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  تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد
  األمانةمن إعداد

تقرير  .1 ية  نة الرب0مج واملزيا بالغرض من هذه الويقة تزويد  ن جل ناء اجلديدث رشوع ا لبمرحيل عن  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

ية أاجلدير fكر  .2 نة الرب0مج واملزيا ُأن  ن سابقة اليتجل ، بأن اتفاقا قد أبرم مع 2011 عقدت يف مايو لخطرت يف دورهتا ا
به هذا األخري عىل تقدمي تعويض،  ية قدرها عبارة عن غرامةجاملقاول العام وافق مبو ي فرنك سورسي، لقاء 2 225 000ل ما

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

نة أيضا .3 تاحا لاكمل للجوأخطرت ا بىن اجلديد اكن  سابقة بأن ا م يف دورهتا ا مل ية (ل لسفلطوابق املاكتب والطوابق ا
ـى  ندوبنيملقهوا يارات اجلديد ا�صص  بو وموقف ا بة الو للمو سـ ي لت ننذ يويو ) مك سلمي عدد من األماكن ، 2011م تدون 

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

تلفة تسـمتر معاجلةثالويقة، وحىت �رخي إعداد هذه  .4 هزيات ومعدات  يوب يف  خم عدد من ا ية(جتلع شب األر ضمهنا  ) خ
بعث عىل الرضا، إال أن جماالت أخرى ملبشلك تمكل بعد وبعض األعامل اليت ي  ها مل تصلح ُقتسـ  بد يلبلت رشط إصال¬ا أو  ت ب

ها  بدل  لكأو  ية أسقف الردهاتي وشمل ذ�  األمانة،مبا يريضتست بدل بعد وجالزجا ُنارص الوا´ة اليت مل تصلح أو  ست  تع
بو¶ بعد يف هذا الصدد يه مل . مقنظرا ألن املقاول العام مل يقرتح حلوال  ساطة  األمانتسددعلو تحقة قاأل هرية ا ملسـ ا للمقاول لش

سائل  .ملالعام ودخلت يف مفاوضات أخرى معه حلل هذه ا
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بالغ ا�صصة للط متدة وا ية ا تخدام املزيا ملا ن  وارئملعسـ

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

ية  "1" يون فرنك سورسي145زهاء ( واملوحدة ّاملعد¶ناملزيا ي  ّ، وبق)مل يد غري مرصوف قدره مهناى ت ص ر
ي فرنك سورسي تقربا؛175 000  ي

تعديالت"وأيضا  "2" بلغ ا�صص  للا يون فرنك سورسي8,2 ("مل ي  تخدم لاكمل أو خصص ) ي تقربامل سـوقد ا
ية  تعديالت اإلضا فية ا ل يا0ت يهو(لتغط تعديالت اخلاصة مبركز ا بارة عن ا ب أساسا  ل يقلع تحدة معايري  تطبو ملاألمم ا

يا Îيذية ا ية ا ناأل تنفن بىن اجلديد وحوÏ؛لم  مل داخل ا
نرثÐت والطوارئا�غ بلملا"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. Òت اخلارسا تظم أجراه مراجع ا يق  رشوع حمل تد حلظل ا من يق ) WO/PBC/19/18ثالويقة  (قمل تد بة ا قو ل شع
تقÖ للرقابةاÎاخيل والرقابة اإلداري شارية ا نة × تواصÖ أجرهتا ا سـة، وحمل رقابة إدارية  ت ملللج س  .م

باينوضع مسـتجدات  ئجار ا ملا  ست

تأجرة يف شأن  .7 نة يف دورهتا األخريةاfي عرضلتقرير املرحيل لووفقا ملسـاملاكتب ا ئجار للج عىل ا ـى عقد ا ت، ا سنهت
بلمبىن  سطس 31 يف مبروكرت وغا ت2011غ أ ُ، وا بىن ِفح يح لألمانة املرونة الالزمة وهو ما ،الاكممبظ  مساحات إلدارة يت 

بÖالعمل  يÖ ا نوات ا ملقيف ا لقل  .لسـ

تأجرمساحات ويف شأن  .8 تخزين ا سـا بلغ زهاء 900(، أخيل مرفق ختزين ةملل نوية  تلكفة  ت مرت مربع  سـ  فرنك 85 000ب
يخىل مرفق ختزين آخر 2012يف هناية أبريل ) يسورسي تار 210(سـ، و بلغ زهاء  مربعمأ نوية  تلكفة  تة  سـ  فرنك 30 000ب
مترب ) يسورسي بىن اجلديد عىل ، بفضل 2012سبيف هناية  تواء ا ملا يمي حمدبعد  للتخزينمساحة ح ّإجراء  ياجات تق حتث لال

يجة   .قدمية معدات وإمدادات لترصيفنتو

ية مدعوة إىل أن  .9 نة الرب0مج واملزيا نإن  جل
بو يات اÎول األعضاء يف الو يتويص   مجع

يه،  بو، لك يف ما  نو×حتادات اليت تديرها الو يعي
توÐت هذه الويقة ثإلحاطة علام   .مبح

 ]ثهناية الويقة[

 


