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  الرئيسية الرأمسالية اخلطة

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

. وحتدد هذه 1احتياطيات املنظمةعىل سـياسة اسـتخدام  2010وافقت امجلعيات يف اج4عها ا2ي عقد يف سبمترب  .1
ينبغي ٔان تتعلق مقرتحات السـياسة املبادئ اليت يستند ٕالهيا ٔاي اقرتاح السـتخدام احتياطيات املنظمة وتنص عىل ٔانه "

سرتاتيجية يف ٕاطار ل نفقات التجهزيات واملبادرات hاسـتخدام hحتياطيات �لنفقات غري العادية وغري املتكررة، مث
h ورية اليت ترتبط بأداء املنظمة سرتاتيجية املتفق علهيا، وليس �ٔالنشطةأالهدافuا." 

ٕاطار الويبو بشأن ، يف 2011نظرت جلنة الربyمج واملزيانية، ٔاثناء اج4عها الثامن عرش ا2ي عقد يف سبمترب و  .2
وhست�رات الرأساملية بأهنا "رشاء . ويف هذا السـياق، ورد تعريف النفقات 2وأحاطت به علام التخطيط لرٔاس املال وٕادارته

ٔاصول �بتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات �مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أال�زة أو السـيارات أو 
بو من املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الوي 

 تنفيذ براجمها (الهدف hسرتاتيجي التاسع) عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة".

 املباينوقد اكن من الرضوري ملسأ� hست�ر الرٔاساميل متوسط ٕاىل طويل أالجل يف ٕاجراء معليات �مة لتجديد  .3
سـ¤ أالمم املتحدة يف  ت أالمم املتحدة، والوحميطها وتطويرها أن تكون خالل أالعوام أالخرية موضع نظر عدد من واكال

ومن مث ٔاصبحت مسأ� ذات ، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة العمل اuولية. نيويورك، ومكتب أالمم املتحدة يف جنيف
 .ٔاكرث فأكرثاد ٔامهية عىل مسـتوى أالمم املتحدة نظرا ٕاىل ٔان حاجة املباين والتجهزيات وأالنظمة املتقادمة ٕاىل hه4م هبا تزد

                                                
 السـياسة املتبعة يف جمال hحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال hحتياطية. – .A/48/9 Revير® الرجوع ٕاىل الوثيقة   1
 ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرأس املال وٕادارته. – WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل الوثيقة   2
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و�ٕالضافة ٕاىل ذÂ، فٕان مبادرات جتديد املباين وتطويرها ميكن ٔان تتيح الفرصة لتقليص أالثر البييئ ٔالنشطة أالمم  .4
وهو مبادرة جيري  –" ا2ي تبنته أالمم املتحدة وسائر واكالهتا ختضري أالزرقاملتحدة، وتسامه بذÂ يف حتقيق هدف "

وبرyمج أالمم  اللجنة إالدارية الرفيعة املسـتوى، مع املشاركة املسـمترة من ساء التنفيذينيجملس الرؤتنفيذها حتت رعاية 
 املتحدة للبيئة.

ويف حني ٔاوحضت الو�ئق املشار ٕالهيا أعاله كيف يمت متويل النفقات الرٔاساملية من قبل املنظمة والطريقة اليت يمت وفقا  .5
و، فٕاهنا مل توحض جحم هذه املرشوعات املتوقعة ٔاو طبيعهتا ٔاو الكيفية اليت ميكن لها تنفيذ مرشوعات النفقات الرٔاساملية للويب

 .واستبايقهبا ٕادارهتا وتنفيذها عىل حنو اسرتاتيجي ومتاكمل 

ويف سـياق سعي أالمانة املتواصل ٕاىل زÜدة حتسني ٕادارة املالية وآليات رقابهتا، وhسـتفادة من نتاجئ مبادرات تعزيز  .6
ٕادارة املوارد املالية اليت مت ٕاطالقها يف ٕاطار برyمج التقومي hسرتاتيجي، مت وضع التصور أالول خلطة رٔاساملية رئيسـية 

á ومسـتدامة  â2019ٕاىل  2014، وهو تصور يغطي الفرتات الثنائية الثالث التالية، من ةبني يدي املنظممفص. 

ملدة ست سـنوات تغطي احتياجات املنظمة من النفقات  مسـمترةوتوفر اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية أالساس خلطة  .7
، وحتدد أالولوÜت والسالمة �ٔالمن، واملباين، واملرشوعات املتصá الرٔاساملية ف¤ يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
. العاديةاملزيانية  عىلللمرشوع  املتكررةوتأثري التاكليف  غري املتكررةؤايضا تقديرات املوارد للك من تاكليف hست�رات 

 وسوف ختضع اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية للمراجعة والتحديث �نتظام، ضامy لبقاهئا مناسـبة ودقيقة æٔداة للتخطيط. ويتحمل
 مسؤولية مراجعة اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية وحتديهثا �نتظام. مساعد املدير العام لٕالدارة والتسـيري

صاحلة ٔالداء الغرض ) القيام �ست�رات رأساملية لضامن ٔان تبقى الويبو 1وللخطة الرٔاساملية الرئيسـية ثالثة ٔاغراض: ( .8
اñاطر املتعلقة �لبيئة ٔاو أالمن ٔاو الصحة التخلص من و ) 3التفاعلية والطارئة؛ (صالحات تقليص احلاجة ٕاىل االٕ و ) 2؛ (مهنا

 ، ٔاو احلد من وطأهتا.ٔاو السالمة

  

 43,2توحض اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية بصفة عامة تقديرات ملوارد مرشوعات النفقات الرٔاساملية يبلغ مجموعها حوايل و  .9
سـتة املقبá، وتوحض تقديرات النفقات يف لك عام. وقد روعي أيضا يف ٕاعداد مليون فرنك سويرسي عىل مدار أالعوام ال 

، املتكررةتنفيذ املرشوع عىل التاكليف  بتأثرياخلطة الرٔاساملية الرئيسـية التأكد من ٔان تويل لك املرشوعات hه4م الاكيف 
 ه.. وقد مت تضمني هذه التاكليف أيضا ٔاعالاملزيانية التشغيلية للمنظمةٔاي عىل 

كام يالَحظ يف جدول امللخص أعاله، مت تصنيف املرشوعات حتت فئات "مرشوعات متصá بتكنولوجيا املعلومات  .10
واالتصاالت" و"مرشوعات متصá �ملباين" و"مرشوعات متصá �لسالمة/أالمن". وتسـتأثر املرشوعات املتصá �ملباين 

مليون  35,9رٔاساملية يف الفرتات الثنائية الثالث املقبá، حيث يبلغ مجموعها �لقسم االٔكرب من ٕاجاميل املبلغ املتوقع للنفقات ال
 وتدخالمراجعة تتطلب والتثبيتات من hحتياجات املتوقعة. وال شك ٔان صيانة املباين  �ملائة 83فرنك سويرسي، ومتثل 

. ٕاال أن هناك حاجة لبعض hست�رات مبرور الوقت العاديةمن املزيانية  يةنفقات التشغيل ال يندرج خارج منتظمني، وهو ما 

المجموع201420152016201720182019

5,397            -            -        705     2,029     1,514    1,150مشروعات متصلة بتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت

35,910            -            -    12,600    14,700     6,650    1,960مشروعات متصلة بالمباني

1,907            -        100        332     1,274        100       100مشروعات متصلة بالس*مة/ا)من

43,214            -       100  13,637  18,003    8,264   3,210المجموع
76948251,5101,4701,3975,372تأثير التكاليف المتكررة على الميزانية العادية

ملخص عام لمتطلبات الخطة الرأسمالية الرئيسية المقدمة 2019-2014
المبلغ بآ�ف الفرنكات السويسرية
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وأالعامل أالخرى  التجديدات املهمةاخلطة الرٔاساملية الرئيسـية بعض  وتتوقعٔايضا، من ٔاجل معاجلة اسـتخدام املباين وتقاد�ا. 
 الالزمة يف مباين الويبو.

، مت معقو� برسعة ب المتويل وhلزتام بهطلويف سبيل ٕادارة تنفيذ املرشوعات يف الوقت املناسب، وللتأكد ٔايضا من  .11
للتنفيذ واحلاجة ٕاىل المتويل. وقد مت  اسـتعدادهاحتديد ٔاولوية للك املرشوعات، وسـيكون لهذه أالولوية اعتبار كبري يف تقدير 

 حتديد ٔاولوÜت املرشوعات وفقا للفئات التالية:

ة ٕاىل التنفيذ الفوري، ٕاما نظرا ٕاىل ٔامهيهتا تتسم املرشوعات يف هذه الفئة حباجهتا امللح االٔولوية ألف:االٔولوية ألف:االٔولوية ألف:االٔولوية ألف:  )أ  (
hسرتاتيجية �لنسـبة للمنظمة، ٔاو نتيجة uرجة اخلطورة العالية اليت قد متثلها يف معليات الصيانة ٔاو أالمن ٔاو الصحة 

  ٔاو سالمة املوظفني واملمتلاكت.

ذ، ٔالهنا قد تتناول مسائل الكفاءة تتسم املرشوعات يف هذه الفئة بأن لها أمهية نسبية يف التنفي االٔولوية �ء:االٔولوية �ء:االٔولوية �ء:االٔولوية �ء:  )ب (
الشواغل البيئية ٔاو تدر ماكسب تتعلق جبدوى التاكليف. وميثل عدم تنفيذها خماطرة متوسطة الشدة عىل أالمن   ٔاو

 ٔاو الصحة ٔاو السالمة. وقد تزيد التاكليف بسبب تأجيل أالعامل.

ميثل عدم تنفيذ مرشوعات هذه الفئة خماطرة منخفضة الشدة عىل أالمن ٔاو الصحة ٔاو السالمة.  االٔولوية جاالٔولوية جاالٔولوية جاالٔولوية جميميميمي::::  )ج (
  ويه قد متثل اسـتحداث التكنولوجيا اليت سزتيد من جدوى التاكليف يف أالجل الطويل.

قا ملا وافقت عىل ٔاساس ما جاء ٔاعاله، ووفقا للمبادئ وآلية املوافقة املزمع تطبيقها يف اسـتخدام hحتياطيات، طبو  .12
)، يُقرتح متويل مرشوعات الفئة 2010سبمترب  29ٕاىل  20عليه اuول أالعضاء يف سلسá اج4عاهتا الثامنة وأالربعني (من 
 ٔالف التالية من hحتياطيات املتاحة (فوق مسـتوى الهدف).
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القامئة الواردة ٔاعاله، ويشمل  يأيت يف مرفق هذه الوثيقة وصف مبزيد من التفصيل للك من املرشوعات اليت تشملهاو  .13
 لك وصف:

 وصف ٔالهداف املرشوع ونتاجئه املتوقعة؛ -

 مسامهة املرشوع يف حتقيق النتاجئ املتوقعة للمنظمة؛و  -

 عرض للموارد الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام؛و  -

  توضيح لالٓلية املقرتحة لرفع التقارير عن املرشوعات املعنية ٕاىل اuول أالعضاء.و  -

مليون فرنك سويرسي من مجموع اخلطة  11,2مجموع التاكليف املقدرة للمرشوعات املذكورة ٔاعاله حوايل يبلغ و  .14
مليون فرنك سويرسي، املقرتح متوي� من hحتياطيات املتاحة. ومن املتوقع أن تبلغ  43,2الرٔاساملية الرئيسـية البالغ 

يلزم متويلها من املزيانية العادية للمنظمة عىل مدى الفرتات مليون فرنك سويرسي ؤان  3,97التاكليف املتكررة إالضافية 
واليت جتمتع معها تاكليف متكررة يف نفس الثنائية،  2014/2015الثنائية الثالث املقبá. أما املرشوعات املزمع تنفيذها يف 

 .2014/2015فٕاهنا واردة �لفعل يف اقرتاحات الربyمج واملزيانية للثنائية 

ر أن مبلغا يصل ٕاىل 2012هناية  اعتبارا منو  .15 âمليون فرنك سويرسي سـيكون متاحا فوق مسـتوى الهدف،  20، يقد
املسـمترة املوافق علهيا من قبل. وليس من املتوقع أن يتقلص هذا املسـتوى عىل مدى  hحتياطيبعد متويل لك مرشوعات 

h وسوف يمت تقدمي التفاصيل املتعلقة �سـتخدام .áمج واملزيانية يف اج4عها الثنائية املقبyحتياطيات وتوفرها ٕاىل جلنة الرب
 .2013املزمع عقده يف سبمترب 

201420152016201720182019ا,ولويةالبنود

مجموع 
الخطة 

الرأسمالية 
الرئيسية

مجموع 
التكاليف 
المتكررة

مشروعات متصلة بتكنولوجيا المعلومات وا1تصا1ت

          700            -            -            -        200        350        150ألفتعزيز ا)من: تجفير البيانات وإدارة المستخدمين

               التكاليف المتكررة المقدرة سنويا، نتيجة �ستكمال ا�ستثمار 
المقترح

-           -           250       450       410       360       1,470       

       2,068            -            -            -        194        874     1,000ألفتنفيذ إدارة وثائق المؤسسة

               التكاليف المتكررة المقدرة سنويا، نتيجة �ستكمال ا�ستثمار 
المقترح

76         94         575       585       585       585       2,500       

2,768          -          -          -      394   1,224   1,150مجموع المشروعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات وا1تصا1ت
               التكاليف المتكررة المقدرة سنويا، نتيجة 1ســتكمال 

ا1ستثمار المقترح
76         94         825        1,035     995        945        3,970       

مشروعات متصلة بالمباني

ــد/التدفئة في مبنى البراءات        6,000            -            -            -     2,000     3,000     1,000ألفتجديد الواجھات وتجھيزات التبري

تطبيق نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف GLN في مبنى أرباد بوكش ومبنى 
          750            -            -            -            -        550        200ألفالبراءات

مبنى أرباد بوكش - المرحلة ا)ولى من تجديد القبو (تغيير حجم مركز البيانات 
وتجديد المطبعة)

          960            -            -            -            -        500        460ألف

          300            -            -            -            -            -        300ألفمبنى أرباد بوكش - استبدال بعض النوافذ

     8,010          -          -          -   2,000   4,050   1,960مجموع المشروعات المتصلة بالمباني

مشروعات متصلة بالسAمة/ا,من

          400            -            -        100        100        100        100ألفتدابير الس*مة والحماية من الحريق

        400          -          -      100      100      100      100مجموع المشروعات المتصلة بالسAمة/ا,من

    11,178          -          -      100   2,494   5,374   3,210مجموع التكاليف غير المتكررة لكل عام

       3,970        945        995     1,035        825         94         76مجموع التكاليف المتكررة لكل عام

الخطة الرأسمالية الرئيسية 2014-2019 - اقتراح التمويل ا,ولي

المبلغ بآ�ف الفرنكات السويسرية
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للخطة الرٔاساملية الرئيسـية ٔان تبقى لك املرشوعات اليت تشملها اخلطة حتت الفحص  املسـمترة املراجعةسـتضمن و  .16
عريف النفقات الرأساملية ؤاهليهتا للمتويل من اuقيق، مع ٕاجراء مراجعة دقيقة للمرشوعات اجلديدة للتأكد من امتثالها لت

أالموال hحتياطية. ورهنا بتوفر hحتياطيات، يُقرتح تقدمي مزيد من اقرتاحات متويل املرشوعات يف اخلطة الرأساملية 
 ٕاىل اuول أالعضاء للحصول عىل موافقهتا يف أالعوام املقبá.الرئيسـية 

 ٕاىل:ٕان جلنة الربyمج واملزيانية مدعوة  .17

التصديق عىل املبادئ اليت مت وفقا لها، وسيمت   "1"
يف اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية  وفقا لها، ٕادراج املرشوعات

  للمنظمة، كام هو موحض يف هذه الوثيقة؛

توصية مجعيات اuول أالعضاء يف الويبو و   "2"
�ملوافقة عىل متويل املرشوعات املقدمة يف مرفق هذه 

مليون فرنك  11,2يل مقدر قدره الوثيقة، مببلغ ٕاجام
  سويرسي، رشيطة توفر hحتياطيات لهذا الغرض.

  [ييل ذÂ املرفق]
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 املرفق
 

  املرفقاملرفقاملرفقاملرفق

  أالموال hحتياطيةاملقرتح متويلها من مرشوعات اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية 
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حامية البياyت أالساسـية، وٕا�حة خيارات لالسـتعانة �ملصادر اñتلفة تتسم  –خيدم هذا املرشوع ثالثة ٔاهداف أولية 
  سـتخدمني ٕادارة لكية.التاكليف فهيا بقدر أكرب من الفعالية، وٕادارة حقوق نفاذ امل 

ج االٓليات التقليدية ل فاع عن  وقد اتبعت الويبو �لفعل ُهنُجا متعددة أالوجه يف حامية املعلومات الرسية. وتشمل هذه الهن!
، واكتشاف حاالت hخرتاق ومنعها، ٕاخل. ٕاال ٔانه ردًا عىل والنظام أالمين ٕالدارة املعلومات وأالحداثاحلدود اخلارجية، 

يدات أالمنية اليت ال تفتأ تزداد تعقيدا، فقد ٔاصبحت أفضل ممارسات ٔامن املعلومات االٓن تؤكد ٔايضا عىل حامية الهتد
  مبارشًة. املصدر

و�ٕالضافة ٕاىل ذÂ، فٕان توفر خيارات لالسـتعانة �ملصادر اñتلفة تتسم التاكليف فهيا �لفعالية رضوري حاليا يف عامل ٕادارة 
تكنولوجيا املعلومات، ا2ي يتطلب وجود كفاءات متنوعة ورسيعة التغري من yحية، والمتتع �لقدرة عىل حشد قوة العمل 

تغرية من yحية أخرى. ومع ذÂ، فٕان زÜدة خيارات hسـتعانة �ملصادر اñتلفة جتلب ٔايضا برسعة لتلبية ٔاولوÜت العمل امل 
  .ٔامن املعلوماتدرجة اخلطر اليت يتعرض لها الزÜدة يف 

وميكن لتكنولوجيا جتفري بياyت املؤسسة ٔان تقدم حلوال فعا� ملوا�ة هذين التحديني. وتمكل هذه احللول غريها من تدابري 
املعلومات عن طريق جتفري مصدر البياyت. كام ٔاهنا تسمح مبزيد من املرونة يف اختيار مقديم اخلدمات ا2ين حيققون ٔامن 

  جدوى التاكليف �ٕالبقاء عىل التجفري حتت رقابة صارمة مع متكني مقديم اخلدمات من أداء �امت دمعهم.

ركز ٕادارة حقوق النفاذ تقليدÜ عىل وتلول جتفري بياyت املؤسسة. وتمكل إالدارة الفعا� حلقوق النفاذ أيضا hست�ر يف ح
أالنظمة. ٔاي ٔاهنا تعىن بتوضيح من uيه احلق يف النفاذ ٕاىل ماذا يف النظام. وميكن لهذه االٓلية ٔان تكون فعا� عندما يكون 

  عدد املسـتخدمني وتطبيقات الربجميات صغري نسبيا.

ار الويبو يف حتسني خدماهتا املقدمة عرب شـبكة إالنرتنت ٔان يزداد عدد املسـتخدمني ومع ذÂ، فٕانه من املتوقع مع اسـمتر 
�سـمترار يف أالعوام القادمة. وÂ2 فٕان هناك حاجة ٕاىل hست�ر يف احللول اليت توجه تركزي ٕادارة حقوق النفاذ حنو 

  ىل مسـتوى أالنظمة اñتلفة.املسـتخدمني. ٔاي اليت توحض ما يه حقوق النفاذ اليت يمتتع هبا املسـتخدم ع

ويف املسـتقبل، قد تصبح التكنولوجيا أكرث نضجا حبيث ميكن ٕادارة حقوق النفاذ بناء عىل أدوار املسـتخدمني داخل ٔانظمة 
معقدة، مثل التخطيط للموارد املؤسسـية، وف¤ بني هذه أالنظمة. ولكنه من الصعب يف الوقت احلارض ٔان يتنبأ ٔاحد مباكن 

  ر هذه التكنولوجيا. وÂ2 مل يمت تضمني هذا hح4ل كجزء من نطاق هذا املرشوع.وكيفية تطو 

        املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائية. . . . 2222

حصاب املصاحل اخلارجيني  1�سعا.   خدمات دمع فعا� وyجعة وذات جودة مو�ة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اuاخليني وأ

ياyت وٕادارة املسـتخدمني ٔان يعزز قدرة الويبو عىل موا�ة الهتديدات املزتايدة ٔالمن املعلومات، مع من شأن تنفيذ جتفري الب 
السامح �لنظر يف خيارات hسـتعانة �ملصادر اñتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا �لفعالية وبتحقيق إالدارة الشامá للعدد 

  املزتايد من حقوق نفاذ املسـتخدمني.
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   hحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب: توفر مبالغ يف 1املبدٔا 

نفقات التجهزيات واملبادرات ت غري العادية وغري املتكررة، مثل النفقا: hسـتخدام يف 24املبدٔا 
h سـتخدام يف ليس (و سرتاتيجيةhورية اليت ترتبط � أالنشطةuداءالٔ ا(  

 

: ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد ف¤ بني فرتتني ثنائيتني 3املبدٔا 
  ٔاو عرب فرتات ثنائية متعددة)

 

  

    

                                                
 ).A/48/9 Revم أالموال hحتياطية" (ير® الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال hحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدا  3
النفقات وhست�رات الرأساملية تعين رشاء ٔاصول �بتة، " –) WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرأس املال وٕادارته" (  4

لسـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات �مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين أو أال�زة ٔاو ا
 ."تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة

201420152016201720182019البنود

       135130130295. الترخيص وصيانة الترخيص

       26515040255. جھاز التجفير والمعدات

المشورة  .330201060          

          420502090. إدارة المشــروع

       700        -        -        -       200       350       150مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانيـة العاديـة 
لكل فترة ثنائية

250       450       410       360       1,470   

المجموع

بآ�ف الفرنكات السويسرية
تكاليف الميزانية
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ن هذا املسـتخدمني من العمل معا  مسـتودع مؤسيس مركزييمتثل املرشوع يف اسـتحداث  لتخزين الو�ئق. وسوف ميكِّ
اليت جتري  �لعمليات(التعاون) يف ٕانشاء الو�ئق، والبحث عن املعلومات والنفاذ ٕالهيا بسهو� ٔاكرب، وسيسمح بربط الو�ئق 

  .املؤسسـية التخطيط للموارد نظاميف 

 حافظةكجزء من ونظام ٕادارة الو�ئق إاللكرتونية التخطيط للموارد املؤسسـية نظام وافقت اuول أالعضاء عىل التاكمل بني و 
)، ومت اسـتخدام أالموال اñصصة يف احلصول عىل الرتاخيص WO/PBC/15/17(التخطيط للموارد املؤسسـية  نظام

á. وسـيجري العمل الالزم لتنفيذ للقيادة الالزمة، وٕانشاء بنية حتتية âمج، ومجع املتطلبات املفصyنظامبأمك� ودجمه مع  الرب 
شامل  برyمجكجزء من هذا املرشوع املقرتح لتنفيذ ٕادارة و�ئق املؤسسة، وهو ما سـينتج عنه التخطيط للموارد املؤسسـية 

  .2016عىل مسـتوى املؤسسة ٕالدارة احملتوى يبدٔا تنفيذه قبل هناية 

. والربyمجمسـتدامة مبوارد داخلية uمع املرشوعات  مسـتضافةوسوف يوفر تنفيذ ٕادارة و�ئق املؤسسة يف العام أالول بيئة 
، وهو ما سـمينح املنظمة قدرة ٔاكرب عىل النظام املعمول به حالياوسيشمل هذا اسـتحداث تكنولوجيا ٕادارة احملتوى ودجمها مع 

. ويف الوقت بنظام تسجيل اuخول وتسجيل اخلروجوالعمل  مراقبة النسخ اñتلفةنية التعاون يف جمال الو�ئق، مع ٕاماك
سيبدٔا تنفيذه بدمج احملتوى املوجود واملتاح �لفعل يف التخطيط للموارد املؤسسـية  نظامنفسه، فٕان دمج هذا النظام مع 

ومتكني املسـتخدمني من البحث فيه والنفاذ ٕاليه من خالل ٕادارة و�ئق املؤسسة. وجيري  ومعليات الرشاءاملالية  املعامالت
وٕادارة و�ئق املؤسسة، التخطيط للموارد املؤسسـية  وحداتعىل مسـتوى مجموعة من التاكمل  ا6دياالٓن حبث املسـتوى 

التنفيذ، وسوف يسرتشد هنج  ، رشيكOracleمبساعدة ٔاورالك التخطيط للموارد املؤسسـية  حافظةوذÂ من خالل 
، فٕان دجمه مع موضوعا قيد التشغيل PeopleSoftبنتيجة هذا العمل. وملا اكن برyمج املوارد البرشية  التاكمل يف املسـتقبل

ٔايضا، حبيث يبدٔا العمل مبفهوم امللف إاللكرتوين للك موظف وتبدٔا معلية النقل من  مبنيإادارة و�ئق املؤسسة سـيكون 
  جيل ا2ي يعمتد عىل الورق ٕاىل نظام تسجيل ٕالكرتوين.نظام التس 

، يف مسارها والواردةوخالل العام الثاين، ميكن أن يمت اسـتحداث ٕاماكنيات تدفق العمل ليك ميكن وضع الو�ئق، اuاخلية 
والتصديق علهيا وٕادرا�ا مضن احملفوظات بطرائق ٕالكرتونية. كام ٔان التاكمل بني ٕادارة و�ئق املؤسسة ونظام الربيد إاللكرتوين 

سـيكون قد مت، وذÂ ٕال�حة ٕاماكنيات وضع رسائل الربيد إاللكرتوين يف ملفات وٕادرا�ا مضن احملفوظات، مبا يساعد عىل 
، ستسـمتر معلية PeopleSoftقى حاليا عىل نظام الربيد إاللكرتوين. ومع منو برyمج املوارد البرشية ختفيف العبء املل

برyمج ٕادارة ٔاداء . و�ٕالضافة ٕاىل ذÂ، فٕان التاكمل مع ملفات املوظفنيالتاكمل مع ٕادارة و�ئق املؤسسة، بناء عىل مفهوم 
خالل العام الثاين، وهو ما سـيتيح النفاذ ٕاىل معلومات الربامج  بداخل نظام التخطيط للموارد املؤسسـية سيمت املؤسسة

  واملزيانية من خالل ٕادارة و�ئق املؤسسة.

، مع اك4ل تنفيذ املوارد البرشية، وهو ما PeopleSoftويف العام الثالث، سـيكمتل hندماج يف برyمج املوارد البرشية 
ٔاداة ٕادارة ن. و�ٕالضافة ٕاىل ذÂ، سيمت دمج ٕادارة و�ئق املؤسسة مع سـيجعل لك و�ئق املوارد البرشية متاحة بشلك آم

  ، ليك ميكن النفاذ ٕاىل و�ئق من قبيل الو�ئق املتصá �ٔالسفار.Metastormاملسـتخدمة يف الويبو،  أالعامل

املاكن الوحيد ا2ي ميكن ٔان يذهب ٕاليه  هومن خالل الهنج املرحيل اuقيق املوحض ٔاعاله، سـتصبح ٕادارة و�ئق املؤسسة هذ
  املسـتخدمون من ٔاجل النفاذ بشلك آمن ٕاىل الو�ئق.
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  سيمت إالبالغ عن مرشوع ٕادارة و�ئق املؤسسة من خالل التقارير املرحلية املرفوعة ٕاىل جلنة الربyمج واملزيانية وامجلعيات.

        ؟؟؟؟5هل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطي    ....5555

   : توفر مبالغ يف hحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب1املبدٔا 

سرتاتيجية بادرات hنفقات التجهزيات وامل النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل : hسـتخدام يف 26املبدٔا 
  )داءالٔ اuورية اليت ترتبط � أالنشطةhسـتخدام يف ليس (و 

 

: ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد ف¤ بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب 3املبدٔا 
  فرتات ثنائية متعددة)

 

                                                
 ).A/48/9 Revيف اسـتخدام أالموال hحتياطية" ( ير® الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال hحتياطيات واملبادئ املطبقة  5
النفقات وhست�رات الرأساملية تعين رشاء ٔاصول �بتة، " –) WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرأس املال وٕادارته" (  6

�زة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات �مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين أو االٔ 
 ."تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة

201420152016201720182019البنود
-      

      -1. ا1ستضافة
      470470940استضافة مركز ا)مم المتحدة الدولي للحساب اaلكتروني

      -2. الدعم المستمر
      210210100520مورد إضافي

      -3. تكاليف التنفيذ
      2209494408دمج نظام التخطيط للموارد المؤسسية

      4100100. استحداث تكنولوجيا إدارة المحتـوى

5. التوجيه اXلكتروني للوثائق الواردة والداخليـة والتكامـل 
مع المحفوظات والسجAت اXلكترونية

7070       

6. استخدام إدارة وثائق المؤسسة في تخـزين رسـائل 
البريد اXلكتروني في شكل ملفات وإيداعھا ضـمن 

المحفوظات
3030       

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

التكاليف المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانيـة العاديـة 
لكل فترة ثنائية

7694         575       585       585       585       2,500

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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        ةةةةhحتياطيhحتياطيhحتياطيhحتياطياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوي���� من أالموال  من أالموال  من أالموال  من أالموال مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية 

        جتديد الوا�ات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبجتديد الوا�ات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبجتديد الوا�ات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبجتديد الوا�ات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىنىنىنىن الرباءات الرباءات الرباءات الرباءات        مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....3333

        أهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاجئجئجئجئه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:    ....1111

الطوابق " hستبدال الاكمل لرتكيبات أالسقف الزائفة اخلاصة بنظام التربيد والتدفئة يف 1يريم املرشوع ٕاىل حتقيق هدفني: "
ٕاجراء معلية جتديد كربى للك وا�ات ذÂ املبىن. فقد ثبت خالل أالعوام أالخرية ٔان ٕاجراء و " 2" ؛العليا من مبىن الرباءات

يف حاالت العطب وارتفاع درجات احلرارة ٔاو اخنفاضها داخل املاكتب  –عىل نطاق ضيق  إالصالحات التفاعلية الصغرى
ٔاعوام تقريبا، ٔاصبح شيئا ال ميكن حتم� بعد االٓن.  10وهو ما اكن حيدث عىل مدى  –بشلك مفرط وال ميكن التحمك به 

ق ؤاصبح من غري املمكن رشاء القطع و�ٕالضافة ٕاىل ذÂ، فٕان بعض مكوyت الرتكيبات احلالية مل تعد متاحة يف السو 
التبديلية، وهو ما ميكن أن يؤدي يف أالجل القصري ٕاىل تعريض تركيبات التربيد والتدفئة باكملها يف املبىن ٕاىل خطر فقدان 

الزÜدة الصالحية للعمل. ٕان اسـهتالك الطاقة املهدرة اليت تسبهبا أالنظمة والرتكيبات املعيبة اسـهتالك كبري، وسوف يسـمتر يف 
، ويمت ٕاجراء تدقيق تقين للوا�ات خالل 2011عاما بعد عام. وقد مت ٕاجراء تدقيق تقين لتجهزيات التربيد والتدفئة يف 

  .2013النصف أالول من عام 

يف وتمتثل النتاجئ املتوقعة للتجديد يف وجود وا�ات وجتهزيات للتربيد والتدفئة صاحلة متاما للعمل وميكن hع4د علهيا، و
  اخنفاض كبري يف اسـهتالك الطاقة راجع ٕاىل القضاء عىل ٔاسـباب ٕاهدار الطاقة احلالية.

        املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائية    ....2222

حصاب النتيجة املتوقعة يه:  خدمات دمع فعا� وyجعة وذات جودة مو�ة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اuاخليني وأ
 .اخلارجيني املصاحل

        املوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام    ....3333

  

201420152016201720182019البنود
-        

        -1. تكاليف متصلة بالبناء

    450192911903,569تكاليف متصلة بالبناء

2. ا,تعاب
       216241124قائد المشروع

150450300مھندسون تحت و�ية الويبو

        -3. الموارد الخارجية والداخليـة

       144144144432مورد خارجي إضافي بنسبة %100

       145145145435موارد تعويضية داخلية بنسبة %100

        -4. الرسوم (الرخص / الضرائب / الوثائق)

       206040120الرسوم

       570210140420. تكاليف متنوعة وطارئة

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

التكاليف المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية العاديــة 
لكل فترة ثنائية

المجموع

بآ�ف الفرنكات السويسرية
تكاليف الميزانية
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        آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:    ....4444

ٕالبالغ جلنة الربyمج واملزيانية وامجلعيات بصورة مرحلية  2006سيمت رفع تقارير مرحلية عىل ٔاساس المنوذج املسـتخدم منذ 
  عن مرشوعات البناء الكربى أالخرية.

        ؟؟؟؟7قت معايري المتويل من hحتياطيقت معايري المتويل من hحتياطيقت معايري المتويل من hحتياطيقت معايري المتويل من hحتياطيهل حتقهل حتقهل حتقهل حتق    ....5555

   توفر مبالغ يف hحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب : 1املبدٔا 

واملبادرات نفقات التجهزيات النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل hسـتخدام يف  : 28املبدٔا 
h سـتخدام يف ليس (و سرتاتيجيةhورية اليت ترتبط � أالنشطةuداءالٔ ا(  

 

ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد ف¤ بني فرتتني ثنائيتني  : 3املبدٔا 
  ٔاو عرب فرتات ثنائية متعددة)

 

  

    

                                                
 ).A/48/9 Revدئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال hحتياطية" (ير® الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال hحتياطيات واملبا  7
النفقات وhست�رات الرأساملية تعين رشاء ٔاصول �بتة، " –) WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرأس املال وٕادارته" (  8

املباين أو أال�زة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات �مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل 
 ."تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة
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        ةةةةhحتياطيhحتياطيhحتياطيhحتياطياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوي���� من أالموال  من أالموال  من أالموال  من أالموال مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية 

        يف مبيف مبيف مبيف مبىنىنىنىن أر�د بو أر�د بو أر�د بو أر�د بوكشكشكشكش ومب ومب ومب ومبىنىنىنىن الرباءات الرباءات الرباءات الرباءات    GLNGLNGLNGLNتطبيق نظام التربيد مبياه تطبيق نظام التربيد مبياه تطبيق نظام التربيد مبياه تطبيق نظام التربيد مبياه حبحبحبحبرية جنيف رية جنيف رية جنيف رية جنيف         مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....4444

        ونتاونتاونتاونتاجئجئجئجئه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:أهداف املرشوع أهداف املرشوع أهداف املرشوع أهداف املرشوع     ....1111

هو نظام ٔانشئ منذ سـنوات قليá خلت، وتتوىل ٕادارته وتشغي� رشكة الطاقة احمللية  GLNنظام التربيد مبياه حبرية جنيف 
)، ويمت فيه حسب املاء البارد من ٔاعامق حبرية جنيف ونق� ٕاىل الضفة الشاملية ملدينة جنيف SIG(اخلدمات الصناعية جلنيف 

أالمم. وقد اكنت الويبو، منذ سـنوات قليá حميط ساحة نتاج طاقة التربيد 6موعة من املباين إالدارية يف ليك يسـتخدم يف إ 
لالحتفاظ �لطاقة الالزمة  SIGخلت، واحدة من أول الز�ئن من بني واكالت أالمم املتحدة اليت دخلت يف اتفاق مع رشكة 

، سـتكون املباين التالية الواقعة يف مجمع 2013إالنشاء). واعتبارا من هناية  للك مبانهيا (مبا فهيا تN اليت اكنت ال تزال حتت
)، ومبىن بودهناوزن 2011الويبو متصá اتصاال �ما بنظام التربيد مبياه حبرية جنيف: املبىن اجلديد (يسـتخدم فيه النظام منذ 

)، وقاعة املؤمترات اجلديدة (اليت دخلها 2013تصف أالول ومبىن بودهناوزن الثاين (وسيبدٔا اسـتخدام النظام فهيام حبلول من 
). ومل يتبق سوى مبنيني اثنني مل يمت ربطهام حىت االٓن بنظام 2013النظام ٔاثناء مرحá بناهئا وسيبدٔا اسـتخدامه حبلول هناية 

ع اخلطة الرٔاساملية ومبىن الرباءات، وهام موضوع هذا القسم من مرشو ABالتربيد مبياه حبرية جنيف، هام مبىن ٔار�د بوكش 
ز يف صيانة املباين ف¤ يتعلق 1الرئيسـية. وتمتثل أهداف املرشوع ونتاجئه املتوقعة يف " âمعز Pاسـتكامل نرش نظام تكنولو "

استباق احلاجة ٕاىل استبدال آالت و " 2بتجهزيات التربيد املسـتعمá �لفعل يف ٔاكرث من نصف احلجم املعين يف مجمع الويبو؛ "
التقليدية يف املبنيني املتبقيني �ملبادرة ٕاىل استبدالها قبل أن تتعطل التجهزيات (وهو ما حدث يف التجهزيات مببىن  التربيد

" 4خفض تلكفة صيانة التجهزيات مقارنة بتلكفة صيانة جتهزيات التربيد التقليدية؛ "و " 3)؛ "2011بودهناوزن الثاين عام 
  ات التقنية بأنظمة ٔاكرث حمافظة عىل البيئة.تطوير هذا النوع من املعدات والتجهزي و 

        املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائية    ....2222

حصاب النتيجة املتوقعة يه:  خدمات دمع فعا� وyجعة وذات جودة مو�ة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اuاخليني وأ
  .اخلارجيني املصاحل

        املرشوع يف لك عاماملرشوع يف لك عاماملرشوع يف لك عاماملرشوع يف لك عام    املوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذاملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذاملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذاملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ    ....3333

  

  

201420152016201720182019البنود
-      

      -1. تكاليف متصلة بالبناء
      156429585تكاليف متصلة بالبناء

2. ا,تعاب
      3083113مھندسون تحت و�ية الويبو

       3143953. تكاليف متنوعة وطارئة

      750      -      -      -      550      200مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانيـة العاديـة 
لكل فترة ثنائية

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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        آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:    ....4444

ٕالبالغ جلنة الربyمج واملزيانية وامجلعيات بصورة مرحلية  2006سيمت رفع تقارير مرحلية عىل ٔاساس المنوذج املسـتخدم منذ 
  عن مرشوعات البناء الكربى أالخرية.

        ؟؟؟؟9هل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطي    ....5555

   : توفر مبالغ يف hحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب1املبدٔا 

نفقات التجهزيات واملبادرات النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل : hسـتخدام يف 210 املبدأ 
h سـتخدام يف ليس (و سرتاتيجيةhورية اليت ترتبط � أالنشطةuداءالٔ ا(  

 

: ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد ف¤ بني فرتتني ثنائيتني 3املبدٔا 
  ٔاو عرب فرتات ثنائية متعددة)

 

  

    

                                                
 ).A/48/9 Revياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال hحتياطية" (ير® الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال hحت   9

النفقات وhست�رات الرٔاساملية تعين رشاء ٔاصول �بتة، " –) WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (  10
، من قبيل املباين أو أال�زة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات �مة لتجديد أالصول وتطويرها

 ."تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة



WO/PBC/20/5 
Annex 
10 
 

        ةةةةhحتياطيhحتياطيhحتياطيhحتياطياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوي���� من أالموال  من أالموال  من أالموال  من أالموال مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية 

        املرحá أالوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البياyت وجتديد املطبعة)املرحá أالوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البياyت وجتديد املطبعة)املرحá أالوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البياyت وجتديد املطبعة)املرحá أالوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البياyت وجتديد املطبعة)    ––––مبمبمبمبىنىنىنىن ٔار�د بو ٔار�د بو ٔار�د بو ٔار�د بوكشكشكشكش            مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....5555

        أهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاجئجئجئجئه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:    ....1111

حيتاج مركز البياyت احلايل املوجود يف قبو مبىن ٔار�د بوكش ٕاىل تغيري جحمه حبيث يناسب الغرض منه بعد ٔان تطور 
بوكش وحده. ومن املتوقع لعملية تغيري احلجم هذه أن توفر مساحة  ؤاصبح يقترص عىل غرفة للحاسوب ختدم مبىن ٔار�د

  ٔارضية كبرية ميكن hسـتفادة مهنا �لتايل يف توسعة املطبعة املوجودة حاليا واليت حتتاج ٕاىل التجديد.

        املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائية    ....2222

حصاب خدمات دمع فعا� وyجعة وذات جالنتيجة املتوقعة يه:  ودة مو�ة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اuاخليني وأ
  .اخلارجيني املصاحل

        املوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام    ....3333

  

        آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:    ....4444

واملزيانية وامجلعيات بصورة مرحلية ٕالبالغ جلنة الربyمج  2006سيمت رفع تقارير مرحلية عىل ٔاساس المنوذج املسـتخدم منذ 
  عن مرشوعات البناء الكربى أالخرية.

   

201420152016201720182019البنود
-        

        -1- تكاليف متصلة بالبناء

       359390749تكاليف متصلة بالبناء

2- ا�تعاب

       6975144مھندسون تحت و*ية الويبو

          3323567- تكاليف متنوعة وطارئة

       960        -        -        -       500       460مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية العادية لكل فترة ثنائية

بآ*ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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        ؟؟؟؟11هل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطي            ....5555

   : توفر مبالغ يف hحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب1املبدٔا 

واملبادرات نفقات التجهزيات النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل : hسـتخدام يف 212املبدٔا 
h سـتخدام يف ليس (و سرتاتيجيةhورية اليت ترتبط � أالنشطةuداءالٔ ا(  

 

: ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد ف¤ بني فرتتني ثنائيتني 3املبدٔا 
  ٔاو عرب فرتات ثنائية متعددة)

 

  

    

                                                
 ).A/48/9 Revجمال hحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال hحتياطية" (ير® الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف   11
النفقات وhست�رات الرٔاساملية تعين رشاء ٔاصول �بتة، " –) WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (  12

ل وتطويرها، من قبيل املباين أو أال�زة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات �مة لتجديد أالصو 
 ."تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة
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12 
 

        ةةةةhحتياطيhحتياطيhحتياطيhحتياطياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوي���� من أالموال  من أالموال  من أالموال  من أالموال مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية 

        استبدال بعض النوافذاستبدال بعض النوافذاستبدال بعض النوافذاستبدال بعض النوافذ    ––––مبمبمبمبىنىنىنىن ٔار�د بو ٔار�د بو ٔار�د بو ٔار�د بوكشكشكشكش            مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....6666

        أهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاجئجئجئجئه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:    ....1111

 áة اجلنوبية من مبىن ٔار�د بوكش للشمس وللحرارة بشدة مل تشهدها من شهدت العقود القلي�املنرصمة تعرض نوافذ الوا
قبل، وأدى ذÂ ٕاىل تدهور خصائصها احلرارية بدرجة كبرية. و�ٕالضافة ٕاىل ذÂ، فٕان عددا من نفس هذه النوافذ ونوافذ 

حولت ٕاىل مجموعة من ٔاطياف اللونني الوردي وأالرجواين) ٔاخرى ٔايضا يف نفس الوا�ة طرأ علهيا تغري يف لوهنا أالزرق (فت
  بسبب تقادم مكوyت الغاز اليت متٔال الفراغ بني طبقات الزجاج.

وسوف خيفض استبدال هذه النوافذ اسـهتالك الطاقة املطلوب بصورة رئيسـية لتربيد املاكتب املعنية يف فرتات الطقس 
ر امجلايل ملبىن ٔار�د بوكش، وهو يشء حيتاج ٕاليه املبىن ا2ي يعترب من اuاR. كام ٔانه سـيتيح الفرصة لتحسني املظه

  جنيف. معامل

        املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائية    ....2222

حصاب النتيجة املتوقعة يه:  خدمات دمع فعا� وyجعة وذات جودة مو�ة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اuاخليني وأ
  .اخلارجيني املصاحل

        وارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاموارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاموارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاموارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملاملاملامل    ....3333

  

        آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:    ....4444

ٕالبالغ جلنة الربyمج واملزيانية وامجلعيات بصورة مرحلية  2006سيمت رفع تقارير مرحلية عىل ٔاساس المنوذج املسـتخدم منذ 
  عن مرشوعات البناء الكربى أالخرية.

201420152016201720182019البنود
-      

      -1. تكاليف متصلة بالبناء
      234234تكاليف متصلة بالبناء

2. ا,تعاب
       4545مھندسون تحت و�ية الويبو

       32121. تكاليف متنوعة وطارئة

      300      -      -      -      -      300مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانيـة العاديـة 
لكل فترة ثنائية

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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        ؟؟؟؟13معايري المتويل من hحتياطيمعايري المتويل من hحتياطيمعايري المتويل من hحتياطيمعايري المتويل من hحتياطي    هل حتققتهل حتققتهل حتققتهل حتققت    ....5555

   : توفر مبالغ يف hحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب1املبدٔا 

بادرات نفقات التجهزيات وامل النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل : hسـتخدام يف 214املبدٔا 
h سـتخدام يف ليس (و سرتاتيجيةhورية اليت ترتبط � أالنشطةuداءالٔ ا(  

 

: ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد ف¤ بني فرتتني ثنائيتني 3املبدٔا 
  ٔاو عرب فرتات ثنائية متعددة)

 

  

    

                                                
 ).A/48/9 Revملتبعة يف جمال hحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال hحتياطية" (ير® الرجوع ٕاىل "السـياسة ا  13
النفقات وhست�رات الرٔاساملية تعين رشاء ٔاصول �بتة، " –) WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (  14

لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين أو أال�زة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات �مة 
 ."تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة
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        ةةةةhحتياطيhحتياطيhحتياطيhحتياطياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوياملقرتح متوي���� من أالموال  من أالموال  من أالموال  من أالموال مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية 

        تدابري السالمة واتدابري السالمة واتدابري السالمة واتدابري السالمة وامحلمحلمحلمحلاية من احلريقاية من احلريقاية من احلريقاية من احلريق        مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....7777

        أهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاأهداف املرشوع ونتاجئجئجئجئه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:    ....1111

 áاستنادا ٕاىل تدقيق السالمة وأالمن ا2ي ٔاجراه معهد متخصص بناء عىل طلب أالمانة، يوجد عدد من التوصيات املتص
لالرتقاء مبسـتوى امتثالها ٕاىل مسـتوى بتدابري السالمة وامحلاية من احلريق واليت جيب تنفيذها يف مباين الويبو القدمية 

hمتثال اجلديد (ويالحظ أن املبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة اجلاري ٕانشاؤها مستبعدان من هذا املرشوع ٔالن 
  مواصفاهتام التقنية تراعي �لفعل مسـتوى hمتثال اجلديد).

        املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظاملسامهة يف حتقيق النتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائية    ....2222

ن واملمتلاكت املادية ون والزائر وواملندوبحيظى فهيا موظفو الويبو  منظمة مسؤو� بيئيا واج4عياملتوقعة يه: النتيجة ا
  �ٔالمن والسالمة. واملعلومات

    املوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عاماملوارد املالية والبرشية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام    ....3333

        

   

201420152016201720182019البنود
-        

        -1. تكاليف متصلة بالبناء

       78787878312تكاليف متصلة بالبناء

2. ا,تعاب
          1515151560مھندسون تحت و�ية الويبو

          3777728. تكاليف متنوعة وطارئة

       400        -       100       100       100       100مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانيـة العاديـة 
لكل فترة ثنائية

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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        آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:آلية رفع التقارير ٕاىل اuول االٔعضاء:    ....4444

ٕالبالغ جلنة الربyمج واملزيانية وامجلعيات بصورة مرحلية  2006لية عىل ٔاساس المنوذج املسـتخدم منذ سيمت رفع تقارير مرح 
  عن مرشوعات البناء الكربى أالخرية.

        ؟؟؟؟15هل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطيهل حتققت معايري المتويل من hحتياطي    ....5555

   : توفر مبالغ يف hحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب1املبدٔا 

بادرات نفقات التجهزيات وامل النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل : hسـتخدام يف 216املبدٔا 
h سـتخدام يف ليس (و سرتاتيجيةhورية اليت ترتبط � أالنشطةuداءالٔ ا(  

 

: ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد ف¤ بني فرتتني ثنائيتني 3املبدٔا 
  ٔاو عرب فرتات ثنائية متعددة)

 

  

  [هناية املرفق والوثيقة]

  

                                                
 ).A/48/9 Rev "السـياسة املتبعة يف جمال hحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال hحتياطية" (ير® الرجوع ٕاىل  15
النفقات وhست�رات الرٔاساملية تعين رشاء ٔاصول �بتة، " –) WO/PBC/18/16ير® الرجوع ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (  16

يت ليات �مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين أو أال�زة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، الٔاو تاكليف ٕاجراء مع 
 ."تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اuمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة


