
 

A/48/22 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 21: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة
  األمانةمن إعداد

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 رشوع تقرير مرححت ). WO/PBC/15/20ثالويقة ( قاعة املؤمترات اجلديدةميل عن 
تقدم الويقة ثو نعقدة يف دورهتا ّسـ ية ا ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو مل إىل  ن ن ي سة ملعجل مترب 3 إىل 1من عرشة ماخلا سب 

2010. 

نة خبصوص هذه الويقة يف  .2 ية ا ثوميكن الاطالع عىل تو للج يات "ص تو صملخص ا نة الربانمج ل جلالصادرة عن 
ية يف دورهتا  سة نواملزيا نعقدة من عرشة ماخلا مترب 3 إىل 1ملا  ).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/15/20ثاإلحاطة علام مبضمون الويقة إىل 
ية، كام يه واردة يف الويقة  ثوبأية تو  .A/48/24ص

 ]ييل ذكل املرفق[

A 



A/48/22 

ANNEX 

 املرفق

 

WO/PBC/15/20 

 ابإلنلكزيية:األصل
تارخي  2010 مايو 28: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

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

   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 ا") ملا بو عىل  يات ادلول األعضاء يف الو نذ موافقة  مليغطي الفرتة  ي نفمجع املرحةل ("رشوع تم

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

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

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ية من  ثا ماملرحةل ا ن  ل

ية يف أودع طلب .2 سلطات ا شـىت واثئقه وخرائطه دلى ا ية  ناء  حملل رخصة  ل ب يل مترب و29تمكب توبر 6سب  . 2009ك أ
بدلي والوطين توىني ا ية عىل ا تلف املرافق ا نقل بني  لوظل هذا الطلب  سـ ن ملخم ملع ثوحىت اترخي هذه الويقة مل . يت

ناء بعد نة . لبتصدر رخصة ا رشوع و يادة ا ندس و جلوقد توىل لك من ا مل قه بة مل ثلو الفريق ادلاخيل ملرا ناء و قا مم لب
ية سلطات ا ثب مع ا سأةل عن  تابعة هذه ا رشوع  حمللا ل ك مل  .ممل

بري عن الاهامتم بأداء هممة املقاول العام .3 يه ادلعوة ادلوية  ناء تو يدية  تعواكنت أمه خطوة يف املرحةل ا ل ب لله جلل . لمت
سمرب 14وحدد آخر أجل ذلكل يف   .2009ي د

يار ا .4 ته األوىل يف ختوعقد جملس ا ثلني عن ادلول األعضاء،  سـملقاول العام، املؤلف من   2010 مارس 30جلمم
بوا ادلعوة ادلوية رشوط من املقاولني العامني اذلين  توىف ا تار قامئة األويل مبن ا لوا ل ل سـ نوتوقع إرسال واثئق . خ
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يار يف يويو  رشاكت اليت وقع علهيا الا ناقصة إىل ا نا ت ل تار اجمللس املقاول العام حبلول ومن املزمع أن. 2010خمل خي 
 .2010هناية 

ناقصة مبا فهيا املواصفات  .5 رشوع عىل إعداد واثئق ا بة ا رشوع والفريق ادلاخيل ملرا يادة ا ملورشف لك من  مل مل قي ق
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 ناء . لتقناملواصفات ا سورسي والقانون ادلويل  هد اخلاص ابلقانون ا يق مع ا بوتوىل الفريق ادلاخيل ا ي ل للسـ ملعن لت
يفربورغ، سورسا( رشوع العقد) ي يق إلعداد  ما تويني . لتنسـ ملسـومن األمور اليت حتظى ابهامتم خاص عىل ا

شـيب يف الق يلك ا يذي الطابع املمزي  خلاإلداري وا لله نفت ته، ل ناء و رشوع ا يدها، ونطاق  يعاعة املعزتم  ب بم طل تشي
يع  ية إبراز هذه األمور بصورة مالمئة يف  هد املذكور،  تخصصني ومع ا تلف ا تعاون الويق مع  مجوذكل اب بغ مل خم ث ملعل

ناقصة املربطة هبذا الغرض تواثئق ا ناء اجلديد وإىل. مل رشوع ا بع إىل الهنج اذلي وضع  ند هذا الهنج ا بو مل لت مل  يست
رشوع  بة من ذكل ا ملاخلربة ا  ).45 إىل 42، الفقرات من WO/PBC/14/10ثانظر الويقة (ملكتسـ

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

بو العادية ية الو رشوع عىل مزيا يالقرض وآاثر ا ن  مل
رشوع حظي مبوافقة ا .7 ية من ا ثا مجلاجلدير ابذلكر أن متويل املرحةل ا مل ن يص ل تخصيات  يون فرنك سورسي 24بع ي  مل

بومن  ية للو يا ياألموال الا ط ته حت يون فرنك سورسي40قمي ومن قرض مرصيف  ي  وأجريت حماداثت مع . مل
بلغ األخري شمل ا يع نطاق عقد القرض احلايل يك  نوك من أجل تو ملا ي سـ تومن املزمع أن توقع اإلضافة املربطة . لب

ي بل تو قابلعقد احلايل قربا، أي  ق رشوع القاعة اجلديدة بزمني بل  ملع العقد مع املقاول العام ا  .ملق

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

ناء اجلديد رشوع ا نوح  سط األول من القرض ا با مل ملم    ).للق

ناء ودراسات اخملاطر  رشوعات ا بو  بثاق الو مل ي لي  م
ناء اجلديد  .9 رشوع ا ترص عىل  ته يف األصل  يا ناء اذلي اكنت  رشوعات ا بو  ثاق الو نا نطاق  بلقد و م غ ص ب مل ي ي لسع تقل م

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة مشمل   .لي

سخة أما  .10 سخةويه ، قيثاملا من ةلاملعدلنا تاسعة لنا يق يف 2010 مارس 26بتارخي ل ا 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 تأخذاخملاطر  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةللا بان  مان يف ا  . حلسـ

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

رشوع نا جقد 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 املذكورة وتعد ت ياق العاملا  . لسـقارير عهنا يف ذكل ا

تحدة نظرا الرباطه نوشري يف هذا الصدد .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[



A/48/22 

Annex 

3 

WO/PBC/15/20 

Annex 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


