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 الأصل: ابلإنلكزيية
 9024 أأغسطس 92التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2جنيف، من   9024 سبمترب 5اإ

 
 

 تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد ومشروع قاعة املؤمترات اجلديدة

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة

 لهذه الوثيقة غرضان: .2

ث عن مرشوع  "2" طالع جلنة الربانمج واملزيانية عىل تقرير مرحيل حمدَّ البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اإ
اللجنة عىل  اطالع ، وهو اترخي9022 منذ سبمتربيغطي املس تجدات اليت طرأأت  اجلديدة )"املرشوعني"(

 ؛(WO/PBC/21/11 ثيقةذين املرشوعني )الو هباخلاص السابق التقرير املرحيل 

ىل توصية امجلعيات ابملوافقة عىل الاقرتاحات  "9"  املتعلقة هبذين املرشوعني.دعوة اللجنة اإ

 تقرير مرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

 اختتام فسخ العقد املربم مع املقاول العام السابق

. وانهتت 9024 مع املقاول العام السابق وداًي يف هناية أأغسطس 9029 اخُتمت اتفاق الفسخ الودي اذلي ُأبرم يف يوليو .9
، وأأصبحت الويبو متتكل القضااي العالقة مع املقاول العام السابق بشأأن أأعامل الاستبدال اخلاصة ابملبىن اجلديد بذكل مجيع

ىل ذكل، ردَّ  ضافة اإ املقاول العام السابق للويبو الرصيد الهنايئ املس تحق عليه  املوارد الاكفية لتغطية تاكليف تكل الأعامل. واإ
جراءات قانونية قد تطول أأو فامي خيص مرشوع قاعة املؤمترات ا ىل أأية اإ ىل أأن الأمانة مل تضطر للجوء اإ جلديدة. وجتدر الإشارة اإ

 تحقيق تكل النتاجئ.ل لآليات خاصة بتسوية الزناعات 
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 الوضع التشغييل مرحيل عنتقرير 

 اترخي هذه الوثيقة: حىت مرشوع البناء اجلديدفامي خيص ورد ما ييل  .2

املبىن اجلديد يف  عيوب خمتلفة ذات جحم صغري ومتوسط يف مجيع أأحناءالتصحيحية اخلاصة ب اس ُتمكلت الأعامل  أأ( )
 ؛9022 ديسمرب

صالحات ب( )  ؛9024 يف يناير الألواح الزخرفية الزرقاء يف الواهجات اس ُتمكلت اإ

 ؛9024 يف أأبريل تركيب الغطاء النبايت عىل سطح املبىن اجلديداس ُتمكل  ج( )

أأن  يُتوقعو  9024 الاستبدال والإصالح اخلاصة ابلنوافذ عىل ادلرج يف منتصف أأغسطسبدأأت أأعامل  د( )
 تس تغرق عدة أأشهر حسب ظروف الطقس؛

 ؛9024 اخلارجية املمتدة بني املبىن اجلديد والقاعة اجلديدة حبلول هناية أأغسطس الساحةاس ُتمكلت  ه( )

 ؛9024 لول منتصف سبمتربلمبىن الرئييس حبالأمامية ل ساحة يُتوقع اس تكامل ال  و( )

 ادلاخلية الطابق الأريض واحلدائقصالح نوافذ اإ تَقرر اس هتالل خطة العمل املفصةل اخلاصة بأأعامل استبدال و  ز( )
 من للحد) 9025 ويُزمع اس تكامهل يف هناية 9025 ذ الفعيل يف ربيع عاموبدء التنفي 9024 حبلول هناية سبمترب

زعاج العاملني ومراعاة   لطقس(؛اظروف اإ

مراعاة مع  9024 يف خريف "فرنيه"ريق اجملاورة أأساسًا لط الساحةيُتوقع الانهتاء من عدد من عنارص  ح( )
 أأدانه؛ 25 الفقرة

اس ُتمكلت أأعامل البنية التحتية الأولية واجلزء الأكرب من التشطيب اخلاصني ابلنفق املمتد بني املبىن الرئييس  )ط(
مراعاة مع  9024 س تكامل ابيق التشطيب حبلول هناية)يُتوقع ا 9022 واملبىن اجلديد يف صيف

 أأدانه(. 25 الفقرة

 اترخي هذه الوثيقة: حىت مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةوفامي خيص  .4

 ؛9024 تعمل مجيع التجهزيات الفنية الرئيس ية )التدفئة والتربيد والهتوية وادلوائر الكهرابئية( منذ هناية ربيع أأ( )

ومعل منذئذ بصورة مرضية، ويُتوقع  9024 أأغسطس 4تحت أأبواب مركز النفاذ اجلديد للجمهور يف افتُ  ب( )
 ؛9024 اس تكامل الواهجة اخلارجية حبلول منتصف سبمترب

جريت الاختبارات الهنائية لتجهزيات ونظم السالمة والأمن )مكشاف ادلخان ورشاشات املياه وغريهام( فامي أُ  ج( )
 ؛9024 اجلديدة يف أأوائل سبمترب رافقلأول اس تخدام للم املطلوبة املساحاتخيص مجيع 

 اس ُتمكلت القاعة اجلديدة نفسها وأأصبحت جاهزة؛ د( )

اس ُتمكل جتديد الطابق الأول من الطابق الوسط للمبىن الرئييس بزتويده بقاعات اجامتعات صغرية وأأصبح  )ه(
 جاهزًا؛
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ىل جوارها مراحل الاس تكامل الأخرية ويُتوقع تسلميها حبلول  ةالواقع ساحاتختوض امل  )و( أأدىن القاعة اجلديدة واإ
 ؛9024 منتصف سبمترب

الصغرية اجملاورة مبارشة  املساحةع وأأصبح جاهزًا، وس تصبح اس ُتمكل اجلزء الأكرب من هبو املبىن الرئييس املوسَّ  )ز(
 .9024 حبلول منتصف سبمترب جاهزة ملدخل القاعة اجلديدة

 .9024 تتغري توارخي عقد اجامتعات ادلول الأعضاء يف قاعة املؤمترات اجلديدة اعتبارًا من سبمترب ومن مث، ل .5

ىل الأمانة  ذاالامتثال ابملتطلبات املعامرية والبنيوية والتقنية  انفكما  .6 تنفيذ املرشوع وكذكل يف  طوالأأولوية ابلنس بة اإ
طار ولايهتم زودينالبناء وامل سني الفنيني ورشاكتواملهند ملهند  املعامريابعالقهتا  التغيريات  هدف تنفيذعة. و املوسَّ  يف اإ

ىلاليت ترتاوح طبيعهتا ما بني املعامري والتقين و الأمور النرثية وغري املتوقعة،  فضاًل عن معاجلةيف املرشوع،  فرص الاغتنام  اإ
 ( أأو الاس تفادة من حتسينات خالل مرحةل البناء.خلفض التاكليف )تفادي تاكليف من خالل حلول تقنية أأبسط

 والتدقيق الرقابة

ىل 9029 قدمت الأمانة ابنتظام، منذ سبمترب .7  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، تقارير مرحلية عن الك املرشوعني اإ
 يف لك من دوراهتا الالحقة.

، 9022 ويونيو 9029 يف الفرتة ما بني ديسمرب الإداريةشعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة ونتيجة للتدقيق اذلي أأجرته  .8
ىل تقرير الشعبة  ، قدمت الشعبة ست توصيات. ويف اترخي هذه الوثيقة، نُفذت 9022 يونيو 98الصادر يف  الهنايئواستنادًا اإ

 املؤمترات اجلديدة.التوصية العالقة الوحيدة املتعلقة بتسوية احلساابت مع املقاول العام السابق فامي خيص مرشوع قاعة 

. وميكن الاطالع عىل 9024 تدقيق امتثال ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف مار  وأأجرى املدققون اخلارجيون .2
 .WO/PBC/22/3 مالحظاهتم وردود الإدارة يف الوثيقة

 مزيانيتا مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ووضعهام املايل

 لبناء اجلديد ووضعه املايلمرشوع ا ةمزياني

]ترصحيًا[ " 9022يُذكَّر بأأن مجعيات ادلول الأعضاء قد أأصدرت يف اجامتعها التاسع والأربعني اذلي ُعقد يف أأكتوبر  .20
مية أأقصاه متدة يف  سويرسي فرنك 4 500  000ا ابس تخدام مبلغ بق ل يزال متاحا مضن املزيانية واملبالغ اخملصصة املع

غراض مرشوع، 9008 ديسمرب من  20 ، عند احلاجة فقط، كام جاء يف الفقرةالبناء اجلديد لأ
" ]أأضيف اخلط املائل للتشديد[. ومن مث، ُُسب املبلغ املذكور من مزيانية مرشوع البناء WO/PBC/18/10 الوثيقة

ىل مزيانية مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة.  اجلديد ونُقل اإ

اكن يشمل  سويرسي فرنك 4 500 000ن مزيانية مرشوع البناء اجلديد وقدره ويُذكَّر بأأن املبلغ اذلي ُُسب م .22
رصيد مرشوع البناء اجلديد غري اخملصص أأو املنفق )وفورات(،  سويرسي فرنك 9 975 000 "2: "التاليني عنرصينال 

 لويبو.ساب اغرامة التأأخري املس تحقة عىل املقاول العام السابق حل  سويرسي فرنك 9 995 000 "9و"

ىل اللجنة وامجلعيات يف .29 يرتكز عىل افرتاض أأن مبلغ غرامة التأأخري  9022 واكن الاقرتاح املقدم اإ
 ( اذلي دفعه املقاول العام السابق ميكن اس تخدامه يف تقليص تلكفة البناء.سويرسي فرنك 9 995 000)
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ىل أأن املراجع اخلاريج حينئذ هو اذلي توقع ما  .22 تدقيقه يف املراقبة املالية ملرشوعي  خالل ُذكر أأعالهوجتدر الإشارة اإ
ليه كام ييل يف تقريره  9022 يف صيف اهالبناء اذلي أأجر  ىل  9022 ديسمرب 99الصادر يف  الهنايئواملشار اإ اللجنة واملقدم اإ

 (:WO/GA/41/16و WO/PBC/19/18 )الوثيقتان 9029 امجلعيات يفو 

، ل IPSAS 17ووفقًا ملعيار IPSASكام س بق وأأرشان يف تدقيق املزيانية الافتتاحية للويبو املعدة وفقًا ملعايري  .22"
. وينبغي توزيع ذكل املبلغ بشلك معيل من أأجل 9022 ينبغي اعتبار دفع الغرامة مبثابة بند اس تثنايئ يف مزيانية

 " تشغيلها.احلد من تاكليف بناء خمتلف مكوانت املبىن اليت سيمت

طاريف  9029 عام سويرسي فرنك 9 995 000ولكن ُأدرج مبلغ الغرامة وقدره  .24 لمعايري "الإيرادات املتنوعة" وفقًا ل اإ
 وعليه مل يكن متاحًا ملرشوع البناء اجلديد كام اكن مفرتضًا. احملاسبية ادلولية للقطاع العام

متامه  .25 ىل أأن تلكفة تنفيذ عدد من هذه العنارص  9024 يفواس تعرضت الأمانة أأيضًا العمل العالق الواجب اإ وخلصت اإ
س تكون أأقل مما اكن مقدرًا وأأنه ميكن تقليص جحم بعض العنارص الأخرى دون التأأثري يف نطاقها وهدفها الأساس يني 

ذا املبلغ . وتُوقع أأن هسويرسي فرنك 400 000 بنحو()ح( و)ط( أأعاله(. وقُدر مبلغ الأموال الالزمة بعد 2) الفقرة )انظر
ل ويغَطى من مبلغ الغرامة وقدره   واجلدول الوارد يف املرفق(. 24و 29 الفقرتني )انظر سويرسي فرنك 9 995 000س ميوَّ

 مزيانية مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ووضعه املايل

قدرها حدود املزيانية الإجاملية املراجعة والبالغ نطاق مس توى النفقات يف  ظل، 9024 يف هناية يوليو .26
( سويرسي فرنك مليون 4.9) 9008 واليت وافقت علهيا امجلعيات يف سويرسي فرنك 79 700 000

 (.سويرسي فرنك مليون 4.5) 9022( وسويرسي فرنك مليون 64) 9002و

بالغ اللجنة  .27 مقاوًل خمتلفة أأعامهلم )مبا يف ذكل  70أأن تسوية بعض احلساابت املفتوحة دلى بومع ذكل، تود الأمانة اإ
آخرين( ستتطلب  رشاكت البناء واملزودين ومقدمو اخلدمات فضاًل عن املهندسني الفنيني وقيادة املرشوع ومتخصصني أ

لهيا يف الفقرة ضافية تتجاوز املزيانية الإجاملية املراجعة واملشار اإ أأعاله. وتمكن الأس باب الرئيس ية لهذا الوضع يف ما  26 أأمواًل اإ
 ييل:

ىل أأن المكيات الفعلية املس تخدمة لعدد فامي خيص عدة عقود ت  "2" ىل اس تقصاء مكي، أأشار بعض املقاولني اإ ستند اإ
ىل   9020بني  الأوىل يف الفرتة معطاءاهت واعندما قدم وا%( مما توقع40من املواد أأعىل بكثري )بنس بة تصل اإ

 ؛9029و

صات غري الاكيف للمتخصصني املهنيني التأأخريات الإضافية يف مرحةل البناء اليت سبهبا التنس يق املتعدد التخص "9"
 )املهند  املعامري و/أأو املهندسون الفنيون(؛

مع الزتاهمم  9024 م يف موقع العمل بعد ربيعواقع أأن معظم رشاكت البناء واملزودين مل يتوقعوا رضورة بقاهئ "2"
من حيث  ةومناس بمبرشوعات أأخرى وعليه واهجوا منذئذ صعوابت يف الاس تجابة بصورة مرنة ومنسقة 

 تسببوا يف املزيد من التأأخريات يف جدول العمل.ف  الوقت للطلبات املفروضة علهيم

م يف ووفقًا مل .28 ؤرشات القيا  املوضوعة ملرشوعات البناء الكربى اليت تتسم بطبيعة ونطاق مماثلني، من املعتاد أأن يُقدَّ
ضايف يرتاوح قدره بني  زايدة  الضوء عىل رضورة التقيمي احلايل سلطانية املعمتدة. و % من املزي 5و 2هناية املرشوع متويل اإ

 9022 ابملئة( مقارنة ابملزيانية الإجاملية املراجعة واملعمتدة يف 2.44 ي)أأ  سويرسي فرنك مليون 9.5 أأقصاهمببلغ متوقع املزيانية 
 .سويرسي فرنك 79 700 000والبالغ قدرها 
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ىل ذكل وحبسب حصة مسؤولية لك هج .22 ضافة اإ ة عن التلكفة الإضافية، قد يضطر بعض املتخصصني املهنيني واإ
ضافية بصورة جزئية أأو لكية. ويُذكَّر بأأن العقود مع مجيع املقاولني وبعض املتخصصني  والرشاكت أأن يتحملوا أأية تاكليف اإ

د من مبلغ لك فاتورة تسددها الويبو )ترتاوح نسبته بني املهنيني تنص عىل  ملئة حسب احلاةل(. اب 90و 20جزء ل يسدَّ
وستس تعرض الأمانة هذه املبالغ بعناية دلى تسوية حساابت لك مقاول بغية احلد من الاس تخدام املطلوب لزايدة املزيانية 

 .28 املطلوبة واملذكورة يف الفقرة

ية، مليون فرنك سويرسي من الأموال الاحتياطية بغية تسو  9.5 أأقصاهونتيجة ذلكل، تطلب الأمانة ختصيص مبلغ  .90
 .9025 الس بعني اخملتلفة أأعاملها واملشاركة يف مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة حبلول أأوائل عند الاقتضاء، حساابت الرشاكت

 فرنك سويرسي. 75 900 000 أأقصاهوبناء عليه، تبلغ التلكفة الإجاملية املقدرة ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة مبلغ  .92

جاميل خمصصات املزيانية والوضع  املايل للمرشوعني معاً  اإ

كام ورد يف التفاصيل املبينة أأعاله، عند النظر يف الوفورات احملققة يف مرشوع البناء اجلديد وغرامة التأأخري  .99
طار "الإيرادات املتنوعة" يف يتبني أأن خمصصات املزيانية (، 9029 املس تحقة عىل املقاول العام السابق )اليت أأدرجت يف اإ

جاملية متوقعة قدرها  تسجل( 929 849 642=  75 900 000زائد  257 649 642للمرشوعني معًا ) زايدة اإ
 فرنك سويرسي. انظر اجلدول الوارد أأدانه يف مرفق هذه الوثيقة. 675 000

 اخلالصة

 فامي ييل فقرة قرار مقرتحة. .92

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات  .94
فامي ادلول الأعضاء يف الويبو ويف الاحتادات، الك 

 يعنيه، مبا ييل:

الإحاطة علاًم مبضمون التقريرين  "2"
املرحليني عن مرشوع البناء اجلديد 

 ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
 (؛WO/PBC/22/14 )الوثيقة

واملوافقة عىل اقرتاح الترصحي  "9"
 أأقصاهبتخصيص مبلغ 

سويرسي لصاحل  فرنك 400 000
 20مرشوع البناء اجلديد )الفقرات من 

 (؛25ىل اإ 
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واملوافقة عىل اقرتاح الترصحي  "2"
 أأقصاهبتخصيص مبلغ 

سويرسي من  فرنك 9 500 000
الأموال الاحتياطية لصاحل مرشوع قاعة 

ىل  26املؤمترات اجلديدة )الفقرات من  اإ
92) 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ]هناية املرفق والوثيقة[

1. الميزانيتان المحّدثتان المراجعتان المقترحتان

           643'942'229               000'200'68              643'742'161الميزانية األولية الموافق عليها1

التحويالت الموافق عليها من مشروع البناء الجديد إلى مشروع 2

قاعة المؤتمرات الجديدة*

(4'500'000)                4'500'000                 -                       

ية المراجعة الموافق عليها )1 + 2(3            643'942'229               000'700'72             643'242'157الميزان

               000'900'2                 000'500'2                   000'400الموارد اإلضافية المطلوبة الستكمال المشروعين4

ية المراجعة والمحّدثة المقترحة )3 + 4(5            643'842'232               000'200'75             643'642'157 الميزان

مالحظة: 

2. احتياجات الموارد الصافية اإلضافية 

               000'900'2                 000'500'2                   000'400الموارد اإلضافية المطلوبة الستكمال المشروعين1

              (000'225'2)                          -                (000'225'2)إيرادات: غرامة التأخير التي دفعها المقاول العام للويبو2

احتياجات الموارد الصافية اإلضافية للمشروعين فوق مبلغ 3

إيرادات غرامة التأخير )1 - 2(

(1'825'000)                2'500'000                 675'000                 

  مشروع قاعة المؤتمرات  مشروع البناء الجديد

الجديدة

مجموع المشروعين

يتين المحدثتين المراجعتين لمشروعي البناء ملخص الميزان

)بالفرنك السويسري(

*وفقا لما جاء في الوثيقة WO/PBC/18/9، كان من الفترض أن مبلغ 000 500 4 فرنك سويسري مكّون من مبلغ قدره 000 225 2 فرنك سويسري الذي يمّثل الغرامة الواجب 

دفعها من قبل المقاول العام نتيجة التأخير ومبلغ قدره 000 275 2 فرنك سويسري والذي يمّثل الرصيد غير المخّصص وغير المُنفق لمشروع البناء الجديد )الوفورات(. وكان من 

المفترض استخدام الويبو لمبلغ الغرامة المحّصل ألغراض تعويض نفقات البناء. ولكن طبقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ونظرا إلى أّن المبنى كان قد اسُتكمل فعال في وقت 

التوصل إلى اتفاق حول الغرامة، ُقّيد مبلغ غرامة التأخير )000 225 2 فرنك سويسري( المُحّصل من المقاول العام في الدفاتر المحاسبية باعتباره إيرادات حّصلتها الويبو )"إيرادات 

نثرية"(.
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