ملسـعىل ا

يذي الطابع املم شـيب يف القاعةلتنفاإلداري وا يلك ا خلزي  يدها لله رشوع ،تشياملعزتم  ته،  بناءلام ونطاق  طبيعو
ية إبراز هد املذكور،  تخصصني ومع ا تلف ا تعاون الويق مع  بغوذكل اب مل خم ث يع  هذه األمور ملعل مجبصورة مالمئة يف 

ناقصة املربطة هبذا الغرض تواثئق ا ند  .مل بع الهنج هذا يستو ناء اجلديد وإىل ملاذلي وضع إىل الهنج ملتا لبرشوع ا
بة من  رشوع ذكلملكتسـاخلربة ا  ).45 إىل 42، الفقرات من WO/PBC/14/10ثويقة انظر ال( ملا

ناءثويرد يف مرفق هذه الويقة اجلدول الزمين  .6  .لباملؤقت ملراحل ا

بو العادية ية الو رشوع عىل مزيا يالقرض وآاثر ا ن  مل
رشوع حظيمتويلاجلدير ابذلكر أن  .7 ية من ا ثا مل املرحةل ا ن يات ل يون فرنك سورسي 24تخصيص بمجلع مبوافقة ا ي  مل

بواألمن  ية للو يا يموال الا ط ته حت يون فرنك سورسي40قمي ومن قرض مرصيف  ي  ت حماداثت مع يجرأو .مل
نوك من أجل  يع نطاقلبا بلغ األخريسـتو شمل ا مل عقد القرض احلايل يك  تومن املزمع أن توقع اإلضافة املربطة . ي

بل  يع العقد مع املقاول العام ا بل تو ملابلعقد احلايل قربا، أي  ملقي ق  . بزمنلقاعة اجلديدةرشوع اق

نة  .8 بل  سط من القرض  توقع األمانة دفع أول  سـوال  ق يح العمل هبذه الطريقة عالوة عىل ذكل،و. 2012قت سـيت 
ها  بغي د بلغ الفائدة اليت  فعيص  ن يم ية العادية يف تقل بةلنمن املزيا تني ا ملقفرتة ا هل يف سداد  عىل أساس (لسـن لمتا

رشوع  نوح  سط األول من القرض ا ملا ملم ناء اجلديدلق    .)لبا

ناء ودراسات اخملاطر  رشوعات ا بو  بثاق الو مل ي لي  م
ناء اذلي  نطاقناسعلقد و .9 رشوعات ا بو  ثاق الو ب  مل ي لي تهم يا غاكنت  ناء اجلديد تقترص عىل يف األصل ص رشوع ا ب  لم

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة مشمل   .لي

سخة أما  .10 سخةويه ، قيثاملا من املعدةللنا تاسعة  لنا يق يف 2010 مارس 26 بتارخيلا تد نة ا ق اليت قدمت إىل  ل جل
ها  ند الطلبفهـي ، 2010أبريل اذلي عقد يف عاجامت عتاحة   .م

لية اتواصل تو .11 هريتحديثمعل بودل لش ا شأن يراسة اخملاطر اليت أعدهتا الو رشوع  يادية  ئة ا ب ودراسة ا للم لقي له
تان اخملاطر  بانللا رشوع قاعة املؤمترات اجلديحلسـتأخذان يف ا  . دةم 

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة تعلقة  تحدة ا ية لألمم ا تدابري األ مبيذ ا مل مل ن مل  نفت

رشوع  ناجقد أدرل .12 تعلقة اب تحدة ا ية لألمم ا تدابري األ ملا مل مل ن يةمل ية وا ند بداية يف املواصفات ا ننذ ا سـ ه تقل لل نفذ . م ستو
تدابري ياق العامذكلاملذكورة وتعد تقارير عهنا يف  لا  . لسـ ا

تحدة نظرا الرباطه  هذا الصددنوشري يف .13 ية لألمم ا تدابري األ يذ ا نفصل اخملصص  تقرير املرحيل ا ت إىل ا مل ن ل مل مل نفت ل
بو القامئة يباين الو  .مب

ية مدعوة إىل إن  .14 ننة الربانمج واملزيا اإلحاطة جل
تقرير املرحيلهب علام  .لذا ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


