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تقرير مرحلي حمدث عن مشروع البناء اجلديد ومشروع قاعة املؤمترات اجلديدة
َّ

  

  األمانةمن إعداد

 مقدمة

ناء اجلديد الغرض من هذه ا .1 رشوع ا ية عىل تقرير مرحيل حمدث عن  نة الربانمج واملزيا بلويقة هو إطالع  ن جل لث م َّ
رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  رشوعني"(مو بارا من مايو ويغطي "). ملا تجدات اليت طرأت ا تقرير ا تهذا ا سـ عل وهو ، 2012مل

تقرير املرحيل  رشوعني لاترخي صدور ا  ).WO/PBC/19/13 وWO/PBC/19/12يقتان ثالو(ملاخلاص بلك من هذين ا

بو واملقاول العام .2 يا" رشكة ،يوقد أهنت الو رشوعني ،" العامةمبلينإ تعلق اب يهنام فامي  تعاقدية  مل العالقة ا ي عن طريق بل
تفق علهيا من الطرفني يف هناية يويو  لية انفصال ودية و  .2012ممعل

نذ ذكل  .3 بوبغية حامية أمه مصا ،، قررت األمانةاحلنيمو بارشة  ،يحل الو ية ا سؤو تحمل ا ملأن  ل مل رشوعنيت يذ ا ملعن   ،تنف
ياتعىل مع الاعامتد  ية  حالصال نوحة الواسعة ملهنا ندس لملما ملهيادة وا تخصصني، لق ندسني ا ملاملعامري وا تكامل مله سـمن أجل ا

توى  رشوعني  مبسـالك ا بداية ودة اجلمل ياتلاذلي اكن حمددا يف ا ية نويف إطار املزيا  .اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء لاإلجام

بو بقيادة وقد توصلت األمانة إىل ذكل القرار  .4 ينة الو رشوعات – للمباينجل يهتا يف اإلرشاف عىل ا سؤو ثل  مل اليت  ل م تمت
رشوعات  يذ ا تعلقة  ياسات ا شأن ا يات  تو ملواختاذ القرارات وإصدار ا تنفب مل سـ ب ص تعراض شامل  وذكل –لل من للوضع سـبعد ا

 : ما ييلحيث

ية واخملاطر والالزتام - سؤو لا  ؛اتمل
تلكفة والوقت -  ؛لا

تعاقدي والقانوين واملايل -  ؛لاإلطار ا

هين  - يذيملاإلطار ا  .لتنفوا
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نة و جلبت  باين طل ها ملا تعرا ناء ا ضأ سـ ية، وكذكل للوضع ث ية ا ية والعديد من الوحدات ادلا نشورة األفرقة ادلا خل خل قيادة لاملعم
ندسني  ندس املعامري وا هوا مله يني، وغريمه متخصصني ملامل شارين واخلرباء اخلار جن ا تب للمحاماةملست يهنم  مكاذلين اكن من   .ب

ية .5 تا ية ا سام الر تقرير املرحيل من األ تألف هذا ا لو ل سـ ق ل  :ئيي

تعاقد مع املقاول العام–أوال   ل األحداث اليت أدت إىل إهناء ا
ناء اجلديد–ألف   رشوع ا لب   م
 ديدةمرشوع قاعة املؤمترات اجل –ابء  
سوية األمور –جمي   توى  يعة ا شات ر نا بو ابدلخول يف  تقرار الو سـ ق لي مل ف  م
سوية األمور –دال   توى القمة  شات عىل  نا بو ابدلخول يف  تقرار الو سـ ق لي م  م

يا  ناشئ بعد إهناء  –ناث يه من الطرفنيمع املقاول العامالعقدين لالوضع ا تفق  شلك ودي  عل   مب
بىن –ألف    اجلديدمل ا
رش–ابء    وع قاعة املؤمترات اجلديدةم 
 مع مقاول عام آخر – 1ابء   
  بدون مقاول عام آخر– 2ابء   

ثا  يديةالوالية تطبيق  –لاث  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةمل لتقلا
نظور الالزتام–ألف   تعاقدي و نظور ا م من ا ل  اتمل
نظور املايل–ابء   ية وا نظور املزيا مل من  ن  م
ية الفك–جمي   تصةل مللك جوانب ا شـيبابملرية ا خليلك ا  له

 امتةاخل -رابعا 

تعاقداألح أوال   مع املقاول العاملداث اليت أدت إىل إهناء ا

ناء اجلديد ألف برشوع ا  لم

نذ أبريل  .6 رشوع والعالقة مع املقاول العام عىل حنو مرض  يذ ا مسار  ٍنف مل يف 2008ت كام هو احلال يف ، 2010ص حىت 
بري من هذا احلج ناء  رشوع  كأي  ب يه من صعوابت م نطوي  علم مبا   1".عادية"طبيعية وي

توبر إىل هناية نومفرب 2010ويف خريف  .7 سلمي األصيل من أوائل أ ك، تأجل اترخي ا لت تأخري، وبلغت 2010َّ  0,5 لغرامة ا
ييون فرنك سورسي بو من املقاول العاممل تحقة للو ي  سلمي مل يقم املقاول العام إال أن . مسـ سلمي التاب تفق لتيف اترخي ا ململؤجل ا

                                                 

سطس  1 تقةل للرقابة يف دوراهتا اليت عقدت يف مارس ومايو وأ شارية ا نة الا ية إىل ا تقارير املر غرفعت ا سـ ت للج حل ملل س  ومارس 2011سبمترب ونومفرب /ُ
ية2012نيويو /ومايو الفقرات  (IAOC/22/2و) ، املرفق36الفقرة  (IAOC/21/2و) 20-18الفقرات  (IAOC/20/1: ملعن؛ ارجع إىل تقارير ادلورات ا

نة الربانمج ). املرفق (IAOC/25/2و) املرفق (IAOC/24/2و) املرفق (IAOC/23/2و) ، املرفق24-27 ية املرفوعة إىل  تقارير املر جلوارجع إىل ا حل ل
مترب بو يف دوراهتا اليت عقدت يف  يات ادلول األعضاء يف الو ية و سبواملزيا ي مجع توبر /ن  WO/PBC/18/9الواثئق (، وتقارير تكل ادلورات 2011كأ

ساابت اخلاريج )). 232 إىل 229الفقرات من  (A/49/18 وA/49/11و) 609 إىل 601الفقرات من  (WO/PBC/18/22و حلوارجع إىل تقريري مراجع ا
سطس  سمرب 2009غالصادرين يف أ مترب 2011ي ود مترب2010سب واملقدمني إىل دورات  توبر /سب و توايل يف  2012كأ يات، عىل ا ية وا لنة الربانمج واملزيا مجلع ن للج

مترب . WO/GA/41/6 وWO/PBC/19/18 وWO/GA/39/3 وWO/PBC/15/13الواثئق  يق ادلاخيل الصادرة يف  تد سبوارجع إىل تقارير ا ق  2009ل
مترب   .2011 ومايو 2010سبو
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يجة ذلكل، . عليه رشوع أوقفت نتو مليادة ا تصديق عىل  2010يف هناية ق ية الفواتري لا بو مدفوعاهتوأوقفت ملتبقا إىل املقاول  ايالو
شأن األعامل املعلقة توصل إىل حل  بالعام إىل حني ا  2.ل

تظر أن يكون جاهزا حبلول هناية  .8 بىن اجلديد اكن من ا تذكري بأن ا نوجيب ا مل بو من إخالء 2010ملل متكن الو يث  ي  تحب
سابق  بىن ا لا بل"مل مبىن بروكرت وغا سطس نظرا النهتا" م ذلكل مل يكن  3.متديدلانعدم إماكية و 2011غء مدة عقد اإلجيار يف أ

بدء يف نقل املوظفني  بل ا يا  رشوع  تكامل ا تظار ا ية وا لبوسع األمانة اإلبقاء عىل خطهتا األ لك سـ ن قصل بىن اجلديدإىل مل فمل  .ملا
تفق مع املقاول العام عىل أ يار سوى أن  تيكن أمام األمانة  بىن اجلديد جزياخ سلمي ا ئن يمت  مل سمح ، طابقا طابقا، ت بتنظمي يمبا 

بو يعملون يف 400نقل حوايل ل مرحيلتنفيذ  بلي موظف من موظفي الو مبىن بروكرت وغا نقل 4.م يات ا لوبدأت   يف معل
ية" شغل العقار إذن "فور صدور  (2011منتصف مارس  يف ا حمللمن سلطات  مترت حىت يويو ) جن نوا ، وهو 2011سـ

يا للعمل، مبا يف ذكل  بىن اجلديد صاحلا  يه ا بح  لكالوقت اذلي أ مل بة فص ـى وا ملكتا ندوبني واملوظفني ملقه يارات ا ملوموقف  سـ
ساحات تخزينمو  5.ل ا

يد عىل أ .9 تأ ية، جيب ا ية واجلوانب املا نظور املزيا كومن  ل ل ن ثل فقط ، ةن األمانم سابقة، مل  توفقا ملا جاء يف الفقرة ا متل
ية الفرتة  بل، أي إخالء 2011-2010نلاللزتام الوارد يف برانمج ومزيا مبىن بروكرت وغا سطس م بت 2011غ يف أ جتن، ولكهنا 

تأجري أماكن أخرى ملاكتب املوظفني األربعامئة اذلين اكن جيب أن يغادرو متةل  ية ا تلكفة اإلضا لأيضا ا حملل بىن ف وما اكنوا ملا ذكل ا
ملالاتقال إىل اليمتكنوا من  بىن ن تكامل ا ثل يف ا هدف األصيل ا سكت اب ملبىن اجلديد لو أن األمانة  سـ مت ملمت بل بدء اجلديد ل قمتاما 
يه لالاتقال إ بلُويذكر أن تلكفة تأجري . ن مبىن بروكرت وغا يف وذكل املرافق، ي ماليني فرنك سورسي ابإلضافة إىل 7 اكنت م

 .لسـنة الواحدةا

سن املقاول العام إدارهتا وتأثري ذكل عىل خطط الاتقال، بدأت األمانة يف ريع و .10 تأخريات اليت مل  بنظرا إىل ا ن حي  2011ل
شأن  تأخريبمفاوضات أخرى  بلغ إجاميل قدره 2011وانهتت هذه املفاوضات يف مايو . لجزاءات ا م ابالتفاق عىل 

بي فرنك سورسي 2 225 000 يتحقة للو توبر و من املقاول العام مسـ كية الفرتة من أ  2011.6ن إىل يويو 2010لتغط

يح أنه، إذا اكن حوايل ومع ذكل .11 يف % 96ض، جيب تو بل  تمكل  بىن اجلديد قد ا صمن ا سـ ية 2011قمل ح، فإنه من ان
تحقق أي تقدم يذكر من جانب املقاول العام يف  تأخريات يف أعامل يأخرى مل  تصدي  للا يب ول وال سـامي  (اإلصالحلتشطا

ية للردهات الواهجات  يةجواألسقف الزجا ية ا خلشبواألر هورا عديدة )ض تغرق  ش اليت اكن من املقدر يف ذكل الوقت أن  تسـ
 7.لتسـتمكل

                                                 

ية   2  .1شـانظر احلا
رشوع جتدي  3 بل يف  بىن بروكرت وغا مرشع ماكل  م بىن، كام يرى من موقع العمل يف شارع م ُد خضم ذلكل ا هة Chemin Pré-de-la-bichetteمل جل، يف ا

شأن الرباءات تعاون  بىن معاهدة ا باملقابةل  ل  .مل
بىن اجلديد   4 تقلني إىل ا ملاكن العدد اإلجاميل  بل، وذكل إلعادة100، مهنم 500للمن بىن بروكرت وغا بان أخرى غري  تقلوا من  م موظف ا م م يل ن تشك 

بىن اجلديد تظار اكامتل ا نوات األخرية يف ا باين خالل ا تفرقة بني ا ملمجموعات الوحدات اليت اكنت  ن سـ لمل يع الاتقاالت . م نوابإلضافة إىل ذكل، بلغ اجملموع اللكي  مجل
بو750 حوايل 2011ناليت جرت بني مارس وهناية يويو  تقال داخل مجمع الو ية ا ي  ن  .معل

ية   5  .1شـانظر احلا
ية   6  .1شـانظر احلا
سطس  7 تقةل للرقابة يف دوراهتا اليت عقدت يف أ شارية ا نة الا ية إىل ا تقارير املر غرفعت ا سـ ت للج حل ملل س ؛ 2012نيويو / ومارس ومايو2011سبمترب ونومفرب /ُ

ية )). املرفق (IAOC/25/2و) املرفق( IAOC/24/2و) املرفق (IAOC/23/2و) ، املرفق27-24الفقرات  (IAOC/22/2: ملعنارجع إىل تقارير ادلورات ا
مترب بو يف دوراهتا اليت عقدت يف  يات ادلول األعضاء يف الو ية و نة الربانمج واملزيا ية املقدمة إىل  تقارير املر سبوارجع إىل ا ي مجع ن جل حل توبر /ل ، وتقارير تكل 2011كأ

 )).232 إىل 229الفقرات من  (A/49/18 وA/49/11و) 609 إىل 601الفقرات من  (WO/PBC/18/22 وWO/PBC/18/9الواثئق (ادلورات 
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بت .12 بري عىل أثر هل ه اكنأن ثومثة عامل همم آخر  يني من فريق اإلدارة اخلاص : العملسري ك  ئيسـوهو أن ثالثة أعضاء ر
يري يف 2010مه بني هناية تغابملقاول العام مت  عالقات ال، وهو ما أدى إىل حدوث تغري يف ثقافة اإلدارة وتغري يف 2011ص و

 .الزابئنمع 

بو مل حيث أن و .13 بىن اجلديد، ونظرا إىل أن الو تعلق اب تعاقدية فامي  ته ا سؤو ياملقاول العام مل يف  مل ي ل ي لمب تقبل ترد أن ِ
متلوب املطلحيث اكن (ودة معيار اجلمسـتوى بأعامل دون  بالغ اليت مت ملكأن يكون العمل ا يه وا تعاقد  مل مطابقا ملا مت ا عل ل

ها ثال اللزتاماته)فعد بة املقاول العام عىل إخفاقه يف الا يار سوى حما ت، مل يكن أمام األمانة  مسـ  .خ

 مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ابء

يه وقت ال، ويف نفس 2011بيف ريع  .14 تأخريمزيد من ظهور فاذلي بدأ  بىن اجلديد لا تكامل ا ملات والصعوابت يف ا سـ
سابقة( شأن والية املقاول العام ، )لانظر الفقرات ا رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةباكنت املفاوضات  تعلق  مبفامي  مع نفس جارية  ي

تار رشكة اليت ا خا رشوع. 2011يف فرباير َّاحملمكني هيئة ا هتل يادة ا يمي و بو املعين اب ملواكن فريق الو ق لتق َّئة احملمكني  قد أخطرا ي هي
تأخريات والصعوابت سمرب كيفام اكنت  لاب يع العقد مع نفس املقاول العام يف . 2011 وأوائل فرباير 2010ييف د قومت تو

 2011.8 مايو

نقاط  .15 يد عىل بعض ا تأ ياق، جيب ا لويف هذا ا ك ل تذكري هباّاحملددةلسـ  .ل أو ا

يد عىل أن هذا اأوال،  .16 تأ ية مباكن ا كمن األ ل بو كزبون، وكذكل لك مه ثاين اكن، من جانب الو بري ا شايئ ا يرشوع اإل ل لكن مل
ية للزبون  ية وا نمقديم اخلدمات ا لتقن تخصصني(همل ندسني ا ندس املعامري وا رشوع وا مليادة ا ه مله مل مل يتوىل إدارته مرشوعا ، )ق

ياانت واملوظفني اذلين  رشوع األول اكنوا لكنفس ا ناء اجلديد(مليديرون ا لبرشوع ا  .2008منذ ) م

يد و .17 تأ ية مباكن ا يا، من األ كاث ل مه ية ن ًاث تصممي قاعة املؤمترات ن يعة الفريدة  لعىل ا بىن (لطب يديمبمقارنة  ) تقلإداري 
ند تقدميه لالقرتاحات أو  يعة اخلاصة  متل تكل ا عورضورة أن يراعي أي مقدم خدمات أو مقاول  لطب تايل ، العروضحم لواب

بوهلعند متلأنوجب حيث . لعقودل ق  يذ حمل يكون مقدم اخلدمات ا ية املطلوبة يف  يق اجلودة العا نه من  نف يف وضع  حتق تميك ل
تصممي  بات الالزمة ذلكل، والاضطالع لا يل يف املواصفات  جاء حسـامبللمتطلبإدارة موقع العمل وفقا  تفا صبأدق ا ل
تعاقدية ية لا  .لتقنا

تذكرياألمن وأخريا،  .18 لية مباكن ا ناقصة ايف  بأنه، 9مه رشوع قاعة املؤمترات ملا يار املقاول العام  ملليت أجريت ال خت
نني فقط،  يل حيتوي أحدهام عىل ثاجلديدة، مت تقدمي عطاءين ا توي اآلخر عىل صتفا يذ و حيطريقة  يل للتنف تني صتفا يقطر

ثالثة وأكرثها تلكفة  يارات ا سعر بني أرخص ا ليذ، واكن فرق ا خل ل يون فرنك سورسي20للتنف ي  دم العطاء وقد عرض مق. مل
تار، رشكة  يا"خملا يه معايري اجلودة املطلوبة للعمل، " العامةمبلينإ توفر  يار  فأرخص   .تخ

                                                 

سطس  8 تقةل للرقابة يف دوراهتا اليت عقدت يف مارس ومايو وأ شارية ا نة الا ية إىل ا تقارير املر غرفعت ا سـ ت للج حل ملل س ؛ ارجع إىل تقارير 2011سبمترب /ُ
ية تقارير ). ، املرفق27-24الفقرات  (IAOC/22/2و) ، املرفق36الفقرة  (IAOC/21/2و) 20-18الفقرات  (IAOC/20/2: ملعنادلورات ا لوارجع إىل ا

مترب  بو يف دوراهتا اليت عقدت يف  يات ادلول األعضاء يف الو ية و نة الربانمج واملزيا ية املقدمة إىل  سباملر ي مجع ن جل مترب2010حل توبر /سب و ، وتقارير تكل 2011كأ
 610الفقرات من  (WO/PBC/18/22 وWO/PBC/18/10و) 490-487الفقرات (WO/PBC/15/24  وWO/PBC/15/20الواثئق (ادلورات 

 )).238 إىل 233الفقرات من  (A/49/18 وA/49/12و) 293-285الفقرات  (A/48/26و ) 615إىل 
مترب   9 ية يف دورهتا اليت عقدت يف  نة الربانمج واملزيا ته األمانة إىل  يل يف العرض اذلي قد نقطة اب سبجاءت هذه ا ن جل تفص مل تقرير ابإلض (2011ل لافة إىل ا

 ).611، الفقرة WO/PBC/18/22ثالويقة (، وعىل وجه اخلصوص يف تقرير تكل ادلورة )WO/PBC/18/10ثاملرحيل الوارد يف الويقة 
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سوية األمور جمي توى  يعة ا شات ر نا بو ابدلخول يف  تقرار الو سـ ق لي مل ف  م

سمرب  .19 توى أعىل قررت، 2011ييف د بىن اجلديد عىل  تصةل اب سائل ا سوية ا شات  نا سـ األمانة ادلخول يف  مل مل مل ت مق ل م
يري ( بو لإلدارة وا ساعد املدير العام للو توى  سـوهو  ي م تسـ يس فرعلم يهنام أربعة ومن مث، ).  املقاول العام رشكةئور بعقدت 

سمرب  توى والالزتامات اليت . 2012 وأبريل 2011ياجامتعات بني د يع ا ملسـورمغ هذا العمل ر ممثل املقاول العام يف تعهّد هبا ف
متر إخفاق  تفق علهيا قاول العام املسـهذه الاجامتعات، ا ية اجلديدة ا يد الهنا ية املوا مليف  ئ ع  10.اإلجراءاتواختاذ ما يلزم من تلب

نذ هناية أخفقتعندما ، 2012بيف ريع و .20 هود اليت بذلهتا األمانة  م لك ا ية، 2010جل ية ومر سائل بطريقة  سوية ا ض  ن مل همت ل
شارة  يار سوى ا بق أماهما  تمل  سي تعلقة ب يف متخصص مكتب حماماة خاريجخ سائل القانوية ا ملا ن ناءمل للتوصل ، وذكل لبأعامل ا

تصةل للمسائل املعلقة إىل حل  بىن اجلديدبملا  .ملأعامل اإلصالح يف ا

توازي مع ذكل،  .21 بىن اجلديد بدأت يف أواخر ريع لواب تكامل ا تعلقة اب شالكت ا بفإن ا مل سـ مل  تؤثر عىل موقع 2012مل
اكن املقاول العام قد خصص ملوقع معل قاعة املؤمترات اجلديدة نفس الفريق املكون حيث . العمل يف قاعة املؤمترات اجلديدة

يني ثالثة من  ناء اجلديدئيسـإداريني ر رشوع ا لبكام يف  نت إدارة موقع العمل عن تأخري . م علويف أوائل يويو، أ تسلمي يف ن
رشوع  ثال ل. دون تربيرشهرين حوايل مدته ملا تعلقة ابملواصفات املعامريةمتورفضت إدارة موقع العمل الا تعاقدية ا ملألحاكم ا . ل

بو  ثيل الو تابعة للمقاول العام من جانب و يومن مث فإن العالقة بني إدارة موقع العمل ا مم يادة (ل يني و بو ا قموظفي الو ن ملعي
ندسني  ندس املعامري وا رشوع وا ها مله مل تخصصنيمل تدهور ) ملا بح يغلب علهيا الزناتمن جانب آخر بدأت   .عصوأ

بو إىل املقاول العام عددا من اإلخطارات القانوية و .22 نأرسلت الو ية ملزمة قانوان  ")اتنذاراإل("ي يد هنا ئمبوا بدءا من (ع
تعلق ) منتصف مايو تشأن أمور عديدة  بىن ب تخذ املقاول العام لكن . اجلديدملاب واكنت . أي إجراء من اإلجراءات الالزمةيمل 

يجة القانوية املرتبة عىل تا ن بو، بعد انهتاء اآلجال احملددة يف اإلخطارات القانوية، لنت ن ذكل يه أن الو ها مقاوال عاما ي سبت  نفنص
بىن اجلديد تعلقة اب ية ا مليف لك األعامل ا مل  11.ملعن

تب  .23 شورة القانوية من  بت األمانة ا مكوابإلضافة إىل ذكل،  ن مل هم احملاماة طل فشأن حماوةل  رشوع مدى ب تأخريات يف  ما ل
ناءدراسة أجراها من خالل (بشلك أفضل مترات اجلديدة قاعة املؤ يط  بخرباء دويون يف جمال ا تخط للل يجة اليت ).ل  لنتواكنت ا

تأخري الفعيل تصف يويو لتوصلت إلهيا هذه ادلراسة يه أن ا ل، يف  هرين كام أعلن سيبلغ، 2012من هر، ويس  ش أربعة أ ل ش
 .2012ناملقاول العام يف أوائل يويو 

سوية األموريقرار الو دال توى القمة  شات عىل  نا تبو ابدلخول يف  سـ لق م م
 

تصف يويو  .24 رسيع اذلي طرأ عىل الوضع بني مايو و تدهور ا نمع ا ن مل  أنه رمبا جيب 2012نرأت األمانة يف يويو ، 2012ل
يذيني  سني ا توى القمة بني الر تنفعقد اجامتع عىل  لئ ي سان ، اتفق 2012نويف هناية يويو . وضعلهذا الإلجياد حل مسـ ئيالر

يذاين عىل  سة اسـامتع لتنفا سني " كشـبه حمامكة"جللعقد  ها الك الطرفني عىل فرصة لعرض األمر عىل الر ئيحيصل خال ل
يذيني،  شرتكلتنفا توصل إىل قرار  نا من ا محىت  ل يف، واكن من بني 2012ل يويو 18وعقد الاجامتع يف . يمتك جن يف 

رشوع وا يادة ا بو  شاركني مضن وفد الو ملا مل ق ي  .هندس املعامريمل

                                                 

تقةل للرقابة يف دوراهتا اليت عقدت يف مارس ومايو  10 شارية ا نة الا ية إىل ا تقارير املر سـرفعت ا ت للج حل ملل س ية؛ ارجع إىل تقاري2012نيويو /ُ : ملعنر ادلورات ا
IAOC/24/2) املرفق (وIAOC/25/2) املرفق.(( 

تقةل للرقابة يف دورهتا اليت عقدت يف مايو   11 شارية ا نة الا تقرير املرحيل اذلي ُعرض عىل ا سأةل يف ا سـأدرجت هذه ا ت للج ل ململ ، ويف مدرجة 2012س
ي نة الربانمج واملزيا ية املقدمة إىل  تقارير املر نابلفغل يف ا جل حل متربل بةل يف  ناء دوراهتا ا نظر فهيا أ بو  يات ادلول األعضاء يف الو سبة و ملق ث ت ي توبر /لمجع  2012كأ

تان (  ).A/50/11 وWO/PBC/19/12ثيقالو
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ياق،  .25 يارات مت يف األمانة نظرت لسـويف هذا ا توصل إلهيا خأربعة  تب احملاماةلا شاور مع  مكاب يارين . لت بعاد  خومت ا ست
بدايةمنّحادين  يه، " 1: "ل ا سائل علبقاء الوضع عىل ما هو  سوية ا يؤدي إىل  بول نظرا إىل أنه ما اكن  ترب غري  ملوهو ما ا ت ل مقع

يه نظرا إىل أنه ، إهناء العقدين فورا عن طريق الزناع" 2" الوضع سوءا؛ زييدوما اكن إال ل ئا غري مرغوب  ترب  فوهو ما ا شي ع
نوات عديدة  تقايض  سـيعين ا يف أعىل وزايدة املدفوعات إىل مقديم اخلدمات وانقطاع لل لالعمل يف املوقع، مما يؤدي إىل تاك

ية  ية وا نا لتقن ندس املعامر(همل رشوع وا ملهيادة ا مل ندسني ق تخصصنيملهي وا باطن، ) ملا تعاقدين من ا لوا يذ مل برية يف  تنفوتأخريات  ك
بل رشوع يف ا ملسـتقا  .مل

ساان .26 ياران اآلخران ا تحوانل ا يهتامسـخل قع نظرا ملعقويهتام ووا ناء اجلديد عقد إهناء " 1: "ل لبرشوع ا شلك ودي م بفورا 
يه من الطرفني  علتفق  مت–م بىن اجلديد اكن  مك نظرا إىل أن ا تفاظ مع  –يال ابلفعل تقربا مل مرشوع قاعة بعقد املقاول العام حا

نة رشوط  معياملؤمترات اجلديدة  ية إدارة موقع العمل من جانب املقاول العام؛ ، مهناب يري عىل  بن إدخال  إهناء الك " 2"تغ
يه من الطرفني العقدين تفق  شلك ودي  علفورا  يار األفضل من وهجة نظر األمانة هو. مب يار خلواكن ا املذكور يف " 1"خل ا

 .الفقرة هذه

تام  .27 به احملامكةخيف  شـسة  يذاين إىل اتفاق جل سان ا تنف، توصل الر لئ نة ي ممكحيافظ عىل مصاحل الك الطرفني بأكرب درجة 
يه من الطرفنيالعقدينعن طريق إهناء  تفق  شلك ودي  عل  يع  ،مب ياغة وتو يا  قعىل أن يمت ذكل  بص للك واحد " اتفاق"معل

يري2012لكل حبلول هناية يويو ، وذمرشوع بو لإلدارة وا ساعد املدير العام للو يادة ريس فرع املقاول العام و سـ، حتت  ي لتم ئ  .ق

سمني  .28 هر مالمح لك اتفاق يف ا لقو يا"تظ ثا"و" ناث  .أدانه" لاث

يا ناشئ بعد إهناء  ناث يه من الطرفنيمع املقاول العامالعقدين لالوضع ا تفق  عل شلك ودي   مب

بىن  ألف  اجلديدملا

ية، 22طبقا ملا جاء يف الفقرة  .29 يب واإلصالح ا ها مقاوال عاما للك أعامل ا بو  بقبت الو س تنص ملنف شطل تخذ  12تي ياليت مل 
شأهنا ية . باملقاول العام اإلجراءات الالزمة  متويل الاكيف  تفظ اب بو  بو حمفوظة ابلاكمل نظرا إىل أن الو تغطومصاحل الو حت ي لي ل

يد ا ية صتلكفة األعامل من الر نا تكامل لك األعامل ونظرا إىل أن تكل األعامل ال تزال من ا حتحق للمقاول العام حىت ا ل سـ ملسـ
ية املقاول العامحتت نالقانوية  لسؤو  .م

بل املقاول العام، مبا يف ذكل % 5 عىل يالوبوسوف حتصل و .30 نجزة من  مية الضامانت املرصية املقابةل لألعامل ا قمن  ملف ق
 .مجيع أعامل اإلصالح

مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ابء
 

تعلق  .31 نافيفامي  رشوعسـتئاب تكامهلمل ا يارنظران يف، سـ وا تعانة مبقاول عام آخر،) 1(: نيخ  تعانة )2 (سـالا سـ أو عدم الا
 . مبقاول آخر

 مقاول عام آخرمع  1 ابء
يق، يف املقام األول،يتطلب إرشاك مقاول عام آخر .32  ومن هندس املعامريملامن جانب  للوضع جوهرايثوتويقا  اق تد

ندسني  رس الوقوف عىل جحم األعاملحىتملها يةيتي  ية وا ند ن ا سـ لفه نجزة ل هودة أصالمل ا وقد مت تقدير . ملعمن بني األعامل ا
يقل اهذاالوقت الالزم إلجراء  هر عىل األقلوالانهتاء مهنا  قتد بدء يف طرح عطاء يتطلب األمر كام . شيف حدود ثالثة أ لا

تغرق هذ. جديد هر ا األمر يسـو سعة أ ية إىل  شما بني مثا ت ية تبدأ ن نح وتر سـمن مرحةل إصدار اإلعالن عن العطاء إىل مرحةل  م
                                                 

ناء   12 ية للردهاتسـتثاب يهجاألسقف الزجا تفق  رشوط الانفصال ا ها املقاول العام وفقا  ية، اليت  يات ا عل واألر مل ل ش تمكلض سيسـب  .خل
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هرين  .العقد ية ال تقل عن  تطلب األمر إضافة فرتة ز شكام  ن ية برمهتا من . الورشةفتح إلعادة مي تغرق ا لعملوهذا، ميكن أن  تسـ ل
هرا14 إىل 13 ناف األعاملش  بل ا ئ تقربا  سـتق  .ي

نظري املذكور أعاله، ً ايدبعو .33 ية هذا العطاء تكون  عدم توفر رشكة يشلكلعن الهنج ا تقدمي عرضا  تعداد  بعىل ا ل لتلسـ ً
ية تا باب ا برية، وذكل لأل لاجلديد خماطرة  ل سـ يةقد جيد املقاول اجلديد صعوابت يف تويل : ك لسؤو رشوع مت م يذ أعامل  م  تنف

شلك هل صعوبةإجناز أجزاء ابلفعل  ينه، مما قد  هداتهم  أسعار هبامش طرح صعوبة يف يشلك هل أو –بتع ابلغة يف الالزتام 
ثهل تكل اخملاطرة هل ناسب مع تقديره ملدى ما  متمرحي  بول و. يت قتعني عىل املقاول اجلديد  تأخريات اآلاثري ل اليت جنمت عن ا

تج من جراء احلاجة إىل إعادة ادل تأخري اذلي  سـيناليت حدثت ابلفعل، ابإلضافة إىل ا تقدمي عطاء جديد؛ وعىل أي ل لعوة 
يل  ية بلغة العمل وا ية اإللزا بات ا بول ا تعني عىل املقاول اجلديد  شغحال،  يل تطل تي شغ لمل م ية(لتق ابلقوانني ، واإلملام )نسـالفر

ية املعمول هبا  ية وا سورسية الو حمللواللواحئ ا ن طل بعندي تعامل ا مل ا نة والاكتونل نارش مع سلطات املد   إىل أنوجتدر اإلشارة، ي
يني  نقص احلاد يف املقاولني العمو ية تعاين من ا سوق ا ما ل حملل يةل نا يث القدرة ا سـمن  فت ل  .13ح

بار  األمانةنظرت و .34 يةخماطرةإىل عتبعني الا بري من األ بارها عىل جانب  ية اب مه إضا ك عت تعلقة اب. ف لتلكفة ملتكل اخملاطرة ا
نامجة عن إغالق  ية ا لاإلضا ناءف نة واحدلبورشة ا تأكد من سـ ملدة  ند عدم ا لة عىل األقل، ال سـامي  تعاونع لإماكية ا  مع مقاول ن

بو مقاول عام جديد، فإن موقف وجودويف حاةل . عام جديد يف وقت الحق تعاقدية يف املفاوضاتيالو بدأ مع هذا ل ا ست اليت 
ثري  يكون أضعف  بكاملقاول  تفاوض مع املقاول العام األصيل والاتفاق مما سـ ند ا يه  لاكن  ع سعرعل  احملدد يف  امللزملعىل ا

سا عىل أ 2011 عام ًتأ بلسـتكون األسعار و. 2010سعار عام سي تفق علهيا يف ا ملسـتقا  فقط 2013 يه أسعار عام مل
ها بأسعار عام  مع( رشوط القامئة اليت مت  مترار رساين ا تطبيقا ل ساوي  2010سـ ناء من  %70يعىل ما   ابلعقود املغطاةلبتلكفة ا

ية  ).) أدانه41قرة انظر الف(لاحلا

ية  .35 نظمة خماطر إضا تواجه ا فو مل سورسية تلكفهتاتقدر(سـ ي بعدة ماليني من الفرناكت ا سب إغالق الورشة لعام واحد ل ب 
يعاهب)عىل األقل تحاةل ا ست مع ا متدهتا ادلول األعضاء واسـ ية اليت ا ع يف املزيا نامجةن  :وهذه اخملاطر يه .لا

تصاصات والالزتاما "1" خيق أو إهناء الا ية تعل يذ اخلاصة بلك من ملهنت ا رشوع"لتنفألعامل ا ندس ، "ملمدير ا ملها
ندسني؛املعامري  مله وا

ية و "2" ملهنرسب الكوادر ا ية(ت تار خيممن دلهيم املعرفة ا يذه ملراحل ل رشوع و تنفتصممي ا  ؛)مل

هم للمعدات والعامل إىل ورش أخرى؛ "3" باطن، و نقلوفقدان املقاولني من ا  ل

ي "4" ناء مقدمو اخلدمات واملقاولون لوما يرتتب من تعويضات ما ية من احملمت أن يطلهبا يف هذه األ ثة إضا ف
ية؛  من تعاملون ابلعقود احلا باطن ا لا مل  ل

بة بأسعار  "5" يذها عىل حنو جزيئ، أو املطا ية الانهتاء من أعامل مت  سؤو باطن تويل  لورفض املقاولني من ا ل م تنفل
 .مرتفعة نظري الانهتاء من تكل األعامل

سعى انحجا الرأي واكن .36 سعى احلصول عىل مقاول عام آخر رمبا ال يكون  بو أن  يه أمانة الو ماذلي انهتت إ م ي  أو صاحلا ل
تقار إىل مقديم عطاءات عىل درجة من الكفاءةعىل األجل الطويل بب الا ف  نجاح يف احلصول عىل مقديم .بس ل ويف حاةل ا

يف إ سعى تاك تج عن هذا ا سوف  لعطاءات من ذوي الكفاءات،  مل يت ينف يكون من شأنه تأخري تو ية مرتفعة، كام  قضا سـف
نة اكمةل عىل األقل، هذا يف الوقت اذلي تق رشوع بال داع ملدة تصل إىل حنو  َالانهتاء من ا ُ ية اخملططة ّدسـمل يه الفرتة ا بقر  ملتف

نة نة ونصف ا نحو  رشوع  سـلالنهتاء من ا سـ لب  .مل

                                                 

يح هذه 13 يل يف ضمت تو نقطة اب تفص ا تهلل مترب أمام  األمانة مالعرض اذلي قد نعقدة يف  ية يف دورهتا ا سبنة الربانمج واملزيا مل ن تقرير "ابإلضافة إىل  (2011جل لا
تقرير اذلي ُعرض يف تكل ادلورة )WO/PBC/18/10 ثالوارد يف الويقة" املرحيل  ).611، الفقرة WO/PBC/18/22ثالويقة (ل، وخباصة يف ا
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 مقاول عام آخربدون  2 ابء

ناء الكرب .37 شاريع ا بال تدار  بى يف سورسا ويف بدلان أوروية أخرى، لم ياني يع األ حيف  ينيمج . م، بواسطة مقاولني معو
يد  توى املامرسة عىل  بة متاما عىل  تاجئ  ية عديدة وحقق  يقه طوال عقود ز بت جناحه وجاري  صعناك أسلوب  سـ ي ن ن ب مه ط متط ث

سمى بـ ناء خضم، وهو ما  رشوع  يإدارة  ب يدي" اصطالحم تصاص ا لتقلالا رشوع"ن يمتتع لك م خ ندس كذكل و" ملمدير ا ملها
توايل20خبربة تزيد عىل  املعامري يا، عىل ا منوذج يف لك من سورسا وأملا ثل هذا ا تعامل يف  نة من ا ل  ن ل يسـ ل  .م

تىض هذ .38 يديالوالية  همبقو تصاصات املقاول العامةلتقلا رشوع عىل خ، يمت توزيع ا بو وملمدير ا تايليالو نحو ا ل عىل ا  : ل

ّحتول اكفة  "1" َ ية لزتاماتالالُ ية، وا ية املعامرية، وا يل ا ن شغن لته لف ناء مل ندس املعامري ورشوعملعىل مدير البلورشة ا  ملها
ية تا يالت ا ية مبوجب العقود القامئة وفقا  تصاصات إضا ندسني اك لوا ل تفص لله ف خ  : مل

رشوع  - يذ ا شامل  يط ا ملحيول ا لتنف ل لتخط ّ َ رشوع "إىلُ يق مع "ملمدير ا ندس املعامريلتنسـ، اب  .ملها

يذية ل - توجهيات ا رشوع ابلاكمل وا يذ ا نفحيول اجلدول الزمين  تنف لت لل مل ّ َ ناءُ ندس املعامري إىل لبورشة ا  .ملها

ية ل - يذية ا توجهيات ا نحتول ا لفل نفت ل ّ َ ناءُ تابعني إىل لبورشة ا تصاصني، ا ندسني الا ل إىل ا خه ندس مل ملها
ندساملعامري    .هم وفقا جملال ختصص لك 

بو تضطلعو "2" ية يالو لسؤو باطن واذلي يصل عددمه إىل حوايل  إدارة العالقات مب بارشة مع مقاويل ا تعاقدية  لا مل
يةملتكل ا( مقاوال 50 بللسؤو بارشة ق اليت اكنت تقع من   ").املقاول العام"عىل عاتق م بصورة 

يانة العادية حيث أعاملمن و .39 باين القامئة، ولص ا ب مفا زالتملاإلصالح يف ا نجاحمبارشةتديرها  ويالو ، وعىل مدى عدة ب 
توسط من من الزمنعقود  يل ذكل عىل عقود ترتاوح يف ا مل، وتعاقد يف  يع اجملاالت 50 إىل 30سبت نواي، مبا يغطي  مج عقدا  سـ ً

ية  يعة احلال أقلمجللتقنا بىن عىل حدة، ويه  بالغ حمددة للك  باين املوجودة،  بيع ا مب بطمل ثريم بالغ بك  يذ تاملربطةمل من ا بتنف 
رشوع،  تغري  إدارة العقود علام بأنملا  .يف األساستال 

ث يديتطبيق الوالية   الاث  رشوع قاعة املؤمترات اجلديدةمل ةلتقلا

نظور من  لفأ تعاقدملا  الالزتاماتمنظور  ويلا

تعاقدية، يتعني عىل املقاول العام .40 رشاك،لمبوجب الالزتامات ا باطن إال مع ا تعاقد مع مقاويل ا ل عدم ا ل ت اليت تلزتم ل
بوبقبول تويل  ية يالو لسؤو تعاقد، دون إجراء أي تعديالت م يه(ل هذا ا تفق  سعر ا علوخباصة ا مل سخ )ل ف، وذكل يف حاةل 

تعاقد بني املقاول العام  بولا يا. يوالو ساري حا تعاقدي ا لوهذا هو الوضع ا ل يةومن  .ل نا حا يع ل ية، أبدى  مج ا   منقاولنيامللعمل
يني باطن احلا لا بهتم للك من اي تقربل رشوع واألمانةغ ر تفق ملمدير ا سعر ا رشوط ا رشوع، ووفقا  تامة إلمتام ا شاركة ا مل يف ا ل ل لمل مل

 .عليه مع املقاول العام

بوتسـتطيع و .41 ية تويل يالو لسؤو ية أعامل، 20 حوايل م سـ عقدا وتر يري % 70 حوايلأي ً ناء، دون أي  تغمن تلكفة ا لب
تلكفة رشوط أو ا ليف ا بوقيام يتطلب األمر و. ل يع حوايلعطاءات جديدة تقدمي  ابدلعوة إىل يالو قتو  أي، عقدا 30 ل

يام % 30 حوايل ناء، نظرا لعدم  قمن تلكفة ا تعاقد مع املقاول العاملب  . ابطن منقاولنياملل اب

مترب و .42 بارا من  سبا بو، أهنت 2012عت ية تأيالو به عىل  تأمني اخلاصة هبا، وحصلت مبو ن تعاقدا مع رشكة ا تغط ميل ج ية ً
ناء خاصة ب ناء("لبورشة ا يةمل، ابإلضافة إىل توفري تأمني ا")لبأعامل ا ترب لسؤو يث  ية،  تع املد بوحن سلطة يالو يا يه ا ل حا ل
تعاقدة ية خاصة ،ملا شطة اجلارية يف قد  األرضار اليت ضدتغط كام حصلت عىل  ية من جراء األ باين احلا نتلحق اب ل  .الورشةمل

مترب ويف .43 بو اكنت، 2012سب   . ادلخول إلهيامنع و، للورشة احلراسة الالزمة مضنت قد يالو
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بوسوف تقوم و .44 سالمة يف يالو بات الصحة وا ية  ل  تطل متغط ناءب ية عن طريق تويل لبورشة ا لسؤو يا العقد القامئم  ل حا
ية مبجردو” املقاول العام“بني  ية اك ية  يني لضامن  باطن ا فمقاويل ا يل تغط ن شغل تح  تملع ناءفإعادة   .لبورشة ا

بهتاساو .45 سنادا إىل اخلربات اليت ا كتت بو من خالل املامرسة طويةل األمد  ً ناء وكام حدث مؤخرا يف ( يأمانة الو لبرشوع ا م
يطاجلديد ية حول جم حم ويف  نطقة األ ُا ن بوّمع ممل بات احلصول عىل )يالو يام األمانة العامة بإيداع  طل، جتدر اإلشارة إىل  ق

رشوع  ناء اخلاصة  يص ا مبتر لب سورسية" ؤمترات اجلديدةقاعة امل"خ سلطات ا يطرف ا ل ن الاكتويةل تام ن ية الالزتام ا تصة  ل ا بغ خمل
سأةل شأن هذه ا سورسية  ملابلقوانني واللواحئ ا ب تعديالت اخلاصة  .يل ترصحي الرييس للقاعة اجلديدة وا سلمي ا لمت  ل بىن الرييسئت ئاب  مل

سورسية سلطات ا بل ا يمن  ل ل ن الاكتويةق تارخي ن تصة  ب ا سمرب 201014و نيوي 1خمل سلمي ترصحي إضايف يف د ي، كام مت   ملركز 2011ت
نفاذ اخملطط  ناؤهلا بالبأن يمت  يمت إيداع أي. مسـتق  ثل،  سواب تخدام القاعة ةمل شغل وا بة للحصول عىل ترصحي  بات وا سـ  ل جطل

بىن الرييساجلديدة، وإجراء تعديالت عىل  ئا نفاذ مل سورسيةاجلاري إعداده دلىل ومركز ا سلطات ا ي ا ل ن الاكتويةل تصة ن كام (خمل ا
بة فعلنا شغلترصحي حصلنا عىل للمبىن اجلديد، ولنسـ اب تخدام يف مارس لا تام، ال). 201115سـ والا يع  خلويف ا مجتزال 

بل وفقا للقوانني واللواحئ واملامرسات  نطلب أية ترصحيات رضورية يف ا ترصحيات والرخص الصادرة سارية املفعول، و ملسـتقا سـ ل
ب سورسية ا ملطا نظر عن وجود مقاول عام أو عدم وجودهيل  .لقة، برصف ا

ية منظور من  ءاب نظور وناملزيا  املايلملا

ثابت  .46 سعر ا لتضمن العقد ذو ا ل يعه ي شأنه يف ريع عام ” املقاول العام“مع قاذلي مت تو تفاوض  بواذلي مت ا ب  عىل 2011ل
يون فرنك سورسي50، حوايل 2010أساس العطاء املقدم يف خريف عام  ي  ناء، وحوايل مل يون 6لب خمصصة ألعامل ا مل 

ية لتغطفرنك سورسي  يف  ي تاك يازات وغريها من ا تحقات والفوائد والا لاألجور واألتعاب ومقابةل اخملاطر ورصف ا ل ت مسـ مل
 .تاملربطة

يص و .47 يون فرنك سورسي من 35حوايل ختصمت  ي  يون 50 مبلغمل ناءصصاخململ  ية األعامل اليت مت ،لب ألغراض ا لتغط 
ي باطن وفقا لألوضاع اليت اكنت قامئة يف إطار ستر يهتا بواسطة املقاول العام إىل مقاويل ا لهتا أو اكنت عىل وشك تر س

تعاقدية رشوط ا لا توىل 2010  اليت مت الالزتام هبا وفقا ملعدالت عام واألسعارل بوت، واليت ميكن أن  ية يالو لسؤو يذها م تنف 
هذه األوضاع دون أي تعديالت ليعا وفقا  يهتا، .مج تعلق باكفة األعامل اليت مت تر بارة أخرى، فامي  س و ي بو سـتحصلبع عىل  يالو

تفادة من رشط  برية من جراء الا سـمزية  يه يف عام ك ثابت اذلي توصلت إ سعر ا لا ل ند طرح العطاء ا2010ل ألصيل حىت بعد ع 
تعاقد مع املقاول العام سعر % 70أي حوايل  (لإهناء ا يهلمن إجاميل ا تعاقد  علا ياريف حاةل و. )مل بو ختا  آخر، ا عام مقاواليالو

تفادة من يق ا متكن من  سـفلن  حتق بري من األعامل رشطت سعر جلزء  بات ا ك  ل  .ث

تخدام .48 سـوتضمن أوجه ا بلغ ت يون فرنك سورسي 35م  ي   : اآليتعىل مل

بارة عن أ13حوايل  "1" ميهتا؛ ويه يف األساس  يون فرنك سورسي لألعامل اليت مت إجنازها وسداد  ع  قمل  عاملي
هزي  ناءجتاحلفر وإعداد و تكامل  (لبورشة ا سـبة ا ناء خالف األساسات %)100بنسـ بنسـبة ( لب، وأعامل ا

تكامل ية يف مصانع يف وسط سورسا ) %90 سـا يع المكرات األ تاج و شاب وإ ي، أعامل قطع األ مسنت جتم ن خ
تكامل (لوبوندا  سـبة ا  ؛ %)50بنسـ

يون فرنك سورسي نظري األعامل ال22حوايل و "2" ي  ها بعدمل تكام نادها ومل يمت ا ليت مت إ سـ  .سـ

                                                 

يق يف دورت 14 تد بو  نة الو تقرير املرحيل املقدم إىل  سأةل يف ا قمت إدراج هذه ا لل ي جل ل نعقدهيمل انظر مرفق  (2011  ومايو2010ل يف يويوتنيملا ا
يات لجنة لااملعلومات أمام اذلين قدمهتام األمانة بغرض حتديث  العرضني، ويف )36  الفقرةIAOC/21/2 ثالويقة مترب مجلعوا  2010سبيف 

 ).293  إىل 285 الفقرات A/48/26 ث والويقة487، الفقرة WO/PBC/15/24 قةثالوي(
سأةل يف  15 تقرير املرحيل"ملمت إدراج هذه ا مترب " لا نعقدة يف  ية يف دورهتا ا نة الربانمج واملزيا سباملقدم إىل  مل ن  ).WO/PBC/18/9ثالويقة  (2011جل
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ميةمبلغويغطي  .49 يد  بق الر يون15 ص باطن منلمقاولنيل املقاول العاميرسـهيا اليت مل  األعامل يفرنك سورسي مل   ّوتقدر ل ا
يةاألمانة  ناقصة جديدة بأسعار، نظرا لالضطرار إىل ي تقرباي فرنك سورسيمليوين  مبا ال يزيد عىللتلكفهتا اإلجام  2012 مبدء 

 . 2013أو 

بومبالغ تكون حتت ترصف ما ميكن توفريه من  األمانةتقدر و .50 يون فرنك سورسي، من أصل 4,3 حبوايل يالو ي  مبلغ مل
يون فرنك سورسي اخملصص6 ي  تحقات، وتضمنمل ت لألتعاب واألجور واخملاطر وا  : ملسـ

يازات والفو 100% "1" تعاقد اخملصص ملقابةل اخملاطر وسداد الا بلغ ا تمن  مل يون فرنك سورسي2,7(ائد م ي  ، )مل
تحقة لحيث  تعاقد؛ بعدلمقاول العام مسـمل تعد   ل إهناء ا

يةقمية و "2" سبنا تمكل ” املقاول العام“ مع أتعاب ت تعاقدية حلجم األعامل اليت مل  رشوط ا نص علهيا يف ا سـكام مت ا ل تل ل
يون فرنك سورسي1,3  و1ومن املقدر أن تكون ما بني ( ي  يث ال)مل تحق ح،  ي أتعاب أ” ملقاول العاما“يسـ 

 بعد ذكل؛

يه يف 300 000مبلغ و "3" متةل، ووفقا ملا مت الاتفاق  ية ا تعويض مقابل ادلعاوي ا عل فرنك سورسي  بل حملك ملسـتق ي
تعاقد ية إهناء ا لياق اتفا  . قسـ

تذكري بأنه إذا اكاآلنوابلرجوع  .51 رشوع كام وافقت علهيا ادلول األعضاء، جيب ا ية اخملصصة  ل إىل املزيا ية للمن ننت املزيا
يا  ية ملزتمة حا لاألسا تعاقد ذبسـ ثابت، يلأساس ا سعر ا ل ا بلغا إجاميل يقدر حبل يون فرنك سورسي ال خيضع 4وايل مفإن  ي  مل

يا ألي نصوص أخرى مت تاحتلحا بلغ  م املوافقة علهيا، وذلكل يعد هذا ا تايلًامل نحو ا ل عىل ا  : ل

ية  "1" ية اإلضا توفر من املزيا فيون فرنك سورسي  نم يون فرنك سورسي اليت وافقت علهيا 4,5وقدرها يمل ي  مل
 ؛16 2011ادلول األعضاء يف عام 

بلغ 3و "2" ية من  يون فرنك  م  متبق يون فرنك سورسي 4مل ي   ادلول األعضاء يف مبوافقةلطوارئ لصص خممل
يذ(17 2009 عام شأ خالل مرحةل ا نظورة واليت قد  ية األعامل غري ا تنفوالغرض من هذا اخملصص هو  لت ن مل ، تغط

ساابت اخلاريج  اذلي أعطاه مراجعلتعريفلوفقا  ناء اجلديد والوارد يف الواثئق حل ا رشوع ا ياق  بيف  لسـ م
نة وادلول األعضاء عام  ته2007للجاملرفوعة إىل ا نذ عام طبق و رشوع وعىل 2008م األمانة  مل عىل ذكل ا

 ).18مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

يجة ذلكل،  .52 تاحة بد ل النتو يا ملألموال ا بواملقدرة حا ل يون فرنك سورسي، 8,3نحو ّ ي  بلغ(مل مسومة عىل  مليون  4,3 مق
بلغ  مفرنك سورسي و يون فرنك سورسي كام جاء يف 4ي ي  توايل51و 50الفقرتني مل ية من أن تكون ) ل عىل ا ية  لتغطاك ف

يا  تلكفة املقدرة حا لا ل يون فرنك سورسي8حوايل أي ، "الوالية العادية"تنفيذ ل ي  هاي تقربامل ر األتعاب َّتقدو. تفصيل يرد فامي ييل 
ية  رشوع وملفاإلضا ندس املعامريملدير ا ندسني حبوايل ملها يون فرنك سورسي،4مله واكفة ا ي  ية عن أما  19مل خلالقدرات ادلا

تحدة  نقل ادلاخيل واإلعارة ما بني واكالت األمم ا ملطريق ا تخصصة واملوارد ل ية ا ملاخلار تاملج تقدرقؤ َّة  يون فرنك 1,7 حبوايل ف مل 
ية لطرح عطاءات جديدةوأما يسورسي،  تلكفة اإلضا فا يون فرنك سورسي 2حبوايل فتقدر  ل ي  بة (مل من % 15بنسـأو 

                                                 

يات يف دو A/49/12 ثانظر الويقة  16 مترب مجلعاملقدمة إىل ا نعقدة يف  سبرهتا ا  .)238، الفقرة A/49/18 ثالويقة(، وتقرير تكل ادلورة 2011مل
مترب  A/47/12 ثانظر الويقة 17 نعقدة يف  يات يف دورهتا ا سباملقدمة إىل ا مل  ).347، الفقرة A/47/16 ثالويقة(، وتقرير تكل ادلورة 2009مجلع

ية ابلاكمل هو كام ييل 18 تو صنص ا ية رمق : "ل تو صا رشوع حرصا عىل عدم - 4ل توقعة يف الغالف املايل  نفقات غري ا نرثايت وا ياطي  للم إضافة ا مل ل لل حت
رشوع ية يف تقدم ا ية اختاذ القرار اليت تعد أسا ساس  ملا سـ بعمل يد . ّمل توقعة يف ا نة غري ا نفقات ا ية بعض ا ياطي فقط  تخدم هذا الا بغي أن  يو ملمك شن مل ل تغط ت سـ تي ل ُ لي ح

يري نقص أو لتغأو يف األسواق، أو ا رشوع فضال عن أوجه ا توقعة خالل مرحةل تصممي ا يذ، واليت مل تكن  ية أو اإلضافة الالزمة خالل مرحةل ا لات ا مل من تنف لتق ل
ية نقاط املغفةل يف املواصفات واليت تؤدي إىل أعامل إضا فا  ).A/43/INF/6ث من مرفق الويقة 46انظر الفقرة ." (ل

سب ا 19 تلف ا تقديرات إىل  نند ا خم ل لس ت سورسيني ت ندسني ا يبقة وفقا ملعايري ا ل ه يار (ململط يه األشغال العامة )SIAملعا يق وتو يط وا ج، ملواصفات ا سـ نتخط لتل
ية يه األشغال ا لتقنوتو  ).ج
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شار إلهيا يف الفقرة 15اإلجاميل املقدر من حوايل  يون فرنك سورسي ا مل  تقديرات يف الوقت ). 49يمل تاجئ تكل ا لوبني  ن ّت
تاح يق بقي ا يد ا ملالراهن أن الر ت ته600 000در حبوايل ملص رشوع بر م فرنك سورسي  للم  .ي

تام، ترى األمانة العامة  .53 تطلب خلويف ا رشوع لن  يبأن ا ية مل يف إضا فأي تاك بوتويل بسبب ل يةمل ايالو  يف إطار لسؤو
تصاص  يديخال تىض إهناء العقد سولتقلا تاحة  بح  يا واخملصصات واألموال اليت  متدة حا ية ا يث أن املزيا مبق،  م تصح ل سـن ف ملع
ي يا هو األمانةكام ترى . ةفتكون اك سكلل أيضا بأن هذا الاجتاه حا يد ملا مترار ح الو رشوع يف سـالقابل لال سمح بإجناز ا ملاذلي  ي

متدة ية ا ملعحدود املزيا  .ن

بوويف الهناية، سوف حتصل  .54 مية الضامن املرصيف  ابملائة5 عىل يالو ياري ق من  تني من املقاول العام مبا يغطي ملعا سـنملدة 
باطن نفصةل من لك مقاول من مقاويل ا نجزة، وضامانت مرصية  لاألعامل ا ممل تعلق ابألعامل اليت تقع  ف لسؤوحتت يفامي   .ياهتمم

شـيب جمي يلك ا تعلقة اب ية الفكرية ا خلجوانب ا ه لمل مللك
 

رشوع قاعة املمسأةل يف طرح األمانةترغب  .55 بة  ها اب مل أخرى يلزم معاجلهتا، واليت تعد فريدة من نو لنسـ ؤمترات ع
سعر اثبت بني  اجلديدة، ويقصد هبا ته يف تعاقد  ية  شـيب، واذلي مت  يلك ا با تغط خل تلكفه بول ناولن  واملقاول العام يالو بسـىن  ؤه يت

باب  يا، وذكل أل يذ األعامل حا باطن واليت تقوم  تابعة ألحد مقاويل ا شاب ا سـبواسطة أي رشكة خبالف رشكة األ ل ل ل بتنفخ
يذ تصممي ا تنفتعلق جبودة  يمت ت ية الفكرية، وكام  تعلق اب باب  ناء، وأيضا أل بايق أعامل ا شـيب وربطه  سيلك ا مللك ت سـ ب ب خل له ل

يحه فامي بعد   .ضتو

بني يف الفقرة  .56 يارات واليت حتقق جودة األعامل املطلوبة، 18موكام هو  يار املقاول العام عىل تقدمي أوفر ا ند ا خل، ا خت ست
هذا يجة  لو ًت باطن منو، ن لمصم أحد مقاويل ا ية وًذجاّ ياجزءاكن خلشب خاصا لألعامل ا . املقاول العامّسلمه  يف العطاء اسـ أسا

يا، كام هو وارد يف و سودة العقد ابلفعل رشطا إلزا متضمن  م تص بيقيض ، رشوط تقدمي العطاءت باطن ا خمليت مقاول ا ل تثب
سلمي العطاء، وال جيوز  شـيب من وقت  يلك ا يذ ا ية وربطه  تغابألعامل ا ت خل له نف تب بش يع عىل العقد بني خل تو قيريه بعد ا بول  يالو

بوواملقاول العام، ما مل توافق  يريّموافقة رصحية وحمددة  يالو يرياتلتغعىل ا  .لتغ أو ا

ي .57 بدأ، شأنه يف ذكل شأن أي معل من األعامل املعامرية األخرى،  يث ا شـيب من  يلك ا معليعد ا مل خل حه ية ل تاكريه  محمة ا ب
نفذه سوى ، لوهذا. ق املؤلفمبوجب قانون ح ّال ميكن أن  باطني يةلمقاول ا نه، مما خلشب لألعامل ا بو م، أو بإذن  ييعين أن الو

يف ابهضة يف حال أي  بد تاك لقد  يةتويل انمج عن  إضايف تأخريتتك لسؤو ناء م  ملقاول عام عطاء وإعادة طرح تقدمي لبورشة ا
بوتويل آخر بدال من  ية يالو لسؤو باطن امللكم يةف يف األساس يف ظل الظروف ال العقد اخلاص مبقاول ا  .لحلا

نادا إىل العقد املوقع، فقد مت و .58 ًعالوة عىل ذكل، وا تفق مع تصممي ست بري من أعامل اخلرسانة مبا  يجزء  منوذجك  اذلي مت لا
شـيب يلك ا خلإقراره  به إال عىل تكل ل وهذا، فال ميكن ،لله يةكيتر يالك اخلرسا نا نفذه املقاول العام اجل .له يري  ّوأي  ي ديد يف تغ

ياس  سب ا تيض تدمري ادلعامات اليت أعدت حىت اآلن ألنه صقلت بدقة  ية سوف  لقاألعامل اخلرسا حيف من % 50ويه (ّن
شب املصقول حىت اآلن  ).خلا

 اخلامتة  رابعا

ينيُت .59 بىن اجلديد حتت إدارة مقديم اخلدمة ا يب واإلصالح  يذ أعامل ا تامة يف  نعرب األمانة عن ثقهتا ا للم شط هل ملت ل  تنف
بو  تابعني للو يا رشوع(ل ندسونملمدير ا ندس املعامري وا ه وا مله يونمل ية 12يف فرتة ) لتقن ا هرا القادمة، دون أي تلكفة إضا ف  ش

بوعىل  ية بعد الانهتاء من سائر يالو تا ساابت ا يد ا سوية ر نظر إىل األموال اليت ال تزال حمجوزة حلني  م، وذكل اب خل حل ص ت ل
 .األعامل املطلوبة
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رشوع قاعة املؤمترات اجلديدة وفقا ملعايري اجلودة املطلوبة لألعامل أيضا نة عن ثقهتا الاكمةل عرب األماُتو .60 تكامل  ميف ا سـ
ي يةلفناملعامرية وا تصاصات األ صلة مبوجب نطاق الا يات،خ سؤو بو ألية  ل، دون تعريض الو م متدة ي يات ا ملع يف إطار املزيا ن
تطلب األمر إطاةل مدة اجلدول الز. واخملصصات يل احلايل أ6حبوايل مين سيو تح ية وفقا  لهر إضا لل ف يه،. ش الانهتاء ُويرتقب  علو

رشوع حبلول هناية عام   ).2013ًبدال من هناية أبريل  ( 2013ملمن ا

تعدةاألمانةو .61 هرايمسـ  تقدم احملرز يف األعامل  شأن ا ناء، إلحاطة ادلول األعضاء  نة ا يادة  ش، حتت  لق ب ب وابإلضافة . لجل
تواصل  تقدم احملرز، األمانةسـإىل ذكل،  لهيئات الرقابة ل اإلفصاح عن الوضع اجلديد يف العديد من واثئق الرصد وتقارير ا

ية ئات الرئا سـاإلدارة وا  .لهي

ية مدعوة إىل إن  .62 ننة الربانمج واملزيا أن جل
بو تويص يات ادلول األعضاء يف الو ي  مجع

يه،والاحتاد  يعنات اليت تديرها، لك يف ما 
 .ثمون هذه الويقةإلحاطة علام مبضاب

 ]ثهناية الويقة[

 

 


