
 

 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو

 سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسون

ىل  32جنيف، من   3102أأكتوبر  3سبمترب ا 

 

A 

 3102سبمترب  32

ضافية طلبهتا ادلول الأعضاء فامي خيص املرشوعات الس بعة  للخطة معلومات ا 
الرأأساملية الرئيس ية اليت أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية بمتويلها من الأموال 

 الاحتياطية للمنظمة

 

تتضمن هذه الوثيقة املعلومات اليت طلبهتا جلنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية( يف دورهتا احلادية والعرشين املنعقدة يف 
ىل  9جنيف من   ام ييل:ويه ك 3102سبمترب  02ا 

ورمسةل النفقات املعنية ابلنس بة للك مرشوع من يقدم حملة عامة عن تقديرات اهتالك  موجز جدول أألف.
 املرشوعات الس بعة املوىص بمتويلها من الأموال الاحتياطية؛

بمتويلها املوىص للك مرشوع من املرشوعات الس بعة املتوقع حتقيقها ابلنس بة  الفوائد/وفوراتمعلومات عن ال ابء.

 ؛من الأموال الاحتياطية

ىل 3112 عام من الاحتياطية الويبو أأموال تطور يعرض موجز جدول جمي.  3103 عام ا 
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 بمتويلها من الأموال الاحتياطيةتقديرات اهتالك ورمسةل النفقات املعنية ابلنس بة للك مرشوع من املرشوعات الس بعة املوىص  أألف.

 

ىل تكل املطبقة حاليا عىل الأصول املوجودة ومكوانت الأصول من  .0  نفسه. النوعتستند معدالت الاهتالك والاس هتالك املتوقعة ا 
 .مرمسةلنفقات قد تتعلق أأيضا بنفقات ابلنس بة ملرشوعات املباين، أأدرجت النفقات املتنوعة/غري املتوقعة يف املبالغ املُرمسةل عىل افرتاض أأن هذه ال  .3
ىل ختفيض قمية الأصول املوجودة يف البياانت املالية للويبو. وينطبق .2 )مبىن أأرابد بوكش  6اءات( واملرشوع جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرب ) 2 عوابلأساس عىل املرش ذكل  تنطوي بعض املرشوعات عىل استبدال الأصول املوجودة. وس يؤدي ذكل ا 

طار هذين املرشوعني. - استبدال بعض النوافذ(. ومن غري املمكن يف املرحةل الراهنة تقيمي التخفيض املتوقع للأصول املوجودة يف ا 

المجموع201420152016201720182019

1.  تعزيز األمن: تجفير البيانات وإدارة المستخدمين

            700             -             -             -              200              350              150المجموع المطلوب للتمويل

            290             -             -             -                40              150              100تقدير الرسملة بحسب المعايير المحاسبية الدولية

           (244)             (58)             (58)             (58)               (50)               (20)               -االهتالك/االستهالك في المستقبل )5 سنوات تدريجية ابتداء من 2015(

2.  تنفيذ إدارة وثائق المؤسسة

         2,068             -             -             -              194              874           1,000المجموع المطلوب للتمويل

            608             -             -             -                94              194              320تقدير الرسملة بحسب المعايير المحاسبية الدولية

           (365)           (122)           (122)           (122)               -               -               -االهتالك/االستهالك )5 سنوات تدريجية ابتداء من 2017(

3.  تجديد الواجهات وتجهيزات التبريد/التدفئة في مبنى البراءات

         6,000             -             -             -           2,000           3,000           1,000المجموع المطلوب للتمويل

         6,000             -             -             -           2,000           3,000           1,000تقدير الرسملة بحسب المعايير المحاسبية الدولية

           (360)           (120)           (120)           (120)               -               -               -االهتالك/االستهالك ) االهتالك لمدة 50 سنة ابتداء من 2017(

4. تطبيق نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف )"GLN"( في مبنى أرباد بوكش ومبنى البراءات

            750             -             -             -               -              550              200المجموع المطلوب للتمويل

            750             -             -             -               -              550              200تقدير الرسملة بحسب المعايير المحاسبية الدولية

           (100)             (25)             (25)             (25)               (25)               -               -االهتالك/االستهالك ) االهتالك لمدة 30 سنة ابتداء من 2016(

5. مبنى أرباد بوكش - المرحلة األولى لترميم الطابق السفلي )تغيير حجم مركز البيانات وتجديد المطبعة(

            960             -             -             -               -              500              460المجموع المطلوب للتمويل

            960             -             -             -               -              500              460تقدير الرسملة بحسب المعايير المحاسبية الدولية

             (77)             (19)             (19)             (19)               (19)               -               -االهتالك/االستهالك ) االهتالك لمدة 50 سنة في المتوسط ابتداء من 2016(

6. مبنى أرباد بوكش – استبدال بعض النوافذ

            300             -             -             -               -               -              300المجموع المطلوب للتمويل

            300             -             -             -               -               -              300تقدير الرسملة بحسب المعايير المحاسبية الدولية

             (30)               (6)               (6)               (6)                 (6)                 (6)               -االهتالك/االستهالك ) االهتالك لمدة 50 سنة ابتداء من 2016(

7.  تدابير السالمة والحماية من الحريق

            400             -             -            100              100              100              100المجموع المطلوب للتمويل

            400             -             -            100              100              100              100تقدير الرسملة بحسب المعايير المحاسبية الدولية

             (28)               (8)               (8)               (6)                 (4)                 (2)               -االهتالك/االستهالك ) االهتالك لمدة 50 سنة ابتداء من 2015(

المشروعات الممولة من األموال االحتياطية 

)بآالف الفرنكات السويسرية(
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للك مرشوع من املرشوعات الس بعة املوىص بمتويلها لفوائد املتوقع حتقيقها ابلنس بة /ا وفوراتمعلومات عن ال ابء.
 من الأموال الاحتياطية

 تعزيز الأمن: جتفري البياانت وا دارة املس تخدمني مرشوع: .0

 املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام 

 

 

 

 

 

 

 املرتقبةالفوائد 
 الفوائدجدول حتليل 

 الفائدة الفئة

بقاء عىل التجفري حتت املراقبة س يت  اياجلانب امل يح املرشوع مرونة أأكرب يف اختيار مقدمني للخدمة أأكرث كفاء من حيث التلكفة عرب اال 
دارة عدد كبري من  الشديدة للويبو، وس ميكن مقديم اخلدمة يف ذات الوقت من أأداء هممة ادلمع. وس ميكن أأيضا الويبو من ا 

 دمني عىل الصعيد العاملي دون زايدة يف موظفي ادلمع.حساابت املس تخ

اتحة خدمات يقوم هبا  س تخدمونمل ا دارة اس تخدام حقوق النفاذ وجتفري البياانت من رضا الزابئن وأأمن أأنظمة التسجيل عرب ا  سزتيد ا 
عادة حتديد لكمة الرس، ويف نفس الوقت حامية املعلومات الرسية بنفسه يف وقت أأقرص مثل ملس تخدم ا املعلومات التجارية ا 

 احلساسة.

 ميكن تنفيذ معليات أأكرث كفاءة ال دارة املس تخدمني وأأفضل املامرسات يف جمال أأمن املعلومات. العمليات

دارة التكنولوجيات املتطورة وأأفضل املامرسات التعمل والابتاكر ويف نفس الوقت تقدمي خدمات أأفضل  ،ستتاح للموظفني فرصة تعمل وا 
 دون زايدة املوارد البرشية.لمس تخدمني ل  وأأكرث فعالية

  

 

201420152016201720182019البنود

        135130130295. الترخيص وصيانة الترخيص

        26515040255. جهاز التجفير والمعدات

          330201060. المشورة

          420502090. إدارة المشروع

        700         -         -         -        200        350        150مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجها في الميزانية 

العادية لكل فترة ثنائية
250        450        410        360        1,470     

المجموع

بآالف الفرنكات السويسرية

تكاليف الميزانية
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دارة واثئق املؤسسةتنفيذ  مرشوع: .3  ا 

 املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام

 

 املرتقبة الفوائد
 الفوائدجدول حتليل 

 الفائدة الفئة

ىل درجة أأقل من التكرار  املاياجلانب   والتخزين اال لكرتوين.مس تودع واحد مشرتك للواثئق، مما يؤدي ا 

 حتسني الانتاجية، وقضاء املوظفني لوقت أأقل )تلكفة أأقل( يف البحث عن املعلومات الواردة يف الواثئق. 

ىل التخزين الوريق   ىل ماكن أأصغر للتخزين املادي )خزاانت امللفات/الغرف( لتخزين الواثئق الورقية وتقليص احلاجة ا  الاحتياج ا 
 املادية بني الأمكنة. واملناوةليف املوقع 

ختطيط املهامت بشلك أأفضل، وتقامس تقارير املهامت واحلصول عىل قمية أأكرب من املهامت، ومن مثة املساعدة عىل احرتام توصيات  
 اال دارية. والرقابة ادلاخيل التدقيق شعبة

أأكرث مرونة وكفاءة )مما يسمح ابس تخراج املعلومات طريقة بملس تخدم اتقدمي اخلدمات اال دارية اليت تنطوي عىل تعامل مبارش مع  ملس تخدمونا
 بدال من الاعامتد دامئا عىل الويبو للقيام بذكل(.

ىل املعلومات احملدثة، وتشجيع الشفافية وتعزيز مبدأأ "العمل املوظفون  واحدة". يدا   متكني املوظفني من التعاون/تقامس الواثئق، والنفاذ ا 

نة  العمليات جراءات معل حمس ّ  وموحدة مع فرص أأفضل يف جمال الأمتتة.ا 

ىل املعلومات، وتعزيز التعمل ووضع أأساس ال دارة املعارف. التعمل والابتاكر  نفاذ أأسهل ا 

اتحة  اجلانب التقين ىل الواثئق خارج نظام املعامالت، واملساعدة عىل تفعيل التحسينات املقدمة يف حيث ميكن ، أأنظمة أأكرث مرونةا  النفاذ ا 
طار   برانمج التخطيط للموارد املؤسس ية.ا 

ىل الواثئق لضامن اس مترارية العمل/تقامس املعلومات حىت يف حاةل وجود الفرد بعيدا   ماكنية النفاذ عرب أأهجزة نقاةل/عن بعد ا  اتحة ا  ا 
 عن املكتب.

وفقا لس ياسة  ماكن املعدات وختزين اال مداداتمن حيث السالمة والأمن )أأي املسامهة يف أأن يكون مس توى الامتثال،  الامتثال
، يف املباين القدمية مثل مس توى الامتثال املعمول به يف املبىن اجلديد. واملسامهة يف رفع درجة الامتثال فارغة(المرات امل

 .كنتونعىل مس توى ال السويرسية و عىل مس توى ادلوةل للمتطلبات 

 للويبو.املساعدة عىل تقليص اس تخدام الورق، مما يسمح بتحسني البصمة الكربونية  اجلانب البييئ
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 جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات املرشوع: .2

 املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام

 

 املرتقبةالفوائد 

 الفوائدجدول حتليل 

 الفائدة الفئة

ىل تدفئة أأو تقليص تلكفة الطاقة الالزمة لالحتفاظ مبس توايت حرارة مناس بة يف  املاياجلانب  املباين اليت فهيا ماكتب كبرية دون احلاجة ا 
 تربيد املبىن أأزيد من الالزم رهنا بظروف الطقس اليومية )مل يُقّدر بعد املبلغ اخملفّض من التلكفة(.

بىن لكه تقليص وقت املوظفني و/أأو تلكفة الوقت اذلي تس تغرقه رشاكت الصيانة اخلارجية ال جراء تدخالت تقنية مؤقتة يف امل  
 رهنا بظروف الطقس اليومية )مل يُقّدر بعد املبلغ اخملفّض من التلكفة(.

عادة بدء فرتة صالحية الواهجات )   عاما( 21عاما( واملعدات ) 01زايدة قمية أأصول عنارص البناء املعنية اب 

جراء جتديد اكمل للبنية التحتية التقنية بطريقة خمططة عىل حنو   مناسب عوضا عن الاضطرار ال جراء ذكل تاليف التاكليف اب 
 بسبب الأعطال وعدم توافر قطع الغيار ملعدات التدفئة والتربيد الراهنة )مل يُقّدر بعد املبلغ اخملفّض من التلكفة(.

 حتسني بيئة العمل وزايدة وسائل الراحة فهيا املوظفون

 الأعطال التقنية.ال رضورة لوقف سري العمل بسبب التدخالت املؤقتة ال صالح  

ىل الصيانة التقنية املعيارية الوقائية وادلورية. العمليات  التحول من الصيانة التقنية التصحيحية والتدخالت املؤقتة ا 

هبا( مواءمة مس توى أأداء معدات التربيد والتدفئة مع معايري البناء احلديثة )تؤدي وظيفهتا ابلاكمل وموثوقة وميكن التنبؤ  اجلانب التقين
 ابستبدال املعدات احلالية غري الفعاةل والبالية.

صالح عدد من العنارص الهيلكية املعيبة.   مواءمة مس توى الأداء التقين احلراري للواهجات مع معايري البناء احلديثة عن طريق ا 

نتاج  اجلانب البييئ مس توايت حرارة عالية أأو منخفضة للغاية لتعويض تقليص اال هدار النامج عن اس هتالك الطاقة )الالزم يف الوقت الراهن ال 
 املعدات غري الفعاةل وغري املوثوقة(.

  

201420152016201720182019البنود

1. تكاليف متصلة بالبناء

569'1903'9291'4501تكاليف متصلة بالبناء

2. األتعاب

216241124المسؤول عن المشروع

150450300900مهندسون تحت والية الويبو

3. الموارد الخارجية والداخلية

144144144432الموارد الخارجية اإلضافية بنسبة %100

145145145435مبالغ سد العجز الداخلي بنسبة %100

4. الرسوم )التصاريح / الضرائب / الوثائق(

206040120الرسوم

570210140420. تكاليف متنوعة وطارئة

000'6---000'0002'0003'1مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف التشغيلية / المتكررة الواجب إدراجها في 

الميزانية العادية لكل فترة ثنائية

المجموع

تكاليف الميزانية

بآالف الفرنكات السويسرية
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 تيف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءا GLNتطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف  املرشوع: .4

 املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام

 الفوائد املرتقبة

 جدول حتليل الفوائد

 الفائدة الفئة

تقليص تاكليف صيانة املعدات التقنية ابالعامتد عىل املؤن اخلارجية من املياه الباردة عوضا عن تربيد املياه داخليا من خالل  اجلانب املاي
 )مل يُقّدر بعد املبلغ اخملفّض من التلكفة(.مكينات التربيد التقليدية 

 أأنظمة تربيد خمتلفة حبسب معر لك مبىن )مل يُقّدر بعد املبلغ اخملفّض من التلكفة(.تاليف التاكليف املتأأصةل نتيجة تشغيل  

بروتوكول مبسط للصيانة التقنية ملعدات التربيد يف لك مبىن من املبنيني )أأرابد بوكش ومبىن الرباءات( املعنيني بتنفيذ هذا  العمليات
 املرشوع.

لتربيد يف مجيع مباين اجملّمع يؤدي وظائفه ابس تخدام نوع واحد من الأنظمة )أأربعة بروتوكول صيانة تقنية مبسط معوما ملعدات ا 
 (.3102مباين مشموةل ابلفعل يف هناية عام 

 فرصة وجدوى حتديث املعدات اليت تعد يف حاةل حرجة )أأي نظام التربيد( يف املباين القدمية. اجلانب التقين

 املباين وفقا لنظام واحد وبس يط يعمتد بقدر أأقل عىل املكينات التقليدية.فرصة تشغيل معدات تربيد يف مجيع  

 معدات أأكرث احرتاما للبيئة تعمل مبصدر متجدد للطاقة )مياه البحرية( مقارنة مبكينات التربيد التقليدية )اليت تعمل ابلكهرابء( اجلانب البييئ

جياد حل الس هتالك الطاقة مبا حيرتم البيئة عن طريق موّرد الطاقة للاكنتون.   املشاركة مع البدل املضيف يف ا 

 

  

201420152016201720182019البنود

-       

       -1. تكاليف متصلة بالبناء

       156429585تكاليف متصلة بالبناء

2. األتعاب

       3083113مهندسون تحت والية الويبو

        3143953. تكاليف متنوعة وطارئة

       750       -       -       -       550       200مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجها في الميزانية 

العادية لكل فترة ثنائية

بآالف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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 )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة( الطابق السفيلاملرحةل الأوىل من جتديد  –مبىن أأرابد بوكش  املرشوع: .0

 لك عام املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف

 الفوائد املرتقبة
 جدول حتليل الفوائد

 الفائدة الفئة

ختفيض تلكفة اس هتالك الطاقة الالزمة للمرافق واملعدات املتشاهبة يف احلجم والبنية التحتية التقنية مبا يامتىش مع الأغراض  اجلانب املاي
 العملية احملدثة )مل يُقّدر بعد املبلغ اخملفّض من التلكفة(.

عادة   بدء قمية الأصول يف معدات البنية التحتية التقنية املعنية ببدء فرتة صالحية متوقعة جديدة لها. ا 

جراء حتديث اكمل للبنية التحتية التقنية بطريقة خمططة عىل النحو املناسب عوضا عن الاضطرار ال جراء   تاليف التاكليف اب 
 21لأن املعدات احلالية ختطت فرتة صالحيهتا املتوقعة ومدهتا  ذكل بسبب الأعطال الكربى اليت قد حتدث يف أأي وقت نظرا

 عاما خبمسة أأعوام )مل يُقّدر بعد املبلغ اخملفّض من التلكفة(.

 حتسني بيئة العمل وزايدة وسائل الراحة للموظفني يف الأماكن املعنية. املوظفون

دماج الأماكن املعنية يف الصيانة التقنية املعيارية  العمليات  الوقائية وادلورية نفسها املطبقة يف سائر أأجزاء الطابق.ا 

 تزويد سائر وحدات املنظمة ببيئة معل تسمح لها بتوحيد وتبس يط معلها يف خدمة مرافق املؤمترات والاجامتعات الواسعة. 

 فرصة ملواءمة البنية التحتية واملعدات التقنية مع احللول التكنولوجية اجلديدة. اجلانب التقين

 فرصة لتحجمي الأماكن وختصيصها وضامن صيانهتا التقنية يف منطقة حمددة اسرتاتيجيا، مبا يامتىش مع الأغراض العملية احملدثة. 

 مواءمة مس توى السالمة والأمن يف الأماكن املعنية مع معايري العمل املطبقة يف الأماكن املشاهبة يف املباين الأخرى. الامتثال

 تقليص اال هدار يف اس هتالك الطاقة بسبب تشغيل معدات ابلية. اجلانب البييئ
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 استبدال بعض النوافذ –مبىن أأرابد بوكش  مرشوع: .6

 املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام

 

 الفوائد املرتقبة

 جدول حتليل الفوائد

 الفائدة الفئة

لتدفئة املاكتب اخلاصة الواقعة يف املبىن املعين يف فصل الش تاء، وتربيدها يف فصل الصيف اخنفاض تاكليف الطاقة الالزمة  اجلانب املاي
 )القمية املقدرة لالخنفاض يف التاكليف غري متوافرة بعد(.

اخنفاض الوقت املكّرس من قبل املوظفني و/أأو اخنفاض تاكليف الوقت املكّرس من قبل رشكة صيانة خارجية لتدخالت  
مجموعة املاكتب الواقعة عىل حافة املبىن اليت تمتزّي بشلك خاص، وذكل حسب الظروف املناخية اليومية )القمية حمّددة ختّص 

 املقدرة لالخنفاض يف التاكليف غري متوافرة بعد(.

 بيئة معل أأفضل وأأرحي. املوظفون

 ال ختّص سوى تكل املاكتب يف املبىن. تبس يط بروتوكول الصيانة التقنية ابحلّد من رضورة اختاذ تدابري معّينة العمليات

التخفيف من الضغط الواقع عىل نظام التربيد والتدفئة لتعويض النقائص النامجة عن النوافذ احلالية وتلبية احتياجات عدد قليل  اجلانب التقين
 من املاكتب يف املبىن املعين.

 أأو التربيد حسب الظروف املناخية(.الطاقة )الالزمة حاليا للتدفئة تبديد اخنفاض  اجلانب البييئ

 

  



9 

 

 تدابري السالمة وامحلاية من احلريق مرشوع: .7

 املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام

 
 الفوائد املرتقبة

 جدول حتليل الفوائد
 الفائدة الفئة

ماكنية اخنفاض تاكليف الأرضار اليت اجلانب املاي تلحق ابملباين و/أأو الأصول ادلاخلية وذكل بفضل اخنفاض  فائدة حممتةل غري مبارشة: ا 
 نس بة انتشار احلوادث احملمتةل )مثل احلريق وادلخان(.

ماكنية اخنفاض تاكليف اال صالح والاستبدال والتنظيف.   فائدة حممتةل غري مبارشة: ا 

ماكنية اخنفاض تاكليف الوقت املكّرس من قبل   جالء فائدة حممتةل غري مبارشة: ا  املوظفني واذلي س يكون "ضائعا" يف حاةل ا 
 مبىن واحد أأو أأكرث.

ىل أ خر، حُيمتل أأيضا أأن تنخفض أأقساط   فائدة حممتةل غري مبارشة: نتيجة الخنفاض خماطر انتشار احلريق أأو ادلخان من موقع ا 
 التأأمني عىل "املباين/السلع".

 ملودعة مضن أأنظمة التسجيل.حامية معّززة للبياانت املتعلقة ابلطلبات ا ملس تخدمونا

 هتيئة بيئة معل أأكرث سالمة. املوظفون

يف حال وقوع حادث )مثل حريق أأو دخان(، توافر املزيد من السالمة والرعاية للموظفني والأشخاص ال خرين )املندوبون  
 عملون يف املباين.والزائرون، فضال عن عامل اجلهات املتعاقدة ومقديم اخلدمات املوجودين يف املوقع( اذلين ي

جراءات اال جالء وتنس يق أأنشطة الاس تجابة  العمليات جراءات تقنية فعاةل وبنية حتتية حديثة لتدعمي ا  يف حال وقوع حادث، توافر ا 
 حلاالت الطوارئ.

 تنفيذ تدابري )هيلكية( تقنية اقتصادية وبس يطة نسبيا. اجلانب التقين

 خمتلف املباين.للتجهزيات الهامة يف املادي عزل الاية و امحلحتسني  

فامي خيص ضامن السالمة وامحلاية من احلريق للعاملني واملرافق، رفع مس توى امتثال املباين القدمية من حيث التقس مي املادي  الامتثال
رات )جتزئة املباين( ليتناسب مع مس توايت الامتثال املعمول هبا فامي خيص املبىن اجلديد واجلاري تنفيذها حاليا عىل قاعة املؤمت

 اجلديدة )اليت ال تزال قيد البناء(.

 بذل العناية الواجبة من جانب املنظمة. 

ّما عن كنتون   الامتثال للرشوط القانونية )مبا يف ذكل اللواحئ املدنية( املنصوص علهيا يف خمتلف الأنظمة الأساس ية الصادرة ا 
 جنيف أأو الاحتاد السويرسي.

املعلومات/العمليات احلّساسة وبلوغ املس توى الأمثل فامي خيص قدرة املنظمة عىل التعايف برسعة من حوادث من هذا حامية  اجلانب املؤسيس
 القبيل.
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ىل عام  3112جدول موجز يعرض تطور أأموال الويبو الاحتياطية من عام  جمي.  3103ا 
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