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WO/GA/27/4
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٩/٢١ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة السابعة والعشرون (الدورة العادية الخامسة عشرة) 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

المباني : المبنى الجديد 

مذآرة المدير العام 

ـــى ٢٠  بحثـت لجنـة البرنـامج والميزانيـة ، فـي دورتـها الرابعـة المنعقـدة فـي الفـترة مـن ١٧ إل - ١
 WO/PBC/4/3 سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ ، االقتراحات المتعلقة بالمبنى الجديد . وترد االقتراحات فــي الوثيقـة
الملحقة بهذه الوثيقة . وترد آراء الدول األعضاء الممثلة في اللجنة بشأن تلــك االقتراحـات فـي تقريـر تلـك 

 . A/36/3 اللجنة المرفق بالوثيقة
 

 ، (WO/GA/23/7 أنظر الفقرة ٣٠ من الوثيقة) ووفقا لقرار الجمعية العامة الصادر سنة ١٩٩٨ - ٢
بما في ذلــك آـل قراراتـها المعنيـة ، ومـع مراعـاة نتـائج المسـابقة الهندسـية الدوليـة ، اسـتعرضت اللجنـة 
ــن الخيـارات المقترحـة  الموضوع مطوال ورأت أن من المستحيل في الوقت الحالي اتخاذ قرار بشأن أي م

فيما يتعلق بتشييد مبنى جديد للويبو . وقررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بما يلي : 
 

مطالبـة مكتـب مراجعـة الحسـابات االتحـــادي  "١"
ـــارجي  التــابع لحكومــة سويســرا ، بوصفــه المراجــع الخ
لحسابات الويبو ، أو إلى خبراء خـارجيين آخريـن يحددهـم 
مراجع الحسابات الخارجي في مجاالت يـرى أنـها خارجـة 
ـــع رئيــس لجنــة البرنــامج  عـن اختصاصــه ، بالتشـاور م

A
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والميزانية والمنسقين اإلقليميين ، بتولي تقييم مشروع تشييد 
مبنى جديد ، بالتعاون مع المكتب الدولي والمهندس صاحب 
التصميـم الفـائز وجـهات معينـة أخـرى حيثمـا يكـــون ذلــك 

مالئمًا ؛ 
 

"٢"واقتراح إدراج المهمات التالية في إطار التقييم : 
 

توفــير أحــدث المعلومــات عــــن احتياجـــات  (أ)
المنظمة العملية الحالية والمتوقعة مع إيالء اهتمام خاص 
لعمليتي التخطيط وتقييم االحتياجات ليشمل ذلك ما يلي : 

 
أثر االستثمارات الرئيسية وال سيما ما ينصب منــها  (١)
في مجال تكنولوجيا المعلومات بهـدف تعزيز فعالية 

المنظمة ، 
 

والعواقب اإلدارية المترتبة على مرآـز للمؤتمــرات  (٢)
ومردوديته ، 

 
وتقييم للحلول البديلة للمرافق التقنية ؛  (٣)

 
(ب) وتقييم االقتراح المتعلـق بـالمبنى مـن حيـث قدرتـه 
علـى تحقيـق أهـداف المنظمـة العمليـة علـى نحـو عــالي 
المردودية مع ضمان أعلى قيمة ممكنة لألموال الموظفة 

؛ 
 

ــإدراج مـا يـترتب مـن آثـار  (ج) وإعداد تقييم للمخاطر ب
ــي  المشروع المالية على المنظمة والتكاليف اإلضافية الت

قد تنجم عن المشروع ؛ 
 

ودعوة مراجع الحسابات الخـارجي والخـبراء  "٣"
الخارجيين اآلخرين إلى تقديم تقاريرهم في الوقت المناســب 
ــها فـي أبريـل/نيسـان  إلى لجنة البرنامج والميزانية لتنظر في

 . ٢٠٠٢
 

"٤" ومطالبـة األمانـة بإســـداء المشــورة إلــى الــدول 
ــقين اإلقليمييـن ، فـي الوقـت  األعضاء من خالل المنس
ــإعداد تقريـر آتـابي مفصـل  الذي يجري فيه التقييم ، ب
عـن االلتزامـــات القانونيــة المتعلقــة بالمشــروع ، إن 
وجـدت ، وسـائر التدابـير التـي يمكـن اتخاذهـــا ، فــي 

موعد أقصاه ٣٠ يناير/آانون الثاني ٢٠٠٢ ؛ 
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"٥" ومطالبــة األمانــة باتخــاذ الترتيبــات اإلداريــــة 
والتخطيطيـة الالزمـة لمشـــروع البنــاء ، شــريطة أال 
تستبعد تلك الترتيبات أي خيار قد يبرز خالل التقييم . 

 
[تلي ذلك الملحقات]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTACHMENT
 

مقدمة  أوال-
 

ــودة فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ ،  في دورتها الثالثة والعشرين (الدورة االستثنائية العاشرة) المعق -١
أقرت الجمعية العامة ما يلي : 

 
تشييد مبنى جديد للمكاتب على قطعة األرض الجديدة يسع ٥٠٠ مكان عمل على األقل  ( أ )
ويفي بالمواصفات ويلبي الحاجة الى المرافــق الـوارد وصفـها فـي الفقـرات مـن ٨ الـى ١١ مـن 

الوثيقة WO/GA/23/5 (بما في ذلك موقف السيارات تحت األرض (٣٠٠ مكان تقريبا)) ؛ 
 

ــو  وتشـييد قاعـة رئيسـية جديـدة للمؤتمـرات تسـع ٦٠٠ مقعـد علـى قطعـة أرض الويب (ب)
الحالية ودمجها ببنية مبنى الويبو الرئيسي ، آمــا ورد وصـف ذلـك فـي الفقـرات ٢٣ و٢٤ و٢٥ 

و٢٩ و٣٠ من الوثيقة WO/GA/23/5 ؛ 
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واضافة أماآن لتوقيف السيارات (٢٨٠ مكانا تقريبا) تمديدا لمرافق توقيــف السـيارات  (جـ)
ـــي مبنــى الويبــو الرئيســي ، آمــا ورد وصــف ذلــك فــي الفقــرة ٣٥ مــن الوثيقــة  الحاليـة ف

WO/GA/23/5 ؛ 
 

ــى المكـاتب المذآـور علـى قطعـة  والشروع في مسابقة هندسية دولية جديدة لتشييد مبن ( د)
األرض الجديدة وقاعة المؤتمرات الرئيسية المذآورة على قطعــة أرض الويبـو الحاليـة وموقـف 

السيارات االضافي المذآور ، آما ورد وصف ذلك في الوثيقة WO/GA/23/5 ؛ 
 

ـــدوق  وتخصيـص مبلـغ قـدره ٥ر٨٢ مليـون فرنـك سويسـري علـى األآـثر مـن الصن (هـ)
االحتياطي الخاص للمباني االضافية والحوسبة مــن أجـل تنفيـذ المشـروعات المذآـورة أعـاله ، 
على أن يكون من المفهوم أن مــن غـير الجـائز تخصيـص نفقـات اضافيـة للمشـروعات مقارنـة 
بالمبلغ الذي سبق أن صرحت به لجنة الميزانية ولجنة المباني والجمعية العامة (الفقـرة ٣٤ مـن 

  (WO/GA/23/7 والفقرة ٣٠ من الوثيقة WO/BC/20/3-WO/PC/10/3 الوثيقة
 

ــد  واذ تعـترف األمانـة بأنـه ال يمكـن تقديـر التكلفـة بدقـة اال بعـد المسـابقة الهندسـية الدوليـة ، فق -٢
وضعت تقديرا أوليا للتكاليف ألغراض وضع ميزانية ارشادية وتخصيصها في يوليه/تموز ١٩٩٨ (أنظر 
ــا وقـدره ٥ر٨٢ مليـون  الفقرة ٥١ من الوثيقة WO/GA/23/5) وقد خصصت المبلغ األولي المشار اليه آنف

فرنك سويسري آما هو مبين في الجدول ١ . 
 
 
 
 
 
 
  
 

الجدول ١ : التكاليف األولية المقدرة في يوليه/تموز ١٩٩٨ (بالفرنكات السويسرية) 
 

التكلفة المقدرة البنود 
(بالماليين) 

المسابقة الهندسية الدولية (لتشييد مبنى المكاتب الجديد وقاعة المؤتمــرات الرئيسـية 
االضافي) الجديدة وموقف السيارات

٥ر١ 

اعداد المواصفات التفصيلية للمبنى (لتشييد مبنى المكاتب الجديد وقاعة المؤتمــرات 
االضافي) الرئيسية الجديدة وموقف السيارات

٠ر٢ 

٠ر٥١ تشييد مبنى المكاتب الجديد وما يتصل به من مرافق
٠ر٥ أثاث مبنى المكاتب الجديد وأجهزته ومعداته
٠ر١٥ تشييد قاعة المؤتمرات الرئيسية الجديدة

٠ر٨ تشييد موقف السيارات االضافي
٥ر٨٢ المجموع 

 
التقدم المحرز في المبنى الجديد الى غاية يونيه/حزيران ٢٠٠١  ثانيا-

 



 WO/GA/27/4
 Attachment, page 2

 
تم تعيين هيئة تحكيم دولية في يونيه/حزيران ١٩٩٩ تتألف من ١٥ محكما دائما وثالثة محكمين  -٣
بدالء (بمن فيهم عدد من المهندسين المعماريين المرموقين ومسؤولين حكوميين آبار وخبراء قانونيين من 

خمس قارات مختلفة) . 
 

ــم ، مدعومـة مـن فريـق مـن الخـبراء التقنييـن مـن  وفي يوليه/تموز ١٩٩٩ ، وافقت هيئة التحكي -٤
ــن  جنيف ، على الوثائق التي ترسل الى المرشحين المحتملين . وتضمنت تلك الوثائق خلفية عن الويبو وع
أجزاء المبنى الثالثة والميزانية االرشادية المخصصة لها . وتضمنت أيضا قائمة بالمرافق العصرية التـي 
ينبغي توافرها في المبنى الجديد تنفيذا للخطة الواردة في الوثيقة WO/GA/23/5 التي تصف المبنى الجديد 
بأنه مبنى "ذآي" وعملي ويشتمل على أحدث تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشييد . وينبغي أن يكون 
ــة علـى  المبنى الجديد قابال للتكييف من الناحية البيئية وأقل استهالآا للطاقة . ويبين الجدول ٢ بعض األمثل

المرافق المذآورة في الوثائق . 
 

الجدول ٢ : مرافق رئيسية مختارة من مبنى المكاتب الجديد 
 

المساحة (بالمتر المربع) المرافق 
٣٠٠ ٢ مساحة تحت األرض مخصصة لموقف الشاحنات*

٠٠٠ ٢ طابق تحت األرض للتخزين
٩٢٠ ١ مساحة تحت األرض مخصصة للتفريغ*

٧٠٠ بهو متعدد األغراض* 
٦٠٠ قاعة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات*

٥٠٠ مكتبة وقاعة للمطالعة*
٤٠٠ مرافق معدة لراحة الموظفين*

اعالمي ومساحة للتخزين* ٣٢٠ مرآز
٣٠٠ وحدة طبية* 

ــها وردت فـي الوثـائق الخاصـة بالمسـابقة التـي أقرتـها هيئـة  هذه المرافق لم تذآر في الوثيقة WO/GA/23/5 لكن *
التحكيم الدولية . 

 
وأبدت نحو ٨٠٠ شرآة هندسية من ٦٢ بلدا اهتمامها بالمسابقة ، وقد تأهل ١٨٦ مقترحا للدورة  -٥
ــة  الثانية من المسابقة . وبعد تلك المرحلة ، تقدم ٢٧ مشارآا مؤهال بمقترحات رسمية . ومن ثم منحت هيئ
ـــهنش") فــي شــهر  التحكيـم الجـائزة األولـى الـى الشـرآة األلمانيـة بـهنش وبـهنش وشـرآاؤه ("شـرآة ب

مارس/آذار ٢٠٠٠ . 
 

واختارت هيئة التحكيم الفكرة التي تقدمت بها شرآة بهنش ومفادها تحقيق االنسجام الهندسي مع  -٦
ــدرج المبنـى ضمـن موقعـه بحيـث  المحيط الذي يشيد فيه المبنى الجديد . ومن األمثلة على ذلك قولها : "ين
ينسجم مع المناظر القائمة ويجلب المحيط الخارجي الى الداخل" . وفي المشروع الذي قدمته شرآة بــهنش 
، أآدت على ادماج المناظر المحيطة بالمبنى في التصميم مما يجعل المنتفعين بالمبنى ال يتصورونه علــى 

أنه بنية ثابتة وانما بنية مجسمة ومنفتحة يمكن "ملؤها" حسب المتطلبات المتغيرة . 
 

ويدعو التصميم الفائز الى ادماج مبنى المكاتب الجديد في محيطه . وآما يبين المرفق ألــف لـهذه  -٧
الوثيقة في بعض رسوم المبنى ، تتضح الفكرة بتوفير المزيد من الضوء والمساحة الطبيعيَّين داخل المبنى 
مقارنة مثال بالتصميم المعمول به في مبنى الويبـو القـائم (أربـاد بوآـش) . ويجسـد ذلـك متطلبـات الحجـم 
الكبير للمبنى . وفي تقدير األمانة ، يحتاج مشروع شرآة بهنش الى ٠٠٠ ٢٢٠ متر مكعب النجازه . وقد 
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ــع مراعـاة ذلـك القـرار ،  آانت فكرة انسجام المبنى مع محيطه وراء القرار الذي اتخذته هيئة التحكيم . وم
ــا يمكـن مـن الناحيـة العمليـة لـدى تنفيـذ المشـروع ، ومـن  من المفروض الحفاظ على التصميم آله بقدر م

المفروض أيضا توفير الموارد الضرورية لنجاحه . 
 

ـــهنش فــي  وبعـد اختيـار الفـائز فـي مـارس/آذار ٢٠٠٠ ، تـم ابـرام اتفـاق تعـاقدي مـع شـرآة ب -٨
أغسطس/آب ٢٠٠٠ مما سمح لها ببدء اعداد مواصفات أآثر تفصيال للتصميم . وفي ديسمبر/آانون األول 
٢٠٠٠ ، تم االتفاق مع الشرآة على طريقة تنفيذ المشروع بما في ذلــك اختيـار الممثليـن المحلييـن . ومـن 
أجل تعزيز ادارة المشروع ، أنشأ المدير العام في ينــاير/آـانون الثـاني ٢٠٠١ لجنـة داخليـة ، وهـي لجنـة 
االشـراف علـى مشـروعات التشـييد ، لمسـاعدته علـى االدارة الشـاملة لمشـروعات التشـييد . وفـي شـــهر 
ــية لمسـاعدتهما علـى  أبريل/نيسان ٢٠٠١ ، اختارت األمانة وشرآة بهنش بعناية بالغة سبع شرآات هندس
ــة المدنيـة الالزمـة  اعداد مواصفات المشروع في المجاالت الكهربائية والتكييف الهوائي والتهوية والهندس
للحصول على ترخيص التشييد من سلطات جنيف . وفي مايو/أيار ٢٠٠١ ، تم تعيين مهندس معماري من 
ذوي الخبرة مديرا للمشروع التقني . وفي يونيه/حزيران ، ُعقد أول اجتماع بين آافــة الشـرآات الهندسـية 
ــهنش ومديـر المشـروع التقنـي وفريـق األمانـة االداري لالتفـاق علـى أسـلوب العمـل . وبحلـول  وشرآة ب
مايو/أيار ٢٠٠١ ، بلغت النفقات االجمالية ٠٠٠ ٩٠١ ١ فرنك سويســري ، وتشـمل ٠٠٠ ٤٣٧ ١ فرنـك 

سويسري تتعلق بالمسابقة الهندسية و٠٠٠ ٤٦٤ فرنك سويسري تتصل بعمل شرآة بهنش . 
 

تقدير تكاليف المشروع بعد اختيار التصميم الفائز  ثالثا-
 

ــي يوليـه/تمـوز ١٩٩٨ لـم تكـن آافيـة  من المفهوم أن الميزانية االرشادية األولية التي وضعت ف -٩
بالنظر الى التصميم الذي فاز في المسابقة . والتصميم الذي تــم اختيـاره بعـد اقـرار الميزانيـة يعتمـد علـى 
ــدول  حجم للمبنى يبلغ ٠٠٠ ٢٢٠ متر مكعب ويجمع بين اللمسات األخيرة الداخلية والخارجية . ويبين الج
٣ تقدير األمانة للميزانية المعدلة استنادا الى متطلبات التصميم الفائز ومقارنة التكاليف الفعلية لمبان تابعــة 
لمنظمة األمم المتحدة في منطقة جنيف بالتكاليف األولية التي قدرتها األمانة علــى أسـاس المعلومـات التـي 
ــون فرنـك سويسـري  قدمتها شرآة بهنش . ويشمل ذلك تكلفة المسابقة الهندسية االجمالية وقدرها ٥ر١ ملي
وتكلفة العمل التمهيدي الذي يتضمن اعداد موقــع المبنـى وتنظيفـه وهـدم المنشـآت القائمـة وأعمـال الحفـر 
وترآيب البنية األساسية في الموقع ، ويقدر ذلك بمبلغ ١٢ مليــون فرنـك سويسـري . ويمكـن اعـادة تقديـر 
تكاليف تشييد مبنى المكاتب وقاعة المؤتمرات وموقف السيارات باعتماد مبلغ ٧٠٠ فرنك سويسري للمتر 
المكعب وهو التكلفة الحالية في جنيف لتشييد مبنى مكاتب مجهز بالمرافق المناسبة . ومن ثم ، تبلغ تكاليف 
التشييد ١٥٤ مليون فرنك سويسـري ( أي ٠٠٠ ٢٢٠ مــتر مكعـب مضروبـة فـي ٧٠٠ فرنـك سويسـري 
ــالوة علـى ذلـك ، تقـدر تكـاليف اللمسـات األخـيرة الخارجيـة بمبلـغ ٣ مالييـن فرنـك  للمتر المكعب) . وع
سويسري واألثاث الضروري بمبلغ ٥ر٤ مليون فرنك سويســري . وعليـه سـتبلغ التكلفـة االجماليـة ١٨٠ 

مليون فرنك سويسري . 
 

الجدول ٣ : تقدير الميزانية المعدلة لمبنى الويبو الجديد استنادا الى التصميم الفائز 
(من اعداد األمانة) 

 
التكلفة بماليين الفرنكات السويسرية البنود 

٥ر١ المسابقة الهندسية 
١٢ العمل التمهيدي 

١٥٤ التشييد 
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٣ اللمسات األخيرة الخارجية 

٥ر٤ األثاث الضروري 
٥ الضرائب والرخص وأمن الموقع والتأمين وغير ذلك 

١٨٠ المجموع 
 

ومن المفهوم أن تقدير الميزانية المعدلة  المشار اليه آنفا وضع لالسترشاد به فقــط ومـن المتوقـع  -١٠
تأآيده بعد تقدير شرآة بهنش للتكاليف النهائية والدقيقة بالتشـاور مـع المقـاول العـام المزمـع اختيـاره مـن 

خالل عملية المناقصة الدولية المشار اليها في الفقرة ٢٨ من القسم الرابع من هذه الوثيقة . 
 

ويبين الجدول ٤ أحــدث مقارنـة بيـن البيانـات المتعلقـة بمبـاني مكـاتب آـل مـن االتحـاد الدولـي  -١١
لالتصاالت والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ومبنى منظمة األرصاد السابق الذي تملكـه الويبـو . وتـرد 

مقارنة ذلك بالتصميم الفائز وبالميزانية المعدلة الواردة موجزة في الجدول ٣ . 
 

الجدول ٤ : مقارنة تكاليف نخبة من مباني األمم المتحدة في جنيف وخصائصها بالتصميم الفائز 
والميزانية المعدلة المتصلة بذلك 

 
المنظمة العالمية البنود/المباني 

لألرصاد الجوية 
االتحاد الدولي 
لالتصاالت 

الويبو (مبنى 
المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية 

السابق) 

الويبو (المبنى 
الجديد) 

٠٠٠ ١٤٣ متر حجم المبنى 
مكعب 

٠٠٠ ٦٣ متر 
مكعب 

٠٠٠ ٥٦ متر 
مكعب 

٠٠٠ ٢٢٠ متر 
مكعب 

٦٢٨ ٣٩ مترا سعة المبنى 
مربعا 

١٣٨ ١٧ مترا 
مربعا 

٦٧٠ ١٨ مترا 
مربعا 

٣٠٠ ٥٦ متر 
مربع 

٥٠٠ ٤٥٠ ١٠٠ ٥٦٠ أماآن العمل 
ــــــــة  قــــــدرة قاع
ـــــــــــــرات  المؤتم

االستيعابية 

٣٢٠ (قابلة ٢٦٠ 
للتقسيم) 

٦٠٠ غير موجودة 
 (٤٥٠+١٥٠)
(قابلة للتقسيم) 

٥٨٠ ١٤٤ ١١٣ ٤٠٠ موقف السيارات 
 (٣٠٠+٢٨٠)

تـــــاريخ انجــــــاز 
المشروع 

سبتمبر/أيلول مارس/آذار ١٩٩٩
 ١٩٩٩

يناير/آانون الثاني 
 ٢٠٠٣

 ٢٠٠٥

ــــن  التكلفــة (بماليي
الفرنكــــــــــــــــات 

السويسرية) 

٥ر١٧٥* ٥٩ ٤٦ ١٠٢ 

تكلفة المتر المكعب 
(بالفرنكـــــــــــــات 

السويسرية) 

 ٧٩٨ ١٠٥٣ ٧٣٠ ٧١٣

ــع  تكلفة المتر المرب
(بالفرنكـــــــــــــات 

 ٣١١٧ ٣١٦٠ ٢٦٨٤ ٢٥٧٤
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السويسرية) 

 *
هذا المبلغ ال يأخذ تكلفة األثاث الضروري في االعتبــار (أنظـر الجـدول ٣) لمقارنـة تكلفـة مبنـى الويبـو الجديـد 

بتكلفة الوحدة لغيره من المباني على األساس نفسه .  
 
 

ــتند الـى المشـروع الفـائز تتماشـى مـع التجربـة  وتشير المقارنة الى أن الميزانية المعدلة التي تس -١٢
الحالية فيما يتعلق بتشييد مباني األمــم المتحـدة فـي جنيـف . وتبلـغ تكلفـة المـتر المكعـب بالنسـبة الـى تلـك 
المباني والمبنى الجديد نحو ٧٠٠ فرنك سويســري للمـتر المكعـب . أمـا الحسـابات المعمولـة علـى أسـاس 
الميزانية الموافق عليها أصال وقدرها ٥ر٨٢ مليون فرنك سويسري (٥ر٧٧ مليون فرنــك سويسـري بعـد 
ــراء األثـاث) فتشـير الـى تكلفـة قدرهـا ٣٥٢ فرنكـا سويسـريا فقـط للمـتر المكعـب .  تخصيص ميزانية لش

واتضح أن هذه التقديرات غير واقعية مقارنة بمشروعات التشييد األخرى . 
 

وباالضافة الى ذلك ، لم تتوقع الميزانية الموافق عليها أصال زيادات سنوية في تكاليف التشــييد .  -١٣
ــي السـنوات  فاذا آانت نسبة الزيادة ال تكاد تذآر خالل النصف الثاني من الثمانينات ، فانها ارتفعت بحدة ف
األخيرة . فحسب مكتب االحصاء في جنيف ، ارتفع معدل تكاليف التشييد السنوي في جنيف بنســبة قدرهـا 

٤% من سنة ١٩٩٧ (الرقم القياسي ٠ر٩٦) الى سنة ٢٠٠٠ (الرقم القياسي ١ر١٠٧) . 
 
 

خيارات المشروع والميزانية  رابعا-
 

ال يمكن انجاز التصميم الفائز للمبنى الجديد في اطار الميزانية الموافق عليها . فالزيادة المطلوبة  -١٤
ــه ، ال سـيما فـي المرحلـة الحاليـة  في الميزانية من األهمية بحيث تبرر اعادة النظر في المشروع وميزانيت
من تنفيذ المشروع ، اذ من المرتقب اصدار وثائق المناقصة الختيار مقاول عام في نهاية هــذه السـنة . وال 
ــزاء المبنـى وحـدود ميزانيـة المشـروع  بد للمشروع التفصيلي الذي يظهر في وثائق المناقصة أن يحدد أج

المحتمل اشتراطها . 
 

وقد درست األمانة خيارات عدة وآثارها في الميزانية آما يرد ذلك في الجدول ٥ .  -١٥
 

الجدول ٥ : الخيارات المختلفة والتكاليف المقدرة فيما يتعلق بمبنى مكاتب الويبو الجديد  
(من اعداد األمانة) 

 
أماآن التصميم الخيار 

العمل 
قاعة 

المؤتمرات 
(المقاعد) 

موقف السيارات 
األرضي 

واالضافي 

ــــــــــم  الحج
(بـــــــــالمتر 

المكعب) 

السعة 
(بالمتر 

المربع) 

المرافق 
التقنية 

والمساحة 
العامة 

وغير ذلك 

التكلفة 
االجمالية 

المقدرة 
(بماليين 
الفرنكات 

السويسرية) 
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تصميم ألف 

بهنش 
األصلي 

٥٠٠
 *

 *٥٨٠* ٦٠٠
 (٣٠٠+٢٨٠)

١٨٠ مستكمل ٥٦٣٠٠ ٢٢٠٠٠٠ 

٥٠٠المعدل باء 
 *

 ٥٨٠* ٤٥٠
 (٣٠٠+٢٨٠)

غير ٥٥٠٠٠ ٢١٠٠٠٠ 
مستكمل 

 ١٧٠

٥٠٠المعدل جيم 
 *

٥٨٠* صفر 
 (٣٠٠+٢٨٠)

غير ٤٥٥٠٠ ١٥٠٠٠٠ 
مستكمل 

 ١٤٠

مختلف دال 
عن 

التصميم 
الفائز 

-٣٥٠
 ٤٠٠

٤٥٠ صفر 
 (٢٠٠+٢٥٠)

٥ر٨٢ غير مالئم ٢٥٠٠٠ ٨٥٠٠٠ 
(الميزانية 

الموافق 
عليها) 

أرقام وافقت عليها الجمعية العامة للويبو  *
 
 

النظر في الخيارات  خامسا-
 

أماآن العمل ومواقف السيارات 
 

ــي اطـار الخيـارات  يوفر المبنى الجديد مرافق تتراوح بين ٥٠٠ مكتب و٥٨٠ موقفا للسيارات ف -١٦
ألف وباء وجيم و٣٥٠ مكتبا و٤٥٠ موقفا للسيارات في اطار الخيار دال . وطبقا للنظــام المعمـول بـه فـي 
مدينة جنيف ، من االجباري توفير مواقف مالئمة للسيارات عنـد تشـييد مبنـى للمكـاتب مـن حجـم المبنـى 
ــاء ٠٠٠ ٢٨٠ فرنـك سويسـري  الجديد . وتبلغ تكلفة المكتب الواحد وما يقترن به من موقف للسيارات زه
 WP/PBC/4/2 (أنظر أرقام الخيار جيم في الجدول ٥) . وحسبما ورد في مخطط المباني آما تبينه الوثيقة
، تحتاج الويبو الى مكاتب . وتعاني الويبو أيضا مـن نقـص حـاد فـي مواقـف السـيارات ممــا يتسـبب فـي 
متاعب آثيرة لمندوبي الويبو وموظفيها وزائريها . ولتلبيــة الطلـب الحـالي ، تـم اسـتئجار مكـاتب اضافيـة 

بتكلفة سنوية قدرها ٠٠٠ ٢٠ فرنك سويسري للمكتب الواحد باالضافة الى موقف السيارات .  
 

ويعتبر تشييد المرافق وامتالآها أآثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بتكاليف االستئجار . ويكفي  -١٧
اجراء مقارنة بسيطة الثبات أن االستئجار مكلف مرتيـن علـى األجـل الطويـل . ويتبيـن ذلـك فـي حسـاب 
القيمة الحالية الصافية لكـال البديليـن . ومـن الواضـح أن اسـتئجار المكـاتب أقـل جاذبيـة . ومـن ثـم تحقـق 
ــة اذ أنـها توفـر أآـبر قـدر مـن المكـاتب التـي تملكـها  الخيارات ألف وباء وجيم فعالية أآبر من حيث التكلف

الويبو . 
 
 

قاعة المؤتمرات 
 

ابتـداء مـن سـنة ١٩٩١ ، عـانت الويبـو مـن بعـض المشـــكالت فــي توفــير المرافــق الالزمــة  -١٨
ــا آـانت سـعة القاعـة ألـف ال تتجـاوز ٢٦١ مقعـدا ، آـان ال بـد مـن اسـتضافة  لالجتماعات الرئيسية . ولم
االجتماعات الرئيسية في مرافق أخرى في جنيف . واألمر ال يتعلــق فقـط ببعـض المسـاوئ التـي تنطـوي 
ــن الصعـب تأمينـها . وفيمـا يتعلـق بحجـز مرافـق  عليها تلك المرافق الخارجية ، بل أصبح يوما بعد يوم م
مرآز المؤتمرات الدولي في جنيف ، فقد آان باالمكــان تـأمين األسـبوع األخـير مـن شـهر سـبتمبر/أيلـول 
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٢٠٠٢ لعقد جمعيات الويبو بحجز المرآز سنة ١٩٩٩ (أي أن الحجـز تطلـب ثـالث سـنوات) . ولـم يكـن 

ممكنا تأمين حجز صريح بالنسبة الى نهاية سبتمبر/أيلول ٢٠٠٣ (أي بمهلة قدرها أربع سنوات) . 
 

ــم تحديـد التواريـخ قبـل سـنة أو أقـل مـن  وبالنسبة الى المؤتمرات الدبلوماسية الثالثة األحدث ، ت -١٩
انعقادها . ولم تكن هذه المهلة آافية لتأمين المرافق التي آانت الويبو ستحتاج اليها . فعلى سبيل المثال ، لم 
ــدة فـي مرآـز المؤتمـرات الدولـي فـي جنيـف لعقـد المؤتمـر  تتمكن الويبو من الحصول اال على قاعة واح
ــي الـذي عقـد البـرام معـاهدة قـانون  الدبلوماسي الذي تناول موضوع اتفاق الهاي . أما المؤتمر الدبلوماس
ــز المؤتمـرات الدولـي فـي جنيـف . وقـد  البراءات ، فلم يكن من الممكن حجز أآثر من عشرة أيام في مرآ
نجم عن ذلك الوضع أن اضطر المؤتمر الى العـودة الـى مقـر الويبـو التمـام النصـف المتبقـي منـه ، وقـد 
اضطر ذلك الموظفين الى انفاق وقت آبير وتسبب في تعطيل المؤتمرات األخرى أيضــا . وفـي مناسـبتين 
ــرة المؤتمـرات فـي الويبـو بطلـب بعـض القاعـات للخريـف المقبـل الـى مرآـز  اثنتين مؤخرا ، تقدمت دائ
المؤتمرات الدولي في جنيف (بمهلة قدرها خمسة أشهر) ، وُأعلمت بأن آل المرافق قد تم حجزها . وعلى 
ــق بـاء قائمـة باجتماعـات الويبـو فـي جنيـف التـي تسـتقبل أآـثر مـن ٣٠٠  سبيل التوضيح ، ترد في المرف

مشارك . 
 

ــة المتعلقـة  ومما ال شك فيه أن من شأن الخيار ألف توفير حل مناسب للصعوبات الراهنة والمقبل -٢٠
بعقد اجتماعات يحضرها جمع غفير من المشارآين . ومن ثم ليـس مـن المستسـاغ األخـذ بالخيـارين جيـم 

ودال . 
 

٢١- واذا تم تقليص حجم قاعة المؤتمرات وتقليل التعديالت في التصميم فان الخيار باء قد يبـدو حـال 
ممكنـا وقـد تقبـل وفـود الـدول األعضـاء ببعـض المتـاعب آمـا ورد سـابقا ألن باالمكـان اسـتضافة أغلــب 
اجتماعات الويبو في قاعة للمؤتمرات من ٤٥٠ مقعدا ، وهو متوسط القدرة االستيعابية لقاعات المؤتمرات 

المتاحة حاليا في معظم منظمات األمم المتحدة في جنيف (أنظر المرفق جيم) . 
 
 

المرافق التقنية 
 

ــن قدراتـها علـى االنتفـاع تمامـا  َيُحد النقص في المرافق العصرية الذي تعاني منه الويبو حاليا م -٢٢
ــة الجمـاهير والضروريـة الزاحـة الغمـوض الـذي  بمرافق تكنولوجيا المعلومات وأداء وظيفتها في مخاطب
يحيط بدور الملكية الفكرية ولتمكين الموظفين من االلمام بشـؤون األمانـة . ويتيـح الخيـار ألـف مجموعـة 
آاملة من المرافق العصرية التي تفي بمتطلبات الويبو مثل قاعة التدريب التي تحوي أحدث ما وصلت اليه 
تكنولوجيا المعلومات والخاصــة بـالموظفين والمشـارآين فـي برامـج الويبـو للمسـاعدة التقنيـة ، والمكتبـة 
ــا  (الواقعة حاليا في مبنى بشامبيزي بجانب أآاديمية الويبو العالمية) ، والمرآز االعالمي (والقائم منه حالي
ــق المرضيـة) وغـير ذلـك مـن المرافـق األساسـية التـي  هو منشأة مؤقتة تفتقر الى المساحة الكافية والمراف
توفرها مباني المكاتب العصرية والذآية (أنظر الجدول ٢) . ويتضمن الخياران باء وجيم بعضــا مـن تلـك 
المرافق لكن سوف يكون من الضروري ازالة البعض اآلخر . أما الخيار دال فال يشتمل على أي من تلـك 

المرافق . 
 

التصميم المعماري 
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يراعي الخيار ألف التصميم المعماري الحالي وباالمكان تنفيـذ الخيـارين بـاء وجيـم  مـن خـالل  -٢٣
التعديالت التي تدخلها شرآة بهنش . أما الخيار دال فيتطلب وضع تصميم معماري بديل يعني ليس فقــدان 
االستثمارات الهائلة التي أنفقت على األعمال المعمارية والهندسية فحسب بل المزيد من التــأخير فـي تنفيـذ 
المشروع وارتفاع تكاليف االستئجار أيضا . واذا وضع التصميم الجديد ، فينبغي النظر في خيارين اثنين : 
هما تكليف شرآة بهنش باعداد التصميم المعماري البديل أو ايجاد مـهندس معمـاري آخـر بتنظيـم مسـابقة 
ــو نفسـها لمطالبـة ماليـة آبـيرة محتملـة مـن  جديدة (للمرة الثالثة) . وفي هذه الحالة األخيرة ، تعّرض الويب
شرآة بهنش بسبب الفسخ المبكر للعقد الـذي وقعته الويبو معها . وباالضافة الى ذلك ، يبدو أن ذلــك النـهج 
هو أآثر النهوج اضاعة للوقت . فقد استغرق الوقت بين االعالن عن المسابقة وتوقيع العقد مع المهندســين 

المعماريين الحاليين نحو ٢٣ شهرا . 
 

تطبيق سياسة جديدة في الميزانية والتمويل 
 

تتطلب الخيارات ألف وباء وجيــم مـوارد تفـوق الميزانيـة الموافـق عليـها والبـالغ قدرهـا ٥ر٨٢  -٢٤
مليون فرنك سويسري ، بينما يراعي الخيار دال الحد األعلى الذي تقتضيه الميزانية السابقة الموافق عليها 
(أنظر الجدول ١ أعاله) . ويراعي الخيار دال أيضا ميزانية الويبو العادية لفــترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 

 . WO/PBC/4/2 آما يرد ذلك في البرنامج الفرعي ١٨-٤ (المبنى الجديد) من الوثيقة
 

ــا وافقـت عليـها الـدورة الثالثـة  وتعرض الوثيقة WO/PBC/4/2 تنفيذ سياسة الميزانية الجديدة آم -٢٥
للجنة البرنامج والميزانية . وترد اآلن في وثيقة واحدة آـل مخصصــات الميزانيـة بمـا فيـها المخصصـات 
الموافق عليها سابقا خارج اطار الميزانية مثل المبنى الجديد . وفي حال األخذ بخيار يفوق سقف الميزانية 
الحالي ، ستعرض ميزانية معدلة على لجنة البرنامج والميزانية والجمعية العامة من أجل اعادة النظر فيها 
والموافقة عليها . وسوف يغطي ذلك التعديل الموارد المخصصة لفترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ آمـا يـرد 
في الوثيقة WO/PBC/4/2 ومخصصات ميزانيــة المشـروع االجماليـة الـى أن ُيسـتكمل المشـروع وخطـة 
المباني الواردة في المرفق الثاني للوثيقة WO/PBC/4/2 . ومن المرتقب تقسيم أي ارتفاع قـد يحصـل فـي 

الميزانية بين فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وفترة السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ . 
 

وتم في العرض الجديد للميزانية دمج الترتيبات الخاصة بـالتمويل . فعلـى سـبيل المثـال ، يعنـي  -٢٦
ذلك ايقاف فتح حسابات الفائض التي تمول المشروعات الحقا . وفي الوقت الراهن ، تغطي آافة النفقات ، 
بما فيها النفقات المغطـاة بموجـب المشـروعات خـارج اطـار الميزانيـة ، بـايرادات فـترة السـنتين ، ومـن 
التحويالت من االحتياطي ان اقتضى األمر . وتلبى الزيادة على األجل القصير فــي متطلبـات التمويـل فـي 
فترة السنتين بتسويات فــي االحتيـاطي يسـتعاد مـن خاللـها مسـتوى االحتيـاطي المناسـب بواسـطة االدارة 
ــل االضـافي  المالية على األمد المتوسط . وطبقا لسياسة التمويل الجديدة ، من المتوقع تلبية متطلبات التموي
الناجمة عن الخيارات المقترحة دون زيادة الرسوم أو اشتراآات الدول األعضاء . غير أن اتخاذ الترتيبات 
الالزمة لزيادة الميزانية سيحد من مرونة الدول األعضــاء الماليـة علـى األجـل المتوسـط لخفـض الرسـوم 
واالشـتراآات أو اطـالق أنشـطة جديـدة . وسـتوضع الترتيبـات التفصيليـة المتعلقـة بـالتمويل آجـزء مـــن 

مقترحات الميزانية المعدلة . 
 

اتخاذ القرار والتنفيذ  سادسا-
 

آما سبق االشارة الى ذلك أعاله ولألسباب الواردة أدناه ، من المطلــوب أن تعيـد لجنـة البرنـامج  -٢٧
ــك تفاديـا  والميزانية النظر مبكرا في المشروع والميزانية المقترنة به وموافقة  الجمعية العامة عليها بعد ذل
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ــد ذاتـه فقـط  ألي تأخير في تنفيذ المشروع مما يؤدي ال محالة الى تكاليف اضافية ليس في المشروع في ح

بل فيما يتعلق بتكاليف االستئجار أيضا . 
 

٢٨- واذا آان هنالك من تفضيل للخيارات ألف وباء وجيم أو أي بديل آخر فسيرد في وثائق المناقصة 
التي تعدها األمانة حاليا . وتعتزم األمانة اصدار وثائق المناقصة في الفصل األخير من سنة ٢٠٠١ بقصد 
ــها تحديـد مقـاول عـام لتنفيـذ الخيـار المفضـل . ومـن المتوقـع أن  استهالل عملية المناقصة التي سينجم عن
ــام نـهائيا بعـد تقييـم نتـائج المناقصـة التـي  تستمر تلك العملية الى بداية سنة ٢٠٠٢ عند اختيار المقاول الع
ستمكن األمانة من وضع ميزانية مفصلة يمكن تبريرها بالنسبة الــى الخيـار المفضـل خـالل الفصـل األول 

من سنة ٢٠٠٢ . 
 

٢٩- واستنادا الى نتائج العملية المذآورة ، من المقترح أن تجتمع لجنة البرنامج والميزانية في الفصل 
ــات التـي تقدمـها لجنـة  الثاني من سنة ٢٠٠٢ الستعراض ميزانية المبنى الجديد المفصلة . ورهنا بالتوصي
البرنامج والميزانية ، قد تعقد دورة استثنائية لجمعيات الدول األعضاء في الويبــو للموافقـة علـي الميزانيـة 
االضافية عند الضرورة . وبعد الموافقة مباشــرة ، سـوف تتعـاقد األمانـة مـع المقـاول العـام بشـأن المبنـى 

المذآور . 
 

أما ان آان الخيار دال هو المفضل ، فان األمانة سوف تعمد الى وضع مشروع جديد تقدمه الـى  -٣٠
الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢ ومن المتوقع استكماله في فترة السنتين ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ . 

 
تقييم المدير العام الشامل وتوصياته  سابعا-

 
ــم  في ضوء االعتبارات المبينة أعاله ، أعرب المدير العام عن تفضيله للخيار ألف (وهو التصمي -٣١
ــم الدوليـة) أو الخيـار بـاء (قاعـة صغـيرة للمؤتمـرات) . وِآـال الخيـارين يسـمح  الذي اختارته هيئة التحكي
بوجود مرافق تحقق الفعالية من حيث التكلفة وباالستثمار بشكل آبير في مســتقبل الويبـو . ولـدى المقارنـة 
بين الخيارين ألف وباء ، يقدم الخيار ألف حال أنسب فيما يتعلــق بقاعـة المؤتمـرات وغيرهـا مـن المرافـق 
العصرية الضرورية لرسالة الويبو في القرن ٢١ . وينبغي اعطــاء األولويـة لذلـك االعتبـار االسـتراتيجي 
الطويل األجل الذي ينطوي على آثير من المزايا مستقبال مقارنة بالوفورات القصــيرة األمـد الناجمـة عـن 

الفروق في التكاليف بين الخيارين . 
 

ــر حـيزا مناسـبا للمكـاتب . غـير أن عـدم وجـود قاعـة  أما الخيار جيم (ال قاعة للمؤتمرات) فيوف -٣٢
ـــوات المقبلـة . وأخـيرا ،  للمؤتمرات يعرقل آثيرا عمل الويبو بصفتها هيئة حكومية دولية ال سيما في السن
ــم المبنـى بحسـب الميزانيـة الموافـق عليـها) مـن  وفي حين أن من الممكن انجاز الخيار دال (تكييف تصمي
ــة الموافـق عليـها ، اال أنـه ال يعـد خيـارا جذابـا ألن المرافـق التـي  الناحية التقنية وتنفيذه في اطار الميزاني
ــاليف  يتيحها غير مالئمة البتة لتلبية احتياجات الويبو المقبلة . ومن شأن ذلك الخيار أيضا تكبد المنظمة لتك

اضافية لالستئجار ومن ثم فهو أقل الحلول جدوى من حيث التكلفة . 
 

٣٣- ان اللجنـة مدعـوة الـى النظـــر فــي مســار 
العمــل المقــترح فــي القســم الســادس اســتنادا الــى 
ــــم  الخيــارات المقترحــة فــي القســم الرابــع ، وتقدي

التوصيات الى الجمعية العامة . 
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[يلي ذلك المرفق باء]

 
ANNEX B
المرفق باء

اجتماعات الويبو في جنيف التي يشارك فيها أآثر من ٣٠٠ مشارك 
 

عدد المشارآين التاريخ عنوان االجتماع   
المؤتمر الدبلوماسي المعني ببعض المسائل المتعلقة بحقوق المؤلف 

والحقوق المشابهة 
-١٩٩٦/١٢/٢

 ١٩٩٦/١٢/٢٠
 ٧٧٢

١٩٩٩/٩/١٤-المؤتمر الدولي بشأن التجارة االلكترونية والملكية الفكرية 
 ١٩٩٩/٩/١٦

 ٧٦٠

٢٠٠٠/٥/١١-المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات  
 ٢٠٠٠/٦/٢

 ٦٢٦

١٩٩٧/٩/٢٢-الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبو 
 ١٩٩٧/١٠/١

 ٥٨٥

١٩٩٩/٩/٢٠-جمعيات الدول األعضاء في الويبو 
 ١٩٩٩/٩/٢٩

 ٥١٤

٥١٠ ٢٠٠٠/٩/٢٥-جمعيات الدول األعضاء في الويبو 
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 ٢٠٠٠/١٠/٣
٢٠٠٠/١٢/٧-المؤتمر الدبلوماسي المعني بحماية األداء السمعي البصري 

 ٢٠٠٠/١٢/٢٠
 ٤٩٣

١٩٩٥/٩/٢٥-الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبو 
 ١٩٩٥/١٠/٣

 ٤٧٨

١٩٩٨/٩/٧-جمعيات الدول األعضاء في الويبو 
 ١٩٩٨/٩/١٥

 ٤٦٣

١٩٩٨/٣/٢٥-جمعيات الدول األعضاء في الويبو 
 ١٩٩٨/٣/٢٧

 ٤٢٩

١٩٩٦/٩/٢٣-الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبو 
 ١٩٩٦/١٠/٢

 ٤١٤

١٩٩٤/٩/٢٦-الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبو 
 ١٩٩٤/١٠/٤

 ٤٠٨

مؤتمر الويبو بشأن مسائل الملكية الفكرية المتعلقة بأسماء الحقول 
المكونة من رموز البلدان 

-٢٠٠١/٢/٢٠
 ٢٠٠١/٢/٢٠

 ٤٠٢

المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي بشأن 
االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 

-١٩٩٩/٦/١٦
 ١٩٩٩/٧/٦

 ٣٨٤

١٩٩٣/٩/٢٠-الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبو 
 ١٩٩٣/٩/٢٩

 ٣٧٨

١٩٩٤/١٠/١٠-المؤتمر الدبلوماسي المعني بابرام معاهدة قانون العالمات  
 ١٩٩٤/١٠/٢٨

 ٣٢٨

١٩٩٧/٩/١٧-االجتماع االعالمي بشأن الملكية الفكرية في قواعد البيانات 
 ١٩٩٧/٩/١٩

 ٣١٣

١٩٩١/٩/٢٣-الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبو 
 ١٩٩١/١٠/٢

 ٣٠٢

 
 [يلي ذلك المرفق جيم]  
 

 ANNEX C
المرفق جيم 

المنظمات التي لديها مقر في جنيف وقاعات مؤتمرات تصل طاقة استيعابها الى ٣٠٠ مقعد أو أآثر 
عدد المقاعد  

االجمالي 
المقاعد مع طاولة 

االضافية 
مالحظات 

مكتب األمم المتحدة 
في جنيف  

 قاعة الجمعية 

يتوافر لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف عدة قاعات ٥٦٠ ٥٦٠ ١١٢٠ 
ذات أحجام مختلفة . وأوسع تلك القاعات قاعة الجمعية 
التي تصل سعتها الى ٥٦٠ مقعدا مع طاولة للمندوبين 

و٥٦٠ مقعدا "للمستشارين" . 
منظمة التجارة 

العالمية 
تحتوي أوسع قاعة على ٥٨١ مقعدا وتتوزع بين   ٥٨١ 

قاعتين منفصلتين تسع احداهما ٣٠٠ مقعد واألخرى 
٢٨١ مقعدا . 

منظمة العمل 
الدولية 

قاعة المجلس هي أوسع قاعة في منظمة العمل الدولية ٧١ ٣٩٥ ٤٦٦ 
وتبلغ سعتها ٣٩٥ مقعدا للمندوبين و٧١ مقعدا اضافيا 
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في شرفة المراقبين . 
منظمة الصحة 

العالمية 
 ٧٢+٣٦٢٠٨ ٤٤٠

 ١٢٤+
تبلغ السعة القصوى من الناحية التقنية ألوسع قاعة ، 

وهي قاعة المجلس التنفيذي ، ٤٤٠ مقعدا . والواقع أن 
تصميم القاعة ال يصلح اال لعدد أقل بكثير . فليس هناك 

سوى ٣٦ مقعدا مع طاولة و٧٢ مقعدا "للمستشارين" 
و٢٠٨ مقاعد في "المحيط" و١٢٤ مقعدا في شرفة 

خاصة بالمراقبين . 
 

المنظمات التي لديها مقر في جنيف وقاعات مؤتمرات تصل طاقة استيعابها الى أقل من ٣٠٠ مقعد بقليل 
االتحاد الدولي 

لالتصاالت 
تبلغ سعة القاعة الجديدة (القاعة باء) ٢٤٠ مقعدا ويمكن   ٢٤٠ 

تقسيمها الى قاعتين منفصلتين تصل سعة آل واحدة 
منهما الى ١٢٠ مقعدا . 

المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية 

سعة القاعة الجديدة ٢٦٠ مقعدا .   ٢٦٠ 

 
مالحظة : من المهم االشارة الى أن المنظمات تستأثر تقريبا بقاعات المؤتمرات المذآورة أعاله الستعمالها الخــاص مـا عـدا 
مكتب األمم المتحدة في جنيف . وعادة ما تحتفظ المنظمات بمرافقها الحتياجاتها الخاصة في الفترة التــي يتكـاثر فيـها انعقـاد 

المؤتمرات في جنيف . 
 
 

[نهاية المرفق جيم والوثيقة] 
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