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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
توبر 9999 إىل  إىل  إىل  إىل 1111ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  توبر  أ توبر  أ توبر  أ     2012201220122012كككك أ

 
 

واألمن   مشروع حتسني معايري السالمةمرحلي عنتقرير 
  يف مباني الويبو احلالية

  األمانةمن إعداد

ية  املقريرتلاث هذه الويقة تتضمن .1 بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  لرحيل عن  ي ل محت م
بو لجلنة اإىل  اليت تقدم) WO/PBC/19/15 ثالويقة( رشة يلو تاسعة  ية يف دورهتا ا علربVمج واملزيا ل نعقدةن  ملا

مترب14 إىل 10 من  .2012 سب 

شأن هذه الويقة .2 ية  نة الربVمج واملزيا يات  تدرج تو ثو ب ن جل ص ية يف دورهتا " يف سـ نة الربVمج واملزيا يات  نملخص تو جل ص
نعقدة من  رشة ا تاسعة  ملا مترب 14 إىل 10عل  ).A/50/14ثالويقة " (2012سب 

بو  .3 يات اiول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة، لك يف ما  يوlحتادات اليت تديرها الو

نة الربVمج يعنيه، إىل  ية  جلاملوافقة عىل تو ص
ية  كام ، WO/PBC/19/15ث الويقة أنبشنواملزيا

 .A/50/14ث يف الويقة جاءت

 

 ]WO/PBC/19/15ثتيل ذs الويقة [
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ية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل يةvلفر يةvلفر يةvلفر     ننننسـسـسـسـvلفر
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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14141414 إىل  إىل  إىل  إىل 10101010ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  مترب   مترب   مترب       2012201220122012سسسسبببب 

 
 

واألمن   معايري السالمة مشروع حتسنيمرحلي عنتقرير 
  يف مباني الويبو احلالية

  األمانةمن إعداد

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

سالمة  .1 سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  تقرير عن ا ية  نة الربVمج واملزيا لالغرض من هذه الويقة تزويد  حت ل ب ن جل مث
ية بو احلا باين الو لواألمن يف  ي تقرير األخري. م نذ ا ية  لوتغطي الويقة الفرتة ا نقض مث ناء دورهتا مل نة أ ث املرفوع إىل ا رشةللج نة  ثا عا م  ل

مترب نعقدة يف  سبا  ).WO/PBC/18/6( 2011 مل

ناءرخصرخصرخصرخصطلب طلب طلب طلب  ناء ا ناء ا ناء ا     للللبببب ا

بة يف  .2 شاء مركز مرا يف رخصة إ قنحت سلطات  نم سطس15  يفمبىن بودهناوزن األولجن  .2011 غ أ

ية  .3 ناء اإلضا يف رخصة ا نحت سلطات  فو بم لن يط األمين يفلتشييدج سمرب13 حمل ا  .2011 ي د
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رشوع رشوعتقدم ا رشوعتقدم ا رشوعتقدم ا ململململتقدم ا ّّ ّّ    

يةثيف �رخي حترير هذه الويقة،  .4 تا ية قد بلغت املراحل ا رشوع الر لاكنت مقومات ا ل ئيسـ  :مل

رشوع رشوعمقومات ا رشوعمقومات ا رشوعمقومات ا توقعات    الوضع احلايلالوضع احلايلالوضع احلايلالوضع احلايل    ململململمقومات ا توقعاتا توقعاتا توقعاتا     للللا
يط األمين ثة جارية  حملتدابري ا ثا لاملرح� ا ل

 )األشغالتنفيذ (
 l 2013نهتاء من األشغال هناية

ثة جارية  تدابري األمن اiاخيل  ثا لاملرح� ا ل
 )األشغالتنفيذ (

 l 2013نهتاء من األشغال هناية

تعدل  .5 يذ تدابري مراحلسـو تقدم أشغال تشييد تنف  يط األمين وفقا  لا  واملدخل ا§ي  قاعة املؤمترات اجلديدةبناءحمل
بىن أرvد بوكش ميكون أمام   .سـ

    2012201220122012     حىت هناية أبريل حىت هناية أبريل حىت هناية أبريل حىت هناية أبريل2011201120112011    نننناألهداف احملققة من يويواألهداف احملققة من يويواألهداف احملققة من يويواألهداف احملققة من يويو

بة يف فربايربدأ .6 ناء مركز املرا قت أشغال  ـي يف آخر يويو2012 ب ن و نهتت يكون املركز جاهزا يف . 2012 سـ سـو
 .2012 خريف

يط األمين يف فربايرتنفيذ وبدأ  .7 ثويف �رخي حترير هذه الويقة، أرشفت األشغال يف اجلزء األول .  أيضا2012 حملتدابري ا
 .عىل lنهتاءالواقع يف ³ة احلديقة 

تخدا تخداا تخداا تخداا متدةسـسـسـسـا ية ا متدةم املزيا ية ا متدةم املزيا ية ا متدةم املزيا ية ا ملعملعملعملعم املزيا     نننن

يفاiو¶ أن جتدر اإلشارة إىل .8 يةّول متسـ ةملض ا بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا لرشوع  ي ل محت  مبا م
نظمةتوبلغ ي فرنك سورسي، 5 000 000 قدره رشوعملحصة متويل ا انظر (ي فرنك سورسي 7 600 000 للم 

 .)A/46/12 وA/46/6(a) وWO/PBC/13/6(a) الو½ئق

بلغ قدره .9 مويف �رخي حترير هذه الويقة، خصص  ُ تايل5 725 536 ث توزيع ا سب ا  Àل فرناك سورس ل ح  :ي

سورسي  بالغ vلفرنك ا سورسيا بالغ vلفرنك ا سورسيا بالغ vلفرنك ا سورسيا بالغ vلفرنك ا ييييا ل لمل لمل لمل  مل

سمرب متدهتا اiول األعضاء يف د ية اليت ا سمرباملزيا متدهتا اiول األعضاء يف د ية اليت ا سمرباملزيا متدهتا اiول األعضاء يف د ية اليت ا سمرباملزيا متدهتا اiول األعضاء يف د ية اليت ا ياملزيا ين ين ين انظر انظر انظر انظر  ( ( ( (2008200820082008    ععععن
 ))))....AAAA////46464646////10 10 10 10 RevRevRevRev    ثثثثالويقةالويقةالويقةالويقة

000000000000    6000600060006000    7777 

يفة يفةحصة اiو¶ ا يفةحصة اiو¶ ا يفةحصة اiو¶ ا  5555    000000000000    000000000000 ملضملضملضملضحصة اiو¶ ا
ية اإلجام ية اإلجاماملزيا ية اإلجاماملزيا ية اإلجاماملزيا تاحةنننناملزيا تاحةية ا تاحةية ا تاحةية ا ملية ا ملل ملل ملل  12121212    600600600600    000000000000 ل

  
سورسي 2012201220122012     مارس مارس مارس مارس31313131    وضع lلزتامات يفوضع lلزتامات يفوضع lلزتامات يفوضع lلزتامات يف بالغ vلفرنك ا سورسيا بالغ vلفرنك ا سورسيا بالغ vلفرنك ا سورسيا بالغ vلفرنك ا ييييا ل لمل لمل لمل  مل

بو بالغ اليت خصصهتا الو يا     3 682 866    مل
بالغ اليت خصص يفةهتملا     2 042 670    ملضا اiو¶ ا

بالغ اÇصصة بالغ اÇصصةمجموع ا بالغ اÇصصةمجموع ا بالغ اÇصصةمجموع ا  5555    725725725725    536536536536 ململململمجموع ا
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يد lلزتامات يف يد lلزتامات يفر يد lلزتامات يفر يد lلزتامات يفر سو 2012201220122012     مارس مارس مارس مارس31313131    صصصصر بالغ vلفرنك ا سوا بالغ vلفرنك ا سوا بالغ vلفرنك ا سوا بالغ vلفرنك ا لا لمل لمل لمل  ييييرسيرسيرسيرسيمل

تاح بو ا يد الو ملر ي     3 917 134    ص
تاح يفة ا يد اiو¶ ا ملر ملض     2 957 330    ص

تاح يد ا تاحمجموع الر يد ا تاحمجموع الر يد ا تاحمجموع الر يد ا ملمجموع الر ملص ملص ملص  6666    874874874874    464464464464 ص

ية مدعوة إىل أن  .10 نة الربVمج واملزيا نإن  جل
يط  بو بأن  يات اiول األعضاء يف الو حتتويص  ي مجع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[

 


