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البرنامج الرئيسي ١٨ 
 

المباني 
 
 

ادارة المباني  ١٨-١
أماآن العمل والصيانة واألمن  ١٨-٢

المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية  ١٨-٣
المبنى الجديد  ١٨-٤

 
 

ملخص 
 

يهدف البرنامج الرئيسي ١٨ الى تلبية االحتياجات الحالية والتخطيط لالحتياجات المستقبلية من المباني المالئمـة  -٣٠٣
وأماآن العمل المناسبة وقاعات االجتماعات والمؤتمرات ومواقف السيارات وأماآن التخزين بما في ذلـك مرافـق وخدمـات 
ــل الـهدف األساسـي فـي  الدعم الالزمة لموظفي الويبو ومندوبي الدول األعضاء وغيرهم من مستخدمي مباني الويبو . ويتمث
ضمان مزاولة موظفي الويبو ومندوبي الدول األعضاء ألعبائهم والقيـام بمهامـهم علـى نحـو آمـن وفعـال ومريـح . ويعـزز 

البرنامج الرئيسي خطة مباني الويبو المحدثة آما هي معروضة في المرفق ٢ . 
 

ويتكون البرنامج الرئيسي ١٨ من أربعة برامج فرعية . ويعنى البرنامج الفرعي ١٨-١ (ادارة المباني) بتخطيط  -٣٠٤
السياسة العامة للمباني والمراقبة واالدارة . ويغطي البرنامج الفرعي ١٨-٢ (أماآن العمل والصيانة واألمن) االدارة اليومية 
لمباني الويبو وتخصيص أماآن العمل بما في ذلك توفير أماآن العمل عن طريــق اسـتئجار المبـاني المختلفـة باالضافـة الـى 

ادارة أمن المباني وتطويره . 
 

وقد سبق عرض الــبرامج الفرعيـة ١٨-١ و١٨-٢ فـي الوثيقـة WO/PBC/3/2 . وتنفيـذا للقـرار الصـادر عـن  ٣٠٥
الدورة الثالثة للجنة البرنامج والميزانية والخاص بادماج عرض الميزانية ، فقد تم ادخال برنامجين فرعيين اضافيين لتغطية 
ــامج الفرعـي ١٨-٣ (المبنـى السـابق للمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة)  األنشطة التي لم تعرض سابقا . ويشـل ذلك البرن
ــة لألرصـاد الجويـة وتحديثـه وتوسـيعه ووصلـه بالمبـاني الحاليـة والبرنـامج  والخاص بتجديد المبنى السابق للمنظمة العالمي
ــة  الفرعي ١٨-٤ (المبنى الجديد) والخاص بتخطيط وتنفيذ تشييد مبنى جديد بالمكاتب وقاعة مؤتمرات جديدة ومواقف اضافي
للسيارات . وتتطابق تقديرات الميزانية الواردة في البرنامج الفرعي الجديد ١٨-٣ والبرنامج الفرعي الجديد ١٨-٤ تماما مع 

  . WO/PBC/3/2 العرض المالي الوارد سابقا في الوثيقة
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البرنامج الفرعي ١٨-١ 

ادارة المباني  
 
 

  الهدف : 
  توفير االدارة العامة لمباني الويبو واالشراف على اعداد خطة المباني وتنفيذها . 

 
 

الخلفية 
 

ــة فـي خطـة المبـاني للفـترة ٢٠٠٠ الـى ٢٠٠٧ (أنظـر الوثيقـة  في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ نظرت الجمعيات العام -٣٠٦
WIPO/GA/26/8) . وتعرض خطة المباني المحدثة في المرفق ٢ . وستقابل الزيادة في احتياجــات أمـاآن العمـل بـاآلتي 
(أ) المباني التي تملكها الويبو ، (ب) والمبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والذي سيصبح جاهزا في مطلع العام 
٢٠٠٣ بعد تجديده وتحديثه وتوسيعه ووصله بالمباني الحاليــة ، (ج) ومبنـى المكـاتب الجديـدة الـذي سيسـتكمل بنهايـة العـام 
٢٠٠٤ ، (د) والمباني التجارية المستأجرة األخرى . وسيسمح استكمال مشروعي المباني باالســتغناء تدريجيـا عـن المبـاني 
ــي  المستأجرة األمر الذي سيسفر عن تخفيض في نفقات االستئجار . وتشتمل خطة المباني آذلك على احتياجات االتحاد الدول

لحماية األصناف النباتية الجديدة  (األوبوف) . 
 

وتتطلب ادارة المباني تخطيطا ومراقبة على نحو متطور وذلك باجراء دراســات متصلـة بـالعوامل التـي سـتتأثر  -٣٠٧
بأنشطة البرنامج الفرعــي ١٨-٢ ومشـروَعي المبـاني (فـي الـبرامج الفرعيـة ١٨-٣ و١٨-٤) اللذيـن سـيموالن مـن مـوارد 
الفائض . وتعتبر فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فــترة هامـة حيـث سـيجري تنــفيذ المشـروعين الكبـيرين فـي آن واحـد بينمـا 

يتواصل توفير أماآن العمل وفقا للتقدم المحرز في المشروعات ونمو أنشطة الويبو .  
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

ادارة المباني في صورة فعالة .  التقدم في تنفيذ مشروعات .  ١ - �
 
 

األنشطة 
 

ادارة مشروعات المباني بما في ذلك مشروع المبنى السابق للمنظمة العالمية لالرصاد الجوية والمبنى الجديد .  �

 
وادارة الخدمات التعاقدية الخاصة بتحسين المباني الحالية والمرافق والمعدات وتحديثها .  �

 
ومراقبة األعمال االدارية الالزمة القرار مشروع المبنى الجديد .  �

 
وتنظيم اجتماعات مع السلطات المحلية والمتعاقدين والشرآات الهندسية وغيرها من المنظمات والمشــارآة فـي تلـك  �

االجتماعات بهدف تنفيذ مشروعات المباني . 
البرنامج الفرعي ١٨-٢  

أماآن العمل والصيانة واألمن 
 
 

األهداف : 
توفير أماآن عمل ومواقف سيارات وأماآن للتخزين بأنسـب األسـعار مـع اعتبـار النمـو الحـالي فـي المنظمـة  �

والمرونة الضرورية . 

وصيانة المباني الحالية والمرافق والتجهيزات وتحديثها .  �

وتعزيز األمن في المباني الحالية .  �
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الخلفية 
 

تمتلك الويبو أربعة مبــاني : ألـف. بوآـش وجيـم.بودنـهاوزن ١ وجيـم. بودنـهاوزن ٢ والمبنـى السـابق للمنظمـة  -٣٠٨
العالمية لألرصاد الجوية (الذي يجري تجديده) . وتستأجر الويبو أماآن عمل فــي المبـاني التاليـة : مرآـز موريـون االداري 
ــامية لشـؤون الالجئيـن (UC/مفوضيـة األمـم المتحـدة السـامية لشـؤون الالجئيـن)  (الـ CAM) ومفوضية األمم المتحدة الس
ومبنى شرآة أي.بي.أم. ومبنى شرآة ليفيت (بروآتر آامبل سابقا) ومبنى شرآة سوجيفال ومبنى شامبيزي ومبنـى مؤسسـة 
ــاني المذآـورة وفـي  المرآز الدولي بجنيف وأماآن للتخزين في مستودعي ميران وآولليه ومواقف للسيارات في آل من المب
موقف سيارات األمم المتحدة . آما تستأجر الويبو مكاتبها في آل من نيويورك وبروآسل وواشنطن (أنظر البرنامج الفرعي 
ــب الويبـو  ٩-٢) . وسيستمر استئجار معظم تلك المباني خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آما ستستأجر مكاتب اليواء مكت

الجديد في بروآسل . وترد في المرفق ٢ تفاصل االحتياجات الحالية والمستقبلية وفق ما حددته خطة الويبو للمباني . 
 

ــادة آبـيرة فـي احتياجـات  واجهت الويبو مؤخرا زيادة غير مسبوقة في التكاليف الجارية لالحتياجات مقرونة بزي -٣٠٩
أماآن العمل للموظفين للجدد . وقد بلغ عدد موظفي الويبو ١٢٥٠ موظفا بنهاية سنة ٢٠٠٠ . ويتبــع مشـروع تجديـد المبنـى 
السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية استراتيجية التجديد الشامل السابقة باعتبارهــا الحـل األقـل تكلفـة ، ووفـق مـا نقلتـه 
ــم  األمانة للجنة البرنامج والميزانية في دورتها المنعقدة في أبريل/نيسان ١٩٩٩ . وال يتوقع تخفيض نفقات االستئجار حتى يت

ترحيل موظفي الويبو في المباني التي يجري تجديدها (حيث سيتوفر ٤٥٠ مكان عمل للموظفين) في سنة ٢٠٠٣ .  
 

وستجري صيانة مباني الويبو وتجهيزاتها الفنية - التــي يتجـاوز عمرهـا ٢٠ عامـا - وتطويرهـا لالسـتجابة الـى  -٣١٠
االحتياجات الناشئة "للوظائف الذآية" آمشروعات تكنولوجيا المعلومات ومرافق المؤتمرات وخدمات الموظفين األخرى . 
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

توفـير أمـاآن عمـل ومواقـف ســـيارات وأمــاآن  - ١
للتخزين وقاعات اجتماعات في الوقت المناسب وبأسعار 

منخفضة . 

ـــاآن العمــل المشــغولة وعــدد األمــاآن  معـدل أم �

االحتياطيـة ومـدى تغـير مكـاتب الموظفيـن وعــدد 
ــة األمـاآن  المكاتب المستأجرة والمسافة بينها وتكلف

المستأجرة . 
مواصلة تطويــر المبـاني والمرافـق والتجـهيزات  - ٢

الحالية . 
درجة رضاء الموظفين والمشارآين في اجتماعات  �

الويبو وغيرهم من مستخدمي المباني .  
وتكلفـة تشغيل المباني والمرافق والمعدات .  �

مستوى أمني عالي في المباني التي تملكها الويبو  - ٣
أو تستأجرها . 

عدد الحوادث وتكلفة االجراءات األمنية .  �

 
 

األنشطة 
 

ــاآن التخزيـن بمـا تسـتدعيه زيـادة األنشـطة والموظفيـن ، وتنظيـم  مواصلة استئجار المكاتب ومواقف السيارات وأم �

تغيير مكاتب موظفي الويبو والخبراء االستشاريين عند الضرورة . 
 

ــغيلها وتحسـين  وصيانة المباني الحالية بما فيها المكاتب ومرافق المؤتمرات وأماآن التخزين ومواقف السيارات وتش �

ظروف محيط العمل بالنسبة للموظفين والمندوبين . 
 

وتعزيز المباني الحالية والتجهيزات التقنية واداراتها من خالل توفير معدات حديثة وتقنيات حديثة .  �

 
وتعزيز األمن في المباني الحالية باستخدام أحدث أوجه التكنولوجيا والتقنيات .  �

 
 

البرنامج الفرعي ١٨-٣  

المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
 
 

الهدف : 
توفير أماآن عمل اضافية تملكها الويبــو ومواقـف للسـيارات بحلـول عـام ٢٠٠٤ آجـزء مكمـل لخطـة الويبـو  �

للمباني . 
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الخلفية 
 

في أآتوبر/تشرين األول سنة ٢٠٠٠ أقرت الجمعية العامة الخطة المعدلة وميزانية تجديد المبنى السابق للمنظمة  -٣١١
العالمية لألرصاد الجوية وتحديثه وتوسيعه والتي تبلغ ٠ر٥٩ مليون فرنك سويسري (أنظر الوثيقة A/35/11) . وقد تقــرر 
أن يشغل المبنى قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات نظرا للزيادة الكبيرة في عملياته ونسبة ألن حصر مجمــل القطـاع فـي 
مجمع متكامل للمباني يلبي االحتياجات األمنية العالية باالضافة الى فوائد أخرى . ويرد في المرفق ٢ (خطــة مبـاني الويبـو) 
شرحا لكيفية مقابلة االحتياجات لمستقبلية من أماآن العمل ومواقف السيارات في المبنى السابق للمنظمــة العالميـة لألرصـاد 

الجوية (خطة الويبو للمباني) . 
 

وارتكزت الخطة والميزانية المعدلة على دراسات اضافية أجريـت فـي النصـف الثـاني مـن سـنة ١٩٩٩ وتقييـم  -٣١٢
العطاءات التي تقدمت بها شرآات التشييد في يوليه/تموز سنة ٢٠٠٠ في اطار المناقصة . وآانت الويبو قد دعت أآـثر مـن 
٣٠ شرآة بالمشارآة في المناقصة واختارت مجموعة من ثالث شرآات تتخذ جنيف مقـرا لـها وهـي شـرآة بـيرك وبرييـه 
وسيدو دي.ام.بي (ويشار اليها بـ"BPS") لتصبح المقاول العام . وبلغت جملة المناقصة ٥١ مليون فرنــك سويسـري وأبـرم 
التعاقد مع الشرآة في ١٣ نوفمبر/تشرين الثـاني سـنة ٢٠٠٠ . ويـرد أدنـاه شرحــا لمنصرفـات المشـروعات بحسـب فـترة 

السنتين . 
 

ملخص لتقديرات المنصرفات في آل سنة 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 

 Activity
 

 1998-1999
 

 2000-2001
 

 2002-2003
 

 Total
expenditure

      
 

 Renovation of ex-WMO building
 

             4,919
 

          40,166
 

          13,915
 

          59,000

 
ــدد فـي الخطـة والميزانيـة المعدلـة ومـا  وتلتزم مواصفات المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بما ح -٣١٣
عرض في الفقرات ١٥ و١٦ من الوثيقة A/35/11 . ويتكون المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصــاد الجويـة مـن المبنـى 
ــاول العـام علـى هـدم جـزء  الرئيسي ومبنى البرج . ووصوال الى تنفيذ المشروع بأفضل السبل مردودية ، تم االتفاق مع المق
ــرام للمـتر المربـع فـي  من المبنى الرئيسي الذي شيد سنة ١٩٦٠ وفق المعايير التقنية القديمة وبطاقة تحمل تبلغ ٢٠٠ آيلوج
آل طابق . ونظرا ألن المبنى سيشــتمل علـى طـابقين اضـافيين ويتعيـن أن تكـون متانـة جميـع الطوابـع بطاقـة تحمـل ٥٠٠ 
ــى  آيلوجرام للمتر المربع لعمليات معاهدة التعاون بشأن البراءات واألتمتة ، فقد اعتبر استبدال الهيكل القديم والضعيف للمبن
ــبرج فـي سـنة ١٩٧٠ وفقـا لمعـايير حديثـة  الرئيسي حال أآثر مردودية . وقد شيد الجزء الثاني من المبنى الرئيسي ومبنى ال

نسبيا وتفي َمتانتهما بمعيار ٣٠٠ آيلوجرام للمتر المربع . ولم يتم هدم تلك األجزاء ولكن تم االحتفاظ بهما لتجديدهما .  
 

ــد نفـذت األنشـطة الرئيسـية خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ وبلغـت  وآما يشير جدول الميزانية أعاله ، فق -٣١٤
تكلفتها ٠٠٠ ١٦٦ ٤٠ فرنك سويسري . ويشمل ذلك اجماال الهدم الجزئي للمبنى خالل الفترة من سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ الى 
ــى يونيـه/حزيـران ٢٠٠١ . وسـيعقب ذلـك  أبريل/نيسان ٢٠٠١ وأعمال الحفر خالل الفترة من يناير/آانون الثاني ٢٠٠٠ ال

خالل النصف األول من سنة ٢٠٠١ وانشاء ممر تحت األرض وطابقين تحت األرض .  
 

وستبدأ في النصف الثاني من سنة ٢٠٠١ أعمال تشييد الهيكل الرئيسي للمبنى بم في ذلــك األعمـدة واألرضيـات  -٣١٥
ــة سـنة ٢٠٠١ تشـييد الـهيكل الحديـدي  والجدران واألجزاء الرئيسية التي تشتمل على المصاعد والدرج ويعقب ذلك في نهاي

لسقف المبنى بكامله . وسيستكمل في النصف الثاني من سنة  
ــي آـل مـن المبنـى السـابق للمنظمـة العالميـة  ٢٠٠١ الجانب األآبر من أعمال ممر المشاه المغطى الذي يصل بين طابقين ف

لألرصاد الجوية ومبنى بودينج هاوز ٢ . 
 

وبينما تشهد الفترة من سنة ٢٠٠٠ الى سنة ٢٠٠١ تنفيـذ الجـانب األآـبر مـن مشـروع المبنـى السـابق للمنظمـة  -٣١٦
العالمية لألرصاد الجوية ، فقـد خـطط النجـاز األنشطة األخرى ، التـي تبلغ تكلفتها ٠٠٠ ٩١٥ ١٣ فرنك سويسري ، خالل 
ــغ  فترة السنتين ٢٠٠٢ -٢٠٠٣ آما هو موضح أدناه . ومن المرتقب استكمال المشروع في حدود الميزانية المصدقة التي تبل
٠ر٥٩ مليون فرنك سويسري . وتشير آخر الدراسات الى امكانية تعزيز فعالية المبنى على نحو أآبر ، وعلى سبيل المثال ، 
باستبدال ستائر النوافذ اليدوية بستائر ممكننة لتحقيق وفورات في الطاقة والكهرباء واستبدال فواصل الحائط الثابتة بفواصــل 
ــة  متحرآة مراعاة للتعديالت المتكررة في ترتيب المكاتب . وستغطى جميع التكاليف االضافية وأي أنشطة غير مرئية متصل

بالعمل في المبنى السابق للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بموجب البرنامج الفرعي ١٨-٢ . 
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

انجـاز أعمـال تجديـد وتوسـيع وتحديـــث المبنــى  - ١
السـابق للمنظمـة العالميـة لألرصـاد الجويـة فـي المهلـــة 

المحددة . 

االلتزام بالمهلة الزمنية المحددة وترحيل الموظفين  �

في المبنى بعد تجديده في الموعد المحدد . 

استكمال العمل بأقل النفقات .  التكلفـة النهائيـة ألعمـال التجديـد مقارنـة بالنفقـــات ٢ - �

المحددة في الميزانية . 
 
 

األنشطة 
 

استكمال التجهيزات الداخلية الرئيسية بما في ذلك التجهيزات الكهربائية والصحية والتكييف الهوائي وأجهزة التهوية  �

والمصاعد ، يناير/آانون الثاني - ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٢  
 

انشاء واجهة المبنى الزجاجية والجدران ، يونيه/حزيران - ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٢  �

 
استكمال األعمال المرتبطة بالتشطيبات الداخلية بما في ذلك أعمال الطالء وتثبيت فواصل المكاتب والسجاد وأعمال  �

الديكور ، نوفمبر/تشرين الثاني - فبراير/شباط ٢٠٠٣ 
 

استكمال األعمال المتصلة بالتشطيبات الخارجية بما في ذلك الدرج الخارجي والمصاطب وأعمال الزراعة وهندســة  �

المناظر الطبيعية ، نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠ - فبراير/شباط ٢٠٠٣  
 

تسليم المباني بما في ذلك االستالم األولي والمراجعة وأعمال التحسينات الالحقة ، عند االقتضاء ، واالستالم النهائي  �

، يناير/آانون الثاني - مارس/آذار ٢٠٠٣ 
 

شغل المباني وما يرتبط بذلك من حرآة الموظفين ، مارس/آذار - أبريل/نيسان ٢٠٠٣ .  �

 
 

البرنامج الفرعي ١٨-٤  

المبنى الجديد 
 
 

األهداف : 
توفير أماآن عمل تملكها الويبو ومرافق مؤتمرات ومواقف سيارات بحلول سنة ٢٠٠٥ في اطار خطــة الويبـو  �

للمباني . 
 
 

الخلفية 
 

أقرت الجمعيات في دورتها المنعقدة في سبتمبر/أيلول ٢٩٩٨ تخصيص مجمل ميزانية المبنى الجديد بمبلغ قدره  -٣١٧
٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري . ويتكون المبلغ المخصص الذي يبلغ ٥ر٨٢ مليون فرنــك سويسـري مـن التقديـرات األوليـة 
لتكـاليف تشـييد ثـالث أجـزاء بتكلفـة تبلـغ ٧٤ مليـون فرنـك سويسـري وتكـاليف تنظيـم المسـابقة الهندسـية الدوليـة واعــداد 
المواصفات التفصيلية للمبنى وتكاليف األثاثات واألجهزة لمبنى المكاتب الجديد والتــي تبلـغ ٨ر٥ مليـون فرنـك سويسـري . 
وتشتمل مواصفات المبنى علــى ٥٠٠ مكـان عمـل و٦٠٠ مقعـدا فـي قاعـة المؤتمـرات الجديـدة باالضافـة الـى ٢٨٠ موقفـا 

للسيارات . 
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ونظمت الويبو مسابقة هندسية دولية واختارت فــي شـهر مـارس/آذار ٢٠٠٠ شـرآة "بينـش وبينـش وشـرآاؤه"  -٣١٨
(ويشار اليها بـ"BB&P") (أنظر الفقرات من ١٥ الى ٢٥ من الوثيقة WO/GA/26/8) . وأجريت المفاوضات مع شرآة 
ــطس/آب ٢٠٠٠ . وأسـفرت تلـك المفاوضـات عـن اتفـاق يحـدد الخطـوط  "BB&P" خالل الفترة من مارس/آذار الى أغس
العريضة لالتفاق التعاقدي. وفي شـهر مـارس/آذار ٢٠٠١ نظمـت الويبـو بالتعـاون مـع شـرآة "BB&P" ، وعـن طريـق 
ــداد مواصفـات  العطاءات ، فريقا يضم عدة شرآات هندسية . وستوفر تلك الشرآات الدعم للويبو وشرآة "BB&P" في اع
ــة للحصـول علـى ترخيـص  المشروع في المجاالت الكهربائية والصحية والتهوية والتكييف الهوائي والهندسة المدنية الالزم

التشييد من سلطات جنيف . 
 

وعقب دراسة انعكاسات التصميم الفائز على الميزانية ونظرا للزيادات األخــيرة فـي تكـاليف التشـييد فـي منطقـة  -٣١٩
جنيف ، اتضح أن ميزانية المشروع والتي أقرت في يوليه/تموز ١٩٩٨ آانت أدنى بكثــير ممـا يجـب وغـير واقعيـة تمامـا . 
ويتعين بصفة خاصة مراعاة أن التصميم الفائز يقتضي تشييد ٠٠٠ ٢٢٠ متر مكعب وتلــك مـن االعتبـارات األساسـية التـي 
يتعين مراعاتها في تقديرات التكاليف المعدلة . وآانت الزيادة المطلوبة في الميزانية لتنفيذ التصميم الفائز من األهمية بمكــان 
بحيث تبرر اعادة النظر في المشروع وميزانيته . وقبل الشروع في عملية المناقصة للمقـاول العـام ، يطلـب مـن الجمعيـات 
تحديد خياراتها حول آيفية مواصلة المشروع على أساس الخيارات األربع التي تحددها الوثيقة WO/PBC/4/3 . وتتراوح 
ــف) ووضـع تصـور جديـد للمبنـى ينسـجم مـع الميزانيـة المصدقـة  تلك الخيارات بين مواصفات المشروع األولية (الخيار أل

(الخيار دال) . 
 

ويعكس عرض المبنى الجديد في الميزانية المدمجة بموجب البرنامج الفرعي ١٤-٨ الميزانية المصدقة (الخيــار  -٣٢٠
ــة معدلـة للبرنـامج الفرعـي ١٨-٤ للجنـة البرنـامج والميزانيـة فـي  دال) . وفي حالة الموافقة على خيار بديل ، فستعد ميزاني
أبريل/نيسان ٢٠٠١ وللجمعيات في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . ويرد فــي المرفـق ٢ (خطـة مبـاني الويبـو) شـرحا لكيفيـة ايفـاء 
المبنى الجديد بموجب الخيار دال باالحتياجات المستقبلية ألماآن العمل ومواقف السيارات . وعالوة علـى ذلـك ، يـرد أدنـاه 

ملخصا للمنصرفات لفترة السنتين بموجب الخيار دال . 
 

ملخص تقديرات المنصرفات في آل سنة 
بآالف الفرنكات السويسرية) 

 

New construction 659         9,299      52,338    20,204    82,500    

Summary of estimated expenditure by year
(In thousands of  Swiss francs)

1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 Total 
expenditureActivity

 
ــات فـي سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ الخيـار دال ، سـيضطلع المـهندس المعمـاري والشـرآات  واذا ما اعتمدت الجمعي -٣٢١
ــنة ٢٠٠١ . ويتـالزم ذلـك مـع اعـداد  الهندسية باعداد مواصفات تفصيلية للمشروع لتعرض على سلطات جنيف في نهاية س

وثيقة تفصيلية للمناقصة التي ستعلن الحقا للمناقصين المحتملين على الصعيد العالمي . 
 

ــطة فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وسيسـتكمل المشـروع فـي فـترة السـنتين التاليـة  وترد فيما يلي تفاصيل أنش -٣٢٢
٢٠٠٤ و٢٠٠٥ وبتكلفة تقدر بمبلغ ٠٠٠ ٢٠٤ ٢٠ فرنك سويسري تشتمل على اآلتي :  "١"  تشــييد ممـر المشـاة المغطـى 
الذي يربط بين المبنى الجديد ومبنى الويبو الرئيسي في الفترة من يونيه/حزيران الى سبتمبر/أيلول ٢٠٠٤ ، "٢" واستكمال 
أعمال التشييد الداخلية الرئيسية بما في ذلك المصاعد واألجهزة الكهربائية والصحية والتكييف الهوائي والتهويــة فـي الفـترة 
من يونيه/حزيران الى ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٤ ، "٣" واستكمال أعمال التشطيبات الداخلية بما في ذلك الطالء وترآيب 
الفواصل المتحرآة للمكاتب والسجاد والديكور وأعمال أخرى في الفترة من يونيه/حزيران ٢٠٠٤ الى ينـاير/آـانون الثـاني 
٢٠٠٥ ، "٤" واستكمال األعمــال المتصلـة بالتشـطيبات الخارجيـة بمـا فـي ذلـك الـدرج الخـارجي والمصـاطب والزراعـة 
ــارس/آذار ٢٠٠٥ ، "٥" واسـتكمال  واألعمال األخرى المرتبطة بهندسة المناظر في الفترة من يونيه/حزيران ٢٠٠٤ الى م
ــتالم  أعمال التشييد وتسليم المباني بما في ذلك التسليم المبدئي والمراجعة وما يتبع ذلك من تحسينات ، عند االقتضاء ، واالس
النهائي في الفترة من مارس/آذار الى مايو/أيار ٢٠٠٥ ، "٦" وشــغل المبـاني ومـا يتصـل بذلـك مـن حرآـة الموظفيـن فـي 

يونيه/حزيران ٢٠٠٥ . 
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

ــي المهلـة الزمنيـة  انجاز مشروع المبنى الجديد ف - ١
المحددة . 

االيفاء بالمهلة الزمنية المقررة .  �

تنفيذ العمل بمردودية عالية .  مقارنة تكاليف المبنى الجديد مع التكــاليف المقـررة ٢ - �

في الميزانية 
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األنشطة 
 

ــا فـي ذلـك نوعيـة العـروض والقـدرات  تنظيم عملية المناقصة واختيار المقاول العام استنادا الى تقييم عدة عوامل بم �

االدارية والخبرة في مجال أعمال التشييد المماثلة ، فبراير/شباط ٢٠٠٢  
 

اعداد التكاليف النهائية ألعمال التشييد بواسطة المقاول العام ، فبراير/شباط ٢٠٠٢   �

 
اسـتكمال اعـداد تكـاليف المـواد التـي ال تغطيـها أعمـال التشـييد بمـا فـي ذلـــك األثاثــات واألجــهزة والتجــهيزات ،  �

أبريل/نيسان ٢٠٠٢  
 

بداية أعمال التشييد األساسية مايو/أيار ٢٠٠٢   �

 
هـدم التجـهيزات الحاليـة فـي قطعـة أرض شـتاينر وأعمـال تحضـير الموقـع ألعمـال التشـــييد ، يونيــه/حزيــران -  �

سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢  
 

األعمال الخاصــة بـأجزاء المبنـى القاعديـة وترآيـب البنيـة األوليـة للميـاه والكـهرباء والمجـاري ، سـبتمبر/أيلـول -  �

ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٢ 
 

مواءمة المباني القائمة حاليا والبنية التحتية وفقا لخطط المشروع ، يونيه/حزيران ٢٠٠٢ - يونيه/حزيران ٢٠٠٣   �

 
ـــو الرئيســي الحــالي ،  أعمـال الطوابـق تحـت األرض وأجـزاء المبنـى القاعديـة بمـا فـي ذلـك وصلـها بمبنـى الويب �

ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٢ - مايو/أيار ٢٠٠٣ 
 

تشييد الهيكل الرئيسي والجدران واألرضيات والواجهات واألجزاء الرئيسية التي تشتمل على المصاعد والدرج ، ما  �

يو/أيار - ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٣  
 

تشييد الهيكل األساسي لسقف المبنى الجديد ، سبتمبر/أيلول - ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٣   �
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الجدول ١٨ 
المباني 
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باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

 2000-2001  Variation 2002-2003
  Revised   Proposed
  Budget   Budget

 Post Category  A  B-A  B
    

 Directors  1  -  1
 Professionals  1  4  5

General Service  20  -  20
    

 TOTAL  22  4  26
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

   Sub-program  Total
 Object of Expenditure  1  2  3  4  

       
 Staff Expenses      

  Posts  2,382  4,820  -  -  7,202
  Short-term Expenses  72  180  -  -  252

 Travel and Fellowships      
  Staff Missions  -  48  -  -  48

 Contractual Services      
  Consultants  -  180  -  -  180
  Other  -  -  -  -  -

Operating Expenses      
  Premises and Maintenance  -  43,974  13,915  52,338  110,227
  Communication and Other  -  22  -  -  22

 Equipment and Supplies      
  Furniture and Equipment  -  5  -  -  5

       
  Total  2,454  49,229  13,915  52,338  117,936

 


