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  احلاليةالويبو  يمبانيف حتسني معايري السالمة واألمن  شرو ملالتقرير اخلتامي 

عداد مانة من اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

تحسني ب اقرتاح الأمانة عىل ن مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ووافقت ادلورة السادسة والأربع ،2008يف سبمترب  .1
لتحقيق امتثال معايري (، A/46/10و  WO/PBC/13/6(a)تان)الوثيق  احلاليةمعايري السالمة والأمن يف مباين الويبو 

شد. الأمم املتحدةيف ادلنيا للعمل يف املقار  يةعايري الأمن املمتطلبات مع الويبو يف مباين الأمن و السالمة  يف هذ  املعايري هب واسرتر
بال  .2006لويبو يف عام امقر بشأأن مي الأ  يف الش ئون مس تقلخبري  قام بهي اذل ة،وقيمي اخملاطر الأمنيوقرير  غ ووصيات اإ

 ما أ حرز من أ خر املس تجدات بشأأنب علام( اللجةنةةنة الربمام  واملزيانية )ل  حيطتأ  ويف دورهتا احلادية والعرشين،  .2
مبا يف ذكل  ،ةنطاقال  عىل أ دخلت تعديالت عىلال ط الضوء عىل لسر و  ،(WO/PBC/21/9وقدم يف ههذا املرشوع )الوثيقة 

بعد التشاور مع البدل املضيف يف  يط الأميامل مواصفات  ات اليت طرأأت عىلتغيري ال و  ،الرئييس للمدخلاضايف الإ متويل ال 
ىل تقريرال  أأشارو . 2011يونيو  ىل أأيضا لجةنةال  املقدم اإ ةنطاق ال ووعديل  ،لإعادة وقيمي اخملاطراذلي أ جري س تعراض الا اإ

ىل  .يف نواح أأخرى ورطبقاليت  الأمنسالمة و ل التدابري  املنشودةلةنتيجة ابالأصيل دون املساس  وقد س بق رفع ههذا التقرير اإ
 .2013( يف سبمترب A/51/10 مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف دورهتا احلادية وامخلسني )الوثيقة

ىل اللجةنةأأحدث وثيقة  ووتيح ،التقارير املرحلية السابقة اخلتايمههذا التقرير ويرمكل  .3 الوثيقة ) قردمت اإ
WO/PBC/22/9)، طار ز، والإجنازات البارزة املرحقَّقة، التقدم املر عىل الاطالع دلول الأعضاء ل واس تخدام املزيانية يف اإ

ادلنيا للعمل  يةالأمن الأمم املتحدة معايري مرشوع يف مباين الويبو احلالية")الأمن و سالمة ال معايري  حتسني "بغيةرشوع امل 
 .2014يوليو  منهذ)املرشوع( ( املقار يف
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 عن التقدم املرز يف املرشوععامة ملة 

 رشوع من ثالث مراحل وةنفيهذ رئيس ية:امل وأألف  .4

طارواضع –املرحةل الأوىل  .أأ   ىل  متطلبات يليبشامل للسالمة والأمن  اإ دارة فعاةل لإ وطبيق مبادئ الويبو استنادا اإ
 الةنظمالةنظم التقنية املةناس بة، لس امي  ووقيمي ،ادلاخلية واخلارجيةمع الهات الفاعةل الرشااكت  وترس يخ، اخملاطر
 )اكمتلت( .املقاريف ادلنيا للعمل  يةالأمن الأمم املتحدة عايري ملالامتثال و ،تَوافق البىن التحتيةب  املتعلقة

 ،تقدمي العطاءاتل ادلعوات  وووجيهاملواصفات الفنية،  واضع شمل وي ، املفصلتصممي ال و  التخطيط –املرحةل الثانية  .ب 
دارة أ خرين لرشاء موردين مع و رشاكت البةناء  عوالتعاقد م التواصل الوصالت/نظم و  منالأ سالمة و ال نظم  أأحدثواإ
 اكمتلت()ادلامعة. 

 ،الةنظموظائف عىل و ، بني الأنظمة التشغيل املشرتكالتةنفيهذ والاختبار والتدريب عىل  ركز –املرحةل الثالثة  .ج 
سبمترب  تكمتل يفمن املقرر أأن للويبو. ) هاملرشوع وتسلميمعل  جحممن  أأخريا، والانهتاء الفعال رصدال واجراءات

2015) 

جناز مع ،عىل الانهتاء يرشفيف وقت كتابة ههذا التقرير، ، رشوعاكن امل و  .5 ، العمل جحميف املائة من  98ما يقرب من  اإ
جنازات  جيري تسلمي من املتوقع أأنو  عةنارص ال  املرز يف. ويبني الدول التايل التقدم 2015املرشوع حبلول سبمترب عام اإ

 :املقررةالرئيس ية للمرشوع ومواعيد الإجناز 

 موعد اإجناز العمل احلاةل الراهةنة عةنارص املرشوع
 (الويبو )ودابري الأمن ادلاخيل 

 (CCTVالتلفزيونية املغلقة )دلوارر اباملراقبة م نظ -
 م مراقبة ادلخولنظ -
 مدخل املبىن الرئييس -
  LAN  ش بكة الأمن امللية -
 مركز معليات الأمن -
 نظم الكشف عن احلرائق -

 2015اكمتلت يف يةناير  املرحةل الثالثة

 ودابري امليط الأمي حول الويبو
 (FIPOI) (مؤسسة مباين املةنظامت ادلولية)
 احلواجز املضادة للس يارات -
 ل(للامرة )الةنطاق املعد   مانعةحواجز  -
 للحراس اتمقصور/ أأكشاك -
 نظم منع التسلل -

تكمتل يف أأغسطس  من املقرر أأن املرحةل الثالثة

2015 

 2015من املقرر أأن تكمتل يف سبمترب  املرحةل الثالثة نظم الكشف عن التسلل

ر  .6 نشاء قاعة املؤمترات واملدخل الرئييس(WO/PBC/22/13)الوثيقة من التقرير املرحيل السابق ابذلكر،وجيدر  ، أأن اإ
لأس باب و. 2015حبلول سبمترب  حهلامر  أ خر من املتوقع أأن تكمتلاذلي ، لأميايط امل التةنفيهذ املرحيل لتدابري  للويبو أأثر عىل

معظم عةنارص السالمة  لتةنفيهذ ابلغ الأمهيةالأحيان،  أأغلبيف ، واملدخل الرئييسمن قاعة املؤمترات  اكن الانهتاءدارية، اإ و  وقنية
 للمرشوع. ةوالأمن املادي

، 2015ل يف يةناير متأأك وقد لزير، بةنظام الرافق املالتسلل من عةنرصين أأساس يني؛ وغطية  لكشفويتأألف نظام الويبو  .7
 .2015كمتل يف سبمترب ي أأن  من املقرراذلي ، "Omnitrax"ستشعار الأريضونظام الا
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 (2014هناية يوليو ) منهذ فرتة التقرير السابقالإجنازات اليت حتققت 

( LAN) ش بكة حمليةب السالمة والأمن التشغيلية املتبقية  نظمومنهذ صدور التقرير املرحيل الأخري، مت ربط مجيع  .8
نهذار التقنية، وأأهجزة التلفزيونية املغلقة ابدلوارراملراقبة نظم و بواابت الرسعة والأبواب الأمنية مبا يف ذكل  ،خمصصة ، وأأهجزة الإ

ركزي لتشغيل ومراقبة وقنيات السالمة املور امل ويرعد ،حاليا باكمل طاقته الأمي لتنس يقامعليات مركز يعمل و الوصالت. 
 س تجابةالا رصد ووغطيةب ،عىل مدار الساعة وطيةل أأايم الأس بوع املركز يقومو . اليت وعد الأحدث يف ههذا اجملال والأمن

 مدربني.خدمات حراس أأمن  من خالل اأأمهنالويبو و سالمة ب  للأحداث املتعلقة

أأرابد بوكش وبودهناوزن الأول مباين  اإىل حميطالس يارات  دخولواجز منع حلأأن معظم عةنارص البنية التحتية  ومع .9
عةنارص البنية التحتية  أ خر فاإن، 2013 يف عاممراحل  عىل أ جنزتقد  مبىن الرباءاتحميط ا مبا فهي ،وبودهناوزن الثاين

ادلخول ومركز  اتقاعة مؤمتر و  املبىن الديد حول( لعرابت املفخخةل املضادة درانالو ، الأمعدة، السور) لمحيط الأميل 
  .2014يف هناية عام قد اكمتل لويبو ل الرئييس

رشئت 2015يف أأبريل و .10  دلواررلأأخرى ، و الرباءات مبىنمن عةند مدخل مرأ ب س يارات الأ س ار حلمقصورة ، أأن
دارة نظم  تركيب مت الانهتاء منو، املغلقةالتلفزيونية   .2015الأمن املادي يف يونيو و لوصالت ااإ

ول مجعية عامة عقد أأ يف الوقت املةناسب ل للمدخل الرئييس،مت الانهتاء من البنية التحتية ، 2014سبمترب  أأوائليف و .11
والتسجيل،  الاس تقبال مراكزالعمل يف مت الانهتاء من ، 2014يف نومفرب والويبو.  اتمؤمتر قاعة يف اس تضافهتا  جرىللويبو 

صدار وصارحي ادلخول وقنيات و (، تلفزيونية مغلقةال  واررادل، الرسعة )بواابت أ ليات مراقبة ادلخول تركيبو  . العمل مواقعو اإ
بقت نظم أأمنية جديدة  أأنرمغ و   دونتوقع اش تغلت عىل الةنحو امل ةنظم ال  فاإن، 2014مجلعية العامة عام انعقاد اوقت متاما يف طر

 رئيس ية. مشالكأأي 

خمتلف  يف( SSCSمع قسم الويبو لتنس يق شؤون السالمة والأمن )وعاون وثيق يف لويبو اب اتيعمل قسم املؤمتر و  .12
قسم الويبو ملوظفي تخصصات ال  متعددودريب برمام   وقد كفلالاجامتعات والةندوات واملؤمترات اليت تس تضيفها يف الويبو. 

 ، وقدمياتقسم املؤمتر موظفي و  (ARNDTرشكة  ) ارياخلفريق خدمات احلراسة و  لتنس يق شؤون السالمة والأمن
دارهتا بفعاليةاإ و الاس تقبال خدمات   اودريبههذا التدريب  ومشل. املدخل الرئييس الديدمن مركز  صدار وصارحي ادلخول واإ
دارة صدار وصارحي ادلخول لإ  يةةنظم التقن عىل ال  مفصال ىل املقواإ  اشرتكوالتسجيل،  لأمناب ولأس باب وتعلق. راادلخول اإ
جراءات التسجيل يف املؤمتر  قسم الويبو لتنس يق شؤون السالمة والأمنو  اتاملؤمتر  قسام أأخهذ صور ، اتيف مبادرة لتبس يط اإ

 .للمشاركني يف املؤمترات خالل مرحةل التسجيل الأوىل

 لقسم ،2015 يف وقت مبكر من عام لويبوابقسم الرقابة ادلاخلية  ، اليت قام هبااملراجعة ادلاخلية الأخرية ومشلت .13
 روبطتيف وةنفيهذ املرشوع  اتأأن التأأخري ب. وأأقر التقرير ادلنيا للعمل يف املقار يةعايري الأمن امل مرشوعالتنس يق الأمي و لسالمة ا

اضافة اإىل ذكل، أأوىص التقرير لويبو. لبناء قاعة املؤمترات الديدة ب  امبارش  اروباطا جراءات س ياسات مراجعة رضورة باإ واإ
ن ع LAN امللية لش بكة الأمن تامال  عزل، مثل الالقوة  جوانبعىل أأيضا الضوء  املراجعة سلطتو . احلاليةالسالمة والأمن 

واحلفاظ عىل مفاويح التحمك مبةنافهذ  صيانة معدات السالمةدقة مواعيد ، و WIPO LANلويبوعن الش بكة امللية لالإنرتنت و 
 .عن الزمالء يف أأدوار املباينللمسؤولني املباين وووفري ودريب منتظم 

 ادلنيا للعمل يف املقار يةعايري الأمن املمرصوفات مرشوع 

لتعاون الةنا ح اذلي جرى بني ونقر اب نشددمن املهم أأن  ،(2015رشوع يشارف عىل الانهتاء )سبمترب امل أأن  ونظرا اإىل .14
يف  هائةلحتسينات  أأسفر عني ، واذل2009منهذ عام  ادلوليةؤسسة العقارية للمةنظامت املالويبو والبدل املضيف من خالل 

دارة اخملاطرلويبول نيوالأمن املاديالسالمة   بيئة أأكرث أأمنا وسالمة ملوظفي الويبو والزوار.، وهتيئة ، ووعزيز قدرات اإ
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ىل أأن  .15 ماليني فرنك  5 بلغرشوع مل ا لتةنفيهذ للمةنظامت ادلولية  للمؤسسة العقارية املايل اخملصصوجتدر الإشارة اإ
مليون  7.6 الاحتياطية صةناديقهامن  املس متدةمزيانية الويبو،  بلغت بيامنخمتلف التدابري الأمنية اخلارجية،  ومشل ،سويرسي

 .(A/46/10 Rev.ودابري السالمة والأمن ادلاخيل )الوثيقة  ومشلت ،فرنك سويرسي

لضامن  وونس يقها ،مووقعاهتو  أأحصاب املصاحلخمتلف ودخالت أأمه  بتحديدالويبو  قامتع، واملرش  يف مجيع مراحلو  .16
املبىن مرشوع من املشاريع الكربى، مثل  عىل غري  املرشوععامتد ا أأاثر، الهناية ة حىتبدايال من و . للمرشوع التةنفيهذ الةنا ح

دارة ههذا املرشوع الطويل صعوبة وزاد من ،حتدايت فريدة من نوعها، ات الويبومؤمتر قاعة  ومرشوعالديد  . ونتيجة الأمد اإ
 .2015زيانية عةند الانهتاء من املرشوع يف سبمترب امل دون جتاوزات يفالةنتاجئ املرجوة من املرشوع  وتحققذلكل، سوف 

فرناكت سويرسية أأو أأدرجت يف  12،547،944.21نفقت اعامتدات املرشوع البالغ مجموعها ، أ  2014يونيو  30يف و .17
 4000.00حوايل  املتبقي وقدر  رصيدال يد املرشوعاملالية الهنائية، ومن املتوقع أأن يع  التسوايت حسبصصة، صةناديق خم

ىل فرنك سويرسي  ىل الدول أأدما .و  .ةحتياطيالاالأموال اإ  يرىج الرجوع اإ

 السويرسي تاملبالغ ابلفرناك 
 7,600,000 2008املزيانية املعمتدة من ادلول الأعضاء يف ديسمرب 

 5,000,000 البدل املضيف حصة
 12,600,000 اإجاميل املزيانية 

 
 ةالسويرسي تاملبالغ ابلفرناك 1املالية اخملصصات
 7,547,944.21 الويبو خصصتهاملبلغ اذلي 
 5,000,000 البدل املضيف خصصهاملبلغ اذلي 
 12,547,944.21 اخملصصةمجموع املبالغ 

 
 ةالسويرسي تاملبالغ ابلفرناك اخملصصاترصيد 

نفاقه عىل  (15يونيو/ 30) رصيد الويبو املتاح )املقرر اإ
 اخلدمات(

52,055.79 

 0 الرصيد املتاح للبدل املضيف
 4000.00 2015سبمترب  –الرصيد املقدر 

 .قرتحةاملقرار الوفامي ييل فقرة  .18

ن لةنة  .19 ىل مدعوة  واملزيانيةالربمام  اإ اإ
التقرير اخلتايم  ابملعلومات الواردة يف لإحاطة علاما ا
 مباينيف رشوع حتسني معايري السالمة والأمن مل 

 .(WO/PBC/24/12 الوثيقةاحلالية )الويبو 

 ]هناية الوثيقة[

                                                
1
عداد ههذا التقرير، مع الزتامات مالية خمصصة ل تزال اكنت اليت ملحوظة: أأوامر الرشاء   س تردفع . فرنك سويرسي 631,787.67مجموعها بلغ ي مفتوحة وقت اإ

 وووقعها الويبو. مع املقاولني،الهنائية ات واخلدمات وفاقات التقنيا دلى استيفاء وورغلقالأوامر  ههذ 


