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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 9102أأغسطس  92التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 الرابعة واخلمسونسلسلة االجتماعات 
ىل  99من جنيف،   9102سبمترب  01اإ

 
 

 مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة وتقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد 

مانة عداد الأ  من اإ

 رل ي نن مورع  الناا  ادجديد عمورع  ااعة املترمرا  ادجديد املتقرير الوثيقة عىل ال حتتوي هذه  .0
، عهو مطرعح عىل دجاة الوينو للربانمج عاملزيانية )اللجاة( يف دعرهتا الثانية عالعورين (WO/PBC/22/14 )الوثيقة

ىل  0)  (.9102سبمترب  5اإ

قرارا  اليت اختذهتا دجاة الربانمج عاملزيانية يف دعرهتا الثانية الة عسرتد أأية ارارا  للجاة بشأأن تكل الوثيقة يف اامئ .9
ىل  0عالعورين )  (.A/54/5( )الوثيقة 9102سبمترب  5اإ

 

 [WO/PBC/22/14]ت ي ذكل الوثيقة 
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 الأصل: ابلإنلكزيية
 9102 أأغسطس 92التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  0جنيف، من   9102 سبمترب 5اإ

 
 

 تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد ومشروع قاعة املؤمترات اجلديدة

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة

 لهذه الوثيقة غرضان: .0

ث نن مورع   "0" طال  دجاة الربانمج عاملزيانية عىل تقرير مرل ي حمدَّ الناا  ادجديد عمورع  ااعة املترمرا  اإ
اللجاة عىل  اطال  ، عهو اترخي9100 منذ سبمتربيغطي املس تجدا  اليت طرأأ   ادجديد  )"املورععني"(

 ؛(WO/PBC/21/11 ثيقةذين املورععني )الو هباخلاص السابق التقرير املرل ي 

ىل توصية امجلعيا  ابملوافقة عىل الاارتالا   "9"  املتعلقة هبذين املورععني.دنو  اللجاة اإ

 تقرير مرل ي نن مورع  الناا  ادجديد عمورع  ااعة املترمرا  ادجديد 

 اختتام فسخ العقد املربم مع املقاعل العام السابق

. عانهتت 9102 مع املقاعل العام السابق عداًي يف هناية أأغسطس 9109 اخُتمت اتفاق الفسخ الودي اذلي ُأبرم يف يوليو .9
، عأأصنحت الوينو رمتكل القضااي العالقة مع املقاعل العام السابق بشأأن أأنامل الاستبدال اخلاصة ابملنىن ادجديد بذكل مجيع

ىل ذكل، ردَّ  ضافة اإ املقاعل العام السابق للوينو الرصيد الهنايئ املس تحق عليه  املوارد الاكفية لتغطية تاكليف تكل الأنامل. عاإ
جرا ا  اانونية اد تطول أأع فامي خيص مورع  ااعة املترمرا  ا ىل أأية اإ ىل أأن الأمانة مل تضطر للجو  اإ دجديد . عجتدر الإشار  اإ

 تحقيق تكل الاتاجئ.ل لآليا  خاصة بتسوية الزناعا  
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 الوضع التشغي ي مرل ي ننتقرير 

 اترخي هذه الوثيقة: حىت مورع  الناا  ادجديدفامي خيص عرد ما ي ي  .0

املنىن ادجديد يف  عيوب خمتلفة ذا  جحم صغري عمتوسط يف مجيع أأحنا التصحيحية اخلاصة ب اس ُتمكلت الأنامل  أأ( )
 ؛9100 ديسمرب

صاللا  ب( )  ؛9102 يف يااير الألواح الزخرفية الزراا  يف الواهجا  اس ُتمكلت اإ

 ؛9102 يف أأبريل تركيب الغطا  الانايت عىل سطح املنىن ادجديداس ُتمكل  ج( )

أأن  يُتواعع  9102 الاستبدال عالإصالح اخلاصة ابلاوافذ عىل ادلرج يف منتصف أأغسطسبدأأ  أأنامل  د( )
 تس تغرق عد  أأشهر حسب ظرعف الطقس؛

 ؛9102 اخلارجية املمتد  بني املنىن ادجديد عالقاعة ادجديد  حبلول هناية أأغسطس السالةاس ُتمكلت  ه( )

 ؛9102 لول منتصف سبمتربلمنىن الرئييس حبالأمامية ل سالة يُتواع اس تكامل ال  ع( )

 ادلاخلية الطابق الأريض عاحلدائقصالح نوافذ اإ تَقرر اس هتالل خطة العمل املفصةل اخلاصة بأأنامل استبدال ع  ز( )
 من للحد) 9105 عيُزمع اس تكامهل يف هناية 9105 ذ الفع ي يف ربيع عامعبد  التافي 9102 حبلول هناية سبمترب

زعاج العاملني عمراعا    لطقس(؛اظرعف اإ

مراعا  مع  9102 يف خريف "فرنيه"ريق اجملاعر  أأساسًا لط السالةيُتواع الانهتا  من عدد من ناارص  ح( )
 أأدانه؛ 05 الفقر 

اس ُتمكلت أأنامل الننية التحتية الأعلية عادجز  الأكرب من التشطيب اخلاصني ابلافق املمتد بني املنىن الرئييس  )ط(
مراعا  مع  9102 س تكامل ابيق التشطيب حبلول هناية)يُتواع ا 9100 عاملنىن ادجديد يف صيف

 أأدانه(. 05 الفقر 

 اترخي هذه الوثيقة: حىت مورع  ااعة املترمرا  ادجديد عفامي خيص  .2

 ؛9102 تعمل مجيع التجهزيا  الفنية الرئيس ية )التدفئة عالتربيد عالهتوية عادلعائر الكهرابئية( منذ هناية ربيع أأ( )

عمعل منذئذ بصور  مرضية، عيُتواع  9102 أأغسطس 2تحت أأبواب مركز الافاذ ادجديد للجمهور يف افتُ  ب( )
 ؛9102 اس تكامل الواهجة اخلارجية حبلول منتصف سبمترب

جريت الاختنارا  الهنائية لتجهزيا  عنظم السالمة عالأمن )مكشاف ادلخان عرشاشا  املياه عغريهام( فامي أُ  ج( )
 ؛9102 ادجديد  يف أأعائل سبمترب رافقلأعل اس تخدام للم املطلوبة املسالا خيص مجيع 

 اس ُتمكلت القاعة ادجديد  نفسها عأأصنحت جاهز ؛ د( )

اس ُتمكل جتديد الطابق الأعل من الطابق الوسط للمنىن الرئييس بزتعيده بقاعا  اجامتعا  صغري  عأأصنح  )ه(
 جاهزًا؛
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ىل جوارها مرالل الاس تكامل الأخري  عيُتواع تسلميها حبلول  ةالوااع سالا ختوض امل  )ع( أأدىن القاعة ادجديد  عاإ
 ؛9102 منتصف سبمترب

الصغري  اجملاعر  مبارش   املسالةع عأأصنح جاهزًا، عس تصنح اس ُتمكل ادجز  الأكرب من هبو املنىن الرئييس املوسَّ  )ز(
 .9102 حبلول منتصف سبمترب جاهز  ملدخل القاعة ادجديد 

 .9102 تتغري توارخي نقد اجامتعا  ادلعل الأنضا  يف ااعة املترمرا  ادجديد  انتنارًا من سبمترب عمن مث، ل .5

ىل الأمانة  ذاالامتثال ابملتطلنا  املعامرية عالننيوية عالتقنية  انفكما  .6 تافيذ املورع  عكذكل يف  طوالأأعلوية ابلنس نة اإ
طار علايهتم زعدينالناا  عامل سني الفنيني عرشاك عاملهاد ملهاد  املعامريابعالاهتا  التغيريا   هدف تافيذعة. ع املوسَّ  يف اإ

ىلاليت ترتاعح طنيعهتا ما بني املعامري عالتقين ع الأمور الارثية عغري املتواعة،  فضاًل نن معادجةيف املورع ،  فرص الاغتاام  اإ
 ( أأع الاس تفاد  من حتسينا  خالل مرلةل الناا .خلفض التاكليف )تفادي تاكليف من خالل للول تقنية أأبسط

 عالتدايق الراابة

ىل 9109 ادمت الأمانة ابنتظام، منذ سبمترب .7  اللجاة الاستشارية املس تقةل للراابة، تقارير مرللية نن الك املورععني اإ
 يف لك من دعراهتا الالحقة.

، 9100 عيونيو 9109 يف الفرت  ما بني ديسمرب الإداريةشعنة التدايق ادلاخ ي عالراابة عنتيجة للتدايق اذلي أأجرته  .8
ىل تقرير الشعنة  ، ادمت الشعنة ست توصيا . عيف اترخي هذه الوثيقة، نُفذ  9100 يونيو 98الصادر يف  الهنايئعاستنادًا اإ

 املترمرا  ادجديد .التوصية العالقة الوحيد  املتعلقة بتسوية احلسااب  مع املقاعل العام السابق فامي خيص مورع  ااعة 

. عميكن الاطال  عىل 9102 تدايق امتثال ملورع  ااعة املترمرا  ادجديد  يف مار  عأأجرى املداقون اخلارجيون .2
 .WO/PBC/22/3 مالحظاهتم عردعد الإدار  يف الوثيقة

 مزيانيتا مورع  الناا  ادجديد عمورع  ااعة املترمرا  ادجديد  ععضعهام املايل

 لناا  ادجديد ععضعه املايلمورع  ا ةمزياني

]ترصحيًا[ " 9100يُذكَّر بأأن مجعيا  ادلعل الأنضا  اد أأصدر  يف اجامتنها التاسع عالأربعني اذلي ُنقد يف أأكتوبر  .01
مية أأاصاه متد  يف  سويرسي فرنك 2 511  111ا ابس تخدام مبلغ بق ل يزال متالا مضن املزيانية عاملنالغ اخملصصة املع

غراض مورع ، 9118 ديسمرب من  01 ، ناد احلاجة فقط، كام جا  يف الفقر الناا  ادجديد لأ
" ]أأضيف اخلط املائل للتشديد[. عمن مث، ُُسب املنلغ املذكور من مزيانية مورع  الناا  WO/PBC/18/10 الوثيقة

ىل مزيانية مورع  ااعة املترمرا  ادجديد .  ادجديد عنُقل اإ

اكن يشمل  سويرسي فرنك 2 511 111ن مزيانية مورع  الناا  ادجديد عادره عيُذكَّر بأأن املنلغ اذلي ُُسب م .00
رصيد مورع  الناا  ادجديد غري اخملصص أأع املافق )عفورا (،  سويرسي فرنك 9 975 111 "0: "التاليني عارصينال 

 لوينو.ساب اغرامة التأأخري املس تحقة عىل املقاعل العام السابق حل  سويرسي فرنك 9 995 111 "9ع"

ىل اللجاة عامجلعيا  يف .09 يرتكز عىل افرتاض أأن مبلغ غرامة التأأخري  9100 عاكن الاارتاح املقدم اإ
 ( اذلي دفعه املقاعل العام السابق ميكن اس تخدامه يف تقليص تلكفة الناا .سويرسي فرنك 9 995 111)
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ىل أأن املراجع اخلاريج حيائذ هو اذلي تواع ما  .00 تدايقه يف املراابة املالية ملورعني  خالل ُذكر أأعالهعجتدر الإشار  اإ
ليه كام ي ي يف تقريره  9100 يف صيف اهالناا  اذلي أأجر  ىل  9100 ديسمرب 99الصادر يف  الهنايئعاملشار اإ اللجاة عاملقدم اإ

 (:WO/GA/41/16ع WO/PBC/19/18 )الوثيقتان 9109 امجلعيا  يفع 

، ل IPSAS 17ععفقًا ملعيار IPSASكام س نق عأأرشان يف تدايق املزيانية الافتتاحية للوينو املعد  عفقًا ملعايري  .02"
. عينبغي توزيع ذكل املنلغ بشلك مع ي من أأجل 9100 ينبغي انتنار دفع الغرامة مبثابة باد اس تثنايئ يف مزيانية

 " تشغيلها.احلد من تاكليف باا  خمتلف مكوان  املنىن اليت سيمت

طاريف  9109 عام سويرسي فرنك 9 995 111علكن ُأدرج مبلغ الغرامة عادره  .02 لمعايري "الإيرادا  املتاوعة" عفقًا ل اإ
 ععليه مل يكن متالًا ملورع  الناا  ادجديد كام اكن مفرتضًا. احملاسبية ادلعلية للقطا  العام

رمامه  .05 ىل أأن تلكفة تافيذ عدد من هذه العاارص  9102 يفعاس تعرضت الأمانة أأيضًا العمل العالق الواجب اإ عخلصت اإ
س تكون أأال مما اكن مقدرًا عأأنه ميكن تقليص جحم بعض العاارص الأخرى دعن التأأثري يف نطااها عهدفها الأساس يني 

ذا املنلغ . عتُواع أأن هسويرسي فرنك 211 111 باحو()ح( ع)ط( أأعاله(. عاُدر مبلغ الأموال الالزمة بعد 0) الفقر  )انظر
ل عيغَطى من مبلغ الغرامة عادره   عادجدعل الوارد يف املرفق(. 02ع 09 الفقرتني )انظر سويرسي فرنك 9 995 111س ميوَّ

 مزيانية مورع  ااعة املترمرا  ادجديد  ععضعه املايل

ادرها لدعد املزيانية الإجاملية املراجعة عالنالغ نطاق مس توى الافقا  يف  ظل، 9102 يف هناية يوليو .06
( سويرسي فرنك مليون 2.9) 9118 عاليت عافقت علهيا امجلعيا  يف سويرسي فرنك 79 711 111

 (.سويرسي فرنك مليون 2.5) 9100( عسويرسي فرنك مليون 62) 9112ع

بالغ اللجاة  .07 مقاعًل خمتلفة أأنامهلم )مبا يف ذكل  71أأن تسوية بعض احلسااب  املفتولة دلى بعمع ذكل، تود الأمانة اإ
آخرين( ستتطلب  رشاك  الناا  عاملزعدين عمقدمو اخلدما  فضاًل نن املهادسني الفنيني عاياد  املورع  عمتخصصني أ

لهيا يف الفقر  ضافية تتجاعز املزيانية الإجاملية املراجعة عاملشار اإ أأعاله. عتمكن الأس ناب الرئيس ية لهذا الوضع يف ما  06 أأمواًل اإ
 ي ي:

ىل أأن المكيا  الفعلية املس تخدمة لعدد فامي خيص عد  نقود ت  "0" ىل اس تقصا  مكي، أأشار بعض املقاعلني اإ ستند اإ
ىل   9101بني  الأعىل يف الفرت  منطا اهت وانادما ادم وا%( مما تواع21من املواد أأعىل بكثري )بنس نة تصل اإ

 ؛9109ع

صا  غري الاكيف للمتخصصني املهايني التأأخريا  الإضافية يف مرلةل الناا  اليت سبهبا التنس يق املتعدد التخص "9"
 )املهاد  املعامري ع/أأع املهادسون الفنيون(؛

مع الزتاهمم  9102 م يف مواع العمل بعد ربيععااع أأن معظم رشاك  الناا  عاملزعدين مل يتواعوا رضعر  بقاهئ "0"
من حيث  ةعمناس نمبورععا  أأخرى ععليه عاهجوا منذئذ صعواب  يف الاس تجابة بصور  مرنة عمنسقة 

 تسببوا يف املزيد من التأأخريا  يف جدعل العمل.ف  الوات للطلنا  املفرعضة علهيم

م يف ععفقًا مل .08 ترشا  القيا  املوضوعة ملورععا  الناا  الكربى اليت تتسم بطنيعة عنطاق مماثلني، من املعتاد أأن يُقدَّ
ضايف يرتاعح ادره بني  زايد   الضو  عىل رضعر  التقيمي احلايل سلطانية املعمتد . ع % من املزي 5ع 0هناية املورع  رمويل اإ

 9100 ابملئة( مقارنة ابملزيانية الإجاملية املراجعة عاملعمتد  يف 0.22 ي)أأ  سويرسي فرنك مليون 9.5 أأاصاهمبنلغ متواع املزيانية 
 .سويرسي فرنك 79 711 111عالنالغ ادرها 
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ىل ذكل عحبسب حصة مستعلية لك هج .02 ضافة اإ ة نن التلكفة الإضافية، اد يضطر بعض املتخصصني املهايني عاإ
ضافية بصور  جزئية أأع لكية. عيُذكَّر بأأن العقود مع مجيع املقاعلني عبعض املتخصصني  عالوراك  أأن يتحملوا أأية تاكليف اإ

د من مبلغ لك فاتور  تسددها الوينو )ترتاعح نسبته بني املهايني تاص عىل  ملئة حسب احلاةل(. اب 91ع 01جز  ل يسدَّ
عستس تعرض الأمانة هذه املنالغ بعااية دلى تسوية حسااب  لك مقاعل بغية احلد من الاس تخدام املطلوب لزايد  املزيانية 

 .08 املطلوبة عاملذكور  يف الفقر 

ية، مليون فرنك سويرسي من الأموال الاحتياطية بغية تسو  9.5 أأاصاهعنتيجة ذلكل، تطلب الأمانة ختصيص مبلغ  .91
 .9105 الس نعني اخملتلفة أأناملها عاملشاركة يف مورع  ااعة املترمرا  ادجديد  حبلول أأعائل ناد الااتضا ، حسااب  الوراك 

 فرنك سويرسي. 75 911 111 أأاصاهعباا  عليه، تنلغ التلكفة الإجاملية املقدر  ملورع  ااعة املترمرا  ادجديد  مبلغ  .90

جاميل خمصصا  املزيانية عالوضع  املايل للمورععني معاً  اإ

كام عرد يف التفاصيل املنينة أأعاله، ناد الاظر يف الوفورا  احملققة يف مورع  الناا  ادجديد عغرامة التأأخري  .99
طار "الإيرادا  املتاوعة" يف يتبني أأن خمصصا  املزيانية (، 9109 املس تحقة عىل املقاعل العام السابق )اليت أأدرجت يف اإ

جاملية متواعة ادرها  تسجل( 909 829 620=  75 911 111زائد  057 629 620للمورععني معًا ) زايد  اإ
 فرنك سويرسي. انظر ادجدعل الوارد أأدانه يف مرفق هذه الوثيقة. 675 111

 اخلالصة

 فامي ي ي فقر  ارار مقرتلة. .90

أأعصت دجاة الربانمج عاملزيانية مجعيا   .92
فامي ادلعل الأنضا  يف الوينو عيف الاحتادا ، الك 

 يعايه، مبا ي ي:

الإلاطة علاًم مبضمون التقريرين  "0"
املرلليني نن مورع  الناا  ادجديد 

 عمورع  ااعة املترمرا  ادجديد 
 (؛WO/PBC/22/14 )الوثيقة

عاملوافقة عىل اارتاح الترصحي  "9"
 أأاصاهبتخصيص مبلغ 

سويرسي لصاحل  فرنك 211 111
 01مورع  الناا  ادجديد )الفقرا  من 

 (؛05ىل اإ 
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عاملوافقة عىل اارتاح الترصحي  "0"
 أأاصاهبتخصيص مبلغ 

سويرسي من  فرنك 9 511 111
الأموال الاحتياطية لصاحل مورع  ااعة 

ىل  06املترمرا  ادجديد  )الفقرا  من  اإ
90) 

 ]ي ي ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

 

 ]هناية املرفق عالوثيقة[

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"(.

  مشروع قاعة المؤتمرات  مشروع البناء الجديد

الجديدة

مجموع المشروعين


