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  الربنامج وامليزانيةجلنة 
  

  احلادية والعشرونالدورة 
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  حتسني معايري السالمة واألمن يف مباني الويبو احلالية تقرير مرحلي بشأن مشروع

  من ٕاعداد أالمانة

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

 السالمةمعايري  حتسنيبشأن مرشوع  ٕاىل جلنة الربDمج واملزيانية تقرير مرحيل تقدمي يفمن هذه الوثيقة  الغرضيمتثل  .1
التقرير أالخري ٕاىل اللجنة ٔاثناء دورهتا التاسعة عرشة املنعقدة تقدمي غطي الفرتة املنقضية منذ ي احلاليةمباين الويبو يف من االٔ و 

 .(WO/PBC/19/15) 2012 يف سبمترب

        تقدم املرشوعتقدم املرشوعتقدم املرشوعتقدم املرشوع

  يف املراحل الثالث التالية: مرشوع حتسني معايري السالمة وأالمن يف مباين الويبو احلالية اnطط ٔان يُنفذمن و  .2

والبىن التحتية واخلطوط الشـبكية يف  أالنظمةعن : الرتكزي عىل مجع وحتليل املعلومات الالزمة أالوىلأالوىلأالوىلأالوىلاملرحp املرحp املرحp املرحp         (أ)(أ)(أ)(أ)
السالمة وتصوير مفهوم لٔالمن وفقا و املباين احلالية وسـتحلل ت� املعلومات متهيدا لرمس خطط بشأن أالمن 

  ؛)UN H-MOSS( ا�نيا لٔالمن التشغييل يف املقار ٕالطار املرشوع ومعايري أالمم املتحدة

 ومقديم اخلدمات، البناء رشاكتدفاتر التنفيذ ل  ذ� التقنية، مبا يف ٕاعداد املواصفات تشملو  :الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةاملرحp املرحp املرحp املرحp   (ب)
  ؛العطاءات ورشاء املعدات وأالنظمةلتقدمي وٕاصدار دعوات 

  .وتتعلق بتنفيذ العمل حىت تسلمي التجهزيات للويبو وتدريب املوظفني ::::املرحp الثالثةاملرحp الثالثةاملرحp الثالثةاملرحp الثالثة  (ج)
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 سـية قد بلغت املراحل التالية:يف ¨رخي حترير هذه الوثيقة، اكنت مقومات املرشوع الرئي  .3

        التوقعاتالتوقعاتالتوقعاتالتوقعات        الوضع احلايلالوضع احلايلالوضع احلايلالوضع احلايل        مقومات املرشوعمقومات املرشوعمقومات املرشوعمقومات املرشوع

  املرحp الثالثة  حول الويبو حمليط أالميناتدابري 
  يف طور التنفيذ

  العمل°نهتاء من 
  2014  ربيعيف 

  املرحp الثالثة  تدابري أالمن ا�اخيل
  يف طور التنفيذ

  العمل°نهتاء من 
  2013  هنايةيف 

 املبىن مدخلو اجلديدة قاعة املؤمترات  بناء ٔاعاملوسـتعدل مراحل تنفيذ تدابري تشييد احمليط أالمين وفقا لتقدم  .4
 .ا¹ي سـيكون ٔامام مبىن ٔار�د بوكش الرئييس

 لتقريرلتقريرلتقريرلتقرير����    املشمو«املشمو«املشمو«املشمو«فرتة فرتة فرتة فرتة الالالالأالهداف احملققة ٔاثناء أالهداف احملققة ٔاثناء أالهداف احملققة ٔاثناء أالهداف احملققة ٔاثناء 

يف ا�ور والواقع  2012 يف فربايرالعمل فيه  ا¹ي بدأ  مركز املراقبة وتشطيب بناء 2012 يف آخر عام لمكُ سـتا .5
 .من مبىن بودهناوزن أالولأالريض 

مجيع  ربطيمت أن ومن املرتقب  ،منفصp يف مركز املراقبة خمصصة  (LAN)حمليةشـبكة  2012يف هناية  تئنش اÁ و  .6
ضامن توافر  هو اnصصة الغرض من هذه الشـبكةو . 2014يف هناية ربيع  اnصصة �لشـبكة أالمنية التجهزيات واملعدات
 .الويبو مباين لبقية الشـبكة الواسعة املتاحةبصورة مسـتقp عن  ٔاجÊمن و مركز املراقبة يف  ٔانظمة أالمن املطلوبة

ستنادا احول املباين القامئة ، 2012اليت بدٔات ٔايضا يف فرباير  ،ٕاحراز التقدم يف تنفيذ تدابري احمليط أالمين ويسـمتر .7
 مع ا�و« املضيفةجرت مناقشات  مثرة هواملرشوع  ذا. وهٕاىل حميط املباين لسـياراتملنع دخول املرشوع املعدل ٕاىل ا

البنية التحتية  ٔاعامل اثلث اكمتلوقد  .2010و 2009عايم  والاكنتون وسلطات املدينة "املؤسسة العقارية للمنظامت ا�ولية"و
مبىن معظم اكمتل كام  ،بودهناوزن الثاين ٔار�د بوكش وبودهناوزن أالول و باينمل املواجه لسـيارات خول اللمحيط املانع �

 ٔاما . 2013خريف يف  الرباءات مبىن حميطمن املتبقي  زءاجلاملرتقب أن ينهتـي العمل يف  ومن ،2013يف ربيع  الرباءات
اجلزء ، ومن املرتقب اكÖل 2012هناية  يف اكمتلتحول املبىن اجلديد فقد صف احمليط أالمين حو نلن مقومات البىن التحتية

(الواقع ٔامام مبىن  ومدخل مجمّع الويبوحميط قاعة املؤمترات اجلديدة  سـيكمتل هنفسوعىل املنوال  .2014املتبقي يف ربيع 
 .دخلاملو قاعة املؤمترات اجلديدة عقب °نهتاء من بناء  2014بوكش) يف ربيع  ٔار�د

السقف) يف  ذ� (مبا يف للمدخل اخلشـيب الهيلك كام اكمتل .2012اجلديد يف عام  لمدخلل تأسيسال اكمتلت أعامل و  .8
 .2013°نهتاء مهنا يف هناية  ويُتوقع يف طور التنفيذاملتبقية عامل والتشطيبات االٔ ال تزال و. 2013 ويولي

    اسـتخدام املزيانية املعمتدةاسـتخدام املزيانية املعمتدةاسـتخدام املزيانية املعمتدةاسـتخدام املزيانية املعمتدة

جتدر إالشارة ٕاىل أن ا�و« املضيفة سـمتّول مرشوع حتسني معايري السالمة وأالمن يف مباين الويبو احلالية مبا و  .9
فرنك سويرسي (انظر  7  600 000فرنك سويرسي، وتبلغ حصة متويل املنظمة للمرشوع  5 000 000  قدره

 )..A/46/10 Rev الوثيقة

مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة (انظر الوåئق موزع بني  املبىن الرئييس مدخلمتويل بناء وجتدر إالشارة أيضا ٕاىل أن  .10
WO/PBC/14/10 وA/47/12 وA/47/16وعليه  ؛) ومرشوع حتسني معايري السالمة وأالمن يف مباين الويبو احلالية

أالمن، كام حتسني  رشوعمل  أالصيل نطاقال  مضنلهذا العمل  فرنك سويرسي 800 000 ما يقرب من  يف البداية ُخصص
جلنة  اÁبلغت  2011يف عام و .قاعة املؤمترات اجلديدة فرنك سويرسي مضن نطاق مرشوع  000 800 1مبلغ ُخصص 
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زéدة التاكليف "و 2" ؛تعديل مواصفات احمليط أالمين "1"الربDمج واملزيانية ومجعيات ا�ول أالعضاء مبا ييل: 
وانهتت يف  2010يف عام  بدٔاتاليت  املعنية بسبب أالسعار املعروضة ٔاثناء معلية املناقصة ملدخل املبىن الرئييس   املقدرة

 .)A/49/18و A/49/13و A/49/12و WO/PBC/18/10و WO/PBC/18/6 (انظر الوåئق 2011 عام

املباين ، ونتيجة املرشوع املعدل ملنع دخول السـيارات ٕاىل حميط WO/PBC/18/6من الوثيقة  19ومتشـيا مع الفقرة  .11
للمرشوع لتحسني معايري السالمة وأالمن يف  ٕاضافيةسامت ل جري اسـتعراض آخر اÁ  ؛ملدخل املبىن الرئييس املعدلوالنطاق 

ما ٕاذا اكنت هناك سامت معينة ميكن ٕاما تعديلها ٔاو تأجيلها  للوقوف عىلٔاجري °سـتعراض و الويبو احلالية. مباين 
 التعامل معها بصورة خمتلفة.  وأ 

مبعدات  ويعمل مالمئة ٔابعاد ليكون ذي مدخل املبىن الرئييسمتويل  لضامنٔاولوية  ٕايالء ةرضور قررت أالمانة و  .12
 املدخلء من زéدة تلكفة جز  استيعاب ما ٕاذا اكن من املمكن �راسةالفرصة  اغُتمنتمع الغرض منه. ومن مثï  تتناسب

 ومتخض. المتويل ضامن، وكيف يمت ذ� يف حال فرنك سويرسي) مليونيقرب من  ٕاىلمزيانية املرشوع  عىلزéدة التصل (
�¹  مضن النطاق أالصيلرتكيب لللرشاء ٔاو ل  املدرجة من البنود اعدد ٔاننتيجة مفادها ذ� °سـتعراض إالضايف عن 

 ٕالضاءة اخلارجيةلاöٔزة وتركيب  للمراقبة �لفيديو معداتوتركيب بتدابري كشف التسلل ورشاء  حتديداتتعلق و ( املرشوع
 املساسمن النطاق أالصيل وتأجيلها ٕاىل وقت الحق دون  هااستبعاد ميكن) وتركيهبا املتفجرات الكشف عنورشاء اöٔزة 

مقرتحات للجنة  تقدميب ، ٕان تطلب أالمر، وسـتقوم أالمانة .اليت تطبق بطريقة ٔاخرى املرتقبة لتدابري السالمة وأالمنلنتاجئ �
 اعتباراوخيارات المتويل  اوتوقيهت هانطاق و بنود النفقات الرٔاساملية املعنية مالءمة مدى زيانية وا�ول أالعضاء بشأن الربDمج وامل

 .2016عام  من

 :التايل ووزِع عىل النحوفرناك سويرسé  6 769 172,18 ُخصص مبلغ قدره  2013يونيه  30 ويف .13

  ةةةةالسويرسيالسويرسيالسويرسيالسويرسي    تتتتاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناك  
  7,600,0007,600,0007,600,0007,600,000 2008200820082008        اعمتدهتا ا�ول أالعضاء يف ديسمرباعمتدهتا ا�ول أالعضاء يف ديسمرباعمتدهتا ا�ول أالعضاء يف ديسمرباعمتدهتا ا�ول أالعضاء يف ديسمرباملزيانية اليت املزيانية اليت املزيانية اليت املزيانية اليت 

  5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000        حصة ا�و« املضيفةحصة ا�و« املضيفةحصة ا�و« املضيفةحصة ا�و« املضيفة
  12,600,00012,600,00012,600,00012,600,000 املزيانية املتاحةاملزيانية املتاحةاملزيانية املتاحةاملزيانية املتاحة    ٕاجاميلٕاجاميلٕاجاميلٕاجاميل

 
  ةةةةالسويرسيالسويرسيالسويرسيالسويرسي    تتتتاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناك وضع °لزتاماتوضع °لزتاماتوضع °لزتاماتوضع °لزتامات

  4,154,5824,154,5824,154,5824,154,582    املبالغ اليت خصصهتا الويبو
  2,614,5902,614,5902,614,5902,614,590    املبالغ اليت خصصهتا ا�و« املضيفة

  6,769,1726,769,1726,769,1726,769,172    املبالغ اnصصة مجموع
 

  ةةةةالسويرسيالسويرسيالسويرسيالسويرسي    تتتتاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناكاملبالغ �لفرناك رصيد °لزتاماترصيد °لزتاماترصيد °لزتاماترصيد °لزتامات
  3,445,4173,445,4173,445,4173,445,417    رصيد الويبو املتاح

  2,385,4092,385,4092,385,4092,385,409    رصيد ا�و« املضيفة املتاح
 5,830,8275,830,8275,830,8275,830,827    مجموع الرصيد املتاح

ٕان جلنة الربDمج واملزيانية مدعوة ٕاىل أن  .14
بأن حتيط  تويص مجعيات ا�ول أالعضاء يف الويبو

  علام مبضمون هذه الوثيقة.

  [هناية الوثيقة]


