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  تقرير مرحلي عن مشروع قاعة املؤمترات اجلديدة ومشروع البناء اجلديد

  أالمانة ٕاعدادمن 

 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

" ٕاحاطة جلنة الربHمج واملزيانية ("اللجنة") علامً بتنفيذ أالمانة للتوصية اليت ٔاصدرهتا اللجنة 1غرضان: " ةلهذه الوثيق .1
خبصوص مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  2012يف دورهتا التاسعة عرشة اليت عقدت يف سبمترب 

موافاة اللجنة بتقرير مرحيل عن و " 2"جدول أالعامل)؛ من  18البند  ،7WO/PBC/19/2("املرشوعان") (الوثيقة 
، وهو vرخي تقدمي آخر تقارير مرحلية عن هذين املرشوعني ٕاىل اللجنة (الوpئق 2012املرشوعني يغطي الفرتة منذ سبمترب 

WO/PBC/19/12 وWO/PBC/19/13 وWO/PBC/19/24.( 

ة، بأن الويبو واملقاول العام قد ٔاهنيا العالقة التعاقدية ويذكر أن أالمانة ٔابلغت اللجنة، يف دورهتا التاسعة عرش  .2
نة قررت، حتقيقًا ، وبأن أالما2012خبصوص املرشوعني من خالل اتفاق فسخ ودي متفق عليه بيهنام يف هناية شهر يوليو 

سـتكامل املرشوعني وتكفلت أالمانة � ة املبارشة عن تنفيذ املرشوعني.عىل ٔافضل وجه، ٔان تتوىل املسؤوليملصلحة الويبو 
عىل نفس مسـتوى اجلودة ا�ي اكن مطلوً� منذ البداية ومضن حدود املزيانية اليت وافقت علهيا ا�ول أالعضاء، وذ� من 

 خالل �ع�د عىل توسـيع الصالحيات املمنوحة لقيادة املرشوع واملهندس املعامري واملهندسني املتخصصني.

" سـتقّدم 1"  ا�ورة، التوصية التالية خبصوص مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة: كام يذكر ٔان اللجنة ٔاصدرت، يف ت  .3
" وسـتقّدم 2الويبو تقارير كتابية شهرية ولقاءات ٕاعالمية شهرية مع ا�ول أالعضاء للتبليغ مبسـتجدات وضع املرشوع؛ "

من  18، البند WO/PBC/19/27الوثيقة ( ت ٕاىل ٕاهناء العقد لتدوين vرخيها."رشحا مفّصال عن أالحداث اليت ٔاد أالمانة
، A/50/18(الوثيقة  2012جدول أالعامل).  وقد تبنت امجلعيات ت  التوصية يف دورهتا اخلامسة عرشة يف أكتوبر 

 ).213 الفقرة
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 التقارير الكتابية الشهرية واللقاءات إالعالمية الشهرية مع ا�ول أالعضاءالتقارير الكتابية الشهرية واللقاءات إالعالمية الشهرية مع ا�ول أالعضاءالتقارير الكتابية الشهرية واللقاءات إالعالمية الشهرية مع ا�ول أالعضاءالتقارير الكتابية الشهرية واللقاءات إالعالمية الشهرية مع ا�ول أالعضاء

 18فرباير و 25يناير و 21مث يف  2012نومفرب  26ٔاكتوبر و 22  التالية:ة شهرية يف التوارخيعقدت لقاءات ٕاعالمي .4
وقد نرشت التقارير الرمسية اليت قدمت خالل هذه اللقاءات إالعالمية، يف  .2013يوليو  11مايو و 27ٕابريل و 22مارس و

تعقد ٔاي لقاءات ٕاعالمية، ومل  صصة للمرشوع.خم لك مرة، عىل موقع الويبو عىل إالنرتنت احملجوز للوفود، حتت صفحة
(نظرًا للمؤمتر  2013(نظرًا لفرتة عطالت هناية السـنة) ويونيو  2012�التفاق مع ا�ول أالعضاء، يف شهري ديسمرب 

 ا�بلومايس ا�ي عقد يف مراكش).

عىل مرشوع  2012وحتيط أالمانة اللجنة علامً بأن أالمانة مل تقترص يف تنفيذ التوصية اليت ٔاصدرهتا اللجنة يف سبمترب  .5
مسـتجدات املبىن اجلديد  2013قاعة املؤمترات اجلديدة فقط كام ورد يف التوصية، بل أدرجت أالمانة كذ� منذ شهر فرباير 

(مرشوع البناء اجلديد سابقًا) يف تقاريرها الشهرية ولقاءاهتا إالعالمية الشهرية، وذ� اسـتجابة للرغبة اليت ٔابدهتا الوفود اليت 
 .2013اللقاءات إالعالمية يف شهر يناير  حرضت ت 

، لن يعقد لقاء ٕاعاليم يف ٔاغسطس 2013واستناداً ٕاىل اتفاق مع ا�ول أالعضاء خالل اللقاء إالعاليم لشهر مايو  .6
(حيث ٕان مرشوعي البناء مدرجان عىل جدول ٔاعامل دوريت  2013(نظرًا لفرتة عطالت الصيف) وال يف سبمترب  2013

ومع ذ�، و�التفاق مع ا�ول أالعضاء، فسـينرش تقرير كتايب اكملعتاد عىل موقع الويبو عىل  ناظرتني).ات امل اللجنة وامجلعي
 .2013إالنرتنت احملجوز للوفود عن شهر ٔاغسطس 

) من أالمانة التوقف عن تنظمي 2013يوليو  12ٕاىل  8ؤاخريًا، طلبت اللجنة يف دورهتا العرشين (اليت عقدت من  .7
مية شفهية نظرًا لمك املعلومات اليت قدمهتا أالمانة عن املسـتجدات خالل اللقاءات إالعالمية الشهرية (شفهيًا ويف لقاءات ٕاعال

، عالوًة عىل احلضور احملدود من جانب الوفود، عىل أن تواصل أالمانة نرش التقارير 2012التقارير املعتادة) منذ شهر ٔاكتوبر 
 ووافقت أالمانة عىل العمل بذ�. إالنرتنت شهرÍً.عىل  الكتابية املعتادة عىل موقع الويبو

توضيح مبزيد من التفاصيل لٔالحداث اليت أفضت ٕاىل ٕاهناء العقد املربم بشأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة توضيح مبزيد من التفاصيل لٔالحداث اليت أفضت ٕاىل ٕاهناء العقد املربم بشأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة توضيح مبزيد من التفاصيل لٔالحداث اليت أفضت ٕاىل ٕاهناء العقد املربم بشأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة توضيح مبزيد من التفاصيل لٔالحداث اليت أفضت ٕاىل ٕاهناء العقد املربم بشأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة 
 لتدوين vرخيهالتدوين vرخيهالتدوين vرخيهالتدوين vرخيها

املقاول العام السابق يضم مرفق هذه الوثيقة التوضيح مبزيد من التفاصيل لٔالحداث اليت ٔافضت ٕاىل ٕاهناء العقد مع  .8
وحتيط أالمانة اللجنة علامً بأن أالمانة مل تقترص يف تنفيذ التوصية اليت  ؤمترات اجلديدة لتدوين vرخيها.بشأن مرشوع قاعة امل

ٔاصدرهتا اللجنة عىل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة فقط كام ورد يف التوصية، بل ٔادرجت أالمانة كذ� توضيحًا مبزيٍد من 
ويذكر ٔان  ن لوضع الثاين من ٔاثر يف أالول.فاصيل بشأن أالحداث اليت ٔافضت ٕاىل ٕاهناء عقد مرشوع البناء اجلديد ملا اكالت

 (الوثيقة 2012اتفاق الفسخ الودي املتفق عليه بني الطرفني تعلق، كام ٔاشري يف التقرير املرحيل املقدم ٕاىل اللجنة يف سبمترب 
WO/PBC/19/24 لعقدين املرب�مني بني الويبو واملقاول العام السابق.)،  

    قرير مرحيل عن مرشوع املبىن اجلديد (مرشوع البناء اجلديد سابقًا)قرير مرحيل عن مرشوع املبىن اجلديد (مرشوع البناء اجلديد سابقًا)قرير مرحيل عن مرشوع املبىن اجلديد (مرشوع البناء اجلديد سابقًا)قرير مرحيل عن مرشوع املبىن اجلديد (مرشوع البناء اجلديد سابقًا)تتتت

يذكر ٔان اتفاق الفسخ الودي املتفق عليه بني الويبو واملقاول العام السابق اقتىض ٕاحالل الويبو نفسها حمل املقاول  .9
املتبقية اليت مل يكن املقاول العام قد ٔاجنزها بعد، ويه تعيينا: تصحيح العام �لنسـبة ٕاىل مجيع ٔاعامل التشطيب وإالصالح 

ومازالت الويبو حتتفظ، من الرصيد  ٔاحناء املبىن وٕاصالح الواàات. عيوب خمتلفة ذات جحم صغري ومتوسط يف مجيع
قانونيًا �لرمغ من ذ� عىل عاتق  املسـتحق للمقاول العام السابق، بأموال اكفية لتغطية تاكليف ت  أالعامل الباقية مسؤوليهتا

 املقاول العام السابق.
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واكن املقاول العام السابق ملزًما كذ� مبوجب اتفاق الفسخ �سـتكامل ٔاعامل �ستبدال وإالصالح لٔالسقف  .10
 الزجاجية للردهات وأالرضية اخلشبية عىل نفقته اخلاصة.

ن: النفق الرابط بني مبىن أر�د بوكش واملبىن اجلديد ؤاخريًا، تضم اæموعة أالخرية من ٔاعامل التشطيب عنرصي .11
يد املسـتحق والغطاء النبايت عىل سطح املبىن اجلديد، والéان ستنفذهام الويبو �سـتخدام أالموال اليت احتفظت هبا من الرص 

 .للمقاول العام السابق

 لك بند، �لرتتيب الزمين السـتكامë:وفê ييل بيان للوضع التشغييل يف vرخي حترير هذه الوثيقة �لنسـبة ٕاىل  .12

 : استبدال أالرضية اخلشبية؛2012مسـتمكل متامًا يف منتصف ديسمرب   "1"

 : ٔاعامل تصحيحية لٔالسقف الزجاجية للردهات؛2013مقرر اسـتكامë يف يوليو و   "2"

مل يف واملبىن اجلديد (بدٔا الع : النفق بني مبىن ٔار�د بوكش2013مقرر اسـتكامë حبلول سبمترب و   "3"
 )؛2013 بريلأ 

: ٕاصالحات يف أاللواح الزخرفية الزرقاء يف الواàات وٕاصالح نوافذ عىل 2013مقرر اسـتكامë بهناية نومفرب و   "4"
عىل البندين لالنتفاع من جتنب التاكليف، وذ� عن طريق اسـتعامل نفس  2013ا�رج (بدٔا العمل يف ٕابريل 

 بات والسقاالت املوجودة يف موقع العمل)؛فريق والرتكي ال

: تركيب الغطاء النبايت عىل سطح املبىن اجلديد (ال ميكن تنفيذ هذا 2013مقرر اسـتكامë حبلول خريف و   "5"
 بعد اسـتكامل املقاول العام السابق ٕاصالح أالسقف الزجاجية للردهات وانهتاء الصيف)؛ ٕاال

: تصحيح عيوب خمتلفة ذات جحم صغري ومتوسط (اسـتمكل �لفعل 2013مقرر اسـتكامë حبلول ديسمرب و   "6"
 �ملائة 10مهنا، وتبقى نسـبة  �ملائة 30من أالعامل التصحيحية حىت vرخيه، وجاري معاجلة  �ملائة 60حوايل 

 حتتاج ٕاىل تعامل)؛

 : استبدال وٕاصالح نوافذ يف الطابق أالريض ويف2014مقرر اسـتكامë حبلول منتصف سـنة و   "7"
 ا�اخلية.  احلدائق

من املقاول العام السابق الضامن البنيك املتعارف عليه بنسـبة مخسة �ملائة املناظر  2013وتلقت الويبو يف شهر فرباير  .13
لٔالعامل اليت اسـتمكلها هذا أالخري مقابل سداد الويبو لبايق الرصيد احملسوب وفقًا لبنود اتفاق الفسخ الودي املتفق عليه 

 .الطرفني بني

 تقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةتقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةتقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةتقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

ٕاغالق موقع  2012تبع ٕابرام اتفاق الفسخ الودي املتفق عليه بني الويبو واملقاول العام السابق يف هناية شهر يوليو  .14
وقد تلقت،  لعمل.سؤولية املبارشة عن موقع االعمل ملدة شهرين اضطلعت أالمانة خاللها �ٔالعامل التحضريية الالزمة لتولهيا امل 

ق واطلعت عىل مضمون الساب ملفات املرشوع من املقاول العام وفقًا ملا نص عليه اتفاق الفسخ املتفق عليه، كامً كبرياً من
وحددت �لتنسـيق مع قيادة املرشوع واملعامري واملؤسسات الهندسـية مدى الصالحيات املوسعة املمنوحة للك  ت  امللفات.
وطبقت هيلكية إالدارة ا�اخلية اجلديدة عن طريق تكوين اللجان املتفرغة  ٕادارة املرشوع اجلديدة.  هيلكيةمهنم مبقتىض

الالزمة وتعزيز (مبا يف ذ� ما اكن من خالل ٔافراد احتياطيني) عدة وحدات داخلية لها دور مبارش يف ٕادارة العقود وسداد 
 الهيئات والكياHت. الفواتري ورصدها، عالوًة عىل تقدمي تقارير ٕاىل عدٍد من
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ا واكنت برمت الويبو يف هناية شهر سبمترب العقود أالوىل استنادًا ٕاىل عقود قامئة مسـبقًا اكن املقاول العام قد ٔابر�أ و  .15
مليون فرنك سويرسي تقريبًا من  42بقمية ٕاجاملية  27، بلغ عدد العقود املربمة 2012وبهناية سـنة  واقعة عىل املسار احلرج.

وبهناية شهر  �ملائة). 84ل العام السابق (ٔاو مليون فرنك سويرسي) املشمول �لعقد املربم مع املقاو  50رجعي (املبلغ امل
ن العقد أ �ملائة). ويذكر  91سويرسي تقريبا (ٔاو  مليون فرنك 45,5بقمية ٕاجاملية  47، بلغ عدد العقود املربمة 2013 يونيو

ق نص عىل منع هذا أالخري من ٕابرام عقود مقاوالت من الباطن ٕاال مع رشاكت تُلزم املربم بني الويبو واملقاول العام الساب
ربم بني بقبول ٕاحا� عقودها ٕاىل الويبو دون ٕاجراء تعديل عىل بنود العقد (خاصة السعر املتفق عليه) يف حا� ٕاهناء العقد امل

و�لتايل أحيلت مجيع العقود واالتفاقات اليت ٔابر�ا املقاول العام مع مقاوليه من الباطن ٕاىل الويبو استنادًا الويبو واملقاول العام. 
 2012ومل تعدل ٔاي ٔاسعار ٕاىل مسـتوÍت  .2012فهيا عالوًة عىل بعض ٔاسعار املنصوص علهيا  2011و 2010ٕاىل ٔاسعار 

ومل تبق عقود مطلوب  .2012اقصات جديدة منذ شهر يوليو ويبو منٕاال القليل مهنا نظرًا لالضطرار ٕاىل طرح ال 2013  ٔاو
�ملائة) من املبلغ املرجعي  10ٕابرا�ا خالل الشهور املقب
 ٕاال بقمية ٕاجاملية ٔاقل من مخسة ماليني فرنك سويرسي (ٔاو ٔاقل من 

 لتلكفة البناء، وينبغي تقسـمي هذه عىل حوايل ٔاربعة أو سـتة عقود جديدة.

معاجلة بعض التعديالت عىل املرشوع عىل حنٍو موحد، كام هو الشأن يف  2012ة منذ شهر سبمترب واقتضت الرضور  .16
كثري من أالحيان �لنسـبة ٕاىل ٔاي مرشوع بناء كبري، بل ٕان احلاجة ٕاىل ذ� تزداد يف حا� مرشوع هبذا النطاق والتعقيد 

 2013الت املثبتة تعاقدÍً وماليًا بهناية شهر يونيو وبلغت قمية التعديمرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة.  ا�ي اتسم به
 ٔالف فرنك سويرسي اسـتوعبهتا املزيانية املعمتدة. 600 حوايل

وتؤكد أالمانة ٔان التقيمي العام للنفقات (الفعلية واملتوقعة) مقابل املزيانية املعمتدة املبينة يف التقرير املرحيل املقدم ٕاىل  .17
وقد بلغت قمية املزيانية إالجاملية اليت وافقت علهيا ) مازال قامئًا. WO/PBC/19/24 يقة(الوث  2012اللجنة يف سبمترب 

 3,8مليون فرنك سويرسي بقي متاحًا مهنا، يف vرخي حترير هذه الوثيقة، حوايل  68,5ا�ول أالعضاء  2011و 2009 يف
متل ٕاجراؤها مسـتقبًال عىل املرشوع ؤاي مليون فرنك سويرسي لٔالمور النرثية وغري املتوقعة ؤاي تعديالت ٕاضافية حم 

بعض املناقصات اجلديدة ويتبعها  2013تاكليف حممت
 ٔاخرى تنتج عن ٕاحا� املرشوع (عىل سبيل املثال، طرحت يف سـنة 
ني تقدم بعض املناقصات إالضافية ورمبا تتجاوز العطاءات الواردة مسـتقبًال املبالغ املرجعية اليت قدرها املقاول العام السابق ح

 ).2010 بعطائه سـنة

ونظرًا للطابع الفريد وامجلايل لقاعة املؤمترات اجلديدة املسـتقبلية، فقد بقي �متثال ملتطلبات اجلودة عىل مقة ٔاولوÍت  .18
 أالمانة وقيادة املرشوع واملعامري واملؤسسات الهندسـية ومجيع الرشاكت املضطلعة بدور يف تنفيذ املرشوع.

اقتىض اجلدول الزمين ملرح
 البناء ٕاجراء حتديثات رئيسـية وتأجيل vرخي تسلمي البناء من هناية ؤاخريًا، فقد  .19
ومن اجلدير �لتذكري ٔانه قد تبني تسبب  املبني مبزيٍد من التفصيل ٔادHه.، عىل النحو 2014ٕاىل هناية فرباير  2013 ٕابريل

وتال  .2012بني الطرفني يف شهر يوليو  رام اتفاق فسخ العقد الودياملقاول العام يف تأخري حوايل ٔاربعة ٔاشهر �لفعل وقت ٕاب
لمتكني أالمانة من وضع هيلكية إالدارة اجلديدة والبدء يف  2012ذ� ٕاغالق موقع العمل مدة شهرين خالل صيف 

وقد أعيد افتتاح موقع العمل يف هناية شهر  سلمهتا من املقاول العام السابق.اسـتعراض مجيع امللفات التقنية اليت ت 
، ٕاال ٔان أالمر اسـتغرق عدة شهور حىت �رشت أالمانة، مبقتىض قواعد وٕاجراءات الويبو ا�اخلية، خاصة ٕاطار 2012 سبمترب

قاول العام املشرتÍت، عددًا حرجًا من العقود القامئة مسـبقًا أو ٔابرمت عقودًا جديدة استنادًا ٕاىل مناقصات طر�ا آنفًا امل
واسـتمكل ٕانشاء الهيلك اخلشـيب للقاعة اجلديدة املسـتقبلية بهناية شهر و مناقصات جديدة طرحهتا الويبو. السابق أ 

، وتأخر ذ� عن املوعد املقرر ë تأخرًا طفيفًا بسبب قسوة ٔاحوال الطقس من Hحية وبسبب مسـتوى التعقيد 2013 يونيو
زال ٔاثر ذ� (وهو غري خطي) يف  وماميعها يف املوقع من Hحية ٔاخرى. يف املصنع مث جت ا�ي اتسم به تصنيع القطع اخلشبية 

 اجلدول الزمين العام قيد التقيمي.
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20. :
 وفê ييل بيان ملعامل موقع إالنشاء الرئيسـية احلديثة واملقب

 ؛2013اسـتمكل الهيلك اخلشـيب للقاعة اجلديدة املسـتقبلية يف هناية شهر يونيو   "1"

مرتًا بهناية شهر  35زيلت مجيع ٔامعدة �رتاكز املؤقتة لاكبول القاعة اجلديدة املسـتقبلية املمتد بطول أ و   "2"
 ؛2013 يونيو

يتوقع اسـتكامل ٕانشاء الهيلك اخلشـيب ملركز النفاذ اجلديد ٕاىل مجمع مباين الويبو ا�ي بدٔا يف منتصف شهر و   "3"
 ؛2013يونيو خالل صيف 

جديد اجلزيئ ملسـتوى القبو أالول يف مبىن ٔار�د بوكش (يف املنطقة املالصقة للنفق املمتد يتوقع اسـتكامل التو   "4"
بني مبىن ٔار�د بوكش واملبىن اجلديد مقابل مركز النفاذ ٕاىل القاعة اجلديدة املسـتقبلية) يف بداية شهر سبمترب 

 ؛2013

صغري واملتوسط يف طابق املزيانني من مبىن يتوقع اسـتكامل سلس
 قاعات �ج�عات اجلديدة ذات احلجم الو   "5"
 ؛2013ٔار�د بوكش بهناية شهر نومفرب 

يتوقع اسـتكامل مركز النفاذ اجلديد ٕاىل مجمع مباين الويبو (عىل الساحة أالمامية ملبىن ٔار�د بوكش) قبل هناية و   "6"
الرئييس ومساحة املدخل ٕاىل  ، مزتامنًا مع توسـيع مبىن ٔار�د بوكش، حيث يتكون مهنام معًا املنفذ2013سـنة 

 مجمع مباين الويبو اجلديدان.

 جسجسجسجسل ال ال ال ا����اطراطراطراطر

بغية مراعاة إالطار وهيلك إالدارة  2013خضع جسل خماطر مرشوع البناء لعملية مراجعة معتربة يف بداية سـنة  .21
 وهو خيضع كذ� للتحديث بشلك دوري. ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة. اجلديدين

 الرقابة والتدقيقالرقابة والتدقيقالرقابة والتدقيقالرقابة والتدقيق

تقارير مرحلية ٕاىل اللجنة �ستشارية املسـتق
 للرقابة (اللجنة �ستشارية)  2012قدمت أالمانة منذ شهر سبمترب  .22
، وسـتقدم، بعد ٕاصدار هذه 2013ومارس ومايو  2012يف ٍلك من دوراهتا التالية اليت عقدت، عىل التوايل، يف ديسمرب 

 . 2013جنة �ستشارية يف ٔاغسطس ل الوثيقة، تقريرها املرحيل التايل خالل دورة ال 

وقدمت  .2013ويونيو  2012جرت شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية (الشعبة) تدقيقًا بني شهري ديسمرب أ و  .23
أالمانة خالل فرتة التدقيق ٕاىل الشعبة كامً كبرياً من الوpئق عالوًة عىل مالحظات مسـتفيضة.  وأصدرت الشعبة تقريرها 

 .2013يونيو  28الهنايئ يف 

 A388وحتاط اللجنة علامً كذ� مبقتىض هذه الوثيقة بأن وحدة التفتيش املشرتكة (الوحدة) أطلقت اسـتعراضًا برمق  .24
 منظامت منظومة أالمم وعنوان "اسـتعراض للمامرسات اجليدة يف ٕادارة عقود مرشوعات رأس املال والتجديد والبناء عرب

تربًا من الوقت يف ٕاجراء مقابالت ومجع وpئق مؤيدة و�سـتجابة السـتبيان �لغ التفصيل ؤامضت أالمانة قدرًا مع  املتحدة".
 بشأن هذا أالمر.

وعنوان "اسـتعراض إالدارة والتنظمي يف الويبو" يضم  A382-JIUوعالوة عىل ذ�، ٔاطلقت الوحدة اسـتعراضًا برمق  .25
 ى قدراً معتربًا من الوقت يف ٕاجراء مقابالت وتقدمي وpئقؤامضت أالمانة مرة أخر  كبريًا يتعلق مبرشوعات البناء. جزءاً 
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.
وٕاضافًة ٕاىل ذ�، جيب التنبه ٕاىل وجود العديد من حاالت التكرار اجلزيئ بني أالسـئ
  و�سـتجابة لالسـتبيان ذي الص
)، مما تسبب A382-JIUاملطروحة يف اسـتعراض الوحدة هذا و�سـتعراض املتعلق مبرشوعات البناء تعيينًا املذكور ٔاعاله (

 يف قدر معترب من ازدواج اجلهود مجلع الوpئق والوقت ا�ي خصصته أالمانة للردود احملددة عن ٍلك من ٔاسـئ
 �سـتبيانني.

وقد أحيطت أالمانة علامً بأن املدققني اخلارجيني سـيجرون تدقيق امتثال ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف شهر  .26
 .2014مارس 

لقاءات ٕاعالمية شهرية مع ا�ول أالعضاء بشأن مرشوعي البناء، كام هو  2012عقدت أالمانة منذ ٔاكتوبر ؤاخريًا،  .27
 من هذه الوثيقة. 7ٕاىل  4موحض يف الفقرات 

 تقاتقاتقاتقامسمسمسمس التجارب واملرافق مع واكالت أال التجارب واملرافق مع واكالت أال التجارب واملرافق مع واكالت أال التجارب واملرافق مع واكالت أالمممممممم املتحدة املتحدة املتحدة املتحدة

، واسـتضافت بعض هذه �ج�عات يف حتيط أالمانة اللجنة علامً بأهنا شاركت يف اج�عات خمتلفة بشأن ٕادارة املرافق .28
مقر الويبو، حيث تناولت �ج�عات عالوًة عىل القضاÍ املعتادة املتعلقة �لبناء القضاÍ املتعلقة تعيينًا مبرشوعات البناء 

د الكربى والتجديد الكربى وتقامس املساحات املكتبية وقاعات �ج�عات وغريها من املرافق ٔاثناء تنفيذ مرشوعات التجدي
نعقد يف مقر أالمم املتحدة يف حا� تعذر ٕاخالء املباين القامئة �لاكمل (ٕادارة املرافق بني الواكالت، �ج�ع الثالث عرش امل 

، وواكالت أالمم املتحدة اليت تتخذ من جنيف مقرًا لها (مكتب أالمم املتحدة يف جنيف 2013بريل/مايو أ بنيويورك يف 
و�حتاد ا�ويل لالتصاالت ومنظمة التجارة العاملية والويبو)، حيث عقد  ة ومنظمة الصحة العامليةل ا�وليومنظمة العم

اسـتضاف ٔاحدهام مكتب أالمم يف جنيف واسـتضافت الويبو االٓخر، واج�عات  2013اج�عات يف الفصل أالول من سـنة 
 ثنائية أخرى مع واكالت تتخذ من جنيف مقرًا لها.

 املؤمترات اجلديدة يف املسـتقبل ملنظامت دولية أخرى وكياHت خارجية أخرىاملؤمترات اجلديدة يف املسـتقبل ملنظامت دولية أخرى وكياHت خارجية أخرىاملؤمترات اجلديدة يف املسـتقبل ملنظامت دولية أخرى وكياHت خارجية أخرىاملؤمترات اجلديدة يف املسـتقبل ملنظامت دولية أخرى وكياHت خارجية أخرىٕاvحة قاعة ٕاvحة قاعة ٕاvحة قاعة ٕاvحة قاعة 

تسرتعي أالمانة انتباه اللجنة ٕاىل ٔان اختبار املرافق اجلديدة بشلك موسع وبتشكيالت خمتلفة (مبا يف ذ� ما اكن مع  .29
لياهتا وحىت حتظى ا�ول أالعضاء مرافق قاعات �ج�عات القامئة) سيتطلب دورة سـنوية اكم
 من اج�عات الويبو وفعا

وال تتو& أالمانة الرتوجي السـتخدام كياHت  ل الويبو.بأولوية �نتفاع الاكمل بت  املرافق اجلديدة الج�عاهتا املتعلقة بأعام
 ، حتت2014/15(عىل النحو املذكور يف وثيقة الربHمج واملزيانية املقرتحة للفرتة  2015ٔاخرى للمرافق قبل سـنة 

 ).29 الربHمج

ٕان جلنة الربHمج واملزيانية مدعوة ٕاىل توصية  .30
مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة علامً مبضمون 

 هذه الوثيقة.

 [ييل ذ� املرفق]
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التفاصيل لٔالحداث اليت ٔافضت ٕاىل توضيح مبزيٍد من  مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة ومرشوع البناء اجلديد:
 لتدوين vرخيها ٕاهناء العقد املربم مع املقاول العام السابق

 مالحظات مبدئية عىل هذا املرفقمالحظات مبدئية عىل هذا املرفقمالحظات مبدئية عىل هذا املرفقمالحظات مبدئية عىل هذا املرفق ألف.ألف.ألف.ألف.

من التفاصيل" الوارد يف هذا املرفق هبيلكية مشاهبة للجزء أالول ("أالحداث تسهيًال لالطالع، صيغ "التوضيح مبزيٍد  .1
 ، وينبغي قراءته �لتوازي مع ت  الوثيقة.WO/PBC/19/241اليت ٔادت ٕاىل ٕاهناء العقدين مع املقاول العام") من الوثيقة 

 حوايش الوثيقة سـبقت إالشارة ٕاىل عدد كبري من الوpئق والتقارير املرحلية والتقارير أالخرى يف .2
WO/PBC/19/24� ئق ٕاضافية يف  ٕالشارة بشلك واحض يف هذا املرفق.، ويه مدرجةpويف بعض احلاالت بعيهنا، تُذكر و

 حوايش هذا املرفق.

 أالحداث برتتيأالحداث برتتيأالحداث برتتيأالحداث برتتيهبهبهبهبا الزمينا الزمينا الزمينا الزمين �ء.�ء.�ء.�ء.

 2010ٔاكتوبر  8و 2008ٕابريل  8يذكر ٔان العقد املربم مع املقاول العام السابق تضمن ملرشوع البناء اجلديد vرخيي  .3
�عتبارهام عىل الرتتيب vرخي افتتاح موقع العمل أالصيل وvرخي اسـتكامل املرشوع، وملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة vرخيي 

 �عتبارهام عىل الرتتيب vرخي افتتاح موقع العمل أالصيل وvرخي اسـتكامل املرشوع. 2013ٕابريل  26و 2011ٔاغسطس  11

) للمبىن املسـتمكل والتعليق املرتتب 2010االتفاق عىل تأجيل vرخي التسلمي أالصيل (ٔاكتوبر  ديد:مرشوع البناء اجل .4
نظرًا لتعذر  :)WO/PBC/19/24من الوثيقة  7عليه للمدفوعات من الويبو عىل الفواتري املتبقية من املقاول العام (الفقرة 

عىل املقاول العام، اتفق الطرفان فê بيهنام  2010أكتوبر  8يف تسلمي املبىن املسـتمكل مبقتىض املوعد الهنايئ التعاقدي 
 0,5فرض غرامة تأخري قدرها و " 2"جديدًا لتسلمي املبىن املسـتمكل  موعداً هنائياً  2010نومفرب  25" حتديد vرخي 1" عىل

املقاول العام بتارخي التسلمي املؤجل حيث  ومع ذ�، مل يف لويبو مسـتحقة عىل املقاول العام.مليون فرنك سويرسي لصاحل ا
واتفق الطرفان ٕاثر ذ� تثال جزيئ لها ٕاال لبعض ٔاجزائه. تعذر ٕاثبات تسمل املبىن �متثال اكمل للمواصفات التعاقدية ٔاو ام 

 .2011وتنهتـي يف شهر ٕابريل  2010عىل حتديد سلس
 من توارخي التسلمي للمساحات الباقية تبدٔا من هناية شهر ديسمرب 

وأدى تواصل ختلف املقاول العام السابق عن �متثال لتوارخي التسلمي املؤج
 املتفق علهيا الواحد تلو االٓخر ٕاىل  .5
دفوعات املناظرة ٕاثبات �يق الفواتري، وعلقت الويبو امل 2010تعليق قائد املرشوع مبقتىض صالحياته اعتبارًا من هناية سـنة 

�، حسب النص الوارد يف العقد بشأن تصحيح ٔاي عيوب ينهتـى ٕالهيا، اكنت الويبو تقتطع وٕاضافًة ٕاىل ذللمقاول العام. 
 2010، وجتمع ٕاثر ذ� حىت هناية 2008مخسة �ملائة من املدفوعات املسددة مقابل الفواتري اليت ٔاصدرها املقاول العام منذ 

، التذكري بأن العقد اقتىض استبدال ضامن بنيك وينبغي، عالوًة عىل ذ� مبلغًا قدره حوايل سـتة ماليني فرنك سويرسي.
عىل العيوب صاحل ملدة سـنتني تناظر قميته مخسة �ملائة من املبلغ التعاقدي املدفوع للمقاول العام �ملبالغ اليت اقتطعهتا الويبو 

تفاق فسخ العقد املربم بشأن وقد عاجل الطرفان وسائل ذ� الضامن كجزء من ا ملائة �ى تسلمي املبىن املكمتل.بنسـبة مخسة �
 .2012املبىن اجلديد ا�ي انهتيا ٕاليه ودÍً يف شهر يوليو 

                                                
1

 ٕاسهامًا يف خفض جحم الوpئق، و�لتايل خفض عدد الصفحات اليت يلزم ترمجهتا ٕاىل مجيع لغات الويبو الرمسية، يشار ٕاىل مقتطفات الوثيقة  
WO/PBC/19/24 ٕالشارة ٕاىل ٔارقام الفقرات املعنية من الوثي�اليت يضم هذا املرفق توضيحًا مبزيٍد من التفاصيل لها بعناوين فرعية قصرية و 
قة ذات الص
WO/PBC/19/24 بنحٍو من ثالث  فقط بدًال من تكرار النص الاكمل للك مقتطف.  وقد نتج عن اتباع هذا الهنج املذكور ٔاعاله خفض جحم هذا املرفق

 جع سـياسة الويبو اخلاصة �للغات.صفحات.  را
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 ):WO/PBC/19/24من الوثيقة  10التعويض املايل إالضايف املتفق عليه نظري تأخر املقاول العام السابق (الفقرة  .6
د، هبدف احلصول عىل تعويض مايل ٕاضايف مناقشات مع املقاول العام السابق، مبقتىض العق 2011عقدت أالمانة يف مايو 

، مع مالحظة ٔانه سـبق ذ� �لفعل احلصول عىل تعويض مايل 2010عن سلس
 وقائع التأخر يف التسلمي منذ شهر نومفرب 
 25(vرخي التسلمي التعاقدي أالصيل) وvرخي التسلمي املعدل يف  2010ٔاكتوبر  8ٔاويل عن التأخري يف الفرتة الواقعة بني 

�لتوصل ٕاىل اتفاق تقدمي املقاول  2011وانهتت هذه املناقشات يف هناية شهر مايو  املتفق عليه (انظر ٔاعاله). 2010 ربنومف
ونتيجة ��، بلغ ٕاجاميل  فرنك سويرسي. 1  725 000بقمية  2010العام تعويضًا ٕاضافيًا عن وقائع التأخر منذ نومفرب 

بقي عىل هذا �عتباره ٔاحد عنارص  2 225 000 املبىن اجلديد التعويض املايل عن وقائع التأخر يف تسلمي فرنك سويرسي، وا1
 ، وقد سواه املقاول العام السابق منذ ذ� احلني.2012اتفاق الفسخ الودي املربم بني الطرفني يف يوليو 

املبىن اجلديد موظف ٕاىل  400ا�ي اقتىض نقل ما يزيد عىل  2011ٕاخالء املبىن املسـتأجر املقرر حبلول ٔاغسطس  .7
لو سارت أالمانة عىل خطهتا أالصلية  :)WO/PBC/19/24من الوثيقة  9و 8قبل املوعد ا�طط �� ٔاصًال (الفقرvن 

�المتناع عن نقل املوظفني ٕاىل املبىن اجلديد حىت اسـتكامë متامًا القتىض ذ� ختصيص ما يزيد عىل سـبعة ماليني فرنك 
موظف يف املبىن املسـتأجر (مبىن بروكرت ٔاند غامبل سابقًا)  400من أجل ٕابقاء ما يزيد عىل سويرسي يف املزيانية العادية 

ٕ�خالء املبىن  2011فرباير  28" ٕاخطار املا� يف موعد ٔاقصاه 1ملدة سـنة أخرى. وعىل ذ� مل يبق أمام أالمانة خيار ٕاال "
الرتتيب مع املقاول العام و " 2" ؛ر عىل أالقلمعًال برشط إالخطار قبل سـتة ٔاشه 2011أغسطس  31املسـتأجر حبلول 

ٕاجراء ٕاعادة تنظمي شام
 خلطط نقل املوظفني و " 3"؛للمبىن اجلديد، طابقًا بطابق مث لسلس
 من التسلêت اجلزئية
ء حىت ميكن تنفيذ ما يلزم من ٕاجال 2011املوجودين يف املبىن املسـتأجر عىل مراحل تقرر اسـتكاملها يف ٔاوائل شهر يوليو 

. وتعني 2011ٔاغسطس  31وتنظيف وغري ذ� من ٔاعامل التجديد يف الوقت احملدد قبل ٕاخالء املبىن املسـتأجر حبلول يوم 
عىل الويبو قبل ٔان ميكن بدء معليات النقل ٕاىل املبىن اجلديد ٔان حتصل عىل "ترصحي إالشغال" من سلطات جنيف احمللية، 

ل بدرجة ٔاعىل من الرصد والرقابة من ِقبل أالمانة والقيادة واملعامري واملؤسسات مما اقتىض حينذاك مزيداً من العمل املعج
 الهندسـية، بي4 مل يبد املقاول العام نفس مسـتوى �لزتام �السـتعداد ملعاجلة الصبغة العاج
 لٔالمر، خاصة من حيث

 2011مارس  14يات النقل يف وبدٔات معل  2011مارس  11وقد صدر الترصحي يف التنسـيق مع مقاوليه من الباطن. 
ويف هذه أالثناء، اكنت معظم مساحات املبىن اجلديد قد خضعت حىت هناية  .20112اسـمترت حىت هناية شهر يونيو و 

لعمليات تسمل مثبتة ما بني امتثال اكمل وامتثال جزيئ للمواصفات التعاقدية، مما اقتىض يف احلا� الثانية ٕاجراء  2011 يونيو
 ة pنوية (عىل النحو املوحض مبزيٍد من التفصيل ٔادHه).ٔاعامل تصحيحي

مل  ):WO/PBC/19/24من الوثيقة  11وقائع تأخر املقاول العام يف اسـتكامل ٔاعامل إالصالح والتشطيب (الفقرة  .8
ٕاال يف  2011يكن مثة عيوب رئيسـية (ترسيب ٔاو عزل معيب ٔاو ما ٕاىل ذ�) يف مساحة ٔاساسـية حىت شهر يونيو 

وٕاضافًة ٕاىل ذ�،  .3ٕاثبات تسلمها حسب اجلدول �للكيةالسقف، خاصة أالسقف الزجاجية للردهات، اليت رفضت أالمانة 
ومن أالمث
  و غري ذ� من القيود لعدٍد مهنا.ٔاو حدود أ ات أخرى ٕالثبات التسمل املنفصل ولكن برشوط حخضعت مسا

عىل هذه أالخرية حتديد مواعيد هنائية لالمتثال الاكمل وطلبات تأجيل زÍرات السلطات احمللية للتحقق من تركيبات معينة 
قاول مل حيرز ٔاي وميكن القول بأن امل فية عىل عيوب معينة وما ٕاىل ذ�.حىت تصحح عيوب حمددة وفرض ضامHت بنكية ٕاضا

وقد عقدت ح. يف سبيل معاجلة وقائع تأخر متنوعة يف ٔاعامل التشطيب إالصال 2011تقدم جدي منذ انهتاء صيف 
 2011اج�عات وخماطبات عديدة عىل املسـتوى التشغييل بني قيادة املرشوع وممثيل الويبو وممثيل املقاول العام خالل عايم 

                                                
، الفقرvن أالوىل 110، صفحة WO/PBC/17/3(الوثيقة  29، بشأن الربHمج 2010ٔاشري ٕاىل هذا أالمر كذ� يف تقرير ٔاداء الربامج لسـنة   2

، بشأن 2010/2011) ويف تقرير ٔاداء الربامج للفرتة 115ة، وصفحة ، الفقرvن أالوىل والثاني114، صفحة WO/PBC/18/4؛ والوثيقة 111والثانية وصفحة 
 ، عىل الرتتيب).133و 118، صفحيت WO/PBC/19/2(الوثيقة  29و 24الربHجمني 

مبقتىض بنود مل يمت حىت vرخي حترير هذه الوثيقة تسمل السقف ٔالن املقاول العام السابق مل يسـتمكل بعد أالعامل التصحيحية اليت قبل ٔان يسـتمكلها   3
 .2012اتفاق فسخ العقد الودي املتفق عليه بني الطرفني يف يوليو 
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واضطرت الويبو وقيادة املرشوع ٕاىل ختصيص قدر معترب من الوقت  رشوع املعمول هبا آنذاك.دارة امل ، وفقًا لهيلكية إ 2012و
ومل يتحقق ٔاي قدر من التقدم ٕاال بشأن استبدال أالرضية اخلشبية  نب اللوجيستية والتنسـيقية لٔالمر.يف حماو� لتيسري اجلوا

ويف احلدائق ا�اخلية وعند مكتب �سـتقبال. وبلغت يف املقهـى ويف املصاعد وما حولها من مساحات يف الطابق أالريض 
 ٔالرضية اخلشبية عىل نفقته اخلاصةالعيوب يف التنفيذ مبلغًا اضطر معه املقاول العام ٕاىل قبول ٕاجراء معلية ٕاحالل اكمل ل

ي
 الفرتة بني واكنت ٔاعامل إالحالل قد بدٔات قبل ٕاهناء العقد وامتدت ط  .2مرت 800وذ� مبساحة سطح ٕاجاملية تربو عىل 
ومل تتحمل الويبو  .2012وال اسـتمكلت متامًا ٕاال يف فرباير  2012، ومل تسـتأنف ٕاال يف سبمترب 2012وفرباير  2011ديسمرب 

ٔاي تلكفة مبارشة، لكهنا اضطرت ٕاىل التعامل مع ٔاوجه ٕازعاج معتربة أثرت عىل املوظفني وكذ� عىل الوفود والزائرين شهوراً 
 سد مساحات ومنافذ، عالوًة عىل تعطيل مصاعد عدة ٔاسابيع يف لك مرة وغري ذ�.عديدة، ومن ذ� 

جتد أالمانة  ):WO/PBC/19/24من الوثيقة  12تغيريات يف فريق إالدارة الرئييس �ى املقاول العام (الفقرة  .9
من املقرر ٔان حيل حمل املدير " اكن 1" يف موقف يسمح لها ببيان ما ييل: نفسها، �الستناد ٕاىل املعلومات املتاحة �هيا،

إالقلميي (للمناطق السويرسية الناطقة �لفرنسـية)، ا�ي اكن معينًا وقت ٕابرام العقد أالصيل ملرشوع البناء اجلديد مع املقاول 
" واكن من املقرر ٔان يرتك مدير فرع جنيف، ا�ي اكن معينًا وقت ٕابرام 2؛ "2010، مدير جديد يف صيف 2008العام يف 

ؤان حيل حم> مدير جديد  2010، مع> يف هناية شهر ديسمرب 2008قد أالصيل ملرشوع البناء اجلديد مع املقاول العام يف الع
" واكن من املقرر أن يشغل مرشف املرشوع املسمى يف وpئق العطاء ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة 3؛ "2011يف ربيع 

(ٔاو لشهور قلي
 بعد  2011) منصبه حىت وقت ما يف صيف 2010كتوبر (حسب الوضع يف vرخي تقدمي العطاءات يف أ 
، وهو vرخي توقيع العقد مع الويبو ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة) ؤان حيل حم> مرشف مرشوع جديد يف بداية 2011مايو 

زمنية امتدت عدة شهور بني ويف احلالتني أالخريتني االٔكرث حرجًا من املنظور التشغييل، اكنت هناك جفوة  .2011خريف 
 ترك الشخص املعين مع> ووصول البديل اجلديد ë، مما زاد الوضع الناجت تفامقًا.

كام اكن خمططًا ë مبوجب العقد.  2011افتتح موقع العمل يف ٔاغسطس  الوضع يف موقع معل قاعة املؤمترات اجلديدة: .10
لهيلكية الرئيسـية ملسـتوى القبو اجلديد ٔاسفل مساحة قاعة املؤمترات وقد سهلت ٕاىل حٍد ما ٔاجزاء من ٔاعامل احلفر وأالعامل ا

نظرًا لوجود املقاول العام وعدد من مقاويل الباطن املعنيني أساساً هبذه أالعامل من قبل يف موقع العمل اæاور ملا اكن وقهتا 
æملوقع ا�مرشوع البناء اجلديد، مما ٔاكسـهبم دراية æٔابلغت قيادة املرشوع 2011ويف ٔاواخر خريف اورة. مع للويبو واملباين ا ،

أالمانة ٔان تنفيذ ٔاعامل البناء الالزمة لتكوين ٔاساس الهيلك اخلشـيب للقاعة املسـتقبلية ال يسري كام اكن ينبغي ë، بي4 مل يبُد 
 حينئِذ أن ذ� ميثل خطرًا عىل اجلدول الزمين العام.

من الوثيقة  21م يف موقع العمل لقاعة املؤمترات اجلديدة (الفقرة وقائع التأخر اليت ٔاعلهنا املقاول العا .11
WO/PBC/19/24:(  م تقومي يف اجلدول الزمين 2012ٔاعلن املقاول العام السابق يف فربايرÍٔعن تأخر مقداره عرشة ا 

مبا يف ذ� اÍٔم الطقس يوم تقومي ( 73عن تأخر ملدة  2012كام ٔاعلن يف بداية شهر يونيو  للبناء نظرًا لقسوة أحوال طقس.
وطالبت قيادة املرشوع وأالمانة بأد�  القايس) وادعى أهنا تعزى مجيعًا لوقائع تأخر سبهبا �ندسو الويبو يف توفري وpئق تقنية.

نة ويف هذه أالثناء، اكن املقاول العام السابق يطلب من أالما رات دون ٔان تتلقيا ردًا برباهني.عىل ٔاسـباب هذا التأخر عدة م
يومًا يف  73) يومًا، مما مل يتسق مع التأخر املعلن عن بلوغه 30تعديل خطة املدفوعات الشهرية التعاقدية مبا ال يزيد عىل (

 موقع العمل.

بعد ٔان أوفت أالمانة �لزتاماهتا التعاقدية  وقف املدفوعات للمقاول العام السابق ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة: .12
يف وقف ما تال ذ� من مدفوعات شهرية  2012وفق خطة سداد تعاقدية، بدٔات يف شهر مارس  بسداد ٔاقساط شهرية

وبقى الوضع عىل ذ� حىت ٔابرم اتفاق  السابق عن �سـتجابة كام ينبغي. نظراً لوقائع التأخر غري املربرة وختلف املقاول العام
 .2012فسخ العقد ودÍً بني الطرفني يف يوليو 
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 2012تبني يف ربيع  ):WO/PBC/19/24من الوثيقة  20ورة قانونية متخصصة خارجية (الفقرة ال�س الويبو مش .13
لك �ين توافقي يف سبيل حل القضاÍ العالقة ذات الص
 �لبناء اجلديد بش 2010ٔان مجيع اجلهود اليت بذلهتا أالمانة منذ هناية 

مبؤسسة قانونية خارجية متخصصة يف أالمور القانونية  ، قررت أالمانة �سـتعانة2012ويف شهر مارسقد �ءت �لفشل. 
 املتص
 �لبناء ال�سًا ملزيٍد من املشورة القانونية املتخصصة بشأن املرشوعني.

من الوثيقة  22ٕاخطارات قانونية مبواعيد هنائية ملزمة قانونيًا بشأن مرشوع البناء اجلديد (الفقرة  .14
WO/PBC/19/24:( من إالخطارات القانونية ("ٕاخطارات رمسية") مبواعيد هنائية ٔارسلت الويبو ٕاىل امل 
قاول العام سلس

) بشأن عدة ٔامور تتعلق �لبناء اجلديد. ومع ذ�، مل ينفذ املقاول العام اÍًٔ من 2012ملزمة قانونيًا (من ٔاوائل مايو ٕاىل يونيو 
ال للرشوط التقنية التعاقدية. واكنت العاقبة القانونية إالجراءات املطلوبة ؤانكر يف نفس الوقت ٔاي مسؤولية عن عدم �متث

ٔان الويبو، بعد انقضاء لك ٕاخطار قانوين، ٔاحلت نفسها حمل املقاول العام يف تنفيذ ٔاعامل إالصالح املناظرة املتعلقة �لبناء 
وافذ الطابق أالريض ونوافذ عىل واكنت املوضوعات املعنية كام ييل: ٕاصالحات الواàات (أاللواح الزخرفية الزرقاء ون اجلديد.

 ا�رج ونوافذ يف احلدائق ا�اخلية) عالوًة عىل تصحيحات لعيوب ذات جحم صغري ومتوسط يف مجيع ٔاحناء املبىن.

اتبعت  ):WO/PBC/19/24من الوثيقة  23ال�س أالمانة مزيدًا من املشورة من خرباء يف ختطيط البناء (الفقرة  .15
فالمتست املشورة من دار خربة  2012القانونية اخلارجية اليت تعاقدت معها منذ شهر مارس  أالمانة مشورة من املؤسسة

 112، بلغ 2012دولية يف ختطيط البناء ٔاسفرت عن تقيمي للتأخر الفعيل يف اجلدول الزمين للبناء وقتذاك، يف منتصف يوليو 
 ٔاعاله).  11(انظر ٔايضًا الفقرة  )2012ق يف يونيو عام السابليومًا كام ٔاعلن املقاول ا 73يوم تقومي عىل أالقل (ال 

من الوثيقة  21رفض املقاول العام �متثال للمواصفات املعامرية لقاعة املؤمترات اجلديدة (الفقرة  .16
WO/PBC/19/24:(  ملواصفات املعامرية، بي4 اكنت�رفضت ٕادارة موقع العمل �متثال لٔالحاكم التعاقدية املتعلقة 

ملعامرية وامجلالية لقاعة املؤمترات من ٔاول أالمر مسة ٔاساسـية جلودة املرشوع، عىل حنو أبرزته �سـتفاضة الوpئق اليت اجلوانب ا
مما يعين أن امتثال املقاول العام السابق جلوانب اجلودة املوصوفة  ٕالبداء �ه�م وطلب العطاءات،ٔالفت ا�عوة ا�ولية 

ٕالزاميًا، ٔاي ٔاهنا مل تكن تقبل ٔاي تنازل بأي شلك ال من ِقبل املعامري وال العميل وال القامئني تعاقدÍً (معامرية وجاملية) اكن 
ة وامجلالية املوصوفة وبشلك ٔادق، فٕان معودًا سيبقى ظاهراً للجميع مل ينفذ وفقًا للمواصفات املعامريالتنفيذ نيابة عهنام.  عىل

 .Íًزا� العمود وٕاعادة بنائه وفقًا للمواصفات نظرًا السـتحا� وبناًء عىل ذ�، طالب املعامري، نيابتعاقد�ًة عن العميل، ٕ
ومع ذ� فقد خالف املقاول العام السابق املعامري يف الرٔاي ورفض  سات التشطيب الهنائية الطفيفة.ٕاصالحه ٕ�جراء بعض مل 

اكن ميثل عنرصًا حيوÍً من املعامر لكونه ٔالن العمود  �2012متثال، مما اسـتتبع توقف العمل يف املوقع خالل شهر يونيو 
وجيب التشديد عىل ٔان العقد تو& مثل هذه املواقف اخلالفية وطرح آلية تسوية  الركزية أالساسـية للهيلك اخلشـيب.

 بسـيطة ملعاجلة مثل هذه القضاÍ مع السامح �سـمترار العمل يف املوقع يف نفس الوقت: فعىل جانب يتعني عىل املقاول العام
ٕاال أن املقاول العام يف احلا� املذكورة  قاول العام عرض دعواه �لتوازي،�متثال لقرار العميل، وعىل اجلانب االٓخر، جيوز للم

 مل يلزتم بآلية التسوية عىل النحو املنصوص عليه يف العقد.

من الوثيقة  22قانونية مبواعيد هنائية ملزمة قانونيًا بشأن مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة (الفقرة  ٕاخطارات .17
WO/PBC/19/24:(  بعد الطلبات املتكررة من املعامري وقيادة املرشوع اليت جتاهلها املقاول العام السابق مجيعًا، ٔارسلت

ٕاال ٔان  ًا للرشوط املعامرية التعاقدية،ٕازا� العمود املعيب وٕاعادة بنائه وفق تطلب فيه 2012الويبو ٕاخطارًا قانونيًا يف شهر يونيو 
يلك وأرسلت الويبو ٕاخطارًا قانونيًا آخر هنت فيه املقاول العام السابق عن ٕاقامة اله ب. لول العام السابق كرر رفضه للطاملقا

لهيلك اخلشـيب ٔاقميت عىل ذ� العمود املعيب يف �رتاكز الرئيسـية ل  عارضاتغري ٔان ٕاحدى اخلشـيب عىل العمود املعيب، 
مبعرفة مقاويل الباطن بناًء عىل تعلêت من املقاول العام، مث ٔابلغ املقاول العام أالمانة بأن موقع  2012منتصف شهر يوليو 

 العمل قد ٔاغلق.
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 2012201220122012بريل بريل بريل بريل أ أ أ أ و و و و     2011201120112011لتسوية أالمور بني ديسمرب لتسوية أالمور بني ديسمرب لتسوية أالمور بني ديسمرب لتسوية أالمور بني ديسمرب مناقشات رفيعة املسـتوى مناقشات رفيعة املسـتوى مناقشات رفيعة املسـتوى مناقشات رفيعة املسـتوى         جمي.جمي.جمي.جمي.
من الوثيقة  19رفيعة املسـتوى بشأن القضاÍ الباقية ذات الص
 �لبناء اجلديد (الفقرة مناقشات  .18

WO/PBC/19/24:(  مث يف يناير ومارس  2011عقدت ٔاربعة اج�عات رفيعة املسـتوى عىل التوايل يف ديسمرب
والتسـيري ومثل املقاول العام السابق ويف ٍلك من هذه �ج�عات، مثل الويبو املدير العام املساعد لٕالدارة . 2012 بريلأ و 

وقد مثل  ثنني ٔاو ٔاكرث يف هذه �ج�عات.كام مض لك وفد ممثلني ٕاضافيني ا قاول العام عىل املسـتوى القطري.رئيس فرع امل
 40ساعة و 20إالعداد لهذه �ج�عات واملشاركة فهيا، من جانب الويبو وحدها، عددًا مرتاكامً من الساعات تراوح بني 

ساعة للك اج�ع، وذ� خالف الوقت املقيض عىل املسـتوÍت التشغيلية أالدىن مجلع الوpئق التقنية واملالية واللوجيستية، 
ٔاي ٔانه �لرمغ من مك ما بذل من وقت وàد يف هناية املطاف حملاو� حل أالمور من خالل هذه االٓلية الودية، و�لرمغ من 

زتامات اليت حتملها ممثلو املقاول العام يف هذه �ج�عات، اسـمتر ختلف املقاول العام عن التفاعالت رفيعة املسـتوى و�ل
 الوفاء جبميع املواعيد الهنائية اجلديدة املتفق علهيا واحرتا�ا وعن تنفيذ إالجراءات املناظرة.

وع البناء اجلديد، أالعامل " �لنسـبة ٕاىل مرش 1" فيعة املسـتوى املوضوعات التالية:وقد تناولت ت  �ج�عات ر  .19
ثة من مجيع مقاويل  Dواحملد 
املتبقية يف أالسطح الزجاجية للردهات واستبدال أالرضية اخلشبية وتسلمي الوpئق التقنية الاكم

 الباطن ا�ين شاركوا يف البناء وأعامل إالحالل وإالصالح يف الواàات (أاللواح الزخرفية الزرقاء ونوافذ الطابق أالريض
ونوافذ عىل ا�رج ونوافذ يف احلدائق ا�اخلية) وتصحيح قامئة من العيوب ذات احلجم الصغري واملتوسط يف مجيع أحناء املبىن 

 2012�لنسـبة ٕاىل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، اعتباراً من اج�ع مارس و" 2"قصور �سـتجابة لتوقعات العميل؛ و 
ط التعاقدية وقصور �سـتجابة لتوقعات العميل ملرشوع ë ما لقاعة املؤمترات اجلديدة رفيع املسـتوى، عدم �متثال للرشو

 من طبيعة ونطاق وظهور.

 قرار املسـتوى أالعىل بسامع الطرفني سعيًا يف التوصل ٕاىل قرار املسـتوى أالعىل بسامع الطرفني سعيًا يف التوصل ٕاىل قرار املسـتوى أالعىل بسامع الطرفني سعيًا يف التوصل ٕاىل قرار املسـتوى أالعىل بسامع الطرفني سعيًا يف التوصل ٕاىل تتتتسوية ودية لٔالمورسوية ودية لٔالمورسوية ودية لٔالمورسوية ودية لٔالمور    دال.دال.دال.دال.

ر الرسيع للوضع بني مع التدهو  ):WO/PBC/19/24من الوثيقة  27ٕاىل  24مناقشات املسـتوى أالعىل (الفقرات  .20
ٕاىل رضورة عقد اج�ع عىل املسـتوى أالعىل بني الرئيسني  2012، خلصت أالمانة يف يونيو 2012مايو ومنتصف يونيو 

، توصل الرئيسان التنفيذÍن ٕاىل اتفاق عىل عقد 2012ويف هناية شهر يونيو  ي وصل الوضع ٕاليه.التنفيذيني لكرس امجلود ا�
ام امكة مصغرة" يتاح فيه لٍلك من اجلانبني عرض جحجه بشلك منفصل عىل الرئيسني التنفيذيني لمتكيهنجلسة اسـ�ع Fٔهنا "حم

جبنيف، ومض وفد الويبو كذ� قائد  2012يوليو  18وقد عقد �ج�ع يف  من الوصول ٕاىل نتيجة مشرتكة.
 واملعامري. املرشوع

 ين ودÍً بني الطرفني.ؤاسفر اج�ع املسـتوى أالعىل عن اتفاق فسخ H العقد .21

  [هناية املرفق والوثيقة]


