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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 4: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

  السالمة معايري  حتسنيمشروع تقرير عن التقدم احملرز يف 
  احلاليةالويبو واألمن يف مباني 

  األمانةمن إعداد

 مقدمة

ية الغ .1 نة الربانمج واملزيا نرض من هذه الويقة تزويد  جل نة("ث رشوع ب") للجا تقدم احملرز يف  متقرير عن ا  حتسنيل
ية بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  لمعايري ا ي تقرير األخري املرفوع إىل . مل نذ ا ية  لوتغطي الويقة الفرتة ا نقض مث مل

متنللجا نعقدة يف  رشة ا ناء دورهتا الرابعة  سبة أ مل ع  .(WO/PBC/14/11) 2009 ربث

يذ بنا وجيدر  .2 بو يامتىش مع  ها الو باين اليت  سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  تذكري بأن  نفا تمتلك ي مل ل حت م ل
تحدة يات نظام األمم ا ملتو تحديث.  إلدارة األمن املوحدص تعلق  رشوع  بوا ي يا يف املقارمل ييل ادل ن معايري األمن ا  لتشغ

)UN H-MOSS.( 

A 



WO/PBC/15/21 

2  

يط   الزمينلتخطا

سالمة واألمنّنذكر أيضا بأن  .3 سني معايري ا لرشوع  حت سحب عىل م يةثالث مراحلين   .ئيسـ ر

رشوع املرحةل األوىلأما  . أ سابقة  للم ا ية خمصصة مجلفهـي ، ل بىن ا تع املعلومات الرضورية عن األنظمة وا لتحل
ية باين احلا ية يف ا لواخلطوط ا مل تحلل تكل امل،لشـبك سالمة سـ و شأن األمن ا يدا لرمس خطط  لعلومات  ب مته

تحدة  رشوع ومعايري األمم ا هوم لألمن وفقا إلطار ا ملوتصوير  مل وهذه املرحةل جارية  ).UN H-MOSS(مف
سطس  نذ أ يذ  غا م سالمة2009لتنف  .ل فامي خيص تدابري األمن وا

رشاك  . ب يذ  ية إعداد املواصفات، مبا فهيا دفاتر ا ثا للوختص املرحةل ا ن  وإصدار دعوات العطاءات ورشاء ،تلتنفل
توبر  .املعدات واألنظمة نذ أ يذ  كوهذه املرحةل جارية ا م يط األمين2009لتنف  .حمل فامي خيص تدابري ا

بو وتدريب املوظفني  . ج هزيات للو سلمي ا يذ العمل حىت  ثة  ثا يوتعلق املرحةل ا ت ل ل تجت لنف  .بت

رشوعات يق بني ا ملا  لتنسـ

يات ادلول .4 بو قد وافقت يف مجعاكنت  توبر  1ي األعضاء يف الو يد قاعة مؤمترات جديدة، مبا يف 2009كأ تشي عىل 
يري يف سعة هبو املدخل   .ليسـتوعب الوافدين إىل قاعة املؤمترات اجلديدةتغذكل 

يف بدل ا يق مع ا ملضا ل  لتنسـ

تذكري بأن  .5 نا ا لجيدر  يب شاء ا تكفل متويل أعامل إ يف  بدل ا حملا ن ملض بلغ قدره سيل  فرنك 5 000 000مبط األمين 
بلغ  نظمة حصهتا  تغطي ا مبسورسي، و مل سـ  WO/PBC/13/6(a)ثانظر الويقة (ي فرنك سورسي 7 600 000ي

 .)WO/PBC/14/11ثوالويقة 

نظامت ادلوية .6 سة العقارية  يط األمين، فقد اتفقت املؤ يد ا رشوع  سقة  لوضامان إلدارة فعاةل و للم س حمل مل تشين  م
(FIPOI) بو بوي وأمانة الو تعاونة يف ذكل مع الو سة العقارية بإدارة األعامل  هد املؤ يعىل أن  مس نة . تتع جلواتفقت 

سة ناء مع املؤ سا يع مذكرة تفامه 2010 يف مارس  العقاريةلب ية برضا ق عىل تو نودها الر يت  سـبعد أن  ب ئيحظ
سات األخرية الحقا  .للمالطرفني، عىل أن توضع ا

رش ملتقدم ا  وعّ

ية .7 تا ية قد بلغت املراحل ا رشوع الر ليف اترخي إعداد هذه الويقة، اكنت مقومات ا ل سـ مل  :ئيث

رشوع توقعات الوضع احلايل ملمقومات ا  لا

يط األمين ية جارية حملتدابري ا ثا ناملرحةل ا ثة فور احلصول عىل  ل ثا لاملرحةل ا ل
ناء يص ا لبتر  خ

سطس  وىل جاريةاملرحةل األ تدابري ادلاخل األمين ية من أ ثا غاملرحةل ا ن  2010ل

يد قاعة املؤمترات اجلديدة،  لمرشوع، والل اجلدول الزمينبد من تعديل  وال .8 بط مراحل  تشيسـامي  لتأخذ يف ض
بان يص حلسـا يط األمين خ اترخي احلصول عىل الرت حمليد ا  ).انظر الفقرات الالحقة(لتشي

مترب   2010 حىت هناية مايو 2009سباألهداف احملققة من 

سة العقارية معا .9 بو واملؤ ًأودعت الو س يط األمين يف ي ناء ألغراض تدابري ا يص اب حمل طلب تر لب توبر  6خ  2009كأ
يفدلى  تون  هورية واك يا املعلومات يف  نولو ناء و نإدارة ا ن جب مج ج تك  .ل
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يط األمين .10 تدابري ا تكامل املرحةل األوىل  حملوقد مسح إيداع ذكل الطلب اب ل بارات ادلمج . سـ ست ا تإذ ا عت ك
بارات املعامري وامجلايل  ية حامسة يف ادلراسات املفصةل عتوا  حىت بداية اليت جرتمهاملقاومة وامحلاية أ

 .2010 عام

توبر  .11 تصة يه مؤ2009كويف أ سة  نا مؤ خم،  س يل"سسة ّلكف ية بإعداد دراسة معمقة جلوانب  "تنوشا ّشؤون األ ن ملل
ناول  ية،  باين احلا تتامحلاية والوقاية من احلرائق يف ا ل باتخطط اإلخالء اجلديدة مل بو متطلو باين الو ي األمن يف  م

ية يري إشارات اإلخالء وتعزيزهالاحلا شأن  تغ، فضال عن دراسة   .ب

تصة .12 سة ا خملوسلمت املؤ س تقريران أساسا للعمل عىل تعزيز تدابري الوقاية 2010  عام تقريرهيا يف بدايةّ بح ا ل،  ليص
 .وامحلاية من احلرائق داخل األمانة

نذ مايو  ها  ماألهداف اجلاري   2010حتقيق

ية هبدف ) املرحةل األوىل(لمسحت دراسة أجريت مضن ادلراسات األوية  .13 بكة معلوما شاء  تإ شـ  (LAN)ن
رشوع لتط سالمة، بإعداد الواثئق الرضورية  لليقات األمن وا ل يه دعوة العطاءب جتو يد ادلويلل وقد . لصع عىل ا

 .2010مايو  7 يف ل ادلويةادلعوةنرشان 

ناء اجلديد  .14 بكة يف ا ناء اجلديد، نعزتم رش هذه ا بات ا بومراعاة  شـ ن ب لتطل ل ل مل بارامن ابب أول ً هناية  من عتا
يةاتعمميه مث 2010 عام باين احلا يا يف ا ل تدر مل  .جي

بق،  .15 تعاقدةتعمل األمانة وسـوعالوة عىل ما  هات ا ملا تدابري األمن جل سات األخرية  يا عىل وضع ا بو حا ل مع الو للم ل ي
نصف . ادلاخيل سالمة يف ا هزيات األمن وا يع  رشوع يف إجراءات رشاء  سمح ذكل اب تظر أن  لومن ا ل مج ل ي جتن مل

ثاين من رشوع2010  عاملا ية من ا ثا مل، أي املرحةل ا ن  .ل

يط األمين يد ا يص  حملطلب تر ي  لتشخ

سب األصول،  .16 يص  حبعد دراسة ملف طلب الرت تب أخطرت خ تابعة  يا املعلومات ا نولو ناء و ملكإدارة ا ج لتك لب
بو  ناء الو يص ا يترا لب رشوع، من مع دعوة 2010 فرباير 2 يف برفض الطلبخ يف ملإىل تعديل ا نة  ن إدارة مد جي

يط تخطناء وا لب  .لل

يةال تزال اداثت اكنت احملثويف اترخي حترير هذه الويقة،  .17 سلطات ا يف وا بدل ا حمللجارية مع ا ل ملض شاركة اكمةل ل مب 
رشوع يادة ا ناء والفريق ادلاخيل  نة ا سة العقارية وبرعاية  بو واملؤ نديس الو ملمن  ب جل س ي لقهم تا. ل تدعي  نورمبا  جئ تسـ

يط األمين رشوع تدابري ا حملاحملاداثت تعديل   .م

رشوع ية ومتويل ا ملحتديث املزيا  ن

بلغ ثيف اترخي حترير هذه الويقة،  .18 نا  تخد منا قد ا م سـ ية1 156 000ك يا ط فرنك سورسي من األموال الا ت  ،حي
تايل نحو ا لموزعا عىل ا ل ً ّ: 
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س األعامل واألتعاب وغريها بالغ ابلفرناكت ا لا  يورسيةمل

يط األمين  نحدر املؤد(حملا يارات يملتدابري حامية ا لسـ إىل موقف ا
بىن الرييسحتت األرض  ئيف ا  مل

910 240 

هرابء والهتوية ل(األتعاب  نديس ا لكندسني املعامريني واملديني و هم ن لمه
سة العقارية ياه وخرباء األمن واملؤ سومصارف ا  مل

885 900 

يارات يش ا لسـرشاء األهجزة   43 451 لتفت

ية  يا بلغ املرصوف من أموال الوبو الا طإجاميل ا ت ي حمل
31/3/2010 حىت

000 156 1 

سمرب  بلغ اذلي أقرته ادلول األعضاء يف د يا  من 2008مل
ية  يا طأموال الوبو الا ت ).A/46/10 Revثالويقة (حي

000 600 7 

بايق يد ا لالر  6 414 754ص

ية من  .19 ثا نوفامي خيص املرحةل ا يط األمينتدابري األمن ادلاخيلل تصدر حمل وتدابري ا بق دعواتسـ،  تط العطاءات و
يار وفق إجراءات  شرتايت وإرساء "ختالا تعلقة اب بو العامة وإطارها املؤسيس وإجراءاهتا ا ملبادئ الو مل ي م
ناقصات بو"ملا  .ي املعمول هبا يف الو

ي .20 رشوع الهنا ئوجتدر اإلشارة إىل أن تلكفة ا نا مل تكون ر هة  تصدر وفقا ات العطاءنتاجئ دعواتبسـ سـ اليت 
ناقصات شرتايت وإرساء ا تعلقة اب مللإلجراءات ا مل  .مل

ية مدعوة إىل اإلحاطة  .21 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
تقرير  .لعلام هبذا ا

 ]ثهناية الويقة[


