
 

 

A 

WO/PBC/18/9 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 15: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2011سبمترب  16 إىل 12جنيف، من 

 
 

  تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد
  األمانةمن إعداد

ية  .1 نة الربانمج واملزيا بالغرض من هذه الويقة تزويد  ن جل ناء اجلديدتقرير ث رشوع ا لبمرحيل عن  تقرير م نذ ا ل يغطي الفرتة  م
رشوع  سابق عن ا ملا رشة يف الفرتة من ) WO/PBC/15/19ثالويقة (ل سة  نة إابن انعقاد دورهتا اخلا عاملرفوع إىل ا م  1للج

مترب 3إىل   .2010سب 

بىن اجلديد ومرافقه .أوال  ملشغل ا

شغل جزيئ  .2 ية  سلطات ا لناء عىل ترصحي من ا ب حملل ل يلتب حبىن، أ سالمة من املقاول العام إىل لم ية األمن وا سؤو ل  ل م
بو يف  شغل. 2011مارس  11يالو نظمة ترصحيا  بوسلمت ا مل بىن ابت  .2011مارس  31لاكمل يف مل ا

تقال حنو  .3 بىن اجلديد يف  500نوبدأ ا متر حىت 2011مارس  14ملموظف إىل ا وانهز مجموع . 2011مارس  31سـ وا
بىن تقلني إىل ا ملا تصف مارس وهناية يويو موظفا  750 اجلديد ملن نما بني  باين ، 2011من تقال املوظفني ما بني ا ملمبا يف ذكل ا ن

بان عدة تني بني  مهبدف مجع مشل اإلدارات اليت اكن موظفوها   .مشـت

تح موقف  .4 يارات فتوا بىن بني رض األلمندوبني الواقع حتت لاخملصص لسـا بىن ملا ملالرييس وا يف هناية اجلديد ئ
 .2011 نويوي

يا رشوع .ناث سلمي ا يد  ثال ملوا ملالا ت ع  مت

ية  .5 ناء اذلي يعزى جزيا إىل أشغال إضا تأخري يف أعامل ا فنظرا إىل بعض ا ئ ب رشوع، لل ملبب تعديالت يف ا اتفقت بس
يف املايض  سلمي من لصاألمانة واملقاول العام يف ا يل اترخي ا لتعىل تأ توبر  8ج عويض مقابل ت 2010نومفرب  25 إىل 2010كأ

ها2010نومفرب  25ويف . ي فرنك سورسي500 000قدره  ية ويس  سلمي بعض األجزاء ا تطاع املقاول العام  لك، ا ل ملتبق ت  .سـ
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سمرب  .6 ية عىل ، اتفق2011 إىل مايو 2010يويف الفرتة من د سلمي األجزاء ا يل  بقت األمانة واملقاول العام عىل تأ ملتج ت
سـامب تكون جاهزة تطاعت األمانة ملقااوبفضل هذه . حمراحل  تعدادا سـربة، ا هزيات ا يذ عدد من ا سـأن رشع يف  تج لنف ت ت

تأجرة، وال باين ا تقال املوظفني من ا سـال مل تأجر  ملن بىن  مسـسـامي أهنا اكنت ملزمة برد أكرب  م بل(ّ مبىن بروكرت وغا إىل مالكه ) م
سطس  .2011 غيف موعد أقصاه هناية أ

يد ا .7 بق  تويف اترخي حترير هذه الويقة، مل  ي لث ية وبضع ق ساحة اخلار جسلمي سوى ا سفيل األول  ساحات يف ملامل لالطابق ا
بىن اجلديد با يف شغل ا سطح، علام بأن ذكل ال يؤثر  ملوا سل  .ل

تأخري يف ، 2011ويف مايو  .8 لاسـهتلت األمانة حماداثت مع املقاول العام هبدف احلصول عىل تعويض إضايف مقابل ا
نذ نومفرب  تلف األجزاء  مسلمي  خم نذ نومفرب  اتفاق عىل إىل وأفضت احملاداثت .2010ت تأخري  مأن يعوض املقاول العام ا ل ّ2010 

 .ي فرنك سورسي1 725 000 مببلغ إضايف قدره

ثا تخدام .لاث بالغ اخملصصةسـا متدة وا ية ا مل املزيا ملعن
 

ناء اجلد .9 رشوع ا ية املعدةل واحملمكة  يات ابملزيا نة قد أوصت ا باجلدير ابذلكر أن ا ن مجلع لللج يون 145مبا مجموعه (يد مل مل 
يفرنك سورسي تقربا تعديالت"فضال عن ) ي بلغ اخملصص  للا نرثايت والطوارئ"وعن " مل بلغ اخملصص  للا يات " مل مجعووافقت 

سمرب  نعقدتني يف د يادلول األعضاء علهيا، يف دورتهيام ا ية مبا مجموعه ( 2008مل ية اإلجام بالغ الرتا لوتقدر ا مك يون فرنك 16مل مل 
 .1)يسورسي

ية املعدةل واحملمكة تكونومن املرتقب أن  .10 يون فرنك سورسي تقربا145مبا مجموعه (ن املزيا ي  تخدمت ابلاكمل )يمل سـ قد ا
ندما  ها  عتقربا أو خصصت أموا نحو لي يل غري مرصوف أو خمصص  يد  ية جاهزة، مع ر ببح األجزاء ا قل ص  175 000ملتبقتص

 .يفرنك سورسي

نة إابن د .11 سةورهتا للجوكام ذكران أمام ا نا ماخلا تخد رشة، فقد ا م  سـ نا ع تعديالت"خصصأو  بلغ اخملصص  للا  بقمية" (مل
تدابري ) ي فرنك سورسي8 113 740 يذ ا ية، و ياانت املعلوما تعلقة مبركز ا ية ا تعديالت اإلضا يف ا ية تاك لباكمهل  ت ب مل ل ل نفتغط تف ل ل

تحدة  ية لألمم ا ملاأل بىن اجلديد وحوهل(UN H-MOSS)من يمل يف ا تخزين يف لتخط، وا نوعة من أماكن ا لط جملموعة  بىنمت  ملا
 .اجلديد

نرثايت والطوارئ"ثويف اترخي حترير هذه الويقة، اكن  .12 بلغ اخملصص  للا قد ) ي فرنك سورسي7 886 260بقمية (" مل
نرثايت والطوارئ ية ا تخدم أو خصص  لا تغط ناهز 2لسـ يبلغ  يد غري اخملصص أو  5 786 260 مب بقى يف الر صفرنك سورسي  لي ي

نفق حنو   .ي فرنك سورسي2 100 000ملا

ته  .13 تأىت من قرض مرصيف  رشوع  تذكري بأن اجلانب األكرب من متويل ا ميوجيدر ا ي قل يون فرنك سورسي130مل ي  . مل
سط حىت مارس  نخفض2009قوتأجل حسب أول  تفادة من معدل فائدة  م لال ساط تأجل حسبمث . سـ حىت ق ثالثة أ

ناير2010 نومفرب بب ذاته2011 ي و سديد القرض إىل . تأخري موعد دفع الفائدةل وميكن للس  سـمي فرتة  تري  توقد ا تق مخسة خ
تدرجيي سديد ا بو من مرونة ا يد الو رش عاما  سة  رشة أعوام أو  لأعوام أو  ت ي لمخ تفسـ لت ع ية اكنوذلا، . ع ن العبء الواقع عىل املزيا

يارات الاسرتالعادية أخف  يظل كذكل بفضل هذه ا توقعا و خلوطأة مما اكن  سـ ية اليت اختذهتا األمانةم  .تيجا
                                                 

تقرير، الفقرة  (WO/PBC/13/10ث والويقة WO/PBC/13/6(b)ثانظر الويقة  1 تقرير، الفقرة  (A/46/12ثوالويقة ) 129لا  ).45لا
ته من  2 ساابت اخلاريج قد وضع تعريفا ملا ميكن  تذكري بأن مراجع ا يجيدر ا حل نرثايت والطوارئ"تغطل بلغ اخملصص  للا ية رمق لالاكمل نص لوفامي ييل ا. "مل صتو : 4ل
ية اختاذ" ساس  رشوع تفاداي  نرثايت والطوارئ يف الغالف املايل  ياطي  شاء ا بعملإ للم للم لل ت رشوعحن تقدم ا مل القرارات الرضورية  تخدام هذا . ل بغي ا سـو ني

يذ ومل يكن من  ناء مرحةل ا ية قد تكون رضورية أ شرتايت أو أي تعديالت أو إضافات  ناء أو ا ية أي نفقات طارئة يف أعامل ا ياطي فقط  تنفالا تق لح ث ن مل ب تغط لت ل
رشوع وأي شوائب أو مغفالت يف املوا ناء إعداد ا ها أ ملاملمكن تو ث ياقع تدعي معال إضا فصفات   ).46، املرفق، الفقرة A/43/INF/6ثانظر الويقة . (تسـ
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تأجرةمسـتجدات  .رابعا سـشأن املاكتب ا  ملب

بىن  .14 ميكن إخالء  بىن اجلديد، ولكن مع يشء من املرونة  تقال املوظفني إىل ا يد ا يري موا ماكن من الرضوري  ل مل ن ع تغ
سطس  بل يف هناية أ غبروكرت وغا ـي). 6 و3 و2انظر الفقرات  (2010م بينهتو ئجار ذكل ا مل عقد ا سطس  31ىن يف ست غأ

ية العادية للفرتة . 2011 يف 2011-2010نوتغطي املزيا بىن اجلديد وتاك تقال املوظفني إىل ا يف ا ل، كام اكن مقررا، تاك مل ن ل
بل بىن بروكرت وغا مإخالء   .م

بىن  .15 سمرب " الاكم"مويف شأن  نوي إخالءه يف هناية د ياذلي اكنت األمانة  نظر يف ذكل القرار 2011ت يد ا ل، فقد أ ع
يةاب سـنظر إىل ثالثة عوامل ر تضت حتويل . ئيل سالمة يف سورسا اليت ا هو قواعد ا قوأما العامل األول  يف  عدد من أماكن العملل

سخ والفاكس باعة وا بىن اجلديد إىل جحرات توضع فهيا أهجزة ا نيف ا لط تظل ادلهالزي سالكة يف لمل ل وخمزون صغري لألوراق 
بىن اجلديد ). علام بأن تكل األهجزة اكنت توضع عادة يف ادلهالزي(حاالت الطوارئ   40 مرت طوال و100(ملونظرا إىل جحم ا

شغلون لك طابق ) مرتا عرضا ئة(يوعدد املوظفني اذلين  تكل األهجزةجحرات ختصيص أربع، اكن من الرضوري )محنو   يف ل 
ساب عدد لك طابق،  بىن اجلديدأماكن العملحفاكن ذكل عىل  بو مل تكن . مل يف ا نظر يف هذا الصدد إىل أن الو يونلفت ا ل

ية وتعر سالمة ا نهتك قواعد ا ها أن  ّبل عىل  حملل ل ت س نفتق ناء إخالء نفسض ل يجة حادث حيدث أ ية اليت قد تقع علهيا  سؤو ثها  ل نتللم
بىن بق. للمطارئ  تفعل ذكل  أن سـويضاف إىل ما  بانهيا، و شأن جحر األهجزة يف سائر  تدابري ذاهتا  بو ملزمة ابختاذ ا سـالو ب ل مي

يف  بارا من  يا ا صتدر ت يقل2011عجي  ّ ساوي أماكن العمل مرة أخرى عدد ف ثاين،. ماكان 25ي مبا  فهو الطلب  لوأما العامل ا
بىن الرييس ابلقرب  ئاملزتايد عىل قاعات الاجامتعات الصغرية يف ا شاركني مل ندوبني ا تني لفائدة ا ملمن قاعيت املؤمترات الر مل ئيسـي

نة بو عىل مدى ا سـيف اجامتعات الو بو لقاعات تعقد فهيا لي يةتكل اإلدارات ي، يوازيه طلب إدارات الو وذلا، . خلاجامتعاهتا ادلا
بح من الرضوري حتويل عدد من  بىن اجلديد إىل قاعات اجامتأماكن العملصأ سع ما بني مل يف لك طابق يف ا تعات صغرية 

ناهز .خشصا 15عرشة أشخاص و سارة يف أماكن العمل مبا  ي فأفىض ذكل إىل  بىن اجلديد25خ العامل تبادر  و.مل ماكان يف ا
ثالث مترب لا ي2010سب بعد موافقة ادلول األعضاء يف  يط للموارد املؤ رشوع نظام ا سـ عىل  ستخط ل يمي ةم لألماكن تق، إذ أفىض 

بة مجلع امل نا سـا رشوع إىل أن مل يذ ا ها  تغر نوات امخلس اليت  تدريب وغريها من املرافق عىل مدى ا ملاكتب وقاعات ا نف تق سـ سـ يل سل
ية  باين احلا لا بىن اجلديد(مل سمح ) ملمبا فهيا ا ساحات بتال  نوات امخلس دون ملضم ما يكفي من ا يةل ا رشوع  سـألغراض ا لط مل

 .انقطاع

بىن  .16 تفاظ  يه، قررت األمانة الا مبو رشوع املذكور" الاكم"حعل مليةل ا ية . ط تلكفة املرتبة عىل ذكل يف املزيا بلغ ا نو ت ل ست
يفه(العادية  ئجار وتاك لسط الا تني وهذا ما رصد هل يف 4,1) ستق يون فرنك سورسي لفرتة  سـن  ي يممل -2010 الفرتة ةنزيا
ية  2011   .2013-2012نويرصد هل يف مزيا

سا يق .مخا تد قإطار العمل والرقابة وا  ل

ناء يف اترخي  .17 رشوعات ا شأن  بو  ثاق الو تاسعة  يغة ا بحترير هذه الويقة، رسي ا ب ي ي ل لص لث ممل املؤرخة يف ) 2010(ت
يغة . 2010مارس  26 يد اإلعداد2011صوأما  ـي  ق  رشوع  وال. فه يات اليت تقوم علهيا إدارة ا سائر اآل ملبد  ل من جلان وأفرقة (ل

يادة ا تظمة مع  ية  ملودراسات للمخاطر واجامتعات  ق منيق تلف القطاعات وما إىل ذكلتنسـ من أن ) خمرشوع واجامتعات بني 
رشوعتسـمتر  يذ ا ناء  بة أ متدة من اخلربة ا سوايت ا نات وا ملمع بعض ا نف تي ثل سـ ملكتت ملسـ  .لتحس

يق  .18 تد بو  نة الو ساابت اخلاريج و تظم أجراه مراجع ا يق  رشوع حمل تد قوظل ا للق ي جل حل من نة ) 2010حىت هناية (مل للجوا
تق شارية ا سـالا ملت يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية) 2011منذ بداية (ةل للرقابة س تد بة ا قو ل  .شع
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يد .سادسا ناء أعامل ا سالمة يف ورشة العمل أ شيا ث  لتل

هم  .19 بح جاهزا ابلاكمل، من ا بىن اجلديد ومرافقه حتت األرض اكد أن  نظر إىل أن ا مليف اترخي حترير هذه الويقة واب يص مل ل ث
شري إىل يدالعامل وموظفي  أننأن  ناء أشغال ا مية أ تعرضوا ألية إصاابت  ناء مل  لتشي رشاكت ا ث ي جسـب وعىل حد عمل األمانة، . ل

بلغا عهنا  يةماكنت لك اإلصاابت  بات الصحة واألمن ا حمللوفقا   .ملتطل

ية مدعوة إىل  .20 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
تقرير املرحيل  .لاإلحاطة علام هبذا ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

ناء اجل لبرشوع ا  ديدم

ية تخدام املزيا نعرض ال  سـ

 

 

ية  نمكوانت املزيا

متدة بالغ ا ملعا  مل

 من ادلول األعضاء

سمرب   2008ييف د

سورسي( يابلفرنك ا  )ل

تخدمة  بالغ ا سـا  ململ

  أو اخملصصة

 2011ن يويو 30حىت 

سورسي( يابلفرنك ا  )ل

 الوضع يف 

 ن يويو30

سورسي( يابلفرنك ا  )ل

 

ية احملمكة  نغالف املزيا
 سـيةاألسا

145 742 643145 567 643175 000

ية تعويضات املا لا  ل

توبر - ك  لفرتة أ
 2010 ونومفرب

سمرب -  2010ي  لفرتة د
 2011نإىل يويو 

 ال يشء

ال يشء

 ال يشء

 ال يشء

500 000

1 725 000

تعديالت بلغ اخملصص  للا 7400 113 7408 113 8 مل

نرثايت  بلغ اخملصص  للا مل
 رئوالطوا

7 886 2605 786 2602 100 000

 

*000 500 6434 467 643159 742 161ا�����ع

رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةWO/PBC/18/10ثانظر الويقة  شأن  م   .ب

 ]ثهناية املرفق والويقة[


