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  الويبو يف األعضاء الدول مجعيات
  

  واخلمسون احلادية االجتماعات سلسلة
        2013201320132013أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  الرئيسية الرأمسالية اخلطة

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

)، اجلاري عرضها عىل جلنة الويبو WO/PBC/21/18تتضمن هذه الوثيقة اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية (الوثيقة  .1
 ).2013سبمترب  13ٕاىل  9املعنية �لرب]مج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين (من 

رارات والتوصيات الصادرة عن جلنة ملخص القسوف ترد توصية جلنة الرب]مج واملزيانية فa يتعلق هبذه الوثيقة يف "و  .2
 ).A/51/14" (الوثيقة )2013سبمترب  13ٕاىل  9الرب]مج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين (من 

ٕان مجعيات اnول أالعضاء يف الويبو  .3
فa  ات اليت تديرها الويبو مدعوة، لكوrحتاد

، ٕاىل املوافقة عىل التوصية الصادرة عن جلنة يعنيه
]مج واملزيانية بشأن الوثيقة الرب

WO/PBC/21/18 ، عىل النحو الواردة به يف
 .A/51/14الوثيقة 
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  وامليزانية الربنامج جلنة
  

  والعشرون احلادية الدورة
        2013201320132013سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     13131313ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     9999جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  الرئيسية الرأمسالية اخلطة

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

) اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية 2013يوليو  12ٕاىل  8اسـتعرضت جلنة الرب]مج واملزيانية يف دورهتا العرشين (من  .1
املقرتحة واملرشوعات السـبعة املقرتح متويلها من ٔاموال املنظمة rحتياطية عىل النحو الواردة به يف الوثيقة 

WO/PBC/20/5 ٔمن الوثيقة . والمتست جلنة الرب]مج واملزيانية من اال �  WO/PBC/20/5مانة ٔان تقدم ٕالهيا نسخة معد�
 يف اnورة احلادية والعرشين للجنة الرب]مج واملزيانية، مع أخذ التعليقات الصادرة يف rعتبار عىل النحو املالمئ.

 ومتاشـيا مع ما جاء ٔاعاله، مت تعديل هذه الوثيقة لتوحض التغيريات احملددة التالية: .2

اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية بوضوح كخطة شام¡ ومسـتدامة الحتياجات املنظمة املتوقعة من إالنفاق مت عرض   )أ  (
الرٔاساميل، برصف النظر عن مصدر متويل هذا إالنفاق. ويوجد مزيد من التوضيح بشأن العالقة بني مصادر المتويل 

  ؛20151-2014انية املقرتحة للثنائية ا©تلفة املسـتخدمة، كام يرد رشح للمسأ� يف وثيقة الرب]مج واملزي 

ومت تقدمي توضيح ٕاضايف فa يتعلق بأرصدة أالموال rحتياطية املتاحة لمتويل املرشوعات السـبعة املقرتحة،   )ب (
 ، "وضع اسـتخدام أالموال rحتياطية"؛ WO/PBC/21/7ٕاىل جانب املعلومات وإالحاالت الواردة يف الوثيقة 

نات عىل اقرتاحات املرشوعات الفردية املرفقة هبذه الوثيقة، ويه حتسينات تتعلق مت ٕادخال مزيد من التحسي و  )ج (
  �لتفاصيل املعطاة فa يتعلق �متثال املرشوعات للمبادئ احملددة السـتخدام أالموال rحتياطية للمنظمة.

                                                
 .2015- 2014وثيقة الرب]مج واملزيانية املقرتحة للثنائية  WO/PBC/21/8يرµ الرجوع ٔايضا ٕاىل    1
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        اخلطة الرأساملية الرئيسـية للويبواخلطة الرأساملية الرئيسـية للويبواخلطة الرأساملية الرئيسـية للويبواخلطة الرأساملية الرئيسـية للويبو    ––––مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

 متوسط ٕاىل طويل أالجل يف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد املباين اكن من الرضوري ملسأ� rست·ر الرأساميل .3
وحميطها وتطويرها أن تكون خالل أالعوام أالخرية موضع نظر عدد من واكالت أالمم املتحدة، وال سـa أالمم املتحدة يف 

ن مث ٔاصبحت مسأ� ذات وم، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة العمل اnولية. نيويورك، ومكتب أالمم املتحدة يف جنيف
 ٔامهية عىل مسـتوى أالمم املتحدة نظرا ٕاىل ٔان حاجة املباين والتجهزيات وأالنظمة املتقادمة ٕاىل rهÇم هبا تزداد ٔاكرث فأكرث.

و�ٕالضافة ٕاىل ذ}، فٕان مبادرات جتديد املباين وتطويرها ميكن ٔان تتيح الفرصة لتقليص أالثر البييئ ٔالنشطة أالمم  .4
وهو مبادرة جيري  –وتسامه بذ} يف حتقيق هدف "ختضري أالزرق" اÒي تبنته أالمم املتحدة وسائر واكالهتا  املتحدة،

، مع املشاركة املسـمترة من اللجنة إالدارية الرفيعة املسـتوى وبر]مج أالمم تنفيذها حتت رعاية جملس الرؤساء التنفيذيني
 املتحدة للبيئة.

يف ٕاطار الويبو بشأن التخطيط  2011ية يف دورهتا الثامنة عرشة اليت عقدت يف سبمترب نظرت جلنة الرب]مج واملزيان و  .5
رشاء ٔاصول Ýبتة، ات وrست·رات الرٔاساملية تعين "فٕان النفق. ويف هذا السـياق، 2لرٔاس املال وٕادارته ؤاحاطت به علام

 ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين  ٔاو
يف جمال تكنولوجيا املعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اnمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها 

عىل ٕادارة  ". واكن الرتكزي يف الوثيقة ينصب(الهدف rسرتاتيجي التاسع) عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة
مرشوعات إالنفاق الرأساميل الفردية وتنفيذها، وليس عىل خطة شام¡ ومتاكم¡ لهذه املرشوعات للمنظمة يف أالجل 

 املتوسط ٕاىل الطويل.

ويف سـياق سعي أالمانة املتواصل ٕاىل زèدة حتسني ٕادارة املالية وآليات رقابهتا، وrسـتفادة من نتاجئ مبادرات تعزيز  .6
وضع التصور أالول خلطة رٔاساملية رئيسـية االٓن رد املالية اليت مت ٕاطالقها يف ٕاطار بر]مج التقومي rسرتاتيجي، مت ٕادارة املوا

¡ ومسـتدامة بني يدي املنظمة، وهو تصور يغطي الفرتات الثنائية الثالث التالية، من   .2019ٕاىل  2014مفص�

مسـمترة ملدة ست سـنوات تغطي احتياجات املنظمة من  شام¡وتوفر اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية أالساس خلطة  .7
، واملباين، واملرشوعات املتص¡ �ٔالمن والسالمة، وحتدد النفقات الرأساملية فa يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هذه املتكررة ل التشغيلية/أالولوèت وأيضا تقديرات املوارد للك من تاكليف rست·رات غري املتكررة وتأثري التاكليف 
وسوف ختضع اخلطة الرأساملية الرئيسـية للمراجعة والتحديث �نتظام، ضام] لبقاهئا مناسـبة ودقيقة ìٔداة . اتملرشوعا

 للتخطيط. ويتحمل مساعد املدير العام لٕالدارة والتسـيري مسؤولية مراجعة اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية وحتديهثا �نتظام.

ضامن التخطيط يف الوقت املناسب وrسـتعراض الشامل ) 1وللخطة الرٔاساملية الرئيسـية ثالثة ٔاغراض: ( .8
تقليص احلاجة ٕاىل إالصالحات وذ} ل ) 2لضامن أن تبقى الويبو صاحلة ٔالداء الغرض مهنا؛ (الالزمة رأساملية الست·رات لال

 ملتعلقة �لبيئة ٔاو أالمن ٔاو الصحة ٔاو السالمة، ٔاو احلد من وطأهتا.التخلص من ا©اطر امن أجل و ) 3التفاعلية والطارئة؛ (

                                                
 .ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرأس املال وٕادارته - WO/PBC/18/16يرµ الرجوع ٕاىل الوثيقة    2

المجموع201420152016201720182019

5,397             -             -         705      2,029      1,514     1,150مشروعات متصلة بتكنولوجيا المعلومات وا�تصـا�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
تأثير التكاليف التشغيلية/المتكررة على الميزانية 

76948251,5101,4701,3975,372العادية

ملخص عام لمتطلبات الخطة الرأسمالية الرئيسية المقدمة 2019-2014
المبلغ بآ�ف الفرنكات السويسرية
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 43,2وتوحض اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية بصفة عامة تقديرات ملوارد مرشوعات النفقات الرٔاساملية يبلغ مجموعها حوايل  .9
وقد روعي أيضا يف ٕاعداد مليون فرنك سويرسي عىل مدار أالعوام السـتة املقب¡، وتوحض تقديرات النفقات يف لك عام. 

�الÝٓر rهÇم الاكيف  ، برصف النظر عن مصدر متويلها،اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية التأكد من ٔان تويل لك املرشوعات
املرتتبة عىل تاكليف تنفيذ املرشوعات غري املتكررة، والتاكليف التشغيلية/املتكررة ذات الص¡ هبذه املرشوعات واملرتتبة 

وقد مت تضمني هذه التاكليف ٔايضا  يف مزيانيهتا التشغيلية. ووضع ٔاسس مقارنة لهايت سيتعني عىل املنظمة استيعاهبا علهيا وال
 .يف اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية ويه موحضة يف اجلدول السابق

لومات كام يالَحظ يف جدول امللخص ٔاعاله، مت تصنيف املرشوعات حتت فئات "مرشوعات متص¡ بتكنولوجيا املعو  .10
واالتصاالت" و"مرشوعات متص¡ �ملباين" و"مرشوعات متص¡ �لسالمة/أالمن". وتسـتأثر املرشوعات املتص¡ �ملباين 

مليون  �35,9لقسم االٔكرب من ٕاجاميل املبلغ املتوقع للنفقات الرٔاساملية يف الفرتات الثنائية الثالث املقب¡، حيث يبلغ مجموعها 
�ملائة من rحتياجات املتوقعة. وال شك ٔان صيانة املباين والتثبيتات تتطلب مراجعة وتدخال  83فرنك سويرسي، ومتثل 

حاجة توجد مبرور الوقت  هيندرج خارج النفقات التشغيلية من املزيانية العادية. ٕاال ٔاناكن دامئا، وال زال، منتظمني، وهو ما 
تخدام املباين وتقاد½ا. وتتوقع اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية بعض ٔايضا، من ٔاجل معاجلة اسـ غري املتكررة لبعض rست·رات 

 التجديدات املهمة وأالعامل أالخرى الالزمة يف مباين الويبو.

ويف سبيل ٕادارة تنفيذ املرشوعات يف الوقت املناسب، وللتأكد ٔايضا من طلب المتويل وrلزتام به برسعة معقو�، مت  .11
مصدر احلاجة ٕاىل كذ} يكون لهذه أالولوية اعتبار كبري يف تقدير اسـتعدادها للتنفيذ و حتديد ٔاولوية للك املرشوعات، وسـ 

 لمتويل. وقد مت حتديد ٔاولوèت املرشوعات وفقا للفئات التالية:ل 

تتسم املرشوعات يف هذه الفئة حباجهتا امللحة ٕاىل التنفيذ الفوري، ٕاما نظرا ٕاىل ٔامهيهتا  االٔولوية ألف:االٔولوية ألف:االٔولوية ألف:االٔولوية ألف:  )أ  (
سـبة للمنظمة، ٔاو نتيجة nرجة اخلطورة العالية اليت قد متثلها يف معليات الصيانة ٔاو أالمن ٔاو الصحة rسرتاتيجية �لن 

  ٔاو سالمة املوظفني واملمتلاكت.

تتسم املرشوعات يف هذه الفئة بأن لها أمهية نسبية يف التنفيذ، ٔالهنا قد تتناول مسائل الكفاءة  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.  لوية جلوية جلوية جلوية جميميميمي::::االٔو االٔو االٔو االٔو   )ج (
  ويه قد متثل اسـتحداث التكنولوجيا اليت سزتيد من جدوى التاكليف يف أالجل الطويل.

        متويل اخلطة الرأساملية الرئيسـية يف أالجل املتوسطمتويل اخلطة الرأساملية الرئيسـية يف أالجل املتوسطمتويل اخلطة الرأساملية الرئيسـية يف أالجل املتوسطمتويل اخلطة الرأساملية الرئيسـية يف أالجل املتوسط

ية الرئيسـية خطة شام¡ الحتياجات الويبو املتوقعة من النفقات الرأساملية، كام جاء فa سـبق، فٕان اخلطة الرأسامل  .12
برصف النظر عن مصدر المتويل املسـتخدم. وينبغي التأكيد عىل ٔان مرشوعات النفقات املتص¡ �لصيانة، ٔاو ذات الطبيعة 

ورة اعتيادية كجزء من اقرتاحات بر]مج العادية و/ٔاو املتكررة ليست جزءا من اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية، ويمت ٕادراßا بص
 ومزيانية املنظمة.

مىت يُقرتح متويل مرشوعات إالنفاق الرأساميل من أالموال rحتياطية للمنظمة؟ وافقت امجلعيات يف اجÇعها اÒي  .13
سـتخدام ، اليت حتدد بوضوح ثالثة مبادئ ال3عىل سـياسة اسـتخدام أالموال rحتياطية للمنظمة 2010عقد يف سبمترب 

" ٔان تكون املبالغ متاحة يف أالموال 1أالموال rحتياطية. ومثة رشطان ال لبس فهيام وفقا لهذه املبادئ، ٔاال وهام "
                                                

 .واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياطيةالسـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات  - .A/48/9 Revيرµ الرجوع ٕاىل الوثيقة    3
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غري العادية وغري "النفقات أالموال rحتياطية ٕاال يف " ؤاال يمت اسـتخدام r2حتياطية فوق مسـتوى الهدف املطلوب؛ "
. أما املبدٔا داءالٔ اnورية اليت ترتبط � أالنشطةؤاال تسـتخدم يف  "سرتاتيجيةية واملبادرات rالنفقات الرأسامل املتكررة، مثل 

املمو� من أالموال لمرشوعات ل الثالث فيؤكد عىل الطبيعة املمتدة بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات ثنائية متعددة 
 لها خارج إالطار الزمين لثنائية واحدة. rحتياطية، واليت بدورها حتتاج ٕاىل ختصيص أالموال وٕا�حهتا

        اقرتاح متويل بعاقرتاح متويل بعاقرتاح متويل بعاقرتاح متويل بعضضضض مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيسـية من أالموال rحتياطية مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيسـية من أالموال rحتياطية مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيسـية من أالموال rحتياطية مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيسـية من أالموال rحتياطية

متاشـيا مع rعتبارات املوحضة فa سـبق، فٕان مرشوعات أالولوية ألف التالية واملدرجة يف اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية  .14
 rحتياطية املتاحة.يُقرتح متويلها من أالموال 

ويأيت يف مرفق هذه الوثيقة وصف مبزيد من التفصيل للك من املرشوعات اليت تشملها القامئة الواردة ٔاعاله، ويشمل  .15
 لك وصف:

  ٔالهداف املرشوع ونتاجئه املتوقعة؛ اوصف -

 ومسامهة املرشوع يف حتقيق النتاجئ املتوقعة للمنظمة؛ -

 وع يف لك عام؛للموارد الالزمة لتنفيذ املرش  اوعرض -

 وعات املعنية ٕاىل اnول أالعضاء؛لالٓلية املقرتحة لرفع التقارير عن املرش  اوتوضيح -

201420152016201720182019ا,ولويةالبنود

مجموع 
الخطة 

الرأسمالية 
الرئيسية

مجموع 
التكاليف 

التشغيلية/
 المتكررة

مشروعات متصلة بتكنولوجيا المعلومات وا4تصا4ت

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

               التكاليف التشغيلية/المتكررة المقدرة سنويا، نتيجة �ستكمال 
        1,470       360       410       450       250           -          -ا�ستثمار المقترح

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

               التكاليف التشغيلية/المتكررة المقدرة سنويا، نتيجة �ستكمال 
        2,500       585       585       585       575         94         76ا�ستثمار المقترح

2,768          -          -          -     394  1,224  1,150مجموع المشروعات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات وا4تصا4ت
               التكاليف التشغيلية/المتكررة المقدرة سنويا، نتيجة �ستكمال 

ا�ستثمار المقترح
76          94          825        1,035      995        945        3,970         

مشروعات متصلة بالمباني

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

             750            -            -            -            -       550       200ألفتطبيق نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف GLN في مبنى أرباد بوكش ومبنى البراءات

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 بالس=مة/ا,من

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

          400          -          -     100     100     100     100مجموع المشروعات المتصلة بالس=مة/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 التشغيلية/المتكررة لكل عام

الخطة الرأسمالية الرئيسية 2014-2019 - اقتراح التمويل من ا,موال ا4حتياطية

المبلغ بآ�ف الفرنكات السويسرية



WO/PBC/21/18 

5 

 

 وعرضا تفصيليا لسبب اعتبار املرشوعات املعنية مالمئة القرتاح متويلها من أالموال rحتياطية. -

غري املتكررة املقدرة التلكفة وع مليون فرنك سويرسي، يبلغ مجم 43,2مجموع اخلطة الرأساملية الرئيسـية البالغ ومن  .16
أالموال rحتياطية املتاحة. ومن من  امن املقرتح متويله ،مليون فرنك سويرسي 11,2حوايل السـبعة املقرتحة للمرشوعات 

 مليون فرنك سويرسي ؤان يلزم متويلها من املزيانية العادية 3,97املتكررة إالضافية التشغيلية/أن تبلغ التاكليف املتوقع 
ا تاكليف ترتبط هبواليت  2014/2015للمنظمة عىل مدى الفرتات الثنائية الثالث املقب¡. أما املرشوعات املزمع تنفيذها يف 

 .2014/2015متكررة يف نفس الثنائية، فٕاهنا واردة �لفعل يف اقرتاحات الرب]مج واملزيانية للثنائية تشغيلية/

موال rحتياطية هو توفر املبالغ فوق مسـتوى هدف أالموال rحتياطية. واملبدٔا أالول اÒي حيمك ٔاي اسـتخدام لالٔ  .17
، ويه توحض مسـتوèت أالموال rحتياطية WO/PBC/20/INF.1وقد وردت النتاجئ املالية أالولية للمنظمة يف الوثيقة 

 .2012يف هناية 

، "وضع WO/PBC/21/7ة يف الوثيق 2012وترد تفاصيل ٔاخرى عن اسـتخدام أالموال rحتياطية يف هناية  .18
اسـتخدام أالموال rحتياطية"، ٕاىل جانب التخصيص املقرتح حسب rحتاد للمرشوعات السـبعة املقرتح متويلها مبوجب 
اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية. وينبغي التذكري بأنه، وفقا لٔالرقام املعروضة من قبل واملوحضة يف اجلدول الوارد فa ييل، يوجد 

مليون فرنك سويرسي فوق مسـتوى الهدف املطلوب لٔالموال rحتياطية، وذ} بعد مراعاة أالرصدة  21حاليا مبلغ 
 املتبقية الواجب ٕانفاقها مبوجب املرشوعات املوافق علهيا �لفعل واملمو� من أالموال rحتياطية.

(بم+يين الفرنكات السويسرية)

نتائج 2012

345اbيرادات
(15)   تسويات اbيرادات بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

330اFيرادات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

290النفقات
14   تسويات النفقات بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

304النفقات بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

26نتيجة التشغيل

النفقات من ا,موال ا4حتياطية
15نفقات المشروع الخاص (ا(موال ا�حتياطية)

(5)   تسويات النفقات من ا(موال ا�حتياطية بناء على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
10المجموع الفرعي، تخفيضات من ا(موال ا�حتياطية

16النتيجة العامة بعد النفقات من ا,موال ا4حتياطية

163ا(موال ا�حتياطية وصناديق رؤوس ا(موال العاملة، رصيد أول الفترة
178ا,موال ا4حتياطية وصناديق رؤوس ا,موال العاملة، رصيد آخـر الفــترة

121ا(موال ا�حتياطية وصناديق رؤوس ا(موال العاملة المسـتھدفة
37المشروعات الموافق على تمويلھا من ا(موال ا�حتياطية (الرصيد المتبقي)

21رصيد ا(موال ا�حتياطية وصناديق رؤوس ا(موال العاملة

قد توجد فروق بسبب التقريـب

نتائج 2012
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املسـتوى اnاليل لٔالموال rحتياطية املتاحة عرب الثنائية املقب¡. وتراعي هذه التقديرات ٔاعدت أالمانة تقديرات و  .19
إاليرادات والنفقات املتوقعة ؤايضا تسوèت املعايري احملاسبية اnولية للقطاع العام، كام تويل القدر املالمئ من العناية  اnقيقة

 مباكسب الكفاءة املتوقع حتقيقها.

الرمس البياين الوارد فa ييل، فٕان المتويل املقرتح للمرشوعات السـبعة للخطة الرأساملية الرئيسـية كام يتضح من و  .20
مليون فرنك سويرسي ميكن استيعابه بدون التأثري عىل مسـتوى أالموال rحتياطية املسـهتدف املطلوب، نظرا  11,2  مببلغ

 وجب املرشوعات املقرتحة.ٕاىل أن أالرصدة املتوقعة ميكن ٔان تسـتوعب متاما النفقات مب

 
مليون فرنك  11,2بعد التخصيص املقرتح ملبلغ  2012يوحض اجلدول التايل وضع أالموال rحتياطية يف هناية و  .21

 ، "وضع اسـتخدام أالموال rحتياطية".WO/PBC/21/7سويرسي، ويرد هذا اجلدول ٔايضا يف الوثيقة 

(بآ�ف الفرنكات السويسرية)

المجموعاتحاداتحاداتحاداتحاد نظاماتحادات صناديق

لشبونة4ھايمدريدالبراءات الــدوليرؤوس ا,موال

178,239(959)(4,255)21,756113,39148,306ا,موال ا4حتياطية وصناديق رؤوس ا,موال العاملة في نھايـة 2012

-3,000(3,000)قرض من مدريد إلى �ھاي

178,239(959)(1,255)21,756113,39145,306ا,موال ا4حتياطية وصناديق رؤوس ا,موال العاملة في ينـاير 2013

1,90222,70410,0952,1593036,891

19,85490,68735,211(3,414)(989)141,348

120,591-18,23473,12827,3551,875ا(موال ا�حتياطية وصناديق رؤوس ا(موال العاملة المستھدفة فــي 2013-2012

20,757(989)(5,289)1,62017,5597,856رصيد ا(موال ا�حتياطية وصناديق رؤوس ا(موال العاملة المتاح فوق المستوى المســتھدف

         11,178              -              -           3,248                  7,260                       670المشروعات المقترحة بموجب الخطة الرأسمالية الرئيسية

          9,579(989)(5,289)          4,608              10,299               950.21رصيد ا,موال ا4حتياطية وصناديق رؤوس ا,موال العاملـة

عرض ل]موال ا4حتياطية وصناديق رؤوس ا,موال العاملـة بحســب ا4تحــاد

المخصصات التي تمت الموافقة عليھا ولم يتم إنفاقھا بعد

ا,موال ا4حتياطية وصناديق رؤوس ا,موال العاملة بعد المخصصات التي تمــت 
الموافقة عليھا، في يناير 2013
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الرئيسـية ٔان تبقى لك املرشوعات اليت تشملها اخلطة حتت الفحص  وسـتضمن املراجعة املسـمترة للخطة الرٔاساملية .22
وتقدير مصدر المتويل اnقيق، مع ٕاجراء مراجعة دقيقة للمرشوعات اجلديدة للتأكد من امتثالها لتعريف النفقات الرأساملية 

 االٔكرث مالءمة، مبا يف ذ} أالهلية للمتويل من أالموال rحتياطية.

 ملزيانية مدعوة ٕاىل:ٕان جلنة الرب]مج وا .23

التصديق عىل املبادئ اليت مت   "1"
وفقا لها، وسيمت وفقا لها، ٕادراج 

املرشوعات يف اخلطة الرأساملية الرئيسـية 
  للمنظمة، كام هو موحض يف هذه الوثيقة؛

وتوصية مجعيات اnول أالعضاء   "2"
يف الويبو �ملوافقة عىل متويل املرشوعات 

يقة، مببلغ ٕاجاميل املقدمة يف مرفق هذه الوث 
 مليون فرنك سويرسي. 11,2مقدر قدره 

  

[ييل ذ} املرفق]
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  متويلها من أالموال rحتياطية مرشوعات اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية املقرتح

 جتفري البيا]ت وٕادارة املسـتخدمنيتعزيز أالمن:  .1

 ECMتنفيذ ٕادارة وÝئق املؤسسة  .2

 جتديد الواßات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات .3

 يف مبىن ٔار�د بوكش ومبىن الرباءات GLNتطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف  .4

 املرح¡ أالوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البيا]ت وجتديد املطبعة) –مبىن ٔار�د بوكش  .5

 استبدال بعض النوافذ –مبىن ٔار�د بوكش  .6

 تدابري السالمة وامحلاية من احلريق .7
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        مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متوي&&&& من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية

        وٕادارة املسـتخدمنيوٕادارة املسـتخدمنيوٕادارة املسـتخدمنيوٕادارة املسـتخدمنيتعزيز االٔمن: جتفري البيا]ت تعزيز االٔمن: جتفري البيا]ت تعزيز االٔمن: جتفري البيا]ت تعزيز االٔمن: جتفري البيا]ت         مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....1111

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

حامية البيا]ت أالساسـية، وٕا�حة خيارات لالسـتعانة �ملصادر ا©تلفة تتسم  –خيدم هذا املرشوع ثالثة ٔاهداف أولية 
  التاكليف فهيا بقدر أكرب من الفعالية، وٕادارة حقوق نفاذ املسـتخدمني ٕادارة لكية.

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

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

و�ٕالضافة ٕاىل ذ}، فٕان توفر خيارات لالسـتعانة �ملصادر ا©تلفة تتسم التاكليف فهيا �لفعالية رضوري حاليا يف عامل ٕادارة 
ات متنوعة ورسيعة التغري من ]حية، والمتتع �لقدرة عىل حشد قوة العمل تكنولوجيا املعلومات، اÒي يتطلب وجود كفاء

برسعة لتلبية ٔاولوèت العمل املتغرية من ]حية أخرى. ومع ذ}، فٕان زèدة خيارات rسـتعانة �ملصادر ا©تلفة جتلب ٔايضا 
  .درجة اخلطر اليت يتعرض لها ٔامن املعلوماتالزèدة يف 

 بيا]ت املؤسسة ٔان تقدم حلوال فعا� ملواßة هذين التحديني. وتمكل هذه احللول غريها من تدابري وميكن لتكنولوجيا جتفري
ٔامن املعلومات عن طريق جتفري مصدر البيا]ت. كام ٔاهنا تسمح مبزيد من املرونة يف اختيار مقديم اخلدمات اÒين حيققون 

  ع متكني مقديم اخلدمات من أداء ½امت دمعهم.جدوى التاكليف �ٕالبقاء عىل التجفري حتت رقابة صارمة م

ركز ٕادارة حقوق النفاذ تقليدè عىل وتوتمكل إالدارة الفعا� حلقوق النفاذ أيضا rست·ر يف حلول جتفري بيا]ت املؤسسة. 
فعا� عندما يكون  أالنظمة. ٔاي ٔاهنا تعىن بتوضيح من nيه احلق يف النفاذ ٕاىل ماذا يف النظام. وميكن لهذه االٓلية ٔان تكون

  عدد املسـتخدمني وتطبيقات الربجميات صغري نسبيا.

ومع ذ}، فٕانه من املتوقع مع اسـمترار الويبو يف حتسني خدماهتا املقدمة عرب شـبكة إالنرتنت ٔان يزداد عدد املسـتخدمني 
تركزي ٕادارة حقوق النفاذ حنو  �سـمترار يف أالعوام القادمة. وÒ} فٕان هناك حاجة ٕاىل rست·ر يف احللول اليت توجه

  املسـتخدمني. ٔاي اليت توحض ما يه حقوق النفاذ اليت يمتتع هبا املسـتخدم عىل مسـتوى أالنظمة ا©تلفة.

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

  وكيفية تطور هذه التكنولوجيا. وÒ} مل يمت تضمني هذا rحÇل كجزء من نطاق هذا املرشوع.

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

حصاب املصاحل اخلارجينيخدمات دمع فعا� و]جعة وذا  �1سعا.   ت جودة موßة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اnاخليني وأ

من شأن تنفيذ جتفري البيا]ت وٕادارة املسـتخدمني ٔان يعزز قدرة الويبو عىل مواßة الهتديدات املزتايدة ٔالمن املعلومات، مع 
اكليف فهيا �لفعالية وبتحقيق إالدارة الشام¡ للعدد السامح �لنظر يف خيارات rسـتعانة �ملصادر ا©تلفة اليت تتسم الت

  املزتايد من حقوق نفاذ املسـتخدمني.
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  واملزيانية وامجلعيات.سيمت إالبالغ عن املرشوع من خالل التقارير املرحلية املرفوعة ٕاىل جلنة الرب]مج 

        ؟؟؟؟4هل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطي. . . . 5555

  توفر مبالغ يف rحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب ::::1111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 

  من منت هذه الوثيقة. 21ٕاىل  18انظر ٔايضا الفقرات من  –املعيار مسـتوىف. 

نفقات التجهزيات واملبادرات rسرتاتيجية (وليس النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل rسـتخدام يف  ::::22225املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  اnورية اليت ترتبط �الٔداء) rسـتخدام يف أالنشطة

يتطلب قيام الويبو بتقدمي خدماهتا أالساسـية ٕاىل ز�ئهنا عىل مسـتوى العامل بنية حتتية ومنصات آمنة  –املعيار مسـتوىف. 
لية وكفاءة. ويف بيئة تزتايد فهيا الهتديدات زèدة رسيعة وتزتايد بسبهبا وموثوقة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تعمل بفعا

درجة ضعف ٔانظمة املعلومات، من الرضوري التأكد من أن هذه ا©اطر يمت احلد من وطأهتا والتصدي لها بقدر إالماكن. 
اجلهود من ٔاجل "تعزيز ٔامن املعلومات  وتواصل الويبو، كجزء من مزيانيهتا ؤانشطهتا التشغيلية العادية، العمل عىل ضامن بذل

  .6واحلد من وطأة ا©اطر وتعزيز اسـمترار أالعامل وقدرة املنظمة عىل التعايف من الكوارث"

لكن يف حني يتضح لنا مما سـبق أالنشطة اليت يلزم متويلها كجزء من املزيانية العادية للمنظمة واليت تؤدى كجزء من ٔاعاملها 
املقرتح السـتحداث آلية لتجفري البيا]ت وٕادارة املسـتخدمني عىل مسـتوى املؤسسة يتجاوز حد  العادية، فٕان املرشوع

، وذ} من خالل ٔالمن املعلومات أالسايسأالعامل ìٔنشطة معتادة للصيانة والتطوير. فهو سـيعمل عىل بناء قدرة جديدة 
  اتيجية وغري عادية للويبو.اسـتحداث آلية متقدمة للتجفري عىل مسـتوى املؤسسة، تعترب مبادرة اسرت 

                                                
 .).A/48/9 Revيرµ الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياطية" (   4
لنفقات وrست·رات الرٔاساملية تعين رشاء ا" –) WO/PBC/18/16ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (ٔايضا يرµ الرجوع    5

 جمال تكنولوجيا ٔاصول Ýبتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف
 ."الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة املعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اnمع إالداري واملايل لمتكني

 .25الرب]مج  – 2015- 2014يرµ الرجوع ٔايضا ٕاىل وثيقة الرب]مج واملزيانية املقرتحة للثنائية    6

201420152016201720182019البنود

        135130130295. الترخيص وصيانة الترخيص

        26515040255. جھاز التجفير والمعدات

          330201060. المشورة

          420502090. إدارة المشروع

        700         -         -         -        200        350        150مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية 
العادية لكل فترة ثنائية

250        450        410        360        1,470     

المجموع

بآ�ف الفرنكات السويسرية
تكاليف الميزانية
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ميكن للمرشوعات واملبادرات ٔان تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد فa بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات ثنائية  ::::3333املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  متعددة)

ٕاىل  2014من من املتوقع أن حيتاج هذا املرشوع ٕاىل ٕاطار زمين للتنفيذ مدته ثالث سـنوات، متتد عرب فرتتني ثنائيتني، 
2016.  
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        مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متوي&&&& من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية

        ٕادارة وÝئق املؤسسةٕادارة وÝئق املؤسسةٕادارة وÝئق املؤسسةٕادارة وÝئق املؤسسةتنفيذ تنفيذ تنفيذ تنفيذ         مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....2222

        . ٔاهداف املرشوع ونتا. ٔاهداف املرشوع ونتا. ٔاهداف املرشوع ونتا. ٔاهداف املرشوع ونتاجئجئجئجئه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:1111

ن هذا املسـتخدمني من العمل معا  مسـتودع مؤسيس مركزييمتثل املرشوع يف اسـتحداث  لتخزين الوÝئق. وسوف ميكِّ
اليت جتري  �لعمليات(التعاون) يف ٕانشاء الوÝئق، والبحث عن املعلومات والنفاذ ٕالهيا بسهو� ٔاكرب، وسيسمح بربط الوÝئق 

  .التخطيط للموارد املؤسسـية نظاميف 

 حافظةكجزء من ونظام ٕادارة الوÝئق إاللكرتونية للموارد املؤسسـية التخطيط نظام ووافقت اnول أالعضاء عىل التاكمل بني 
)، ومت اسـتخدام أالموال ا©صصة يف احلصول عىل الرتاخيص WO/PBC/15/17(التخطيط للموارد املؤسسـية  نظام

¡. وسـيجري العمل الالزم لتنفيذ   نظامبأمك& ودجمه مع  الرب]مجالالزمة، وٕانشاء بنية حتتية للقيادة، ومجع املتطلبات املفص�
شامل  بر]مجكجزء من هذا املرشوع املقرتح لتنفيذ ٕادارة وÝئق املؤسسة، وهو ما سـينتج عنه التخطيط للموارد املؤسسـية 

  .2016عىل مسـتوى املؤسسة ٕالدارة احملتوى يبدٔا تنفيذه قبل هناية 

. والرب]مجمسـتضافة مسـتدامة مبوارد داخلية nمع املرشوعات  وسوف يوفر تنفيذ ٕادارة وÝئق 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 سجيل اخلروجبنظام تسجيل اnخول وت والعمل  مراقبة النسخ ا©تلفةالتعاون يف جمال الوÝئق، مع ٕاماكنية 
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 وÝئق املؤسسة. وجيري  ومعليات الرشاءاملعامالت املالية 
وٕادارة وÝئق املؤسسة، التخطيط للموارد املؤسسـية وحدات عىل مسـتوى مجموعة من التاكمل  اAديسـتوى االٓن حبث امل 

، رشيك التنفيذ، وسوف يسرتشد هنج Oracleمبساعدة ٔاورالك التخطيط للموارد املؤسسـية  حافظةوذ} من خالل 
، فٕان دجمه مع موضوعا قيد التشغيل PeopleSoftرشية بنتيجة هذا العمل. وملا اكن بر]مج املوارد الب  التاكمل يف املسـتقبل

ٔايضا، حبيث يبدٔا العمل مبفهوم امللف إاللكرتوين للك موظف وتبدٔا معلية النقل من  مبنيإادارة وÝئق املؤسسة سـيكون 
  نظام التسجيل اÒي يعمتد عىل الورق ٕاىل نظام تسجيل ٕالكرتوين.

، يف مسارها والواردةوخالل العام الثاين، ميكن أن يمت اسـتحداث ٕاماكنيات تدفق العمل ليك ميكن وضع الوÝئق، اnاخلية 
ن التاكمل بني ٕادارة وÝئق املؤسسة ونظام الربيد إاللكرتوين إ حملفوظات بطرائق ٕالكرتونية. كام والتصديق علهيا وٕادراßا مضن ا
ماكنيات وضع رسائل الربيد إاللكرتوين يف ملفات وٕادراßا مضن احملفوظات، مبا يساعد عىل سـيكون قد مت، وذ} ٕال�حة إ 

، ستسـمتر معلية PeopleSoftختفيف العبء امللقى حاليا عىل نظام الربيد إاللكرتوين. ومع منو بر]مج املوارد البرشية 
بر]مج ٕادارة ٔاداء �ٕالضافة ٕاىل ذ}، فٕان التاكمل مع . وملفات املوظفنيالتاكمل مع ٕادارة وÝئق املؤسسة، بناء عىل مفهوم 

بداخل نظام التخطيط للموارد املؤسسـية سيمت خالل العام الثاين، وهو ما سـيتيح النفاذ ٕاىل معلومات الربامج  املؤسسة
  واملزيانية من خالل ٕادارة وÝئق املؤسسة.

، مع اكÇل تنفيذ املوارد البرشية، وهو PeopleSoftية ويف العام الثالث، سـيكمتل rندماج يف بر]مج املوارد البرش 
أداة ٕادارة سـيجعل لك وÝئق املوارد البرشية متاحة بشلك آمن. و�ٕالضافة ٕاىل ذ}، سيمت دمج ٕادارة وÝئق املؤسسة مع   ما

  ٔالسفار.، ليك ميكن النفاذ ٕاىل وÝئق من قبيل الوÝئق املتص¡ �Metastormاملسـتخدمة يف الويبو،  أالعامل

ومن خالل الهنج املرحيل اnقيق املوحض ٔاعاله، سـتصبح ٕادارة وÝئق املؤسسة هذه املاكن الوحيد اÒي ميكن ٔان يذهب ٕاليه 
  املسـتخدمون من ٔاجل النفاذ بشلك آمن ٕاىل الوÝئق.
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  الرب]مج واملزيانية وامجلعيات.سيمت إالبالغ عن مرشوع ٕادارة وÝئق املؤسسة من خالل التقارير املرحلية املرفوعة ٕاىل جلنة 

        ؟؟؟؟7هل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطي. . . . 5555

  توفر مبالغ يف rحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب ::::1111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 

  من منت هذه الوثيقة. 21ٕاىل  18انظر ٔايضا الفقرات من  –املعيار مسـتوىف. 

ررة، مثل نفقات التجهزيات واملبادرات rسرتاتيجية (وليس النفقات غري العادية وغري املتكrسـتخدام يف  ::::22228املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  اnورية اليت ترتبط �الٔداء) rسـتخدام يف أالنشطة

تواصل الويبو، كجزء من مزيانيهتا ؤانشطهتا التشغيلية العادية، صيانة ما تسـتخدمه من ٔانظمة للتخطيط  –املعيار مسـتوىف. 
. وتعترب احلاجة ٕاىل ضامن قدرة 9املعلومات واالتصاالت وحتديهثا وتطويرها �سـمترارللموارد املؤسسـية وتطبيقات لتكنولوجيا 

املسـتخدمني الهنائيني عىل ٔاداء ½ا½م بفعالية عن طريق اسـتخدام هذه التطبيقات وأالنظمة وrسـتفادة بدمعها حاجة 
  تشغيلية رئيسـية جيب تغطيهتا من املزيانية العادية.

                                                
 ).A/48/9 Revية" (يرµ الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياط   7
النفقات وrست·رات الرٔاساملية تعين رشاء " –) WO/PBC/18/16ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (ٔايضا يرµ الرجوع    8

املرشوعات الكبرية يف جمال تكنولوجيا ٔاصول Ýبتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو 
 ."لية واحدةاملعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اnمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة ما

 .25و 22الرب]جمني  – 2015- 2014يرµ الرجوع ٔايضا ٕاىل وثيقة الرب]مج واملزيانية املقرتحة للثنائية    9

201420152016201720182019البنود
-       

       -1. ا4ستضافة
       470470940استضافة مركز ا(مم المتحدة الدولي للحساب اbلكتروني

       -2. الدعم المستمر
       210210100520مورد إضافي

       -3. تكاليف التنفيذ
       2209494408دمج نظام التخطيط للموارد المؤسسـية

       4100100. استحداث تكنولوجيا إدارة المحتوى

5. التوجيه اFلكتروني للوثائق الواردة والداخلية والتكامل مع 
المحفوظات والسج=ت اFلكترونية

7070        

6. استخدام إدارة وثائق المؤسسة في تخزين رسائل البريد 
اFلكتروني في شكل ملفات وإيداعھا ضمن المحفوظات

3030        

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

التكاليف التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية 
العادية لكل فترة ثنائية

7694          575        585        585        585        2,500

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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ة، واليت تعترب خربة الويبو فهيا حمدودة واليت من احملمتل ٔاال تكون قد بلغت طور النضج بعد يف ٔاما التكنولوجيا اجلديد
السوق، فتنطوي عىل قدر من ا©اطرة بطبيعهتا، وٕان اكنت الويبو حتتاج ٔاحيا] ٕاىل rعÇد علهيا يك تقدم خدمة تتسم 

الويبو فa يتعلق بتطبيق التكنولوجيا اجلديدة، مع عدم ا©اطرة �جلودة ويه تبارش واليهتا. وتتطلب إالدارة احلذرة من قبل 
بتعطيل خدماهتا وتكنولوجياهتا القامئة، عناية واهÇما وٕادارة خاصة. ويتطلب هذا ٕانشاء بنية مرشوعات مؤقتة ملراقبة تنفيذ 

ات احلومكة للتأكد من حتقيق املرشوع وٕادارته، �ٕالضافة ٕاىل مشاركة رشيك خارQ لتوفري املهارات املتخصصة ومعلي
  املرشوع ملنافعه التجارية املنشودة.

ومبرور الوقت تدرجييا، ومع وصول التكنولوجيا ٕاىل مرح¡ النضج ومع تنفيذ املرشوع، تتحول القدرات واملعارف واملهارات 
ن الويبو من دمع احللول التشغيلية كجزء من مزيانيهتا و    معلياهتا العادية.اجلديدة ٕاىل موارد داخلية، متكِّ

ميكن للمرشوعات واملبادرات ٔان تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد فa بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات ثنائية  ::::3333املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  متعددة)

 2014من املتوقع أن حيتاج هذا املرشوع ٕاىل ٕاطار زمين للتنفيذ مدته ثالث سـنوات، متتد عرب فرتتني ثنائيتني، من 
  .2016 ىلإ 
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        مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متوي&&&& من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية

        جتديد الواßات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبجتديد الواßات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبجتديد الواßات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبجتديد الواßات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىنىنىنىن الرباءات الرباءات الرباءات الرباءات        مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....3333

        . ٔاهداف املرشوع ونتا. ٔاهداف املرشوع ونتا. ٔاهداف املرشوع ونتا. ٔاهداف املرشوع ونتاجئجئجئجئه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:ه املتوقعة:1111

اخلاصة بنظام التربيد والتدفئة يف الطوابق  " rستبدال الاكمل لرتكيبات أالسقف الزائفة1يريم املرشوع ٕاىل حتقيق هدفني: "
" وٕاجراء معلية جتديد كربى للعنارص البنيوية يف لك واßات ذ} املبىن (وبعبارة ٔاخرى، فٕان 2العليا من مبىن الرباءات؛ "

ى عىل ذ} ال يشمل النوافذ نفسها بصفة عامة). فقد ثبت خالل أالعوام أالخرية أن ٕاجراء إالصالحات التفاعلية الصغر 
 –يف حاالت العطب وارتفاع درجات احلرارة ٔاو اخنفاضها داخل املاكتب بشلك مفرط وال ميكن التحمك به  –نطاق ضيق 

ٔاعوام تقريبا، ٔاصبح شيئا ال ميكن حتم& بعد االٓن. و�ٕالضافة ٕاىل ذ}، فٕان بعض مكو]ت  10وهو ما اكن حيدث عىل مدى 
د متاحة يف السوق ؤاصبح من غري املمكن رشاء القطع التبديلية، وهو ما ميكن أن يؤدي جتهزيات التربيد/التدفئة احلالية مل تع

يف أالجل القصري ٕاىل تعريض تركيبات التربيد والتدفئة باكملها يف املبىن ٕاىل خطر فقدان الصالحية للعمل. ٕان اسـهتالك 
يوية املعيبة يف الواßات اسـهتالك كبري، وسوف يسـمتر يف الطاقة املهدرة اليت تسبهبا أالنظمة والرتكيبات املعيبة والعنارص البن 

، وقد مت ٕاجراء تدقيق تقين للواßات 2011الزèدة عاما بعد عام. وقد مت ٕاجراء تدقيق تقين لتجهزيات التربيد والتدفئة يف 
  .2013خالل النصف أالول من عام 

للتربيد والتدفئة صاحلة متاما للعمل وميكن rعÇد علهيا، ويف وتمتثل النتاجئ املتوقعة للتجديد يف وجود واßات وجتهزيات 
  اخنفاض كبري يف اسـهتالك الطاقة راجع ٕاىل القضاء عىل ٔاسـباب ٕاهدار الطاقة احلالية.

        . املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظ. املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظ. املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظ. املسامهة يف حتقيق النتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائية2222

حصاب خدمات دمع فعا� و]جعة وذات جودة موßة حنو الز�النتيجة املتوقعة يه:  ئن لفائدة الز�ئن اnاخليني وأ
 .اخلارجيني املصاحل

  . املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام3333

  

  

  

  

  

  

  

  

201420152016201720182019البنود
-         

         -1. تكاليف متصلة بالبناء

     450192911903,569تكاليف متصلة بالبناء

2. ا,تعاب
        216241124قائد المشروع

150450300مھندسون تحت و�ية الويبو

         -3. الموارد الخارجية والداخلية

        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 التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية 
العادية لكل فترة ثنائية

المجموع

بآ�ف الفرنكات السويسرية
تكاليف الميزانية
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        . آلية رفع التقارير ٕاىل اnول أالعضاء:. آلية رفع التقارير ٕاىل اnول أالعضاء:. آلية رفع التقارير ٕاىل اnول أالعضاء:. آلية رفع التقارير ٕاىل اnول أالعضاء:4444

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

        ؟؟؟؟10هل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطي. . . . 5555

  توفر مبالغ يف rحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب  ::::1111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 

  من منت هذه الوثيقة. 21ٕاىل  18انظر ٔايضا الفقرات من  –املعيار مسـتوىف. 

العادية وغري املتكررة، مثل نفقات التجهزيات واملبادرات rسرتاتيجية (وليس النفقات غري rسـتخدام يف   ::::222211111111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  اnورية اليت ترتبط �الٔداء) rسـتخدام يف أالنشطة

عاما، عىل  30عاما و 50جيب ٔان يكون معر الواßات ونظام التربيد/التدفئة، وفقا لتوقعات البناء القياسـية،  –املعيار مسـتوىف. 
أعوام فقط يف وضع ال جتدي معه الصيانة  10الواßات ونظام التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات أصبحت بعد مرور التوايل. ٕاال أن 

التقنية العادية نظرا ٕاىل ٔان إالصالحات التفاعلية عىل نطاق ضيق ليست مسـتدامة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ}، فٕانه نظرا ٕاىل ٔان نظام 
بنظام مماثل جديد، نظرا ٕاىل توقف ٕانتاج القطع التبديلية، فٕانه اكن جيب تركيب نظام  التربيد/التدفئة ال ميكن rسـتعاضة عنه

عاما). وال ميكن ٕاصالح العديد من  30عاما) انهتاء العمر املتوقع انهتاء طبيعيا ( 20آخر. وجيب ٔان حيدث هذا إالحالل قبل (ٔاي 
ة مهنا لعملية ٕاعادة بناء، وما اكن هذا ليحدث يف مثل هذه أالجزاء البنيوية يف الواßات؛ حيث جيب ٔان ختضع يف ٔاجزاء كبري 

  املرح¡ املبكرة من معرها يف الظروف العادية. فلك من هذه احلاالت تشلك حدÝ غري متكرر يف ظل الظروف الراهنة.

 ٔان اختيار ٔانواع ؤاخريا، فٕانه من الرضوري للغاية أن يمت جتديد الواßات ونظام التربيد/التدفئة يف نفس الوقت نظرا ٕاىل
أالنظمة اAددة واحللول التقنية ومهنجية لك من املوضوعني تعمتد بدرجة كبرية عىل بعضها البعض، وهذا هو ما سـتكون عليه 

يف املبىن ٔاثناء الفرتة املتوقع ٔان تسـتغرقها  ماكن إاليواء املؤقتاحلال أيضا يف جتهزي موقع العمل والسقاالت وتنظمي اسـتخدام 
ت التقنية. وبعبارة ٔاخرى، فٕان جتديد لك من الواßات ونظام التربيد/التدفئة بشلك منفصل ميكن ٔان يتسبب يف التدخال

تلكفة ٕاضافية كبرية يف التخطيط للمرشوع وٕادارة موقعي معل متتاليني يف نفس املبىن وحوV، مع مضاعفة إالزعاج لفرتات 
فٕان رضورة معاجلة املوضوعني يف نفس الوقت بغية التصدي لها عىل حنو  طوي¡ للموظفني العاملني بداخل املبىن. وختاما،

  احرتايف تشلك يف حد ذاهتا حدÝ غري متكرر.

ومن شأن التجديد عىل النحو املوحض فa سـبق ٔان مينح بداية جديدة للعمر املتوقع للواßات (أالجزاء البنيوية) لتعمر 
عاما جديدة، حبيث ال حيتاج ٔاي مهنا  30ملتوقع لنظام التربيد/التدفئة ليعمر ملدة عاما جديدة، وبداية جديدة للعمر ا 50 ملدة

  خالل هذا الوقت ٕاال ٕاىل ٔاعامل الصيانة العادية.

ميكن للمرشوعات واملبادرات أن تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد فa بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات ثنائية   ::::3333املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  متعددة)

 2014من املتوقع أن حيتاج هذا املرشوع ٕاىل ٕاطار زمين للتنفيذ مدته ثالث سـنوات، متتد عرب فرتتني ثنائيتني، من 
  .2016 ٕاىل

                                                
 ).A/48/9 Revيرµ الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياطية" (   10
تعين رشاء  النفقات وrست·رات الرٔاساملية" –) WO/PBC/18/16ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (ٔايضا يرµ الرجوع    11

 جمال تكنولوجيا ٔاصول Ýبتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف
 ."دى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدةاملعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اnمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل م
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        مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متوي&&&& من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية

        يف مبيف مبيف مبيف مبىنىنىنىن أر�د بوك أر�د بوك أر�د بوك أر�د بوكشششش 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

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

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

ليك يسـتخدم يف ٕانتاج طاقة التربيد Aموعة من املباين إالدارية يف حميط ساحة أالمم. وقد اكنت الويبو، منذ سـنوات قلي¡ 
زمة لالحتفاظ �لطاقة الال SIGخلت، واحدة من أول الز�ئن من بني واكالت أالمم املتحدة اليت دخلت يف اتفاق مع رشكة 

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

)، وقاعة املؤمترات اجلديدة (اليت دخلها 2013دهناوزن الثاين (وسيبدٔا اسـتخدام النظام فهيام حبلول منتصف أالول ومبىن بو 
). ومل يتبق سوى مبنيني اثنني مل يمت ربطهام حىت االٓن بنظام 2013النظام ٔاثناء مرح¡ بناهئا وسيبدٔا اسـتخدامه حبلول هناية 

ومبىن الرباءات، وهام موضوع هذا القسم من مرشوع اخلطة الرٔاساملية  ABبوكش التربيد مبياه حبرية جنيف، هام مبىن ٔار�د 
الرئيسـية. ومن اجلدير �ملالحظة ٔايضا أن الزمن املنقيض من معر آالت ٕانتاج التربيد القامئة ا©تلفة املتبقية يف مبىن ٔار�د 

  عاما. 30يف حني يبلغ معرها املتوقع عاما،  33بوكش ومبىن الرباءات يرتاوح من حوايل عرشة ٔاعوام ٕاىل حوايل 

ز يف صيانة املباين فa يتعلق بتجهزيات 1وتمتثل أهداف املرشوع ونتاجئه املتوقعة يف " " اسـتكامل نرش نظام تكنولوQ معز�
لتربيد " واستباق احلاجة ٕاىل استبدال آالت ا2التربيد املسـتعم¡ �لفعل يف ٔاكرث من نصف احلجم املعين يف مجمع الويبو؛ "

التقليدية يف املبنيني املتبقيني �ملبادرة ٕاىل استبدالها قبل ٔان تتعطل التجهزيات (وهو ما حدث يف التجهزيات مببىن بودهناوزن 
" وتطوير هذا 4" وخفض تلكفة صيانة التجهزيات مقارنة بتلكفة صيانة جتهزيات التربيد التقليدية؛ "3)؛ "2011الثاين عام 

  التجهزيات التقنية بأنظمة ٔاكرث حمافظة عىل البيئة.النوع من املعدات 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� و]جعة وذات جودة موßة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اnاخليني وأ
  .اخلارجيني املصاحل

  املرشوع يف لك عاماملرشوع يف لك عاماملرشوع يف لك عاماملرشوع يف لك عاماملوارد املالية الالزمة لتنفيذ املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املوارد املالية 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 التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية 
العادية لكل فترة ثنائية

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

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

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

        ؟؟؟؟12هل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطي. . . . 5555

  توفر مبالغ يف rحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب ::::1111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 

  من منت هذه الوثيقة. 21ٕاىل  18انظر ٔايضا الفقرات من  –املعيار مسـتوىف. 

النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل نفقات التجهزيات واملبادرات rسرتاتيجية (وليس rسـتخدام يف  ::::222213املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  اnورية اليت ترتبط �الٔداء) rسـتخدام يف أالنشطة

يعترب نظام التربيد مبياه حبرية جنيف عنرصا ½ام يف املبادرة rسرتاتيجية اليت ٔاخذهتا أالمانة منذ سـنوات  –املعيار مسـتوىف. 
ين عديدة خلت هبدف التحول حنو حلول حتافظ ٔاكرث عىل البيئة يف الرتكيبات التقنية يف لك مباين مجمع الويبو، وهو ما يع

جتهزيات التربيد يف هذه احلا�. ويوفر نظام التربيد مبياه حبرية جنيف حال تكنولوجيا خمتلفا ٕاىل حد كبري لتربيد املباين مقارنة 
  عاما. 40عاما ٕاىل  30بآالت ٕانتاج التربيد التقليدية. كام ٔانه يطيل العمر املتوقع لتجهزيات التربيد من 

ات غري العادية وغري املتكررة للتنفيذ املتبقي لواحدة من املبادرات البيئية ونتيجة Ò}، فٕانه يعترب من النفق
  للويبو.  rسرتاتيجية

ميكن للمرشوعات واملبادرات ٔان تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد فa بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات  ::::3333املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  متعددة)  ثنائية

، 2015-2014ع ٕاىل ٕاطار زمين للتنفيذ مدته سنتان، ويه مدة ميكن ٔان تسـتوعهبا الثنائية من املتوقع أن حيتاج هذا املرشو
Ò} فٕانه ال يوجد ما يسـتدعي تطبيق هذا املبدٔا. ٕاال ٔانه قد يلزم تأمني متويل املرشوع وٕا�حته حىت لو طرٔات تأخريات 

  التنفيذ. يف

                                                
 ).A/48/9 Revيرµ الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياطية" (   12
رات الرٔاساملية تعين رشاء النفقات وrست·" –) WO/PBC/18/16ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (ٔايضا يرµ الرجوع    13

 جمال تكنولوجيا ٔاصول Ýبتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف
 ."ذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدةاملعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اnمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفي
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        موال rحتياطيةموال rحتياطيةموال rحتياطيةموال rحتياطيةمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متوي&&&& من االٔ  من االٔ  من االٔ  من االٔ 

        املرح¡ أالوىل من جتديد القبو (تغيري املرح¡ أالوىل من جتديد القبو (تغيري املرح¡ أالوىل من جتديد القبو (تغيري املرح¡ أالوىل من جتديد القبو (تغيري جحجحجحجحم مركز البيا]ت وجتديد املطبعة)م مركز البيا]ت وجتديد املطبعة)م مركز البيا]ت وجتديد املطبعة)م مركز البيا]ت وجتديد املطبعة)    ––––مبمبمبمبىنىنىنىن ٔار�د بوك ٔار�د بوك ٔار�د بوك ٔار�د بوكشششش            مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....5555

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

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

  ٔارضية كبرية ميكن rسـتفادة 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 النتيجة املتوقعة يه:  خدمات دمع فعا� و]جعة وذات جودة موßة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اnاخليني وأ
  .اخلارجيني املصاحل

  . املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام3333

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

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

        ؟؟؟؟14هل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطي    . . . . 5555

  توفر مبالغ يف rحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب ::::1111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 

  من منت هذه الوثيقة. 21ٕاىل  18انظر ٔايضا الفقرات من  –املعيار مسـتوىف. 

                                                
 ).A/48/9 Revيرµ الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياطية" (   14

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 التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية 
العادية لكل فترة ثنائية

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل نفقات التجهزيات واملبادرات rسرتاتيجية (وليس rسـتخدام يف  ::::222215املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  اnورية اليت ترتبط �الٔداء) rسـتخدام يف أالنشطة

للحاسوب تالمئ الغرض اجلديد مهنا واملمتثل يأيت تغيري جحم مركز البيا]ت مببىن ٔار�د بوكش ليصري غرفة  –املعيار مسـتوىف. 
ٕالنشاء مركز ٔاكرب للبيا]ت يف املبىن  2008يف خدمة مبىن ٔار�د بوكش وحده، نتيجة ملبادرة اسرتاتيجية ٔاخذهتا أالمانة يف 

  ).2011اجلديد (مع مالحظة ٔان مركز البيا]ت مت ٕانشاؤه كجزء من مرشوع البناء اجلديد واكمتل يف 

ملطبعة الرئيسـية يف مجمع الويبو جماورة ملركز البيا]ت احلايل يف مبىن أر�د بوكش، فٕان تقليص جحم مركز البيا]ت وملا اكنت ا
هذا يتيح فرصة فريدة من نوعها ٕالجراء معلية جتديد اكم¡ للبنية التحتية للمرافق وتنفيذ حلول تكنولوجية جديدة يف املساحة 

ة. ومن اجلدير �ملالحظة أن املعدات والتجهزيات التقنية للمطبعة املوجودة حاليا بلغت املوسعة اليت سيمت ختصيصها للمطبع
  عاما. 30عاما �لفعل، رمغ أن معرها املتوقع اكن  35من العمر 

ونتيجة Ò}، فٕان تنفيذ هذه اAموعة املعينة من معليات التجديد ملنطقتني تقنيتني كربيني حتتالن موقعا اسرتاتيجيا من 
  ث جتاورهام يف قبو مبىن ٔار�د بوكش يعترب من النفقات غري العادية وغري املتكررة.حي

ميكن للمرشوعات واملبادرات ٔان تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد فa بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات  ::::3333املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  متعددة)  ثنائية

، 2015-2014للتنفيذ مدته سنتان، ويه مدة ميكن ٔان تسـتوعهبا الثنائية من املتوقع أن حيتاج هذا املرشوع ٕاىل ٕاطار زمين 
Ò} فٕانه ال يوجد ما يسـتدعي تطبيق هذا املبدٔا. ٕاال ٔانه قد يلزم تأمني متويل املرشوع وٕا�حته حىت لو طرٔات تأخريات 

  التنفيذ. يف

                                                
لنفقات وrست·رات الرٔاساملية تعين رشاء ا" –) WO/PBC/18/16ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (ٔايضا يرµ الرجوع    15

 جمال تكنولوجيا ٔاصول Ýبتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف
 ."الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدة املعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اnمع إالداري واملايل لمتكني
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        مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متوي&&&& من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية

        استبدال بعاستبدال بعاستبدال بعاستبدال بعضضضض النوافذ النوافذ النوافذ النوافذ    ––––مبمبمبمبىنىنىنىن ٔار�د بوك ٔار�د بوك ٔار�د بوك ٔار�د بوكشششش            مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....6666

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

خالل العقود الثالثة املاضية، اكنت نوافذ الواßة اجلنوبية من مبىن أر�د بوكش يه أالكرث تعرضا للشمس وللحرارة والٔكرب 
ٕاىل تدهور خصائصها احلرارية بدرجة كبرية. و�ٕالضافة تفاوت يف درجات احلرارة لك عام بني الشـتاء والصيف، وأدى ذ} 

ٕاىل ذ}، فٕان عددا من نفس هذه النوافذ ونوافذ ٔاخرى ٔايضا يف نفس الواßة طرأ علهيا تغري يف لوهنا أالزرق (فتحولت ٕاىل 
  الزجاج.مجموعة من ٔاطياف اللونني الوردي وأالرجواين) بسبب تقادم مكو]ت الغاز اليت متٔال الفراغ بني طبقات 

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

  جنيف. معامل

        نتيجة التنظنتيجة التنظنتيجة التنظنتيجة التنظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةاملسامهة يف حتقيق ال املسامهة يف حتقيق ال املسامهة يف حتقيق ال املسامهة يف حتقيق ال . . . . 2222

حصاب النتيجة املتوقعة يه:  خدمات دمع فعا� و]جعة وذات جودة موßة حنو الز�ئن لفائدة الز�ئن اnاخليني وأ
  .اخلارجيني املصاحل

  . املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام3333

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

ٕالبالغ جلنة الرب]مج واملزيانية وامجلعيات بصورة مرحلية  2006مرحلية عىل ٔاساس المنوذج املسـتخدم منذ  سيمت رفع تقارير
  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 التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية 
العادية لكل فترة ثنائية

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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        ؟؟؟؟16هل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطي. . . . 5555

  توفر مبالغ يف rحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب ::::1111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 

  من منت هذه الوثيقة. 21ٕاىل  18ر ٔايضا الفقرات من انظ –املعيار مسـتوىف. 

النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل نفقات التجهزيات واملبادرات rسرتاتيجية (وليس rسـتخدام يف  ::::222217171717املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  اnورية اليت ترتبط �الٔداء) rسـتخدام يف أالنشطة

تعترب الواßة اجلنوبية من مبىن ٔار�د بوكش ٔاكرث منطقة من املبىن حتتاج حاجة ماسة ٕاىل استبدال  –املعيار مسـتوىف. 
معاجلهتا نوافذها ٔالسـباب تقنية حرارية، يف حني ميكن معاجلة �يق الواßة يف وقت الحق، رمغ رضورة التأكيد هنا عىل ٔان 

عاما. وبعبارة ٔاخرى، فٕان  30عاما يف حني ٔان معرها املتوقع هو  33 ٔان معرها بلغ ، نظرا ٕاىلجيب ٔان تمت عاجال وليس آجال
واليت سـتظهر يف  –هذه العملية الستبدال النوافذ يه يف الواقع اجلزء أالول من معلية جتديد واßات مبىن ٔار�د بوكش 

  مرح¡ الحقة يف اخلطة الرٔاساملية الرئيسـية.

بدائل تقنية عىل ٔاساس تدخل واقعي يف ذ} اجلزء من الواßة  للتصديق عىلرصة الوحيدة وسـيفيد هذا ٔايضا �عتباره الف
املعنية يه  والتصديقاتاالٔكرث تأثرا �حلرارة املبارشة ؤاشعة الشمس وبأكرب تفاوت يف درجات احلرارة بني الشـتاء والصيف. 

جلهة اجلنوبية قبل استبدال النوافذ وبعده، ونوع السقاالت : مقارنة اسـهتالك الطاقة يف املاكتب املط¡ عىل االتحديدعىل وجه 
وجتهزيات موقع العمل االٔكرث مالءمة، ووضع سيناريوهات خمتلفة للجدول الزمين ملوقع العمل، وأالثر الواقع عىل ٕاشغال 

بدال النوافذ مقارنة ومدته الزمنية، ومدى النفع املرتتب عىل است  ماكن إاليواء املؤقتمساحة املاكتب، ومدى احلاجة ٕاىل 
فقط بتنفيذ تعديالت بنيوية ٔايضا يف الواßات، وتقدير ما ٕاذا اكنت بعض التغيريات البنيوية يف الواßات تتسم بفعالية 

  التاكليف ٔام ال مع حتقيق نفع ٕاضايف معقول ٔايضا من حيث التلكفة يف أالجل الطويل، ٕاخل.

aسـبق جتعل هذا املوضوع احملدد يندرج حتت بند النفقات غري العادية وغري وهكذا فٕان مجموع احلقائق والظروف املوحضة ف 
  املتكررة �ٕالضافة ٕاىل متتعه مبزية ٕاضافية فريدة يه ٔانه يفيد كمنوذج ملرشوع جتديد ٕانشايئ كبري آخر.

تني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات ميكن للمرشوعات واملبادرات ٔان تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد فa بني فرت  ::::3333املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  متعددة)  ثنائية

من املتوقع أن حيتاج هذا املرشوع ٕاىل ٕاطار زمين للتنفيذ مدته سـنة واحدة، Ò} فٕانه ال يوجد ما يسـتدعي تطبيق 
  املبدٔا. هذا

  

                                                
 ).A/48/9 Revيرµ الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياطية" (   16
النفقات وrست·رات الرٔاساملية تعين رشاء " –) WO/PBC/18/16ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس املال وٕادارته" (ٔايضا يرµ الرجوع    17

 جمال تكنولوجيا ٔاصول Ýبتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف
 ."اري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدةاملعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية بنية اnمع إالد
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        مرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متويمرشوع اخلطة الرأساملية الرئيسـية املقرتح متوي&&&& من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية من أالموال rحتياطية

        واواواوامحلمحلمحلمحلاية من احلريقاية من احلريقاية من احلريقاية من احلريقتدابري السالمة تدابري السالمة تدابري السالمة تدابري السالمة         مرشوع:مرشوع:مرشوع:مرشوع:        ....7777

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

استنادا ٕاىل تدقيق السالمة وأالمن اÒي ٔاجراه معهد متخصص بناء عىل طلب أالمانة، يوجد عدد من التوصيات املتص¡ 
ثالها ٕاىل مسـتوى بتدابري السالمة وامحلاية من احلريق واليت جيب تنفيذها يف مباين الويبو القدمية لالرتقاء مبسـتوى امت 

rمتثال اجلديد (ويالحظ أن املبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة اجلاري ٕانشاؤها مستبعدان من هذا املرشوع ٔالن 
مواصفاهتام التقنية تراعي �لفعل مسـتوى rمتثال اجلديد). وتمتثل تدابري السالمة وامحلاية من احلريق اليت جيب تنفيذها يف 

بني املباين وبني املناطق الواقعة داخل لك مبىن (تقسـمي املبىن ٕاىل ٔاجزاء)، وذ} من ٔاجل  الفصلقدمية يف مباين الويبو ال
عزل لك مبىن عن غريه من املباين ولك منطقة عن غريها من املناطق بشلك ٔافضل ليك ال ينترش احلريق ٔاو اnخان عند 

م املباين ٕاىل أجزاء �سـتخدام عنارص البنية التحتية للمباين ٔاو أالبواب �ٕالضافة ٕاىل، ٔاو بدال  وقوع ٔاي حادث. وسوف تقس�
من، أالبواب املوجودة حاليا وسيمت يف بعض احلاالت تركيب ٔابواب جديدة يف أالروقة ٔاو املمرات املوجودة حاليا. وسيمت بناء 

  هذه العنارص إالنشائية مرة واحدة وبشلك هنايئ.

        ظظظظميميميميية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةية للثنائيةاملسامهة يف حتقيق النتيجة التن املسامهة يف حتقيق النتيجة التن املسامهة يف حتقيق النتيجة التن املسامهة يف حتقيق النتيجة التن . . . . 2222

ن واملمتلاكت املادية ون والزائر وواملندوبحيظى فهيا موظفو الويبو  منظمة مسؤو� بيئيا واجÇعياالنتيجة املتوقعة يه: 
  �ٔالمن والسالمة. واملعلومات

  . املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام. املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املرشوع يف لك عام3333

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

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

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 التشغيلية/المتكررة الواجب إدراجھا في الميزانية 
العادية لكل فترة ثنائية

بآ�ف الفرنكات السويسرية

المجموع

تكاليف الميزانية
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        ؟؟؟؟18هل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطيهل حتققت معايري المتويل من rحتياطي. . . . 5555

  توفر مبالغ يف rحتياطيات فوق مسـتوى الهدف املطلوب ::::1111املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 

  من منت هذه الوثيقة. 21ٕاىل  18انظر ٔايضا الفقرات من  –مسـتوىف. املعيار 

النفقات غري العادية وغري املتكررة، مثل نفقات التجهزيات واملبادرات rسرتاتيجية (وليس rسـتخدام يف  ::::222219املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  اnورية اليت ترتبط �الٔداء) rسـتخدام يف أالنشطة

ٔاو املناطق الواقعة داخل املباين ٕاىل ٔاجزاء، عن طريق ٕانشاء أو تركيب ٔابواب  يعترب تقسـمي املباين –املعيار مسـتوىف. 
عنارص تنمتي ٕاىل البنية التحتية، من النفقات غري العادية وغري املتكررة. وللمسأ� نطاق معني ودرجة معينة من التعقد   ٔاو

أالرض وبعضها متصل ٔايضا يف عدد من الطوابق �لنسـبة Aمع الويبو، نظرا ٕاىل أن لك املباين القامئة متص¡ مادè حتت 
العلوية. و�ٕالضافة ٕاىل ذ}، فٕان قاعة املؤمترات اجلديدة سـتكون متص¡ مادè ٔايضا �ملباين القامئة يف عدة مسـتوèت. وقد مت 

يا جزءا ال يتجزٔا من تقسـمي املباين ٕاىل ٔاجزاء يف املبىن اجلديد كجزء من معلية تنفيذ البناء، ويعترب التقسـمي ٕاىل ٔاجزاء حال 
  معلية تنفيذ قاعة املؤمترات اجلديدة. وجيب ٔان يسـمتر تقسـمي املباين ٕاىل أجزاء حىت يكمتل يف لك املباين عىل حنو مرحيل.

ومن اجلدير �ملالحظة أن ٕانشاء وحدات منفص¡ خمتلفة يتطلب مراجعة تعريف ما ميث& أو ما جيب ٔان يكون عليه املبىن 
رنة �حمليط أالصيل للمبىن اÒي مت بناؤه منذ عقود ٔاو سـنوات عديدة ومت تعدي& أو ربطه يف وقت الحق املنطقة، مقا  ٔاو

وسوف يؤدي هذا . الوحداتمبباين جماورة. كام ٔانه يتطلب مراجعة لتعريف الوصالت (سواء اكنت مفتوحة ٔاو مغلقة) بني 
  .ولها ٕاىل ٔاجل غري حمددالهنج اجلديد يف جوهره، مبجرد تنفيذه، ٕاىل نتاجئ يرسي مفع

  وختاما، فٕان هذا املوضوع يعترب من النفقات غري العادية وغري املتكررة.

ميكن للمرشوعات واملبادرات ٔان تكون خارج الفرتة املالية الثنائية (متتد فa بني فرتتني ثنائيتني ٔاو عرب فرتات  ::::3333املبدأ املبدأ املبدأ املبدأ 
  متعددة)  ثنائية

ٕاىل  2014ٕاىل ٕاطار زمين للتنفيذ مدته ٔاربع سـنوات، متتد عرب فرتتني ثنائيتني، من من املتوقع أن حيتاج هذا املرشوع 
، ويرجع ذ} بصورة رئيسـية ٕاىل ٔان سلس¡ التدخالت يف لك املباين القدمية ويف طوابق عديدة بلك من تZ املباين، 2017

أالعامل العادية بداخل املباين، ؤانه جيب  جيب ٔان يمت التخطيط لها مع مراعاة عوامل عديدة، تمتثل يف ٔانه جيب اسـمترار
  rسـمترار يف عقد rجÇعات الرمسية، ؤانه ال ميكن ٕاغالق املناطق وأالروقة واملمرات مؤقتا ٕاال وفقا جلدول معتدل.

  

  [هناية املرفق والوثيقة]

                                                
 ).A/48/9 Revيرµ الرجوع ٕاىل "السـياسة املتبعة يف جمال rحتياطيات واملبادئ املطبقة يف اسـتخدام أالموال rحتياطية" (   18
النفقات وrست·رات الرٔاساملية تعين رشاء " –) WO/PBC/18/16ملال وٕادارته" (ٕاىل "ٕاطار الويبو بشأن التخطيط لرٔاس أايضا يرµ الرجوع    19

 جمال تكنولوجيا ٔاصول Ýبتة، ٔاو تاكليف ٕاجراء معليات ½مة لتجديد أالصول وتطويرها، من قبيل املباين ٔاو أالßزة ٔاو السـيارات ٔاو املرشوعات الكبرية يف
 ."بنية اnمع إالداري واملايل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها عىل مدى فرتة تتجاوز فرتة مالية واحدةاملعلومات، اليت تُنفذ هبدف حتسني فعالية 


