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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
 2015سبمترب  18اإىل  14جنيف، من 

 
 

 تقرير مرحلي عن مشروع البناء اجلديد ومشروع قاعة املؤمترات اجلديدة

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

الغرض من هذه الوثيقة هو تزويد جلنة الربانمج واملزيانية )"اللجنة"( بتقرير مرحيل حمدث عن مرشوع البناء اجلديد  .1
ىل اللجنة ، وهو التارخي اذلي قُدم فيه 2014 رات اجلديدة يغطي الفرتة من سبمتربومرشوع قاعة املؤمت آ خر تقرير مرحيل عن اإ

 ال ن. حىت(، WO/PBC/22/14 )الوثيقةاملرشوعني 

 تقرير مرحيل معيل عن املرشوعني

عداد هذه الوثيقة، مرشوع البناء اجلديدفامي خيص  .2 وضع العنارص املوجودة داخل املبىن اجلديد  يوصف، ويف اترخي اإ
 كام ييل: 2014وحوهل واليت مل تكن ُمنجزة قبل سبمترب 

املبىن اجلديد، اةل قب ارياخل تصمميال  :2014وقبل هناية عام  2014العنارص امُلنجزة بعد دورة اللجنة لعام  )آأ(
صالح النوافذ آأعامل و   املبىن اجلديد؛ سالمليف املوجودة استبدال واإ

 مجموعة متنوعة من العنارص العالقة الصغرية؛ :2015العنارص امُلنجزة يف النصف الأول من عام و  )ب(

جنازها حبلول هناية عام و  )ج( صالح النوافذ آأعامل  :2015العنارص املتوقّع اإ املوجودة يف الطابق الأريض استبدال واإ
 (.2015عيات عام وستتوقف خالل ج  2015اليت بدآأت يف يونيو )

عداد هذه الوثيقة، مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةوفامي خيص  .3 اليت مل تكن ُمنجزة وضع العنارص  يوصف، ويف اترخي اإ
 كام ييل: 2014قبل سبمترب 
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ملدخل الويبو املركزي الواهجة اخلارجية  :2014وقبل هناية عام  2014العنارص امُلنجزة بعد دورة اللجنة لعام  )آأ(
 ؛اجلديدة وحولهاقاعة الومجموعة خمتلفة من العنارص العالقة يف  اجلديد

اجلديدة وحولها، فضال عن قاعة اليف العنارص العالقة  بقية :2015العنارص امُلنجزة يف النصف الأول من عام و  )ب(
 ؛اجلديدةقاعة ال يف آأسفلالنبااتت زرع اري ومعليات اخلتصممي ال 

 والتدقيقالرقابة 

ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةواصلت  .4  .الأمانة تقدمي تقارير مرحلية عن الك املرشوعني اإ

ول  2013 لك التوصيات الست الواردة يف تقرير التدقيق الصادر عن شعبة الرقابة ادلاخلية يف يونيونُفّذت وقد  .5
 وعني.توجد آأية توصيات عالقة فامي خيص املرش 

 2014 احلساابت اخلارجيني يف آأغسطسالتدقيق الصادر عن مراجعي آأصل التوصيات العرش الواردة يف تقرير ومن  .6
ومل تبق توصيات منذ ذكل التارخي،  ت مثانيةُاغلق(، WO/PBC/22/3 واملتعلقة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة )الوثيقة

 سوى توصيتني قيد املعاجلة.
 (.WO/PBC/22/3 الوثيقة)

 املرشوعني ووضعهام املايلمزيانية 

 بناء اجلديدال مرشوع 

)ج( آأعاله( 2)آأ( و2)الفقراتن الفرعيتان يف املبىن اجلديد  املُضطلع هباستبدال الاوصالح الإ لك آأعامل  متويلمت  .7
ليه العام قاولاملاملُحتفظ هبا من وتغطيهتا ابلاكمل من الأموال  ىل اللجنة. يف التقرير املرح، كام آأشري اإ يل السابق املقدم اإ

اذلي وافقت و  فرنك سويرسي 400 000املساوية قميته بل  امل  من)ب( آأعاله 2العنارص العالقة املذكورة يف الفقرة وُمّولت 
 .2014عليه جعيات ادلول الأعضاء يف دورة عام 

 قاعة املؤمترات اجلديدةمرشوع 

فرنك سويرسي  75 200 000بلغت  2014الإجاملية اليت وافقت علهيا امجلعيات حىت عام املزيانية التذكري بأأن جيدر  .8
مليون  4.5، و2009 مليون فرنك سويرسي يف عام 64، و2008ك سويرسي يف عام مليون فرن 4.2ويه مؤلفة مما ييل: )

الأتعاب البناء و  آأعاملاملزيانية الإجاملية غطي وت(. 2014مليون فرنك سويرسي يف عام  2.5، و2011 فرنك سويرسي يف عام
 املهنية عىل حد سواء.

حساابت خضعت و  هجة توريد مشاركة يف املرشوع.رشكة بناء و  82هناك نت اك كام ييل. آأعامل البناءوضع ويوصف  .9
حسااب،  78آأصل من آأن  تبنّي و الأطراف. رشكة بناء وهجة توريد لتثبيت اكمل وحظيت مبوافقة لك  82من آأصل  78

ىل اللجنة ) كأساست اس ُتخدماليت حسااب مع التقديرات  72 يتوافق . (WO/PBC/22/14للوثيقة اليت قدمهتا الأمانة اإ
ىل املعلومات املتاحة يف ذكل الوقت. التقديرات وُوضعت  احلساابت العرش املتبقية )مهنا آأربعة ما آأ حبسن نية استنادا اإ

 فُتظهر زايدات آأعىل مما هو متوقّع يف التقديرات. (الاختتامال قيد حساابت ل تز 

ائدو قهمندسون و )ة املتخصصالرشاكت املهنية رشكة من  26هناك  تاكنكام ييل.  الأتعاب املهنيةوضع ويوصف  .10
لتثبيت اكمل وحظيت رشكة  26من آأصل  20حساابت خضعت و يف جمالت خمتلفة(. معامريون وخرباء وهمندسون  آأعامل

ىل اللجنة  كأساست اس ُتخدماليت  2014عام تقديرات مع تبنّي آأهنا تتوافق و  الأطرافمبوافقة لك  للوثيقة اليت قدمهتا الأمانة اإ
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(WO/PBC/22/14) . ىل املعلومات املتاحة يف ذكل الوقت.التقديرات وُوضعت آأصل من و  حبسن نية استنادا اإ
 .مما هو متوقّع يف التقديراتاحلساابت الس تة املتبقية اليت ل تزال قيد التثبيت واملناقشة، تُظهر ثالثة حساابت زايدات آأعىل 

عدويف  .11 ل تزال الأمانة تتناقش مع آأربع رشاكت وست رشاكت همنية متخصصة خبصوص اد هذه الوثيقة، اترخي اإ
مهنا يف آأس باب زايدة تلكفة البناء عىل تقديرات حساابهتا اخلتامية وتتناقش معها، يف عدة حالت، بشأأن مسؤولية لك 

المكيات الفعلية  زايدة" 1آأبلغت به اللجنة سابقا، تمتثّل الأس باب الرئيس ية لهذا الوضع فامي ييل: "وكام . 2014الأمانة يف عام 
يف الأصل ن واملتخصص حس بهما عىل بكثري  (اس تقصاء المكيةستندة اإىل دد من العقود امل ع مضنالهنائية املس تخدمة )

نقص امي س  جة عن آأس باب خمتلفة، لالناو يف مرحةل البناء املُسجةل الإضافية التأأخريات و " 2؛ "قصات الأوليةالأغراض املن
توقّع معظم رشاكت البناء " وعدم 3؛ "الاس تجابةعىل بعض الرشاكت قدرة ل بني املتخصصني املهنيني ونقص الشامالتنس يق 

ىل البقاء يف موقع العمل   بعد ذكلا ومواهجهتآأخرى  همنيةالزتامات  ا، ابختاذه2014عام بعد ربيع وهجات التوريد الاضطرار اإ
ضافية يف  بطريقة مرنة ومنسقة ومناس بة التوقيت للطلبات املوهجة لها، وتسبهّبا ابلتايلصعوابت يف الاس تجابة ل يف تأأخريات اإ

 عمل.الجدول 

عطاء ويف  .12 عداد هذه الوثيقة، ل ميكن اإ للأس باب وع الإجاملية تلكفة املرش خبصوص  مؤكّددقيق و  رمق هنايئاترخي اإ
املس تحقة بال  اء ابمل متكّن من الوفولت عىل املصاحل العليا للمنظمة الأمانة لك ما يف وسعها للحفاظ وستبذل املذكورة آأعاله. 

عدم الإخالل ابملناقشات مانة لزوم اعي الأ هذا الصدد، سرت ويف ية املتخصصة. ت والرشاكت املهن ا تبق  من الرشاكادلفع مل
قفال معقول وودي للحساابت  تضييعآأطراف بشأأن حساابهتا اخلتامية ومسؤولية لك مهنا وعدم مع عدة اجلارية  مع فرص اإ

ىل التحكمي من آأجل تسوية القضااي العالقة. يف الوقت، والسعي الأطراف املعنية ىل تاليف اللجوء اإ  ذاته اإ

صدار رمق هنايئ مؤكّد ونتيجة  .13 ىل اإ  .2015جعيات عام لأغراض يف الوقت املناسب ذلكل، تسع  الأمانة اإ
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 اخلامتة

 ييل فقرة القرار املقرتحة.فامي  .14

ن  .15  جلنة الربانمج واملزيانية:اإ

عن التقرير املرحيل آأحاطت علام مبضمون  )آأ(
مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة 

املؤمترات اجلديدة 
(، مبا يف WO/PBC/24/13 ثيقة)الو 

 عقشات جارية مذكل آأن هناك منا
ربع والرشاكت املهنية  الرشاكت الأ
حساابهتا املتخصصة الست املتبقية بشأأن 

 اخلتامية؛

مانة ما ييل: )ب(  طلبت من الأ

كرب قدر ممكن، من  "1" احلد، بأأ
 اذلي قد يلزمالإضايف  المتويل

لختتام واإقفال لك  ختصيصه
احلساابت املرتبطة بقاعة املؤمترات 

 اجلديدة؛

بذل لك اجلهود املمكنة لإقفال  "2"
جيع احلساابت املرتبطة بقاعة 
املؤمترات اجلديدة قبل انعقاد 

 ؛2015جعيات عام 

واعرتافا مهنا بلزوم احرتام رسية  )ج(
اجلارية بشأأن احلساابت املناقشات 
الفقرة الفرعية )آأ( ذكورة يف اخلتامية امل

عضاء ، آأوصت جعيات ادلول الأ آأعاله
يف الويبو والاحتادات، لك فامي يعنيه، 

آأية  تغطيةاملوافقة اس تثنائيا عىل آأن يمت 
ضافية حممتةل ابختتام تتعلق  مرصوفات اإ

بقاعة املؤمترات احلساابت املرتبطة واإقفال 
املزيانية املعمتدة لقاعة اجلديدة، وتزيد عىل 

مليون  75.2املؤمترات املذكورة والبالغة 
املزيانية الإجاملية نك سويرسي، من فر 

الواردة يف الربانمج واملزيانية املعمتدة 
 .2014/15للثنائية 

 ]هناية الوثيقة[


