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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :يوليو 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
التقرير النهائي عن مشروع البناء اجلديد ومشروع قاعة املؤمترات اجلديدة

من اإعداد ا ألمانة

املقدمة
 .1الغرض من هذه الوثيقة هو تزويد جلنة الربانمج واملزيانية ("اللجنة") بتقرير مرحيل حمدث عن مرشوع البناء اجلديد
ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يغطي الفرتة من سبمترب  ،2015أأي منذ موافاة اللجنة ابلتقرير املرحيل السابق عن
املرشوعني (الوثيقة  .)WO/PBC/24/13وفض ًال عن ذكل ،تعرض هذه الوثيقة ادلروس املس تفادة من اإدارة املرشوعني.

أألف .تقرير ا ألعامل الهنايئ
 .2مل يتبق من عنارص العمل املزمع اإجنازها حبلول هناية عام  2015سوى عنرص رئييس واحد هو أأعامل استبدال نوافذ
الطابق ا ألريض وتصليحها؛ و ُأجنزت تكل ا ألعامل يف منتصف شهر ديسمرب  2015ابس تخدام ا ألموال اليت استبقيت من
املقاول العام السابق .وحرص ًا عىل اإكامل الصورة ،جيدر الانتباه اإىل اإرجاء عدد من ا ألعامل الصغرية ألس باب تتعلق بتخطيط
عبء العمل .ويتوقع اإجناز تكل ا ألعامل حبلول هناية عام  .2016وترد يف املرفق الثاين الالزتامات املتبقية واملس تحقة يف
هذا الصدد.
 .3و أأرجئ أأيض ًا عدد من ا ألعامل الصغرية يف مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ،ويتوقع اإجناز تكل ا ألعامل حبلول
هناية عام  .2016وترد يف املرفق الثاين الالزتامات املتبقية واملس تحقة يف هذا الصدد.

ابء .ملخص وضع املزيانية والنفقات
 .4فامي خيص مرشوع البناء اجلديد ،بلغ الرصيد غري اخملصص من مزيانية املرشوع يف اترخي اإعداد هذه الوثيقة 167 308
فرناكت سويرسية .ويذكر بأأن املزيانية املنقحة اليت اعمتدهتا امجلعيات حىت هناية عام  2015تبلغ
 157 642 643فرناكً سويرس ًاي (انظر املرفق الثاين) .وس يحول هذا الرصيد اإىل ا ألموال الاحتياطية للمنظمة.
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 .5وفامي يتعلق مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ،اس تمكلت املناقشات الهنائية مع املنشأت املئة والامثنية املسؤوةل عن
اس تكامل أأعامل البناء – ومهنا رشاكت البناء والتوريد وماكتب املتخصصني واخلرباء املهنيني ومهنم املهندس املعامري –
ووافقت تكل املنشأت عىل احلساابت اخلتامية .وبلغ الرصيد غري اخملصص من مزيانية املرشوع يف اترخي اإعداد هذه الوثيقة
 1 048 665فرناكً سويرس ًاي .ويذكر بأأن املزيانية املنقحة اليت اعمتدهتا امجلعيات حىت هناية عام  2015تبلغ 78 700 000
فرنك سويرسي (انظر املرفق الثاين) .وبعد الانهتاء من أأعامل التشطيب املتبقية حبلول هناية عام  ،2016س يحول الرصيد
الصايف اإىل ا ألموال الاحتياطية للمنظمة.
 .6أأما عن املرشوعني ،فقد جتاوز اإجاميل النفقات والالزتامات املتبقية يف اترخي اإعداد هذه الوثيقة
( 235 113 023فرناكً سويرس ًاي) املزيانية ا ألصلية املعمتدة ( 229 942 643فرناكً سويرس ًاي) بنس بة  2.25ابملئة.

جمي .الرقابة والتدقيق
 .7يف الفرتة املمتدة من يونيو  2006اإىل ديسمرب  ،2015قدمت ا ألمانة تقارير مرحلية ومعلومات وواثئق عن مرشوع
البناء اجلديد اإىل جلنة الويبو للتدقيق اليت أأصبحت بعدئذ "اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة" .وكذكل ا ألمر ابلنس بة اإىل
مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة منذ عام .2008
 .8و أأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية تقرير تدقيق يف يونيو  2013عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات
اجلديدة مشل ست توصيات ِّنفذت لكها .وبذكل ،مل تتبق أأي توصيات عالقة عن هذين املرشوعني.
 .9و أأصدر املدققون اخلارجيون تقرير تدقيق يف أأغسطس  2014عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة 1.و أأغلقوا مثان من
التوصيات العرش الواردة يف ذكل التقرير .وتنتظر الإدارة رد ًا مهنم عىل حاةل التوصيتني املتبقيتني.

دال .ادلروس املس تفادة
 .10قبل التطرق اإىل ادلروس املس تفادة ،يذكر بأأن مرشوعي البناء (مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات
اجلديدة) الذلين ُأجنزا يف الفرتة املمتدة من  2006اإىل  2016اكان أأول مرشوعي بناء هبذا احلجم والتعقيد والتلكفة تديرهام
الويبو بنفسها .وميكن تقس مي الصعوابت الإضافية النامجة عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة اإىل شقني "1" :أأما أأوهلام فهو
التعقيد املعامري والهنديس (الاكبول املمتد بطول  35مرت ًا وبنية القاعة اليت تاكد تكون من اخلشب حرص ًا)؛ " "2و أأما اثنهيام
فهو تويل ا ألمانة اإدارة موقع العمل اإدار ًة مبارشة واكمةل بعد اإهناء عقد املقاول العام السابق يف أأثناء مرحةل البناء.
 .11وميكن تقس مي ادلروس املس تفادة اإىل املوضوعات التالية )1( :الإدارة؛ ( )2اإماكانت موقع العمل وإادخال تغيريات يف
املرشوع وتفادي التاكليف؛ ( )3العالقة مع سلطات البدل املضيف عىل مس توى الاحتاد والولية والبدلية؛ ( )4التدابري
املتخذة وحسن توقيهتا وتنفيذها؛ ( )5أأمهية تبادل اخلربات مع واكلت ا ألمم املتحدة وغريها من املنظامت ادلولية وا إلقلميية.
( )1الإدارة

( أأ) اخلربات املكتس بة من مرشوع البناء اجلديد واملس تخدمة يف مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
 .12استندت ا ألمانة اإىل اخلربة املكتس بة من اإدارة مرشوع البناء اجلديد منذ عام  2006يف اإدارة مرشوع قاعة املؤمترات
اجلديدة ول س امي من اجلوانب التالية "1" :البنية الإدارية القامئة (الإدارة اخلارجية بواسطة القامئ عىل املرشوع،
والإدارة ادلاخلية بواسطة جلنة البناء ،والرقابة ادلاخلية بواسطة الفريق ادلاخيل املعين مبراقبة املرشوع ،وميثاق املرشوع،
ودراسة اخملاطر)؛ " "1وإاطار المتويل التعاقدي القامئ؛ " "3وهيلك املراقبة القامئ (مراجع احلساابت اخلاريج وجلنة الويبو
 1انظر الوثيقة .WO/PBC/22/3
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للتدقيق/اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة واملدقق ادلاخيل/شعبة الرقابة ادلاخلية) .2ومن الناحية العمليةُ ،أرشكت لك
املشاركة يف التخطيط والتنفيذ الفعليني للمرشوعات فض ًال عن املس تخدمني املقبلني إارشااكً فعا ًل منذ
الوحدات الإداريةِّ 3
املراحل ا ألوىل للمرشوع تفاد ًاي لرضورة اإعادة تصممي أأي من أأجزاء املرشوع أأو تعديهل خالل مرحةل التنفيذ.

(ب) تعزيز البنية الإدارية القامئة ابختاذ تدابري جديدة خمصصة لالس تجابة للمتطلبات املعقدة ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
 .13اس تمكلت البنية الإدارية القامئة اليت أأثبتت جدارهتا منذ عام  2012عن طريق اختاذ ثالثة تدابري لالنتقال سسالسة يف
4
أأثناء أأعامل بناء قاعة املؤمترات اجلديدة من اإطار التعاقد مع مقاول عام اإىل اإطار بدون مقاول عام ("الولية التقليدية").
 .14واكن أأول هذه التدابري اإنشاء جلنة فرعية بتفويض من جلنة البناء ،يه جلنة اإدارة أأعامل البناء وتنس يقها ،بوصفها هيئة
تمتتع ابلسلطة والاس تقاللية والكفاءة واخلربة واملرونة والتفاعلية الالزمة لختاذ القرارات اليومية .واجمتعت تكل اللجنة الفرعية
يومي ًا ملتابعة اجلدول الزمين للمرشوع و أأولوايته وتعديلهام عند الاقتضاء ،وإادارة اخملاطر ،واملوافقة عىل خمتلف عنارص تنفيذ
املرشوع ،واس تعراض التغيريات املقرتحة للمرشوع أأو اقرتاح تغيريات ،والنظر يف طلبات املس تخدمني املقبلني للمرافق
اجلديدة ويف احتياجاهتم .وقدمت تقارير منتظمة عن ا ألنشطة املنفذة اإىل جلنة البناء خالل اجامتعاهتا الشهرية ،والمتست
موافقهتا عىل التغيريات الرئيس ية يف املرشوع وعىل التغيريات اجلوهرية أأو الواسعة النطاق.
 .15و أأما اثنهيا اذلي خيص مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة حرص ًا ،فهو اإنشاء جلنة خمصصة لعقود البناء ومس تقةل عن
جلنة اس تعراض العقود – يه جلنة التعاقدات اخملصصة لقاعة املؤمترات – بوصفها هيئة تمتتع ابلس تقاللية واملرونة والتفاعلية
الالزمة لالس تجابة ملتطلبات العقود املرتبطة مبوقع العمل (اكن احلد ا ألدىن لقمية العقود احملاةل اإىل جلنة التعاقدات اخملصصة
لقاعة املؤمترات  200 000فرنك سويرسي ،واجمتعت هذه اللجنة أأس بوعي ًا عند احلاجة خالف ًا للجنة اس تعراض العقود اليت
جتمتع شهر ًاي واليت يبلغ احلد ا ألدىن لقمية العقود احملاةل اإلهيا  100 000فرنك سويرسي) .انظر اجلزء الفرعي ( )4من هذه الوثيقة.
 .16و أأما اثلهثا ،فهو الاس تعانة خببري مايل يف مرشوعات البناء الكبرية وتلكيفه بتحليل املزيانية والنفقات وا ألعباء املالية
حتلي ًال مالي ًا يراعي متطلبات املرشوع ،والتدقيق فهيا .و أأسهم ذكل يف تيسري اعامتد طلب ا ألمانة احلصول عىل خمصصات
اإضافية يف عام  2014تيسري ًا كبري ًا.

(ج) القدرة عىل حتليل الظروف والقيود واخملاطر ،وال متتع ابملرونة الاكفية ملراجعة اخلطة و إاعادة ترتيب ا ألولوليات عند الاقتضاء
 .17فامي خيص مرشوع البناء اجلديد ،متتعت اإدارة املرافق ادلاخلية ابلقدرة والسلطة الالزمة لإرجاء اترخي تسلمي املبىن
اجلديد يف ربيع عام  2011وتدرجي هذا التسلمي طابق ًا طابق ًا ومنطقة منطقة مع اس مترار أأعامل التشطيب .وقد اكن هذا
التدرجي لزم ًا لنقل املوظفني من املباين املس تأأجرة اإىل املبىن اجلديد وضامن اإخالء املباين املس تأأجرة يف املوعد املتعاقد عليه
وعدم اللجوء اإىل تدابري اس تثنائية (مثل توفري أأماكن مؤقتة) أأو تكبد تاكليف اإضافية.
 .18وفامي يتعلق مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ،أأدت جلنة اإدارة أأعامل البناء وتنس يقها دور ًا حمور ًاي يف اختاذ القرارات
اليومية يف الوقت املناسب وتنفيذ هذه القرارات لتذليل أأي عقبات قد تعرقل أأعامل البناء بعد اإهناء عقد املقاول العام
السابق .وحصيح أأن اترخي التسلمي ا ألصيل لقاعة املؤمترات اجلديدة قد ُأ ِّجل ،ولكن اإنشاء جلنة اإدارة أأعامل البناء وتنس يقها يف
الوقت املناسب (انظر الفقرة  14السابقة) ،بوصفها هيئة اختاذ قرارات تمتتع ابملرونة والسلطة الالزمةِّ ،
َضن الانهتاء من بناء
املرافق اجلديدة وتسلميها حبلول موعد مجعيات الويبو يف سبمترب .2014
 2انظر الوثيقة  WO/PBC/14/10الصادرة يف  10أأغسطس ( 2009وخباصة الفقرة  42مهنا).
 3تولت الوحدات الإدارية اجملالت التالية :صيانة املبىن ،والسالمة وا ألمن ،وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وا ألنظمة السمعية والبرصية و أأنظمة الرتمجة
الفورية ،وخدمات دمع املؤمترات ،و أأمن املعلومات ،والشؤون القانونية والتعاقدية ،واملشرتايت ،والشؤون املالية واملزيانية.
 4للمزيد من املعلومات عن اإهناء عقد املقاول العام السابق ،انظر الوثيقة  WO/PBC/19/24ومرفق الوثيقة .WO/PBC/21/11
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(د) أأحاكم تعاقدية حممكة يف عقود البناء
 .19من حيث اتباع املامرسات التعاقدية اجليدة ،نص العقد املربم مع املقاول العام السابق عىل منعه من اإبرام عقود
مقاولت من الباطن اإل مع رشاكت تلزم بقبول اإحاةل عقودها اإىل الويبو دون تعديل بنود العقد (خاصة السعر املتفق عليه)
يف حاةل اإهناء العقد املربم بني الويبو واملقاول العام .وإاذ اإن الظروف اليت أأدت اإىل اإهناء العقد مل تتبني اإل بعد عام من بداية
أأعامل البناء يف موقع مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ،فقد مكن هذا البند ا ألمانة من تويل العقود العرشين املربمة مع املقاولني
من الباطن فض ًال عن اإبرام عقود جديدة عىل أأساس الرشوط ذاهتا وا ألسعار املتفق علهيا مع عدد كبري من املقاولني من
الباطن اذلين قدموا عروضهم قبل اإهناء عقد املقاول العام السابق .و أأسهم ذكل يف احلفاظ عىل مصاحل الويبو واحلد من
التاكليف اإذ أأكد مجيع املقاولني من الباطن اس تعدادمه لإجناز مرشوع الويبو والزتاهمم بذكل 5.ومل حتتاج الويبو اإىل تطبيق
هذا البند يف أأي من عقود البناء السابقة ولكن أأثبتت هذه احلاةل أأمهية هذا البند يف احلفاظ عىل مصاحل الويبو.
 .20و ُأدرج رشط توفري ضامانت مرصفية تغطي تاكليف اإصالح أأي عيوب تكتشف خالل عامني من اترخي تسلمي البناء
والرتكيبات يف عقود مجيع رشاكت البناء واملوردين.
 .21و أأدرجت رشوط جزائية يف بعض العقود .وطبِّقت الرشوط اجلزائية املدرجة يف عقود رشاكت البناء وحسبت
اجلزاءات ابلتفاق مع ا ألطراف املعنية ودفعت للويبو .انظر أأيض ًا اجلزء الفرعي ( )4من هذه الوثيقة.

(ه) توس يع اختصاصات بعض املتخصصني املهنيني بعد اإهناء عقد املقاول العام السابق
 .22وسع نطاق اختصاصات لك املتخصصني املهنيني ومهنم املهندس املعامري والقامئ عىل املرشوع واملهندسني الفنيني عن
طريق اإعادة توزيع ا ألدوار واملسؤوليات اخملتلفة اليت اكن يتولها املقاول العام السابق.
 .23وفض ًال عن ذكل ،أأحيلت بعض ا ألدوار واملسؤوليات اليت اكن يتولها املقاول العام السابق اإىل وحدات اإدارية
داخلية (ول س امي تكل املتعلقة مبتابعة العقود مع املقاولني من الباطن واملوردين الامثنني ،وإادارة الفواتري واملدفوعات واملعامالت
ا ألخرى فض ًال عن التاكليف الإدارية العامة) .و أأدت تكل التدابري وتعزيز الإدارة ادلاخلية وختصيص موارد اإضافية اإىل تلكل
املرشوع ابلنجاح.

(و) الامتس موافقة ادلول ا ألعضاء عىل ختصيص موارد اإضافية واحلصول عىل موافقهتا املبكرة يف هذا الش أأن
 .24قيِّمت احلاجة اإىل خمصصات مالية اإضافية ابس مترار و أأبديت الراء فهيا ِّ
وقدمت مربراهتا عند الاقتضاء اإىل الهيئتني
املعنيتني (جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات) يف الوقت املناسب وقبل ادلخول يف أأي الزتامات اإضافية مع املتعاقدين.
وهدف ذكل اإىل تفادي ادلخول يف الزتامات مع املتعاقدين ملواصةل تنفيذ املرشوع مع اإرجاء سداد الفواتري الهنائية حىت توافق
ادلول ا ألعضاء عىل ختصيص املوارد الالزمة.
( )2اإماكانت موقع العمل وإادخال تغيريات يف املرشوع وتفادي التاكليف
 .25تس ىن تفادي تاكليف يف عدة حالت بفضل قدرة جلنة اإدارة أأعامل البناء وتنس يقها عىل التجاوب سرسعة مع موقع
العمل وتفادي ا ألعامل املؤقتة غري الرضورية اليت سيتعني اإعادهتا يف مرحةل لحقة فض ًال عن اإدخال تغيريات وحتسينات
أأفادت املرشوع كلك بدون حتمل أأي تلكفة أأو بتحمل تلكفة دنيا .وييل مثال لهذه التغيريات والتحسينات املدخةل يف موقع
قاعة املؤمترات اجلديدة واليت أأصبحت من السامت ا ألساس ية للمرشوع وعادت بفوائد كبرية عىل أأكرث من مس توى:
 5انظر الفقرة  40من الوثيقة .WO/PBC/19/24
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اإضافة ابب جبوار املنصة لتيسري النفاذ اإلهيا وترسيعه وإاعادة تصممي عدد من املاكتب يف قاعة املؤمترات اجلديدة لتكييفها مع
احتياجات ا ألشخاص ذوي الإعاقات.
( )3العالقة مع سلطات البدل املضيف عىل مس توى الاحتاد والولية والبدلية
 .26قدمت املنظمة طلبات البناء وحصلت عىل التصارحي الالزمة للمبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة وغريها من
التصارحي الالزمة لإدخال التغيريات املزمعة يف موقعي البناء من سلطات البدلية .واكنت العالقات املهنية املمتزية بني جلنة
اإدارة أأعامل البناء وتنس يقها والقامئ عىل املرشوع واملهندس املعامري واملهندسني الفنيني من هجة وسلطات البدلية واملدينة من
هجة اثنية عام ًال أأساس ي ًا يف ضامن الفهم املبكر للتوقعات مع تنظمي ما يلزم من اجامتعات مبارشة وزايرات ميدانية تشارك فهيا
لك ا ألطراف املعنية ،ما أأدى اإىل اإقامة مسار معل حممك وفعال.
 .27وإاضافة اإىل ذكل ،التمست مشورة البدل املضيف يف بعض املسائل املتعلقة بتنفيذ التدابري ا ألمنية َضن مرشوع
معايري ا ألمم املتحدة ادلنيا للعمل يف املقار وحق املرور العام ،وإان اقترص ذكل عىل بعض املسائل احملدودة بفضل
اتفاق البدل املضيف .و أأدى هذا التعاون والتأزر اإىل تعزيز حسن النية القامئة بني املنظمة والبدل املضيف.
( )4التدابري املتخذة وحسن توقيهتا وتنفيذها
 .28لعل اكن من ا ألصوب اإدراج غرامات عىل التأأخري يف املزيد من العقود ول س امي تكل املربمة مع املتخصصني املهنيني.
ولكن هذا الإجراء اكن س يؤدي اإىل زايدة أأتعاب املتخصصني سسبب التحوط من تكل الغرامة ،ومن مث زايدة نفقات املنظمة.
 .29ولعل التبكري يف اختاذ بعض التدابري اكن س يضفي املزيد من املرونة يف اإدارة املرشوع مثل التبكري يف اإنشاء اللجنة
اخملصصة للعقود (جلنة التعاقدات اخملصصة لقاعة املؤمترات يف هذه احلاةل) ويف رفع القمية ادلنيا للمناقصات.
 .30ولعل اكن من احملبذ اإيالء املزيد من العناية منذ البداية ( أأي فور تويل الإدارة املبارشة ملوقع العمل داخلي ًا) لإعادة
توضيح ا ألدوار واملسؤوليات اخلاصة ابملتخصصني املهنيني (املهندس املعامري والقامئ عىل املرشوع واملهندسني الفنيني)
فض ًال عن العالقات التفاعلية والتالزمية بني لك ا ألطراف لتفادي أأي جفوات لحقة بني املسؤوليات احملددة والتوقعات
املنشودة والتوقعات املرتقبة من اإدارة املرشوع .ولعل اكن من املفيد للغاية الاس تعانة خببري مايل يف مرشوعات البناء الكبرية
فور تويل الإدارة املبارشة ملوقع العمل داخلي ًا.
( )5أأمهية تبادل اخلربات مع واكلت ا ألمم املتحدة وغريها من املنظامت ادلولية وا إلقلميية
 .31ما انفكت الويبو تشارك يف تبادل اخلربات منذ عدة س نوات مع عدة واكلت اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحدة اإما يف اإطار
الاجامتعات الس نوية للش بكة املشرتكة بني الواكلت ملديري املرافق 6وإاما يف اإطار اجامتعات ثنائية أأو متعددة ا ألطراف
 6تتأألف الش بكة املشرتكة بني الواكلت ملديري املرافق من  40واكةل وبرانمج وكيا ًان أخر مهنا ما ييل (قامئة ا ألعضاء املشاركني يف اجامتع مايو :)2016
بعثة منظمة ا ألمم املتحدة لتحقيق الاس تقرار يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية التابعة لإدارة ادلمع امليداين ( ،)DFS/MONUSCOواللجنة الاقتصادية لأمرياك
الالتينية والاكرييب ( )ECLACواللجنة الاقتصادية والاجامتعية لس يا واحمليط الهادئ ( )ESCAPواللجنة الاقتصادية والاجامتعية لغريب أس يا (الاسكوا)
ومنظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة (الفاو) ،والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ( )IAEAواملركز ادلويل للحساب الإلكرتوين ( ،)ICCوالصندوق ادلويل للتمنية
الزراعية ( )IFADوالاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ( )IFRCومنظمة العمل ادلولية ( )ILOوصندوق النقد ادلويل ()IMF
واحملمكة ادلولية لقانون البحار ( )ITLOSوالاحتاد ادلويل لالتصالت ( )ITUواللية ادلولية لترصيف ا ألعامل املتبقية للمحمكتني اجلنائيتني ()MICT
ومنظمة الصحة للبدلان ا ألمريكية ( )PAHOوبرانمج ا ألمم املتحدة املشرتك بني منظامت ا ألمم املتحدة ملاكحفة الإيدز ( )UNAIDSوبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
( )UNDPوبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ( )UNEPومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) ومفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني
أ
( )UNHCRومقر ا ألمم املتحدة ( )UNHQومنظمة ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيسف) ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية (اليونيدو) وقاعدة المم املتحدة
للوجستيات ( )UNLBوبعثة ا ألمم املتحدة يف مجهورية جنوب السودان ( )UNMISSومكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف ( )UNOGومكتب الأمم املتحدة يف
نريويب ( )UNONومكتب ا ألمم املتحدة يف فيينا ( )UNOVومكتب ا ألمم املتحدة لدلمع يف الصومال ( )UNSOSوهيئة ا ألمم املتحدة ملراقبة الهدنة
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نظمت يف جنيف بني واكلت ا ألمم املتحدة واس تضافت الويبو بعضها .واسرتشدت الويبو مبوضوعات مشرتكة عن بناء
املرشوعات الكبرية ومرشوعات الرتممي يف اختيار أأفضل الاسرتاتيجيات والتدابري وا ألساليب املتبعة يف مرحةل التنفيذ
فامي خيص البنية ا إلدارية للمرشوع والهنج التعاقدي وا ألدوار واملسؤوليات اخلاصة مبختلف ا ألطراف املعنية والتجاوب مع
الظروف غري املتوقعة ومواهجة الصعوابت يف الوفاء ابجلدول الزمين .وسيس متر تبادل اخلربات والتجارب نظر ًا اإىل الاهامتم
اذلي أأبدته عدة واكلت اتبعة ل ألمم املتحدة ملوضوع مرشوعات البناء الكبرية ومرشوعات الرتممي فض ًال عن عدد تكل
املرشوعات اليت نفذهتا تكل الواكلت أأو تنفذها حالي ًا أأو ستنفذها عىل مدى الس نوات امخلس أأو العرش املقبةل.
 .32وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .33أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام
مبضمون الوثيقة  WO/PBC/25/13مبا يف ذكل
حتويل الرصيد املتبقي من املرشوع اإىل ا ألموال
الاحتياطية للمنظمة عىل النحو املبني يف الفقرتني
 4و 5من تكل الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقان]

( )UNTSOوبرانمج متطوعي ا ألمم املتحدة ( )UNVوهيئة ا ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر أأة ( )UN Womenوالبند ادلويل ()WB
وبرانمج ا ألغذية العاملي ( )WFPومنظمة الصحة العاملية ( )WHOواملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) واملنظمة العاملية ل ألرصاد اجلوية ()WMO
ومنظمة التجارة العاملية ( )WTOفض ًال عن بنك التمنية الس يوي ( )ADBواملنظمة ا ألوروبية للبحوث النووية ( )CERNوجملس أأورواب واللجنة الاقتصادية
ألفريقيا ( )ECAوالواكةل الفضائية ا ألوروبية ( )ESAوالاحتاد ا ألورويب ( )EUومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ( )OECDومنظمة ا ألمن
والتعاون يف أأورواب ( )OSCEومنظمة حلف شامل ا ألطليس (.)NATO
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ANNEX I

املرفق ا ألول

قامئة التقارير املرحلية والواثئق الأخرى املقدمة اإىل جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعيات ()2016-2006
الس نة

2006
2007
2008

شهر ادلورة
يوليو
أ
سبمترب/أكتوبر
ديسمرب
يونيو
سبمترب/أأكتوبر
سبمترب

وثيقة جلنة الربانمج
واملزيانية

وثيقة امجلعيات

WO/PBC/10/4

A/42/13

WO/PBC/11/13
WO/PBC/12/7

WO/GA/34/11
WO/GA/36/6
A/46/5

ديسمرب

WO/PBC/13/5

ديسمرب

)A/46/6 (b) WO/PBC/13/6 (b

ديسمرب

)A/46/6 (c) WO/PBC/13/6 (c

سبمترب/أأكتوبر

WO/PBC/14/9

سبمترب/أأكتوبر

WO/PBC/14/10

A/47/12

سبمترب
سبمترب
سبمترب/أأكتوبر
سبمترب/أأكتوبر
سبمترب/أأكتوبر
سبمترب/أأكتوبر

WO/PBC/15/19
WO/PBC/15/20
WO/PBC/18/9
WO/PBC/18/10
WO/PBC/19/12
WO/PBC/19/13

A/48/19
A/48/22
A/49/11
A/49/12
A/50/11
A/50/12

سبمترب/أأكتوبر

WO/PBC/19/24

A/50/17

2013
2014
2015

سبمترب/أأكتوبر
سبمترب
سبمترب/أأكتوبر

2016

أأغسطس/سبمترب

WO/PBC/21/11
WO/PBC/22/14
WO/PBC/24/13
WO/PBC/25/13
(هذه الوثيقة)

A/51/9
A/54/11
A/55/11

2010
2011
2012

x

WO/PBC/IM/3/06/5

A/47/11 +
A/47/11 Rev

2009

تقارير مرحلية أأو اقرتاحات أأو معلومات حمدثة عن
املرشوع
مرشوع البناء اجلديد مرشوع قاعة املؤمترات
اجلديدة

-

x
x
x
x
x
املزيانية والمتويل ملرشوع
البناء اجلديد :حتديث
وإاحاكم

اقرتاح سشأأن قاعة
جديدة للمؤمترات

x
اقرتاح مفصل سشأأن
املرحةل الثانية ملرشوع
قاعة املؤمترات اجلديدة
x
x
x
x
x
x
تقرير مرحيل حمدث عن مرشوع البناء اجلديد
ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
x
x
x
x
x
x
التقرير الهنايئ عن مرشوع البناء اجلديد
ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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ANNEX II

املرفق الثاين
ملخص منقح وحمدث للمزيانية والنفقات والالزتامات املتبقية واملس تحقة فامي خيص مرشوعي البناء (حىت اترخي اإعداد هذه الوثيقة)
مجموع
مرشوع قاعة
مرشوع البناء اجلديد
املرشوعان
املؤمترات اجلديدة
(ابلفرنك السويرسي)
(ابلفرنك السويرسي) (ابلفرنك السويرسي)
.1
.2

املزيانية ا ألصلية املعمتدة من ا ألموال الاحتياطية
التحويالت املعمتدة من مرشوع البناء اجلديد اإىل مرشوع قاعة
املؤمترات اجلديدة*
ملع
املوارد الإضافية ا متدة واخملصصة من ا ألموال الاحتياطية
يف عام 2014
ملع
املزيانية املنقحة ا متدة واخملصصة من ا ألموال الاحتياطية حىت
هناية عام 2014
النفقات حىت هناية عام  2015والالزتامات املتبقية واملس تحقة
الرصيد غري اخملصص حىت اترخي اإعداد هذه الوثيقة واذلي
س يحول اإىل ا ألموال الاحتياطية

.7
.8
.9

املوارد الإضافية املعمتدة يف عام  2015من املزيانية العادية**
النفقات حىت هناية عام 2015
الرصيد احملول اإىل ا ألموال الاحتياطية يف هناية عام 2015

.3
.4
.5
.6

.10
.11
.12

اجملاميع
ملع
مجموع اخملصصات ا متدة للمرشوع حىت هناية عام 2015
(= البندان )7 + 4
مجموع النفقات حىت هناية عام  2015والالزتامات املتبقية
واملس تحقة (= البندان )8 + 5
مجموع الرصيد غري اخملصص حىت اترخي اإعداد هذه الوثيقة
(= البندان )9 + 6

161,742,643
)(4,500,000

68,200,000
4,500,000

229,942,643
-

400,000

2,500,000

2,900,000

157,642,643

75,200,000

232,842,643

)(157,475,335
167,308

)(74,151,335
1,048,665

)(231,626,670
1,215,973

غري متاح
غري متاح
غري متاح

3,500,000
)(3,486,353
13,647

3,500,000
)(3,486,353
13,647

157,642,643

78,700,000

236,342,643

)(157,475,335

)(77,637,688

)(235,113,023

167,308

1,062,312

1,229,620

* ورد يف الوثيقة  WO/PBC/18/9أأن املبلغ احملول وقدره  4 500 000فرنك سويرسي يساوي غرامة التأأخري املفروضة عىل املقاول العام السابق وقدرها
 2 225 000فرنك سويرسي زائد الرصيد غري اخملصص من مزيانية مرشوع البناء اجلديد (وفورات) البالغ  2 275 000فرنك سويرسي .واكن من املفرتض
اإماكنية اس تخدام الويبو ملبلغ الغرامة احملصل ألغراض تعويض نفقات البناء .ولكن طبق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ،اعترب املبىن مس تمك ًال يف وقت
التوصل اإىل اتفاق الغرامة ،وقيد مبلغ غرامة التأأخري ( 2 225 000فرنك سويرسي) املحصل من املقاول العام السابق يف ابب اإيرادات الويبو
(بند "ا إليرادات النرثية").
** انظر الوثيقتني  A/55/11و( A/55/13التقرير العام وخباصة الفقرة (205ج) منه)

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

