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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 10 :يوليو 2015

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،سبمترب 2015

التقرير اخلتامي ملشرو حتسني معايري السالمة واألمن يف مباني الويبو احلالية

من اإعداد ا ألمانة

معلومات أأساس ية
 .1يف سبمترب  ،2008وافقت ادلورة السادسة وا ألربعون مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اقرتاح ا ألمانة بتحسني
معايري السالمة وا ألمن يف مباين الويبو احلالية (الوثيقتان )WO/PBC/13/6(aو  ،)A/46/10لتحقيق امتثال معايري
السالمة وا ألمن يف مباين الويبو مع متطلبات املعايري ا ألمنية ادلنيا للعمل يف املقار يف ا ألمم املتحدة .و ر
اسرتشد هبهذ املعايري يف
اإبال غ ووصيات وقرير وقيمي اخملاطر ا ألمنية ،اذلي قام به خبري مس تقل يف الش ئون ا ألمي بشأأن مقر الويبو يف عام .2006
 .2ويف دورهتا احلادية والعرشين ،أحيطت لةنة الربمام واملزيانية (اللجةنة) علام بأخر املس تجدات بشأأن ما أحرز من
وقدم يف ههذا املرشوع (الوثيقة  ،)WO/PBC/21/9و رسلط الضوء عىل التعديالت عىل أدخلت عىل الةنطاق ،مبا يف ذكل
المتويل ا إلاضايف للمدخل الرئييس ،والتغيريات اليت طر أأت عىل مواصفات امليط ا ألمي بعد التشاور مع البدل املضيف يف
يونيو  .2011و أأشار التقرير املقدم اإىل اللجةنة أأيضا اإىل الاس تعراض اذلي أجري لإعادة وقيمي اخملاطر ،ووعديل الةنطاق
ا ألصيل دون املساس ابلةنتيجة املنشودة لتدابري السالمة وا ألمن اليت ورطبق يف نواح أأخرى .وقد س بق رفع ههذا التقرير اإىل
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف دورهتا احلادية وامخلسني (الوثيقة  )A/51/10يف سبمترب .2013
 .3ويرمكل ههذا التقرير اخلتايم التقارير املرحلية السابقة ،ووتيح أأحدث وثيقة قردمت اإىل اللجةنة (الوثيقة
 ،)WO/PBC/22/9لدلول ا ألعضاء الاطالع عىل التقدم املرز ،والإجنازات البارزة املرحقَّقة ،واس تخدام املزيانية يف اإطار
املرشوع بغية" حتسني معايري السالمة وا ألمن يف مباين الويبو احلالية"(مرشوع معايري ا ألمم املتحدة ا ألمنية ادلنيا للعمل
يف املقار) (املرشوع) منهذ يوليو .2014
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ملة عامة عن التقدم املرز يف املرشوع
.4

وأألف املرشوع من ثالث مراحل وةنفيهذ رئيس ية:
أأ .املرحةل ا ألوىل –واضع اإطار شامل للسالمة وا ألمن يليب متطلبات الويبو استنادا اإىل وطبيق مبادئ فعاةل إلدارة
اخملاطر ،وترس يخ الرشااكت مع الهات الفاعةل ادلاخلية واخلارجية ،ووقيمي الةنظم التقنية املةناس بة ،لس امي الةنظم
املتعلقة بتَوافق البىن التحتية ،والامتثال ملعايري ا ألمم املتحدة ا ألمنية ادلنيا للعمل يف املقار( .اكمتلت)
ب .املرحةل الثانية – التخطيط والتصممي املفصل ،ويشمل واضع املواصفات الفنية ،وووجيه ادلعوات لتقدمي العطاءات،
والتعاقد مع رشاكت البةناء ومع موردين أخرين لرشاء وإادارة أأحدث نظم السالمة وا ألمن ونظم الوصالت/التواصل
ادلامعة( .اكمتلت)
ج .املرحةل الثالثة – ركز التةنفيهذ والاختبار والتدريب عىل التشغيل املشرتك بني ا ألنظمة ،وعىل وظائف الةنظم،
واجراءات الرصد الفعال ،والانهتاء أأخريا من جحم معل املرشوع وتسلميه للويبو( .من املقرر أأن تكمتل يف سبمترب
)2015

 .5واكن املرشوع ،يف وقت كتابة ههذا التقرير ،يرشف عىل الانهتاء ،مع اإجناز ما يقرب من  98يف املائة من جحم العمل،
ومن املتوقع أأن جيري تسلمي اإجنازات املرشوع حبلول سبمترب عام  .2015ويبني الدول التايل التقدم املرز يف العةنارص
الرئيس ية للمرشوع ومواعيد الإجناز املقررة:
عةنارص املرشوع
ودابري ا ألمن ادلاخيل ( الويبو)
 نظم املراقبة ابدلوارر التلفزيونية املغلقة ()CCTV نظم مراقبة ادلخول مدخل املبىن الرئييس ش بكة ا ألمن امللية LAN مركز معليات ا ألمن نظم الكشف عن احلرائقودابري امليط ا ألمي حول الويبو
(مؤسسة مباين املةنظامت ادلولية) )(FIPOI
 احلواجز املضادة للس يارات حواجز مانعة للامرة (الةنطاق املعدل) أأكشاك /مقصورات للحراس نظم منع التسللنظم الكشف عن التسلل

احلاةل الراهةنة
املرحةل الثالثة

موعد اإجناز العمل
اكمتلت يف يةناير 2015

املرحةل الثالثة

من املقرر أأن تكمتل يف أأغسطس
2015

املرحةل الثالثة

من املقرر أأن تكمتل يف سبمترب 2015

 .6وجيدر ر ابذلكر ،من التقرير املرحيل السابق(الوثيقة  ،)WO/PBC/22/13أأن اإنشاء قاعة املؤمترات واملدخل الرئييس
للويبو أأثر عىل التةنفيهذ املرحيل لتدابري امليط ا ألمي ،اذلي من املتوقع أأن تكمتل أخر مراحهل حبلول سبمترب  .2015و ألس باب
وقنية وإادارية ،اكن الانهتاء من قاعة املؤمترات واملدخل الرئييس ،يف أأغلب ا ألحيان ،ابلغ ا ألمهية لتةنفيهذ معظم عةنارص السالمة
وا ألمن املادية للمرشوع.
 .7ويتأألف نظام الويبو لكشف التسلل من عةنرصين أأساس يني؛ وغطية املرافق بةنظام اللزير ،وقد أأكمتل يف يةناير ،2015
ونظام الاستشعار ا ألريض" ،"Omnitraxاذلي من املقرر أأن يكمتل يف سبمترب .2015
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الإجنازات اليت حتققت منهذ فرتة التقرير السابق (هناية يوليو )2014
 .8ومنهذ صدور التقرير املرحيل ا ألخري ،مت ربط مجيع نظم السالمة وا ألمن التشغيلية املتبقية بش بكة حملية ()LAN
خمصصة ،مبا يف ذكل بواابت الرسعة وا ألبواب ا ألمنية ونظم املراقبة ابدلوارر التلفزيونية املغلقة ،و أأهجزة الإنهذار التقنية ،و أأهجزة
الوصالت .ويعمل مركز معليات التنس يق ا ألمي حاليا باكمل طاقته ،ويرعد املور املركزي لتشغيل ومراقبة وقنيات السالمة
وا ألمن اليت وعد ا ألحدث يف ههذا اجملال .ويقوم املركز عىل مدار الساعة وطيةل أأايم ا ألس بوع ،برصد ووغطية الاس تجابة
ل ألحداث املتعلقة بسالمة الويبو و أأمهنا من خالل خدمات حراس أأمن مدربني.
 .9ومع أأن معظم عةنارص البنية التحتية حلواجز منع دخول الس يارات اإىل حميط مباين أأرابد بوكش وبودهناوزن ا ألول
وبودهناوزن الثاين ،مبا فهيا حميط مبىن الرباءات قد أجنزت عىل مراحل يف عام  ،2013فاإن أخر عةنارص البنية التحتية
للمحيط ا ألمي (السور ،ا ألمعدة ،والدران املضادة للعرابت املفخخة) حول املبىن الديد وقاعة مؤمترات ومركز ادلخول
الرئييس للويبو قد اكمتل يف هناية عام .2014
 .10ويف أأبريل  ،2015أأنرشئت مقصورة حلراس ا ألمن عةند مدخل مرأب س يارات مبىن الرباءات ،وأأخرى لدلوارر
التلفزيونية املغلقة ،ومت الانهتاء من تركيب نظم اإدارة الوصالت وا ألمن املادي يف يونيو .2015
 .11ويف أأوائل سبمترب  ،2014مت الانهتاء من البنية التحتية للمدخل الرئييس ،يف الوقت املةناسب لعقد أأول مجعية عامة
للويبو جرى اس تضافهتا يف قاعة مؤمترات الويبو .ويف نومفرب  ،2014مت الانهتاء من العمل يف مراكز الاس تقبال والتسجيل،
وتركيب أليات مراقبة ادلخول (بواابت الرسعة ،ادلوارر التلفزيونية مغلقة) ،ووقنيات اإصدار وصارحي ادلخول ومواقع العمل.
ورمغ أأن نظم أأمنية جديدة رطبقت متاما يف وقت انعقاد امجلعية العامة عام  ،2014فاإن الةنظم اش تغلت عىل الةنحو املتوقع دون
أأي مشالك رئيس ية.
 .12ويعمل قسم املؤمترات ابلويبو يف وعاون وثيق مع قسم الويبو لتنس يق شؤون السالمة وا ألمن ( )SSCSيف خمتلف
الاجامتعات والةندوات واملؤمترات اليت تس تضيفها يف الويبو .وقد كفل برمام ودريب متعدد التخصصات ملوظفي قسم الويبو
لتنس يق شؤون السالمة وا ألمن وفريق خدمات احلراسة اخلاري ( رشكة  )ARNDTوموظفي قسم املؤمترات ،وقدمي
خدمات الاس تقبال وإاصدار وصارحي ادلخول وإادارهتا بفعالية من مركز املدخل الرئييس الديد .ومشل ههذا التدريب ودريبا
مفصال عىل الةنظم التقنية إلصدار وصارحي ادلخول وإادارة ادلخول اإىل املقار .و ألس باب وتعلق اب ألمن والتسجيل ،اشرتك
قسام املؤمترات وقسم الويبو لتنس يق شؤون السالمة وا ألمن يف مبادرة لتبس يط اإجراءات التسجيل يف املؤمترات ،أأخهذ صور
للمشاركني يف املؤمترات خالل مرحةل التسجيل ا ألوىل.
 .13ومشلت املراجعة ادلاخلية ا ألخرية ،اليت قام هبا قسم الرقابة ادلاخلية ابلويبو يف وقت مبكر من عام  ،2015لقسم
السالمة والتنس يق ا ألمي مرشوع املعايري ا ألمنية ادلنيا للعمل يف املقار .و أأقر التقرير بأأن التأأخريات يف وةنفيهذ املرشوع تروبط
اروباطا مبارشا ببناء قاعة املؤمترات الديدة للويبو .اإاضافة اإىل ذكل ،أأوىص التقرير برضورة مراجعة س ياسات وإاجراءات
السالمة وا ألمن احلالية .وسلطت املراجعة الضوء أأيضا عىل جوانب القوة  ،مثل العزل التام لش بكة ا ألمن امللية  LANعن
الإنرتنت وعن الش بكة امللية للويبو ،WIPO LANودقة مواعيد صيانة معدات السالمة واحلفاظ عىل مفاويح التحمك مبةنافهذ
املباين وووفري ودريب منتظم للمسؤولني عن الزمالء يف أأدوار املباين.
مرصوفات مرشوع املعايري ا ألمنية ادلنيا للعمل يف املقار
 .14ونظرا اإىل أأن املرشوع يشارف عىل الانهتاء (سبمترب  ،)2015من املهم أأن نشدد ونقر ابلتعاون الةنا ح اذلي جرى بني
الويبو والبدل املضيف من خالل املؤسسة العقارية للمةنظامت ادلولية منهذ عام  ،2009واذلي أأسفر عن حتسينات هائةل يف
السالمة وا ألمن املاديني للويبو ،ووعزيز قدرات اإدارة اخملاطر ،وهتيئة بيئة أأكرث أأمنا وسالمة ملوظفي الويبو والزوار.
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 .15وجتدر الإشارة اإىل أأن اخملصص املايل للمؤسسة العقارية للمةنظامت ادلولية لتةنفيهذ املرشوع بلغ  5ماليني فرنك
سويرسي ،ومشل خمتلف التدابري ا ألمنية اخلارجية ،بيامن بلغت مزيانية الويبو ،املس متدة من صةناديقها الاحتياطية  7.6مليون
فرنك سويرسي ،ومشلت ودابري السالمة وا ألمن ادلاخيل (الوثيقة .)A/46/10 Rev.
 .16ويف مجيع مراحل املرشوع ،قامت الويبو بتحديد أأمه ودخالت خمتلف أأحصاب املصاحل وووقعاهتم ،وونس يقها لضامن
التةنفيهذ الةنا ح للمرشوع .ومن البداية حىت الهناية ،أأاثر اعامتد املرشوع عىل غري من املشاريع الكربى ،مثل مرشوع املبىن
الديد ومرشوع قاعة مؤمترات الويبو ،حتدايت فريدة من نوعها ،وزاد من صعوبة اإدارة ههذا املرشوع الطويل ا ألمد .ونتيجة
ذلكل ،سوف وتحقق الةنتاجئ املرجوة من املرشوع دون جتاوزات يف املزيانية عةند الانهتاء من املرشوع يف سبمترب .2015
 .17ويف  30يونيو  ،2014أنفقت اعامتدات املرشوع البالغ مجموعها  12،547،944.21فرناكت سويرسية أأو أأدرجت يف
صةناديق خمصصة ،حسب التسوايت املالية الهنائية ،ومن املتوقع أأن يعيد املرشوع الرصيد املتبقي وقدر حوايل 4000.00
فرنك سويرسي اإىل ا ألموال الاحتياطية .ويرىج الرجوع اإىل الدول أأدما .
املزيانية املعمتدة من ادلول الأعضاء يف ديسمرب 2008
حصة البدل املضيف
اإجاميل املزيانية

املبالغ ابلفرناكت السويرسي

اخملصصات املالية1
املبلغ اذلي خصصته الويبو
املبلغ اذلي خصصه البدل املضيف
مجموع املبالغ اخملصصة

املبالغ ابلفرناكت السويرسية

رصيد اخملصصات
رصيد الويبو املتاح ( 30يونيو( )15/املقرر اإنفاقه عىل
اخلدمات)
الرصيد املتاح للبدل املضيف
الرصيد املقدر – سبمترب 2015

املبالغ ابلفرناكت السويرسية
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 .18وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .19اإن لةنة الربمام واملزيانية مدعوة اإىل
الإحاطة عل اام ابملعلومات الواردة يف التقرير اخلتايم
ملرشوع حتسني معايري السالمة وا ألمن يف مباين
الويبو احلالية (الوثيقة.) WO/PBC/24/12
[هناية الوثيقة]

 1ملحوظة :أأوامر الرشاء اليت اكنت ل تزال مفتوحة وقت اإعداد ههذا التقرير ،مع الزتامات مالية خمصصة يبلغ مجموعها  631,787.67فرنك سويرسي .س رتدفع
ههذ ا ألوامر وورغلق دلى استيفاء اوفاقات التقنيات واخلدمات الهنائية مع املقاولني ،وووقعها الويبو.

