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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :يونيو 2017

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة السادسة والعشرون

جنيف ،من  10اإىل  14يوليو 2017

اخلطة الرأمسالية الرئيسية للفرتة 2027-2018

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

معلومات أأساس ية
 .1أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين (من  9اإىل  13سبمترب  )2013مجعيات ادلول ا ألعضاء
يف الويبو بأأن توافق عىل خطة الويبو الرأأساملية الرئيس ية (الوثيقة  ،)WO/PBC/21/18اليت وافقت علها امجلعيات بعد
ذكل يف الوثيقة  .A/51/14وقد أأرست اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2019-2014ا ألساس خلطة شامةل مس مترة ملدة
ست س نوات تغطي احتياجات املنظمة من الاستامثرات الرأأساملية فامي خيص املرشوعات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
والتصالت ،واملباين ،وا ألمن والسالمة .واكن من أأهداف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2019-2014ما ييل:
( أأ) ضامن التخطيط يف الوقت املناسب لالستامثرات الر أأساملية الالزمة لضامن أأن تظل الويبو قادرة عىل
الاضطالع بوليهتا،
(ب) وتقليص احلاجة اإىل اإصالحات تفاعلية وطارئة،
(ج) والتخلص من اخملاطر املتعلقة ابلبيئة أأو ا ألمن أأو الصحة أأو السالمة أأو مجيعها ،أأو احلد من وطأأة
هذه اخملاطر.
 .2واكنت اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2019-2014متثل خطة لس بعة مرشوعات استامثرية ر أأساملية رئيس ية تمول
من ا ألموال الاحتياطية وتس تويف متطلبات س ياسة ا ألموال الاحتياطية واملبادئ املطبقة عىل اس تخدام ا ألموال
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الاحتياطية .1ومشلت هذه اخلطة فرتة زمنية قدرها ست س نوات تضمنت ثالث ثنائيات ( ،2015-2014و،2017-2016
و )2019-2018مبزيانية اإجاملية قدرها  11.2مليون فرنك سويرسي.

حاةل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2019-2014واملرشوعات اخلاصة ا ألخرى املموةل من ا ألموال الاحتياطية
 .3لقد ُأدرجت مضن تقارير أأداء الربانمج اليت ق ِّدمت لك س نة ولك س نتني اإىل جلنة الربانمج واملزيانية تقارير دورية
بشأأن حاةل تنفيذ املرشوعات الفردية يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  .2019-2014ويرد التقدم احملرز يف لك مرشوع
حىت هناية عام  2016يف امللحق الثالث لتقرير أأداء الربانمج لعام  .2016أأما تقارير املرشوعات اخلاصة ا ألخرى املموةل من
ا ألموال الاحتياطية ،مثل مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية ،فقد ق ِّدمت/تقدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف تقارير
مرحلية س نوية منفصةل.
 .4ويقدم اجلدول  1حتديثا بشأأن حاةل اس تخدام املزيانية حىت هناية عام  2016والنفقات املتوقعة يف عام  2017ويف
الثنائية  2019/2018ملرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2019-2014فض اال عن املرشوعات اخلاصة ا ألخرى
اجلاري تنفيذها حالي اا واملموةل من ا ألموال الاحتياطية.
اجلدول  :1حاةل مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  2019-2014وغريها من املرشوعات اخلاصة اجلارية
املموةل من ا ألموال الاحتياطية
(بألف الفرناكت السويرسية)
إجمالي ميزانية
المشروع

النفقات التراكمية
حتى  31ديسمبر
2016

الرصيد المتبقي في
احتياطي المشروعات
الخاصة  31ديسمبر
2016

تعزيز األمن

700

129

571

-

تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية

2,068

524

1,544

-

ُي عاد إلى األموال
االحتياطية

النفقات
المتوقعة لعام
2017

النفقات المتوقعة
للفترة -2018
2019

326

245

1,029

515

2,225

3,338

-

238
-

الخطة الرأسمالية الرئيسية 2019-2014

تجديد مبنى نظام البراءات

6,000

437

5,563

نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف

750

263

487

487

تجديد قبو مبنى أرباد بوكش

960

245

715

-

477

تغيير نوافذ مبنى أرباد بوكش

300

94

206

206

-

السالمة والحماية من الحرائق

400

191

209

209

-

-

المجموع الفرعي للخطة الرأسمالية الرئيسية 2019-2014

11,178

1,883

9,295

902

4,057

4,335

مشروعات خاصة أخرى
المؤشرات المقبولة للسلع والخدمات

1,200

1,117

83

مشروع التخطيط للموارد المؤسسية

25,341

18,108

7,233

مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت

5,180

5,005

175

2,533
-

83
3,500
175

1,200
-

المجموع الفرعي للمشروعات الخاصة األخرى

31,721

24,230

7,491

2,533

3,758

1,200

م م َّولة من األموال االحتياطية
مجموع المشروعات ال ُ

42,899

26,113

16,786

3,435

7,815

5,535

 .5ويف هناية عام  ،2016بلغ الرصيد املتبقي يف ا ألموال الاحتياطية للمرشوعات اخلاصة  16.786مليون فرنك
سويرسي .و أأشارت التقديرات اإىل أأن هناك مبلغ اا اإجاملي اا قدره  3.435مليون فرنك سويرسي يف ا ألموال الاحتياطية
للمرشوعات اخلاصة لن يكون مطلو ااب بعد الن ،وذلكل س يعاد اإىل ا ألموال الاحتياطية .ويرجع ذكل اإىل "1" :اخنفاض
تاكليف مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية معا اكن مقدر اا يف ا ألصل "2" ،واخنفاض نفقات مرشوع مياه حبرية جنيف معا
اكن متوقع اا "3" ،والانهتاء اإىل أأن مرشوع تغيري نوافذ مبين أأرابد بوكش ،عىل النحو املقرت يف ا ألصل ،غري قابل للتنفيذ.
 1انظر الوثيقة WO/PBC/15/7 Rev.
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ومن املتوقع للرصيد البالغ  13.351مليون فرنك سويرسي يف ا ألموال الاحتياطية للمرشوعات اخلاصة أأن يس تخدم ابلاكمل
خالل الفرتة .2019-2017
 .6وجتدر الإشارة اإىل أأن مرشوع جتديد مبين نظام الرباءات سينفذ اإىل جانب حتسينات كهرابئية و أأمنية اإضافية من
املقرت متويلها يف الثنائية  2019/2018مضن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  .2027-2018وس يؤدي دمج املرشوعني اإىل
تقليل املتطلبات املتعلقة بنقل املوظفني خالل مرحةل التشييد ،وجتنب اإعادة فتح موقع معل رئييس أخر بعد بضع س نوات
فقط من اس تكامل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2019-2014وتفادي التاكليف وحتقيق وفورات فها ،والسام
ابس تخدام تكنولوجيات جديدة عىل حنو أأكرث كفاءة يف ش ىت ا ألنظمة وا ألهجزة التقنية.

الس ياسة املرا َجعة املتعلقة اب ألموال الاحتياطية
 .7اس تعرضت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثالثة والعرشين س ياسة مرا َجعة تتعلق اب ألموال الاحتياطية ،2و أأوصت
اللجنة امجلعيات ابملوافقة علها .والغرض من هذه الس ياسة اجلديدة هو زايدة تعزيز الإدارة املالية وإادارة اخملاطر ،وإامداد
ا ألمانة بتوجهات معززة بشأأن الإدارة املتواصةل ل ألموال الاحتياطية ،مبا يف ذكل الس يوةل واملس توايت املس هتدفة ،وتوضيح
متطلبات الإبالغ عن ا ألموال الاحتياطية .وحتتوي الس ياسة املرا َجعة عىل مجموعة من املبادئ املنقحة بشأأن اس تخدام
ا ألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل ،وترد هذه املبادئ يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة.

اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة 2027-2018
 .8حتتاج املنظمة اإىل استامثرات ر أأساملية مس مترة يف جمالت املباين ،والسالمة وا ألمن ،ومبادرات تكنولوجيا املعلومات
والتصالت لتأأدية وليهتا عىل أأمكل وجه .وذلكل وضعت خطة ر أأساملية رئيس ية ت ِّ
وض الاستامثرات الر أأساملية الرئيس ية
املطلوبة يف املباين والسالمة وا ألمن عىل مدى  10س نوات .وإاضاف اة اإىل ذكل ،ح ِّدد عدد من مرشوعات تكنولوجيا
املعلومات والتصالت ذات ا ألولوية القصوى لتعزيز أأنظمة التسجيالت ادلولية وضامن تس يري أأعاملها.
 .9ويقتيض املبد أأ  3من مبادئ الس ياسة املتبعة يف جمال الاحتياطات أأن تكون املرشوعات املموةل من ا ألموال
الاحتياطية غري متكررة وغري عادية .وينص املبد أأ  3عىل أأن املرشوعات املدرجة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل
ا ألجل قد حتدد مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلزم اإجنازها ليك تظل مرافق املنظمة
و أأنظمهتا وافية ابلغرض املنشود مهنا وذكل ابإجراء توس يعات أأو اإضافات هممة .ومتاش ي اا مع املبد أأ  3من مبادئ الس ياسة
املرا َجعة بشأأن ا ألموال الاحتياطية ،استب ِّعد من اخلطة الر أأساملية الرئيس ية لك ما س يلزم لس مترار تقدمي اخلدمات احلالية من
مرشوعات تتعلق ابلصيانة املس مترة للمرافق وابلتحسينات الطفيفة املدخةل عىل الهيالك أأو ا ألنظمة ،مبا يف ذكل تكنولوجيا
املعلومات ،واكن هذا الاستبعاد بسبب عدم استيفاء معايري املرشوعات الر أأساملية غري العادية وغري املتكررة.
 .10وتمزي اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2027-2018بني "1" :خطة ر أأساملية رئيس ية ملرشوعات تتعلق ابملباين
والسالمة وا ألمن وتغطي الفرتة  ،2027-2018ويه موجزة يف املرفق الثامن "2" ،و أأربعة مرشوعات رئيس ية لالستامثر
الر أأساميل يف تكنولوجيا املعلومات لتنفيذها خالل الثنائية .2019 -2018

 2يرىج النظر اإىل الوثيقة WO/PBC/23/8
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دوافع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 2027-2018
 .11لقد ُأ ِّعدت اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2027-2018بعد النظر يف ادلوافع الرئيس ية ملرشوعات الاستامثر
الر أأساميل ،عىل النحو املفصل أأدانه ،من أأجل ضامن اضطالع الويبو بوليهتا عىل أأمكل وجه .كام أأن هذه ادلوافع تيرس تقيمي
امتثال املرشوعات للمبادئ املنصوص علها يف الس ياسة املرا َجعة يف جمال الاحتياطات من عدمه.
 دورة احلياة – ا إلدارة الفعاةل دلورة حياة ا ألصول من املعدات واملرافق ،مبا يف ذكل أأعامل الإصال والتجديد
ا ألساس ية أأو ترممي ا ألصول البالية ،ملنع اخملاطر املتعلقة ابلسالمة وبعدم قابلية تشغيل تكل ا ألصول.
 اللواحئ – تنفيذ مرشوعات لضامن الامتثال التنظميي ل ألطر التنظميية السويرسية الفيدرالية واحمللية ،فض اال عن
املبادئ التوجهية اليت اعمتدهتا ا ألمم املتحدة.


احتياجات العمل – بناء أأصول جديدة أأو اقتناؤها ،مما س ميكن املنظمة من حتسني اخلدمات املقدمة اإىل
ادلول ا ألعضاء ومعالء الويبو أأو توس يع نطاق هذه اخلدمات.



البيئة – الاستامثر يف مبادرات الطاقة املتجددة ،مما س يقلل من أأثر انبعااثت الويبو الكربونية.



تيسري النفاذ – الاستامثر يف مبادرات جلعل مباين الويبو وخدماهتا متاحة مجليع أأحصاب املصلحة ،مبن فهم
ا ألشخاص من ذوي الإعاقات.



فعالية التاكليف – الاس تفادة من حتسينات جديدة للتكنولوجيات واملعدات وا ألنظمة من أأجل تقليل النفقات
التشغيلية املتكررة.



ا ألمن والسالمة وت أأمني املعلومات – تنفيذ تدابري الوقاية وامحلاية للحد من قابلية الويبو للترضر يف حاةل
الهتديدات ومحلاية موظفي الويبو واملندوبني والزوار ابلإضافة اإىل أأصول الويبو املادية واملعلوماتية.

ملخص اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 2027-2018
 .12يلخص اجلدول  2مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ،واجلداول الزمنية لتنفيذها ،والتاكليف املقدرة غري املتكررة
خالل الفرتة .2027-2018
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اجلدول  :2ملخص اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة 2027-2018
(بألف الفرناكت السويرسية)
المشروعات

19-2018

23-2022

21-2020

27-2026

25-2024

مجموع  10سنوات

مشروعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
منصة عالمية للملكية الفكرية
مرحلة أولى
مرحلة ثانية

4,547

x

-

-

-

-

-

-

-

4,547

منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
مرحلة أولى
مرحلة ثانية

8,000
-

منصة مدريد المعلوماتية

6,000

نظام تسجيل المؤتمرات
المجموع الفرعي لمشروعات تكنولوجيا المعلومات

930
19,477

23,390
23,390

-

-

-

8,000

-

-

-

23,390

-

-

-

6,000

-

-

-

930
42,867

-

-

-

1,700

مشروعات تتعلق بالمباني
إنشاء استديو وسائط متعددة
تجديدات دورة الحياة
أعمال إضافية في مبنى نظام البراءات
مبنى أرباد بوكش
مبنى جورج بودنهاوزن
موقف سيارات
أنظمة /تركيبات ميكانيكية

1,700
1,950
-

إمدادات المياه

-

كهرباء وطاقة

1,300

مصاعد
المجموع الفرعي للمشروعات المتعلقة بالمباني

700
900

20,000 - 25,000
-

-

15,000 - 20,000
-

1,950
20,000 - 25,000
15,000 - 20,000
700

-

-

-

900

-

1,300

-

-

2,600

430

1,070

-

-

-

1,500

5,380

2,670

21,300 - 26,300

-

15,000 - 20,000

44,350 - 54,350

معدات وأنظمة األمنية
أنظمة الحرائق

220

-

1,476

-

-

1,696

معدات األمنية
المجموع الفرعي للمشروعات المتعلقة باألمن

400
620

500
500

330
1,806

-

-

1,230
2,926

مجموع التكاليف المقدرة

25,477

26,560

23,106 - 28,106

-

15,000 - 20,000

90,143 - 100,143

مالحظة :يشري الرمز  xاإىل أأن التاكليف س تحدد لحق اا

 .13ومتثل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2027-2018خطة متجددة ملرشوعات الاستامثر الر أأساميل ،وس يجري حتديهثا
وعرضها عىل ادلول ا ألعضاء مرة لك س نتني مع تنقيح نطاق لك مرشوع وتاكليفه املقدرة.

اقرتا لمتويل مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية من ا ألموال الاحتياطية يف الثنائية 2019/2018
 .14بناء عىل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  ،2027-2018يرد يف اجلدول  3ملخص للمرشوعات املقرت متويلها من
ا ألموال الاحتياطية يف الثنائية .2019/2018
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اجلدول  :3مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للثنائية 2019-2018
(بألف الفرناكت السويرسية)
مشروعات

2019-2018

مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
منصة عالمية للملكية الفكرية (المرحلة )1

4,547

منصة صامدة وآمنة لنظام معاهدة البراءات (المرحلة )1

8,000

منصة مدريد المعلوماتية

6,000

نظام تسجيل المؤتمرات
المجموع الفرعي لمشروعات تكنولوجيا المعلومات

930
19,477

مشروعات تتعلق بالمباني
إنشاء استديو وسائط متعددة
أعمال إضافية في مبنى نظام البراءات

1,700
1,950

أنظمة /تركيبات ميكانيكية
كهرباء وطاقة
مصاعد
المجموع الفرعي لمشروعات المباني

1,300
430
5,380

معدات وأنظمة أمنية
أنظمة الحرائق

220

معدات أمنية
المجموع الفرعي لمشروعات األمن

400
620

مجموع التكاليف المقدرة

25,477

 .15ويقدر مجموع التاكليف غري املتكررة للمرشوعات الرئيس ية املقرتحة ذات ا ألولوية يف الثنائية  2019/2018مببلغ 25.5
مليون فرنك سويرسي .ول توجد تاكليف تشغيلية/متكررة للمرشوعات يف الثنائية .2019/2018
 .16ويتسم لك مرشوع مقرت أأو مرحةل مقرتحة ملرشوع ابلس تقالل .وذلكل فاإن املوافقة عىل تنفيذ املرشوعات يف
الثنائية  2019/2018ل حتمك مس بق اا عىل أأي قرارات مس تقبلية بشأأن متويل املرشوعات أأو مراحل املرشوعات يف ثنائيات
لحقة .ويرد يف املرفقات املوجودة بني املرفق الثاين واملرفق السابع وصف مفصل للك مرشوع من املرشوعات املقرت متويلها
من ا ألموال الاحتياطية.

حاةل اس تخدام ا ألموال الاحتياطية
 .17اإن املبد أأ ا ألول (املبد أأ  )1اذلي حيدد اس تخدام ا ألموال الاحتياطية يتعلق بتوفر مبالغ تتجاوز املس توى املس هتدف
لالحتياطي .ويقدر رصيد ا ألموال الاحتياطية الزائد عىل املس توى املس هتدف ل ألموال الاحتياطية املطلوبة واحتياطي
املرشوعات اخلاصة مببلغ  89.1مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  .32017و ألغراض حسن التدبري ،ل يشمل حساب
ا ألموال الاحتياطية املتوفرة "1" :صناديق رؤوس ا ألموال العامةل وفائض اإعادة تقيمي الاحتياطي وفق اا للمبد أأ  2من مبادئ
الس ياسة املرا َجعة يف جمال الاحتياطات "2" ،والنتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما ين َفق من ا ألموال الاحتياطية يف
عام .2017

 3هذا التقدير ل يراعي النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما ين َفق من ا ألموال الاحتياطية يف عام  ،2017اليت تبلغ  24.3مليون فرنك سويرسي
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اجلدول  :4الوضع املقدر ل ألموال الاحتياطية يف هناية عام 2017
(مباليني الفرناكت السويرسية)
مجموع ا ألموال الاحتياطية* ،الرصيد اخلتايم يف 2016.12.31

287.7

مبا يف ذكل:
الفوائض املرتامكة ،الرصيد اخلتايم يف 2016.12.31
احتياطي املرشوعات اخلاصة ،الرصيد اخلتايم يف 2016.12.31
احتياطي املرشوعات اخلاصة اذلي مل يعد مطلو ااب
الرصيد املتبقي من احتياطي املرشوعات اخلاصة خلطة الفرتة  2019-2014وغريها من املرشوعات اجلارية اخلاصة
املموةل من ا ألموال الاحتياطية
احتياطي املرشوعات اخلاصة املتوقع بعد املوافقة عىل مرشوعات خطة الثنائية 2019-2018
مجموع احتياطي املرشوعات اخلاصة املقدر ،مبا يف ذكل مرشوعات خطة الثنائية 2019-2018

270.9
16.8
()3.4
13.4
25.5
38.9

مجموع ا ألموال الاحتياطية ابس تثناء مجموع احتياطي املرشوعات اخلاصة ،مبا يف ذكل خطة الثنائية 2019-2018
احتياطي صناديق رؤوس ا ألموال العامةل املس هتدف للثنائية **2019/2018
رصيد ا ألموال الاحتياطية اذلي يتجاوز املس توى املس هتدف لالحتياطي***
* ابس تثناء صناديق رؤوس ا ألموال العامةل وفائض اإعادة تقيمي الاحتياطي
** يستند الاحتياطي املس هتدف اإىل أأهداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة املرا َجعة يف جمال الاحتياطات ،أأي  22يف املائة من مجموع مزيانية
الثنائية  2019/2018البالغة  725مليون فرنك سويرسي.
*** ل يراعي النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما ين َفق من ا ألموال الاحتياطية يف عام  ،2017اليت تبلغ  24.3مليون فرنك سويرسي.

248.9
159.8
89.1

 .18وميكن – كام يتضح من اجلدول  – 4استيعاب المتويل املقرت البالغ  25.5مليون فرنك سويرسي للخطة الر أأساملية
الرئيس ية للثنائية  2019-2018دون التأأثري عىل املس توى املس هتدف املطلوب ل ألموال الاحتياطية ،ألن ا ألرصدة املتوقعة
ميكن أأن تس توعب حبسن التدبري نفقات املرشوعات املقرتحة.
 .19وجتدر الإشارة اإىل أأن النفقات اخلاصة مبرشوعات تكنولوجيا املعلومات سوف تر َمسل اإذا اكنت تس تويف معايري القيد
املطلوبة ،ألن البياانت املالية للمنظمة تعد عىل أأساس معايري اإيبساس .وسوف تر َمسل كذكل النفقات اخلاصة مبرشوعات
املباين اليت ت ِّ
مدد فرتة الانتفاع ابملباين أأو تعزز قمية املباين املترضرة .وسوف حيدد ،يف لك مرشوع ،ما اإذا اكنت الرمسةل
مسموحا هبا أأم ل مبوجب معايري اإيبساس حيامن تتا معلومات مفصةل عن التاكليف والتنفيذ املقرر .ويف حاةل رمسةل
املرشوع ،تقيد النفقات عىل مدى فرتة الانتفاع اب ألصل الناجت حاملا يكمتل املرشوع ويصبح متاح اا لالس تخدام .ومن مث،
يؤجل ،يف هذه احلالت ،أأثر النفقات عىل ا ألموال الاحتياطية للمنظمة عىل مدى فرتة أأطول من خالل رمس اإهالك أأو
اس هتالك س نوي ،بد ال من التأأثري الفوري عند تنفيذ املرشوع.

توزيع املرشوعات املقرتحة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للثنائية  2019-2018عىل الاحتادات
 .20توزع مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية املقرت متويلها من ا ألموال الاحتياطية يف الثنائية  2019/2018عىل
بناء عىل مدى الاس تفادة املبارشة أأو غري املبارشة اليت تعود عىل الاحتاد ( أأو الاحتادات):
الاحتادات ا
املنصة العاملية للملكية الفكرية
 oتعود بفائدة غري مبارشة عىل الاحتادات املموةل ابلرسوم
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o

توزع التلكفة عىل الاحتادات املموةل ابلرسوم بوصفها نفقات غري مبارشة لالحتاد (مبد أأ القدرة
عىل ادلفع)

منصة حممكة وأمنة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 oتعود بفائدة مبارشة عىل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 oيتحمل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التلكفة بوصفها نفقات مبارشة لالحتاد
منصة مدريد املعلوماتية
 oتعود بفائدة مبارشة عىل احتاد مدريد
 oيتحمل احتاد مدريد التلكفة بوصفها نفقات مبارشة لالحتاد
نظام تسجيل املؤمترات
 oيعود بفائدة غري مبارشة عىل مجيع الاحتادات
 oتوزع التلكفة عىل مجيع الاحتادات بوصفها نفقات اإدارية غري مبارشة

(مبد أأ القدرة عىل ادلفع)

مرشوعات املباين ومرشوعات ا ألمن والسالمة
 oتعود بفائدة غري مبارشة عىل مجيع الاحتادات
 oتوزع التلكفة عىل مجيع الاحتادات بوصفها نفقات اإدارية غري مبارشة

(مبد أأ القدرة عىل ادلفع)

 .21وي ِّقدم اجلدول  5حملة عامة عن توزيع تاكليف املرشوعات املقرتحة حسب الاحتاد .و ألن ا ألرصدة الاحتياطية لنظام
لهاي ونظام لش بونة شهدت جعزا يف هناية عام  ،2016فقد و ِّزعت التاكليف عىل الاحتادات املموةل من الاشرتااكت،
واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد .ويوض الرصيد الإجيايب ل ألموال الاحتياطية اخلاصة هبذه الاحتادات
اذلي يزيد عىل الرصيد املس هتدف يف الثنائية  2019/2018أأن الاحتادات ل تتأأثر سلب اا ابملرشوعات املقرتحة يف اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية للثنائية .2019/2018
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اجلدول  :5الوضع املقدر ل ألموال الاحتياطية يف هناية عام  2017حسب الاحتاد
(بألف الفرناكت السويرسية)
االتحادات المموَّلة
من االشتراكات

اتحاد معاهدة
البراءات

اتحاد الهاي

اتحاد مدريد

اتحاد لشبونة

المجموع

مجموع األموال االحتياطية* ،الرصيد الختامي في 2016.12.31

21,377

233,008

52,511

)(18,043

)(1,178

287,675

الفوائض المتراكمة ،الرصيد الختامي في 2016.12.31

20,318

220,196

49,607

)(18,043

)(1,189

270,889

احتياطي المشروعات الخاصة ،الرصيد الختامي في 2016.12.31

1,059

12,812

2,904

بما في ذلك:

احتياطي المشروعات الخاصة الذي لم يعد مطلوبا

)(226

)(2,940

)(267

0

الرصيد المتبقي من احتياطي المشروعات الخاصة لخطة الفترة  2019-2014وغيرها من المشروعات
الخاصة الجارية ال ُمم َّولة من األموال االحتياطية
احتياطي المشروعات الخاصة المتوقع بعد الموافقة على مشروعات خطة الثنائية 2018-2019

833

9,872

2,637

-

250

18,167

7,061

-

مجموع احتياطي المشروعات الخاصة المقدر ،بما في ذلك مشروعات خطة الثنائية 2018-2019

1,083

28,039

9,698

المقدر
مجموع األموال االحتياطية باستثناء مجموع احتياطي المشروعات الخاصة ُ

20,294

204,969

42,813

)(18,043

-

11

16,786

)(4

)(3,436

7

13,350
-

7

25,477

38,827

)(1,185

248,848

االحتياطي المستهدف للثنائية **2018/2019

16,252

107,154

32,610

3,736

-

159,752

رصيد األموال االحتياطية الذي يتجاوز المستوى المستهدف لالحتياطي***

4,042

97,815

10,203

)(21,779

)(1,185

89,096

* ابس تثناء صناديق رؤوس ا ألموال العامةل وفائض اإعادة تقيمي الاحتياطي
** يستند الاحتياطي املس هتدف اإىل أأهداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة املرا َجعة يف جمال الاحتياطات ،أأي  22يف املائة من مجموع مزيانية الثنائية
 2019/2018البالغة  725مليون فرنك سويرسي.
*** ل يراعي النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما ين َفق من ا ألموال الاحتياطية يف عام  ،2017اليت تبلغ  24.3مليون فرنك سويرسي
مالحظة :املهنجية املس تخدمة لتخصيص الإيرادات والنفقات حسب الاحتادات مماثةل للمهنجية املس تخدمة إلعداد وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 2019/2018
(دون تغيري عن الثنائية .)2017/2016

ا ألثر الواقع عىل التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل ا ألموال الاحتياطية
 .22اإن أأموال الويبو النقدية املتاحة واجلزء السائل من أأموالها الاحتياطية الكهام يكفيان وزايدة لتوفري المتويل الاكمل
ملس توى التدفق النقدي املقرت يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للثنائية  2019-2018ورصيد اخلطة الرأأساملية الرئيس ية
للفرتة  2019-2014واملرشوعات اخلاصة ا ألخرى املموةل من ا ألموال الاحتياطية.

ا ألثر الواقع عىل التدفق النقدي
 .23بعد ختصيص الاحتياطي التشغييل املس هتدف البالغ  22يف املائة من الربانمج واملزيانية للثنائية 157( 2017/2016
مليون فرنك سويرسي) وا ألموال الاحتياطية احملددة لمتويل الزتامات التأأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة (الس يوةل
الاسرتاتيجية اليت تبلغ  108.6مليون فرنك سويرسي) ،يكون رصيد الس يوةل ا ألساس ية ،مبا يف ذكل احتياطي املرشوعات
اخلاصة ،عىل النحو التايل:
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اجلدول  :6ا ألموال الاحتياطية وفق اا لس ياسة الاستامثر
(مباليني الفرناكت السويرسية)
مجموع الس يوةل والاستامثرات (مبا يف ذكل الودائع)
الاحتياطي التشغييل
(احتياطي صناديق رؤوس ا ألموال العامةل املس هتدف
يف الثنائية )2017/2016
الس يوةل الاسرتاتيجية
الس يوةل ا ألساس ية*

 30أأبريل 2017
473.2

 31ديسمرب 2016
542.3

157.0
108.6
207.6

157.0
108.6
276.7

* الس يوةل ا ألساس ية تشمل احتياطي املرشوعات اخلاصة

 .24ونتج نقص الس يوةل يف الفرتة من  31ديسمرب  2016اإىل  30أأبريل  2017عن تنفيذ اسرتاتيجية للحد من تأأثري
أأسعار الفائدة السلبية احلالية للفرنك السويرسي ،حيث دفعت الويبو القرض قبل موعد اس تحقاقه اإىل مصارف الاكنتون فامي
يتعلق مبرشوعات تشييد املباين مببلغ  82.1مليون فرنك سويرسي .واكن ،ول يزال ،صايف التدفق النقدي يف عام 2017
اكفي اا لمتكني الويبو من حتمل سداد قرض البناء ول يزال حيتف بس يوةل ببرية متاحة من أأجل املتطلبات النقدية.
 .25ووفق اا لس ياسة الويبو الاستامثرية ،سيستمثر رصيد الس يوةل ا ألساس ية يف عام  2017مع ضامن اإماكنية توفري س يوةل
اكفية ملواهجة احلالت الطارئة اإذا اقتىض ا ألمر ذكل .وابلإضافة اإىل ذكل ،يعاد اس تكامل أأرصدة الويبو النقدية عىل أأساس
س نوي ابلفوائض التشغيلية.

مس توايت س يوةل ا ألموال الاحتياطية
 .26لقد جرى تعريف اجلزء السائل من صايف أأصول الويبو بأأنه مقدار زايدة أأصولها املتداوةل عىل خصوهما املتداوةل بعد
اإجراء بعض التعديالت عىل العنارص املدرجة يف ا ألصول واخلصوم املتداوةل بناء عىل متطلبات معايري اإيبساس .وتطور وضع
اجلزء السائل من صايف ا ألصول وفقا للبياانت املالية الس نوية (غري املدققة لعام  )2016من  88.4مليون فرنك سويرسي يف
هناية عام  2015اإىل  135.6مليون فرنك سويرسي يف هناية عام .2016
 .27وفامي ييل بعض التعديالت اليت ُأد ِّخلت عىل العنارص املدرجة يف ا ألصول واخلصوم املتداوةل بناء عىل متطلبات معايري
اإيبساس  ،مما أأسفر عن تقدير للجزء السائل من صايف ا ألصول:
" "1متثل قوامئ ا ألصول املتداوةل قمية املنشورات اليت طبعت ولكهنا مل توزع أأو مل ت َبع .ومبا أأن هذا العنرص يف
معظمه لن يؤدي اإىل مقبوضات نقدية ،فاإنه مل يدرج يف ا ألصول املتداوةل لغرض حساب صايف
رصيد الس يوةل.
" "2متثل املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها ،بعد خصم ا ألصول املتداوةل املمتثةل يف احلساابت املدينة يف نظام
املعاهدة ،اجلزء النقدي اذلي اس تلمته الويبو ابلفعل من رسوم نظام املعاهدة ونظام مدريد/لهاي ولكن مل
يكمتل النرش اخلاص به .ووفق اا ملعايري اإيبساس ،تعترب هذه ا ألموال مقبوضات مس بقة "غري مكتس بة" ول
تظهر يف الإيرادات قبل اترخي النرش .ومع ذكل ،عىل عكس اخلصوم ا ألخرى ،متثل املبالغ املس تلمة قبل
اس تحقاقها اإيرادات مؤجةل مت ابلفعل اس تالهما نقدا ،وستشلك جزءا من اإيرادات الويبو وفائضها خالل 12
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شهر اا أأو أأقل .وذلكل ،فاإن املبالغ النقدية املس تلمة قبل اس تحقاقها ل تعترب تعويضا ألصول الويبو السائةل،
حيث إاهنا ل تؤدي اإىل أأي تدفق للموارد النقدية.
اجلدول  :7تطور صايف ا ألموال الاحتياطية السائةل
(مباليني الفرناكت السويرسية)
 31ديسمرب
2016
ا ألصول املتداوةل

604.4

احلساابت املدينة يف نظام املعاهدة
تعديل لقوامئ ا ألصول
صايف ا ألصول املتداوةل السائةل
اخلصوم املتداوةل

اجلزء السائل من صايف ا ألصول

544.9
)(46.0

)(36.5

)(1.5

)(1.6

556.9

506.8

468.8

تعديل للمبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها
صايف اخلصوم املتداوةل السائةل
صايف ا ألصول املتداوةل*

الوضع بعد
التعديالت يف 31
ديسمرب 2016

 31ديسمرب
2015

الوضع بعد
التعديالت يف 31
ديسمرب 2015

456.5
)(269.6

)(249.4

199.2

207.1
88.4

135.6
357.7

299.7

* وفقا للبياانت املالية

 .28ول توجد عنارص متوقعة س يكون لها أأثر سليب ببري عىل الرصيد املس تقبيل ل ألصول السائةل .بيد أأن الويبو ،بداي اة
من عام  ،2017س تغري تصنيف اجلزء النقدي املستمثر من ا ألموال الاحتياطية ا ألساس ية والاسرتاتيجية اإىل أأصول غري
متداوةل ألن املنظمة ختطط لالحتفاظ هبذه ا ألموال الاحتياطية يف استامثرات تتجاوز اإطار اا زمني اا مدته س نة واحدة من أأجل
حتقيق أأقىص قدر من العائد مع احلفاظ عىل ر أأس املال .وستستمثر الس يوةل الاسرتاتيجية عىل املدى ا ألطول ،وس تؤدي اإىل
ختفيض ا ألموال الاحتياطية السائةل .ومع ذكل ،ستستمثر الس يوةل ا ألساس ية عىل حنو يضمن أأن تظل ا ألموال متاحة اإذا ما
اح ِّت َيج اإلها لتلبية أأي حالت طارئة .وذلكل فاإن استامثرات الس يوةل ا ألساس ية احملتف هبا يف صناديق ميكن النفاذ اإلها فور اا،
اإذا لزم ا ألمر ،س تظل تعترب سائةل ،يف احلساابت املس تقبلية للس يوةل الاحتياطية.
 .29وكام ذبر أأعاله ،تس تمكل أأموال الويبو الاحتياطية س نو ااي ابلفوائض التشغيلية اليت من املتوقع أأن تبلغ  24.3مليون
فرنك سويرسي يف عام ( 2017النتيجة الإجاملية بعد ما ينفق من ا ألموال الاحتياطية) و 61.5مليون فرنك سويرسي
(النتيجة التشغيلية املدرجة يف املزيانية قبل ما ينفق من ا ألموال الاحتياطية) يف الثنائية .2019/2018

مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للثنائية  2019/2018ومبادئ س ياسة ا ألموال الاحتياطية
 .30تقدم ا ألقسام الواردة أأعاله حتليال لس تخدام ا ألموال الاحتياطية وفق اا للمبادئ الواردة يف الس ياسة املرا َجعة املتعلقة
اب ألموال الاحتياطية .وترد هذه املبادئ يف املرفق ا ألول لتسهيل الرجوع اإلها .وفامي ييل ملخص لتحليل لك مبد أأ من
هذه املبادئ.
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املبد أأ 1
 .31بلغ رصيد ا ألموال الاحتياطية (ابس تثناء صناديق رؤوس ا ألموال العامةل وفائض اإعادة تقيمي الاحتياطي) يف هناية
عام  2016ما قميته  287.7مليون فرنك سويرسي .وذلكل فاإن المتويل املقرت ملرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية يف
الثنائية  ،2019/2018البالغ  25.5مليون فرنك سويرسي ،أأعىل بكثري من املس توى املس هتدف ل ألموال الاحتياطية
وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل يف الثنائية  ،2019/2018اذلي يبلغ  159.8مليون ف نرك سويرسي.

املبد أأ 2
 .32حساب ا ألموال الاحتياطية املتاحة ل يشمل صناديق رؤوس ا ألموال العامةل وفائض اإعادة تقيمي الاحتياطي (انظر
اجلدولني  4و.)5

املبد أأ 3
 .33املرشوعات املقرتحة يه استامثرات ر أأساملية رئيس ية غري عادية وغري متكررة تتعلق اإما بتكنولوجيا املعلومات أأو
ابملباين /السالمة وا ألمن .يرىج الاطالع عىل أأوصاف املرشوعات ودوافعها يف املرفقات من الثاين اإىل السابع.

املبد أأ 4
 .34يقدم اجلدول  2واملرفق الثامن نظرة عامة شامةل عن الاستامثرات الر أأساملية الرئيس ية املتوقعة خالل الس نوات العرش
املقبةل ( )2027-2018فامي يتعلق ابملباين والسالمة وا ألمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،مبا يف ذكل التلكفة الاكمةل
غري املتكررة للك مرشوع أأو للك مرحةل من مراحهل أأو لكهام .وترد التلكفة الس نوية املتكررة للك مرشوع يف املرفقات من
الثاين اإىل السابع ،حيامث اكن ذكل مناس با.
 .35وابلإضافة اإىل ذكل ،ليس من املقدر أأن يكون لقرتا اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  2027-2018أأي أأثر سليب
عىل التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل ا ألموال الاحتياطية (يرىج الاطالع عىل الفقرات من  22اإىل .)30

املبد أأ 5
 .36من اخملطط تنفيذ املرشوعات أأو مراحل املرشوعات املقرتحة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2027-2018يف
الثنائية .2019/2018
 .37وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .38أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات
الويبو ،لك فامي يعنها ،ب أأن توافق عىل متويل
املرشوعات املقدمة يف اخلطة الر أأساملية
الرئيس ية للفرتة  2027-2018فامي خيص
الثنائية  2019/2018مببلغ اإجاميل قدره 25.5
مليون فرنك سويرسي من أأموال
الويبو الاحتياطية.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول :الس ياسة املرا َجعة يف جمال الاحتياطات
فامي ييل املبادئ اخلاصة ابس تخدام ا ألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل وفق اا للس ياسة املرا َجعة املتعلقة
اب ألموال الاحتياطية:4
املبدأأ  :1ينبغي أأل تتعلق اقرتاحات اس تخدام الاحتياطي سوى ابملبالغ املتاحة يف الاحتياطي اليت تتجاوز املس توى
املس هتدف اذلي تقتضيه س ياسة الويبو بشأأن ا ألموال الاحتياطية .وذكل ينطبق عىل مس توى أحاد الاحتادات
ومس توى املنظمة كلك عىل السواء.
املبدأأ  :2سيستند حساب ا ألموال الاحتياطية املتاحة اإىل املعلومات اخلاصة مبس توايت الاحتياطي والواردة يف
أأحدث البياانت املالية وجيب أأن يراعي حق املراعاة النفقات الفعلية والنفقات املتعهد هبا والنفقات املخططة من
ا ألموال الاحتياطية للفرتة (الفرتات) املالية اليت سينفذ خاللها املرشوع املقرت  .وسيمت اس تثناء فائض اإعادة تقيمي
الاحتياطي (الناشئ عن اإعادة تقيمي ا ألرض اليت بين علها املبىن اجلديد) وصناديق رؤوس ا ألموال العامةل (اليت
أأنشئت بواسطة اشرتااكت ادلول ا ألعضاء) من حساب املبالغ املتاحة الزائدة عىل مس توى الاحتياطي املس هتدف.
املبدأأ  :3ينبغي أأن تتعلق اقرتاحات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية مبرشوعات ر أأساملية ونفقات غري متكررة وغري
عادية ،ويف ظروف اس تثنائية ،مببادرات اسرتاتيجية عىل النحو اذلي تقرره مجعيات احتادات الويبو .وحتدد
املرشوعات الر أأساملية عادة يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية الطويةل ا ألجل وقد حتدد مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد
وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلزم اإجنازها لضامن اس مترار مرافق املنظمة و أأنظمهتا يف الوفاء ابلغرض املنشود مهنا
وذكل ابإجراء توس يعات أأو اإضافات هممة.
املبدأأ  :4ينبغي اإعداد اقرتاحات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية بطريقة شامةل وابلستناد اإىل معلومات عن تاكليف
اكمل دورات حياة املرشوعات ،والفوائد املقدرة (اليت قد تكون ذات طبيعة مالية ونوعية عىل حد سواء) ،والنفقات
املتكررة اليت س تكون املنظمة ملزمة برصد موارد لها يف اإطار املزيانية العادية يف الثنائيات الالحقة ،وا ألثر عىل
التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل ا ألموال الاحتياطية.
املبدأأ  :5جيوز أأن تتعلق اقرتاحات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية مبرشوعات ومبادرات خترج عن نطاق الفرتة املالية
الثنائية الس نتني للمنظمة وتشمل ،أأو تدوم ،فرتة اإجنازها أأكرث من ثنائية واحدة.
[ييل ذكل املرفق الثاين]

 4الوثيقة WO/PBC/23/8

WO/PBC/26/9
ANNEX II
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املرفق الثاين :املنصة العاملية للملكية الفكرية – املرحةل ا ألوىل
أأهداف املرشوع وفوائده املتوقعة
هيدف املرشوع اإىل اس تحداث منصة معلوماتية مشرتكة واحدة (يشار اإلها فامي ييل ابمس "املنصة العاملية للملكية الفكرية")
تربط بني املنصات املعلوماتية املتعددة خلدمات الويبو غري اجملانية مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد
ونظام لهاي ( أأنظمة الويبو العاملية محلاية امللكية الفكرية) .ومن املتوقع أأن تدمج مع نظام عاملي جديد دلفع الرسوم،
وسيس تكشف املرشوع أأيض اا اإماكنية ربطها بأأنظمة معلوماتية تدمع اخلدمات اليت يقدهما مركز الويبو للتحكمي والوساطة.
وس توفر املنصة العاملية للملكية الفكرية بوابة دخول اإلكرتونية واحدة للمنتفعني خبدمات أأنظمة الويبو العاملية للحامية وخدمات
مركز التحكمي والوساطة من خالل حساب واحد دلى الويبو للك مس تخدم ،وس تطبق املنصة س ياسة تنقل سهةل التطبيق،
وواهجة مس تخدم مشرتكة ،وبوابة مركزية لدلفع.
وتوجد حاجة ملحة اإىل دمج املنصات املتعددة يك يس تطيع املكتب ادلويل للويبو مواهجة الزايدة الكبرية يف مكية بياانت
امللكية الفكرية اليت تدار عرب جمالت معل خمتلفة ،ويف تنوع هذه البياانت .ومع زايدة اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية
العاملية ،يلزم اتباع هنج أأكرث تاكمال يف معاجلة البياانت لتقليل تاكليف املعاجلة اليت من شأأهنا أأن ترتبط ،لول ذكل ،حبلول
جمز أأة ومس تقةل ملعاجلة البياانت داخل أأنظمة معلوماتية خاصة بلك خدمة.
وس تعمتد املنصة العاملية للملكية الفكرية عىل استامثرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت قامت هبا الويبو حىت الن،
وس تتيح فرص اا لختاذ مزيد من القرارات الاسرتاتيجية بشأأن تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب القطاعات .ومن خالل
ا إلجراءات الاسرتاتيجية والتوحيد الهيلكي ،ستسهل املنصة العاملية للملكية الفكرية احتواء التاكليف يف استامثرات
تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب أأنشطة العمل ،وس تحسن درجة قابلية التوسع يف حلول ا ألعامل مع ضامن عدم الهتاون
يف جودة العمليات والبياانت .ومن املتوقع أأيضا أأن تزداد الاس تجابة ملا حيدث من تغريات يف متطلبات ا ألعامل و أأن تتحسن
قدرة النظام عىل الصمود.
أأما بوابة ادلخول الإلكرتونية ا ألحادية ،اليت ستشمل نظام دفع حديث ،فس ت ِّ
مكن العمالء املبتدئني مثل اجلامعات
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والرشاكت الفردية ،ل س امي يف البدلان النامية ،من النفاذ اإىل خدمات الويبو عىل حنو أأفضل
بقليل من املعرفة املس بقة ابمللكية الفكرية ،وس تمكهنم من اإدارة معليات دفع الرسوم بسهوةل.
وفامي ييل الفوائد املتوقعة ملرشوع املنصة العاملية للملكية الفكرية:
-

س ي ِّ
مكن املنظمة من اختاذ مزيد من القرارات الاسرتاتيجية بشأأن تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب
القطاعات ،ومن التوفيق بني احللول عرب أأنشطة العمل واملنصات املعلوماتية ،مما يسهل احتواء التاكليف يف
استامثرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب أأنشطة العمل وحيسن قابلية التوسع والقدرة عىل الصمود يف
احللول املعمتدة.

-

ستسمح املنصة العاملية للملكية الفكرية ل ألنظمة املعلوماتية اخملتلفة يف ش ىت جمالت معل الويبو مبعاجلة
البياانت املشرتكة (مثل بياانت املس تخدمني وبياانت ادلفع) وابإ دارة جودة البياانت.

-

سوف يصبح من املمكن زايدة أأنشطة التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية ومودعي الطلبات ،مما س يؤدي اإىل
جعل الفوائد نفسها املذبورة أأعاله متاحة ملاكتب امللكية الفكرية والعمالء الخرين اذلين يتفاعلون مع أأنظمة
الويبو العاملية للحامية.
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-

بوابة اإلكرتونية واحدة وبس يطة للعمالء وللويبو ملعاجلة املدفوعات ابس تخدام التسهيالت احلديثة دلفع الرسوم.

-

البوابة الإلكرتونية الواحدة البس يطة الفعاةل ملنصة امللكية الفكرية العاملية ستسمح للويبو ابإبالغ معالهئا بكيفية
تشغيل واس تخدام اجملموعة الاكمةل من خدمات الويبو املتاحة لعامة الناس عىل أأسهل حنو.
ويه أأداة تروجيية قوية خلدمات الويبو من خالل توفري جتربة جديدة وموحدة و أأكرث اتساق اا للعمالء.

-

س يكون نفاذ املس تخدم اإىل مجيع اخلدمات عن طريق حساب واحد قوي ،مما يعزز مس توى ا ألمن وضوابط
النفاذ اإىل أأنظمة الويبو املعلوماتية وبياانهتا.

-

س تعزز املنصة العاملية للملكية الفكرية مسامهة الويبو يف الابتاكر والإبداع ملا فيه مصلحة امجليع من خالل
زايدة تيسري نفاذ املؤسسات الصغرية واملتوسطة والرشاكت الفردية ،ل س امي يف البدلان النامية ،اإىل
خدمات الويبو.

-

س توفر املنصة اإماكنية نفاذ املكتب ادلويل اإىل املعلومات املشرتكة املتعلقة ابلعمالء وإادارهتا من أأجل تيسري
اإقامة عالقات مع العمالء والرتوجي للخدمات.

-

تنفيذ املرشوع
سينفذ املرشوع ابس تخدام اسرتاتيجية تنفيذ عىل مراحل .وهتدف املرحةل ا ألوىل اإىل وضع تصممي والتثبت منه ،ونرش منصة
عرض أأولية ،وحتديد خطة وإاطار ل ألنظمة املعلوماتية من أأجل الانتقال اإىل املنصة خالل املراحل الالحقة ،ووضع اإجراءات
وس ياسة لضامن زايدة التقارب يف معاجلة البياانت وحلول تكنولوجيا املعلومات عرب أأنشطة العمل.

ادلوافع
احتياجات العمل – تزداد يوما بعد يوم أأمهية توفري جتربة جديدة موحدة و أأكرث انتظاما للعمالء نظرا لزايدة عدد مس تخديم
خدمات الويبو وزايدة اعامتد املنظمة عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف تقدمي خدماهتا .وس يليب املرشوع هذه احلاجة
من خالل توفري بوابة اإلكرتونية واحدة وبس يطة وفعاةل لعمالء الويبو لطالعهم عىل اكفة خدمات الويبو ولس تخداهما.
فعالية التاكليف – ميكن حتقيق وفورات يف التاكليف عن طريق "1" :احتواء تلكفة تطوير أأنظمة معلوماتية خمتلفة من
خالل اس تحداث منصة متاكمةل "2" ،وحتسني النفاذ اإىل معلومات العمالء املشرتكة وإادارهتا ،من خالل الرتابط بني ا ألنظمة
املعلوماتية "3" ،وإامداد املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية ببوابة اإلكرتونية واحدة للعمالء ،واملعاجلة الأكرث تبس يطا
للمدفوعات ،وتعزيز التعاون مع املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية من خالل املنصة املتاكمةل.
ويس تويف املرشوع املتطلبات الواردة يف املبد أأ  3من مبادئ الس ياسة املرا َجعة يف جمال الاحتياطات بوصفه مرشوعا ر أأساميل
غري عادي وغري متكرر بناء عىل جحمه ونطاقه ،وميتد املرشوع ليشمل مجيع جمالت الإيرادات الرئيس ية للمنظمة.

التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة
س تدرج التاكليف املتكررة لصيانة املنصة العاملية للملكية الفكرية وتشغيلها يف مقرتحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة كجزء من
املزيانية العادية .وتقدر التاكليف املتكررة املقدرة بعد اإمتام املرحةل ا ألوىل مببلغ  410 000فرنك سويرسي يف الس نة.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

املرفق الثالث :منصة حممكة وأمنة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات – املرحةل ا ألوىل
أأهداف املرشوع وفوائده املتوقعة
يعترب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ركنا أأساس يا من أأراكن أأصول الويبو ،اإذ اإنه يوفر للويبو املصدر الرئييس لإيراداهتا.
وذلكل تعترب قدرة خدمات نظام املعاهدة عىل الصمود أأمرا ذا أأمهية ابلغة ابلنس بة لتس يري أأعامل املاكتب ومودعي الطلبات
بناء عىل املعاهدة .ومن احملمتل أأن يؤدي تعطل اخلدمات اإىل ترامك أأعامل غري منجزة يف الويبو ،فضال عن ترامك أأعامل معالء
الويبو و /أأو فقدان حقوقهم .ومن املرحج أأن يؤدي تعطل اخلدمات عىل نطاق متوسط أأو ببري اإىل ا إلرضار بسمعة الويبو
وإايرادها .و ألن الرمقنة يف ازدايد مس متر يف املنظامت ،فاإن ضامن اس مترارية اخلدمات وس يةل حامسة للحفاظ عىل ثقة
مس تخديم خدمات نظام املعاهدة وجلذب معالء جدد.
ويف الوقت الراهن ،تتقامس البنية التحتية لنظام املعاهدة خدماهتا ا ألساس ية مع خدمات الويبو املؤسس ية ا ألخرى .وذلكل
فاإن أأي هتديد حممتل يؤثر يف الويبو (جهوم اإلكرتوين أأو اكرثة طبيعية أأو عطل تقين ببري) قد يؤثر يف نظام املعاهدة.
وليك تكون الويبو متجاوبة وفعاةل وتضمن حتقيق أأعىل مس توى من ا ألمن ،ل بد لها أأن تتأأكد من اإنشاء واهجة تواصل
متجاوب فامي بيهنا وبني ادلول ا ألعضاء فها والعمالء و أأحصاب املصلحة الرئيس يني .وهذا يعين:
" "1
" "2
" "3
" "4

زايدة أأمن ا ألنظمة اليت تقوم بتخزين ومعاجلة بياانت الويبو احلساسة واحلامسة اخلاصة ابملعاهدة
وزايدة اإاتحة وإاحاكم معليات الويبو احلامسة املتعلقة ابملعاهدة وا ألنظمة ذات الصةل
وحتسني حتديد البياانت وتصنيفها وحاميهتا
وحتسني رسعة أأنظمة أأعامل املعاهدة وانتظاهما.

والفوائد املتوقعة للمنصة احملمكة والمنة لنظام املعاهدة س ت ِّ
مكن نظام املعاهدة من:
-

ضامن حتديد بياانته املهمة وحاميهتا عىل حنو ٍ
اكف من الهتديدات ا ألمنية ،ل س امي الهجامت الإلكرتونية،

-

وزايدة اإاتحة اخلدمات ومصودها واس متراريهتا يف حاةل وجود مشالك تقنية ببرية أأو بوارث.

وتقرت املنصة احملمكة والمنة هنج "النظام ا ألمين املرتفع" ( )System highفامي يتعلق ببياانت ا إلنتاج يف نظام املعاهدة ،مع
فصل معلومات املعاهدة و أأنظمة معلوماهتا (مع مراعاة القيود املفروضة عىل التطبيقات اخلارجية مثل نظام املعاهدة الإلكرتوين
( )ePCTحيامث أأمكن) عن بقية الش بكة املؤسس ية للويبو .وس تحمى الش بكة الرسية للغاية ابس تخدام أأحد حلول الفصل
املؤمنة تأأمين اا مشدد اا ،مع التحمك ابإحاكم يف اتصالهتا ببيئات نظام املعاهدة ا ألخرى (.)DEV ،TEST

تنفيذ املرشوع
هتدف املرحةل ا ألوىل من املرشوع اإىل اإنشاء أأول مركز بياانت ( )DC1حيل حمل مركز البياانت الرئييس احلايل خالل
الثنائية  .2019/2018وسيشمل ذكل مرشوع اا لتصممي بنية التطبيق ،ومرشوع اا بشأأن نفاذ املس تخدمني ،ومرشوع اا ملراجعة
بنية البياانت.
وعىل الرمغ من الفصل املتوقع ،س ي َدرس أأثر املنصة العاملية للملكية الفكرية عىل النظام الالكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات بغية حتديد أأفضل حل للتاكمل التقين بني املنصتني.
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ادلوافع
السالمة وا ألمن وت أأمني املعلومات – اإن خطر الهجامت الإلكرتونية يف ازدايد مس متر ،ول بد من التصدي لهذه الهجامت
لمتكني املنظمة من مواصةل معلها واحلفاظ عىل ثقة املنتفعني خبدمات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
احتياجات العمل – تعمتد الويبو عىل سالمة و أأمن البياانت الرسية اليت تديرها مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وعدم حامية هذه البياانت من التدخل اخلاريج قد تكون هل عواقب اكرثية ،وقد يرض بسمعة الويبو ويؤدي اإىل
اخنفاض الإيرادات.
ويس تويف املرشوع املتطلبات الواردة يف املبد أأ  3من مبادئ الس ياسة املرا َجعة يف جمال الاحتياطات بوصفه مرشوعا ر أأساميل
غري عادي وغري متكرر بناء عىل جحمه ونطاقه.

التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة
س تدرج التاكليف املتكررة لصيانة مركز البياانت وتشغيهل يف مقرتحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة كجزء من املزيانية العادية.
وتقدر التاكليف املتكررة املقدرة بعد اإمتام املرحةل ا ألوىل مببلغ  4.06مليون فرنك سويرسي يف الس نة.
[ييل ذكل املرفق الرابع]

WO/PBC/26/9
ANNEX IV

املرفق الرابع

املرفق الرابع :منصة مدريد املعلوماتية
أأهداف املرشوع وفوائده املتوقعة
اكمتل برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات لنظام مدريد يف عام  ،2016فتحقق هدف الانتقال من ا ألنظمة املعلوماتية القامئة
عىل تكنولوجيا التسعينيات اليت عفاها الزمن اإىل تكنولوجيا معلوماتية أأحدث ،وإاضافة وظائف للسام مبعامالت اإلكرتونية
حمددة .اإل أأن هذا النظام املعلومايت ل يزال يقوم عىل املامرسات الإدارية وا ألساليب اليت تطورت عىل مدى التارخي الطويل
لسجل مدريد ،بدل من املصممة خصيصا لالس تفادة من الإماكنيات اليت توفرها أأحدث احللول التكنولوجية .وذلكل توجد
حاجة ماسة اإىل قفزة تكنولوجية اإىل ا ألمام ميكهنا أأن تدمع أأساليب معل معلوماتية مثىل تتسم ابلكفاءة واملرونة والقدرة عىل
الصمود وت ِّركز عىل العمالء.
والهدف من مرشوع منصة مدريد املعلوماتية هو تصممي وختطيط وتنفيذ املكوانت ا ألساس ية حلل شامل ورسيع وعىل
أأحدث طراز ألعامل مجيع خدمات نظام مدريد .وإاضافة اإىل ذكل ،من املتوقع أأن يسمح املرشوع ابدلمج املس تقبيل لنظام
مدريد يف املنصة العاملية للملكية الفكرية ،من خالل اعامتد بنية موحدة وشلك و أأسلوب عرض موحدين حيامث أأمكن ،وحتقيق
الكفاءة من خالل توفري وظائف مشرتكة يف جمالت مثل اإدارة الهوية ،وا ألمن ،والإدارة املالية .ومن املتوقع أأيض اا أأن يعزز
املرشوع بعد اكامتهل املواءمة بني أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اخلاصة ابملاكتب الوطنية واملكتب ادلويل ،ومن مث
حيسن جودة تبادل البياانت ويقلل التدخل اليدوي اإىل أأدىن حد.
ومن املتوقع أأن تشلك منصة مدريد املعلوماتية مركز اا قو ااي وحيد اا لتسجيالت العالمات التجارية ادلولية وللتفاعل بني املكتب
ادلويل وماكتب أأعضاء نظام مدريد .وذلكل من املتوقع أأن تقدم منصة مدريد املعلوماتية الفوائد التالية الطويةل ا ألجل:
-

منح مودعي الطلبات و أأحصاب التسجيالت ادلولية وماكتب ا ألطراف املتعاقدة واملكتب ادلويل اإماكنية النفاذ
الين املزتامن اإىل مجيع املعلومات والبياانت املتعلقة ابلطلبات والتسجيالت ادلولية،

-

وإازاةل الشك فامي يتعلق ابلإرسال أأو املعاجلة اليدوية للبياانت املتبادةل بني املودعني و أأحصاب الطلبات وماكتب
ا ألطراف املتعاقدة واملكتب ادلويل ،من خالل حتسني موثوقية منتجات البياانت وجودة هذه املنتجات
وقابلية التحقق مهنا ،وتقليل متطلبات التدخل اليدوي من ِّقبل فاحيص نظام مدريد،

-

ونرش نظام اإخطار فعال ومتسق وحديث ،لإبقاء املس تخدمني عىل عمل ابلتطورات اخلاصة ابلعالمات
التجارية ،وتقليل مكية املراسالت الورقية،

-

وتوفري مدخل اإىل أأدوات بوابة اخلدمة الإلكرتونية لنظام مدريد الإلكرتوين اليت تدمع العمالء طوال دورة
حياة عالمهتم،

-

وإانشاء منصة مبسطة وحممكة لنظام مدريد حيث يكون الرتكزي عىل العميل هو ادلافع الرئييس ،مبا يف ذكل،
عند الرضورة ،تكييف الإطار القانوين واملامرسات التشغيلية.
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تنفيذ املرشوع
ستسمل املكوانت ا ألساس ية ملنصة مدريد املعلوماتية بأأسلوب تنفيذ عىل مراحل يف الثنائية  2019/2018من خالل حتليل
متطلبات ا ألعامل وتبس يط العمليات التشغيلية وابلستناد اإىل ادلروس املس تفادة من منصة لهاي املعلوماتية اجلديدة
املطورة يف الثنائية .2017/2016

ادلوافع
فعالية التاكليف – يعمتد النظام احلايل يف املقام ا ألول عىل املعاجلة اليدوية اليت يشارك فها عدد ببري من املوظفني يف املكتب
ادلويل ويف ماكتب أأعضاء نظام مدريد .وسيس تفيد النظام املقرت من التقدم التكنولويج وفرص ا ألمتتة.
احتياجات العمل – نظام مدريد املعلومايت احلايل مس تقر وممثِّر ،ولكنه يستند اإىل املامرسات الإدارية وا ألساليب اليت
تطورت عىل مدى س نوات عديدة بد ال من املصممة خصيص اا لالس تفادة من أأحدث احللول التكنولوجية املتطورة .ول بد
من حتديث النظام لضامن اس مترار قدرة املكتب ادلويل عىل ضامن قدرته عىل اإدارة الزايدة املتوقعة يف مكية الطلبات
والتسجيالت ادلولية السارية.
ويس تويف املرشوع املتطلبات الواردة يف املبد أأ  3من مبادئ الس ياسة املرا َجعة بشأأن ا ألموال الاحتياطية بوصفه مرشوع اا
ر أأساملي اا غري عادي وغري متكرر بناء عىل جحمه ونطاقه.

التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة
اإن التاكليف املتكررة لصيانة وتشغيل منصة مدريد املعلوماتية سوف حتل ،عىل املدى املتوسط والطويل ،حمل التلكفة
املتكررة لنظام مدريد املعلومايت احلايل .وس ت َدرج التاكليف يف مقرتحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة كجزء من املزيانية العادية.
[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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املرفق اخلامس

املرفق اخلامس :منصة متاكمةل خلدمات املؤمترات
أأهداف املرشوع وفوائده املتوقعة
يف عام  ،2013أأبرز أأحد تقارير املراجعة ادلاخلية للحساابت حتدايت العمل بعدد من أأدوات تكنولوجيا املعلومات القامئة
بذاهتا يف جمال خدمات املؤمترات ،اليت تشمل امجلعيات العامة والاجامتعات ا ألخرى .و ُأويص مبهمة وضع/حتديد حل متاكمل
وعايل ا ألداء لإدارة املؤمترات يف الويبو.
وقد جرى عىل مدى عدد من الس نوات تطوير وصيانة ا ألنظمة وقواعد البياانت احلالية يف جمال خدمات املؤمترات ،اليت
تشمل امجلعيات العامة وغريها من الاجامتعات ،ولكن معرها التشغييل الافرتايض يشارف الن عىل هنايته ،حيث تفتقر اإىل
الوظائف الرئيس ية وقدرات التاكمل ،وتستند اإىل أأدوات ليست جزء اا من حلول الويبو عىل مس توى املؤسسة .وذلكل
أأصبحت الصيانة املس مترة لهذه ا ألنظمة وقواعد البياانت املتباينة تزداد صعوبهتا وتلكفهتا يوم اا بعد يوم .وتشمل ا ألنظمة احلالية
نظام التصالت وواثئق الاجامتعات ( ،)MDCSوتسجيالت الويب ( ،)WebRegوالواثئق الإلكرتونية (،)EDOCS
وكتاب قاعات املؤمترات ( ،)CRBوقاعدة بياانت معلومات التصال ابملرتمجني الشفويني وهماراهتم (.)IRCS
وابلإضافة اإىل ذكل ،ومتش ي اا مع اخملاطر ا ألمنية املزتايدة ،جيب أأن تنظر الويبو يف الهنج التنظميي لإدارة الفعاليات وحلقات
العمل واملؤمترات وتنفيذها .ومن الاعتبارات ا ألمنية الإضافية داخل ا ألمم املتحدة "بيف نعرف املوجودين يف /املدعوين اإىل
مرافق ا ألمم املتحدة؟" .ومعلية التسجيل والاعامتد اليت تديرها وتقوم هبا خدمات املؤمترات ستتطلب عىل ا ألرحج بروتوبول
حفص أأمين مل حيدد بعد .ويلزم وجود حل جتاري موثوق ليحل حمل ا ألنظمة احلالية .كام جيب أأن يس تويف التصممي متطلبات
دائرة تنس يق ا ألمن والسالمة وإادارة ا ألمم املتحدة لشؤون السالمة وا ألمن.
ومن املتوقع أأن يكمتل املرشوع خالل الثنائية  ،2019/2018مبا يف ذكل مرحليت التصممي والتنفيذ.

ادلوافع
فعالية التاكليف – تس تخدم ا ألنظمة احلالية برجميات قدمية عفاها الزمن ول يوجد تاكمل فامي بني مكوانهتا ول ميكن اإدماهجا
يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو .وس يؤدي وجود منوذج متاكمل اإىل القضاء عىل الازدواج والتداخل وحتسني
كفاءة املس تخدمني.
احتياجات العمل – تستند قواعد البياانت املس تخدمة يف دمع املؤمترات اإىل برجميات عفاها الزمن وشارف معرها الافرتايض
عىل الانهتاء .وتعترب قواعد البياانت هذه والربجميات اليت تنتجها ذات أأمهية ابلغة يف اس مترار قدرة املنظمة عىل تنظمي
الفعاليات وحلقات العمل واملؤمترات بكفاءة .والاس تعاضة عهنا بنظام حديث ومتاكمل س تضمن اإدارة املوارد عىل حنو فعال.
ا ألمن والسالمة وت أأمني املعلومات – سيساعد النظام املتاكمل اجلديد املنظمة عىل الامتثال ملتطلبات ادلوائر ا ألمنية يف
الويبو وا ألمم املتحدة ،وسيساعد عىل ضامن سالمة و أأمن املندوبني واملشاركني يف حلقات العمل والفعاليات.
يس تويف املرشوع متطلبات س ياسة ا ألموال الاحتياطية بوصفه مرشوع اا غري عادي وغري متكرر.

التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة
تقدر التاكليف املتكررة لصيانة وتشغيل املنصة املتاكمةل خلدمات املؤمترات مببلغ  86 000فرنك سويرسي يف الس نة.
وس تدرج التاكليف يف مقرتحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة كجزء من املزيانية العادية.
[ييل ذكل املرفق السادس]
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املرفق السادس

املرفق السادس :ترممي املباين وجتديد دورة حياهتا يف الثنائية 2019/2018
يلزم يف الثنائية  2019/2018تنفيذ املرشوعات الرئيس ية ذات ا ألولوية يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية لضامن أأن بعض مباين
املنظمة أأو منشأهتا الرئيس ية أأو لكتهام تؤدي وظيفهتا عىل حنو سلمي.

أأهداف املرشوع وفوائده املتوقعة
اس توديو الوسائط املتعددة
اإنشاء اس توديو وسائط متعددة س ي ِّ
مكن املنظمة من أأن تنتج داخلي اا مواد عن التطورات املتعلقة ابمللكية الفكرية لس تخداهما
يف التواصل مع ادلول ا ألعضاء يف املنظمة ألغراض الإعالم والتدريب.
جتديدات مبين نظام الرباءات
تضمنت اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للفرتة  2019-2014مرشوع اا رئيس ي اا يشمل جتديد الواهجة و أأنظمة التربيد/التدفئة من
خالل أأسقف معلقة "نشطة" يف مبىن نظام الرباءات .ومن املقرر الن اإجراء معظم هذه التجديدات خالل
الثنائية  .2019/2018ويف اإطار اس تعراض نطاق تنفيذ املرشوع ،تقرر أأنه ميكن يف الوقت نفسه ،خالل مرحةل التجديد،
اس تكامل جتديدات أأخرى ملبىن نظام الرباءات ،مما يقلل اإىل أأدىن حد من تعطل معل موظفي مبىن نظام الرباءات ،ويقلل
متطلبات النقل املؤقت للموظفني خالل فرتة التشييد ،والاس تفادة من فرص موقع العمل ،وفعالية التاكليف وجتنهبا،
وا إلدماج الأكرث كفاءة للتكنولوجيا اجلديدة يف ش ىت ا ألهجزة وا ألنظمة التقنية والكهرابئية و أأهجزة و أأنظمة ا ألمن والسالمة،
وجتنب احلاجة اإىل اإعادة فتح موقع معل رئييس أخر يف مجيع أأحناء املبىن بأأمكهل بعد مرور عامني فقط عىل التلكيف ابإجراء
معلية التجديد ا ألويل .وتشمل هذه التجديدات الإضافية ما ييل:
-

الاس تعاضة عن ا ألسقف املعلقة "غري النشطة" املرتبطة بأأعامل حتسني أأنظمة الكهرابء وا ألمن والسالمة،

-

وحتديث أأنظمة شفط ا ألدخنة،

-

وإادخال تعديالت عىل ا ألبواب وتربيب خمارج طوارئ جديدة امتثا ال للواحئ السويرسية بشأأن اإخالء املباين،

-

وألية هتوية اإضافية يف بعض الطوابق العليا،

-

وتربيب جيل جديد من نظام اخملاطبة ابملكربات الصوتية،

-

وحتديث رئييس لنظام الإضاءة يف حالت الطوارئ.

أأنظمة كهرابئية وتربيبات مياكنيكية يف مبين أأرابد بوكش
من املقرت متويل حتسينات يف أأنظمة الكهرابء واملصاعد عىل النحو التايل:
الكهرابء – حتديث أأنظمة الطاقة الكهرابئية الاحتياطية يف مبىن أأرابد بوكش من خالل تربيب مودل كهرابء أأكرب
لتوصيل الش بكة ابلاكمل لتقليل حالت انقطاع التيار الكهرابيئ و إلضافة دمع احتياطي للمعدات والرتبيبات الإضافية.
وحتديث الإضاءة من خالل تكنولوجيا جديدة لنظام الكهرابء ومصابيح الإضاءة يف مبىن أأرابد بوكش.
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املصاعد – حتديث أأنظمة احملراكت (من خالل تكنولوجيا جديدة) يف مبىن أأرابد بوكش لضامن الاس مترار التام خلدمة
املصاعد وبدء دورة حياة جديدة.
ادلوافع
دورة احلياة – التأأكد من أأن مبىن نظام الرباءات مجدد بشلك اكف لضامن الانتفاع الاكمل به خالل معره الافرتايض
وإادخال حتسينات عىل ا ألنظمة احلالية لرفع مس تواها اإذا لزم ا ألمر ألداء العمل احلايل .وإاعادة بدء دورات حياة املصاعد
و أأنظمة الإضاءة يف مبىن أأرابد بوكش.
السالمة وا ألمن وت أأمني املعلومات – ضامن استيفاء مبىن نظام الرباءات للمعايري اليت وضعهتا اإدارة ا ألمم املتحدة لشؤون
السالمة وا ألمن.
اللواحئ – ضامن تلبية مبىن نظام الرباءات للمتطلبات التنظميية السويرسية اليت صدرت مؤخر اا فامي يتعلق ابلسالمة
من احلرائق.
احتياجات العمل – س يؤدي اإنشاء اس توديو وسائط متعددة اإىل متكني املنظمة من أأن ت ِّقدم عىل حنو أأفضل معلومات عن
امللكية الفكرية اإىل عامة الناس وإاىل ادلول ا ألعضاء فها.
فعالية التاكليف – س تؤدي ا ألعامل املقرتحة لتجديد أأنظمة الإضاءة يف مبىن نظام الرباءات ومبىن أأرابد بوكش اإىل خفض
تاكليف اس هتالك الطاقة والصيانة ،فضال عن تقليص تأأثري انبعااثت الكربون عىل البيئة.
وتس تويف املرشوعات املتعلقة ابملباين متطلبات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية ألهنا س متول جتديدات وإاصالحات رئيس ية غري
متكررة يف املباين.
[ييل ذكل املرفق السابع]
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املرفق السابع

املرفق السابع :حتسينات أأنظمة السالمة وا ألمن يف الثنائية 2019-2018
أأهداف املرشوع وفوائده املتوقعة
هتدف س ياسات السالمة وا ألمن يف الويبو اإىل توفري ماكن معل أمن للموظفني واملندوبني والزوار .ومن أأجل حتقيق هذا
الهدف ،من املهم أأن تكفل الويبو الامتثال املس متر للواحئ احلكومة املضيفة ا إللزامية والس ياسات واملعايري السارية اخلاصة
بنظام ا ألمم املتحدة لإدارة ا ألمن ( .)UNSMSوابلإضافة اإىل ذكل ،جيب عىل الويبو أأن تتوىل ابس مترار اإدارة اخملاطر النامجة
عن الهتديدات ا ألمنية اخلارجية مع الاحتفاظ ببنية حتتية حديثة ومتطورة وشامةل لإدارة السالمة وا ألمن يف املقر عىل حنو
يتسم ابسترشاف املس تقبل والكفاءة التقنية والفعالية من حيث التلكفة عىل املدى الطويل ،وبذكل تفي ابلزتامات العناية
الواجبة ابملوظفني واملندوبني والزوار.
الامتثال للترشيعات الفيدرالية السويرسية واللواحئ احمللية بشأأن احلرائق
امتثا ال لالحئة السويرسية بشأأن ماكحفة احلرائق الصادرة عن "الرابطة السويرسية لرشاكت التأأمني ضد احلرائق يف الاكنتون"
( ،)AEAIس تقوم الويبو برتبيب أأبواب/جدران مقاومة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن ملنع انتشار احلريق وادلخان.
وس يكفل التنفيذ أأيض اا التوافق مع املبادئ التوجهية لس ياسة ماكحفة احلرائق والسالمة اخلاصة بنظام ا ألمم املتحدة
لإدارة ا ألمن.
اإدارة ا ألمن املادي يف املقر مبا يتفق مع س ياسة نظام ا ألمم املتحدة لإدارة ا ألمن واخملاطر املحددة
يف س ياق بيئة الهتديدات ا ألمنية الخذة يف التطور يف أأورواب ووفقا للمخاطر احلالية اليت تواهجها ا ألمم املتحدة املوَّضة يف
تقيمي ا ألمم املتحدة خملاطر ا ألمن القطري يف سويرسا ،ل بد من ختفيف اخملاطر ابس مترار من خالل الاستامثر يف البنية التحتية
الر أأساملية للسالمة وا ألمن .وهذا يشمل التنفيذ املرحيل ملناطق احتواء الهتديدات ،و أأنظمة الإغالق ادلينامييك ،والنوافذ
الزجاجية الواقية ،وإانشاء مالذات أمنة ،بدء اا ابثنني من مباين الويبو.

ادلوافع
ا ألمن والسالمة وت أأمني املعلومات – ضامن أأن يظل نظام اإدارة ا ألمن يف الويبو مالمئ اا ومحد ااث مبا يامتىش مع أأفضل املامرسات
املتبعة يف هذا القطاع ومبا يتناسب مع اخملاطر ا ألمنية املحددة اليت تشلكها الهتديدات ا ألمنية اخلارجية.
اللواحئ – ضامن أأن تظل مرافق الويبو ممتث اةل لس ياسة ومعايري نظام اإدارة ا ألمن املعمول به يف ا ألمم املتحدة ،والالحئة
الفيدرالية للحكومة املضيفة ،والالحئة احمللية بشأأن ماكحفة احلرائق والسالمة يف جنيف.
فعالية التاكليف – من خالل مواءمة ا ألعامل املادية مع املبادرات ا ألخرى اخملطط لها يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية لتقليل
فرتات التعطيل اإىل أأدىن حد وحتقيق أأقىص قدر من الفعالية من حيث التاكليف من خالل اخلدمات املشرتكة لإدارة
املرشوعات وتنفيذ ا ألعامل.
يس تويف املرشوع متطلبات اس تخدام ا ألموال الاحتياطية ألنه س ي ِّمول جتديدات وإاصالحات رئيس ية غري متكررة يف املباين.
[ييل ذكل املرفق الثامن]
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املرفق الثامن

املرفق الثامن :اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للمباين والسالمة وا ألمن للفرتة 2027-2018
(المبالغ بالفرنك السويسري)
اللوائح

دورة الحياة

البيئة

احتياجات العمل

تيسير النفاذ

فعالية التكاليف

األمن والسالمة وتأمين
المعلومات

البيئة

أغلفة المباني وواجهاتها
الخارجية

الواجهة  /الجدران  /النوافذ /
السقف

X

مالئمة مبنى نظام البراءات للغرض

X

X

PCT

أعمال إضافية بشأن الكهرباء واألمن لالستفادة من موقع
عمل نظام المعاهدة

X

مالئمة مبنى أرباد بوكش للغرض

X

X

AB

تجديد غالف المبنى

X

مالئمة مبنى جورج بودنهاوزن للغرض

X

X

GB

تجديد غالف مبنى جورج بودنهاوزن األول والثاني

X

تحسين عزل األسطح

موقف السيارات

األنظمة

AB

إنشاء استوديو وسائط متعددة

1,700,000

تعزيز القدرة على إنتاج فيديوهات داخلية /خارجية

X

الهيكل الداخلي

تيسير النفاذ

إنشاءات جديدة

استوديو جديد

X

الفوائد المتوقعة

فعالية التكاليف

القطاع

المنطقة

المباني

وصف األعمال

2018-19

X

X

X
المساحة الخارجية

X

مساحات خارجية عملية ومعززة في الهواء الطلق

مناطق محددة الغرض

X

مناطق مشتركة

X

X

AB, GB

إنشاء مساحات ذات أسطح مزروعة

AB

x

X

X

AB, GB

مراجعة عزل األسطح

AB

x

GB

x

-

تُدرج الحق اً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن

X

AB

تجديد أرضيات مواقف السيارات

400,000

400,000

AB

أعمال لتحسين الحدائق والتراس والنافورة

AB

x

AB

تفكيك الجناح إلنشاء منطقة عرض

AB

x

)A & B(AB

تجديد قاعتي المؤتمرات ألف وباء (بما في ذلك الصوت)

x

إنشاء مطعم الطابق الثالث عشر

X

تحسين منطقة االستقبال من أجل الضيافة الرسمية

AB

المكاتب

X

فواصل وأبواب عملية

GB

إصالح مبنى بودنهاوزن من الداخل

شبكة اإلمداد بالمياه

X

شبكة مياه عملية وموثوق بها

X

X

AB

تجديد تركيبات شبكة مياه الشرب

انخفاض استهالك المياه

X

X

All

زيادة استخدام مياه األمطار

X

أنظمة الطاقة والكهرباء

X

X
أنظمة الحرائق

معدات وأنظمة األمن

X

التقليل من انقطاع التيار الكهربائي

X

تحسين استخدام الطاقات المتجددة

X

AB, GB

تحديث نظام الطاقة االحتياطية المرحلة األولى والثانية

AB

تحديث اإلضاءة

600,000

All

تركيب ألواح شمسية

AB, GB, PCT

تحديث نظام الكشف عن الحرائق

PCT

تركيب أبواب وجدران مقاومة للحريق

()GB

X

االمتثال للوائح السويسرية (الوقاية والكشف)

X
X

X

AB, GB

X

X

X

X

X

X

X

X

االمتثال للوائح السويسرية (اإلخالء)

المصاعد

X

x

()AB

AB, GB, PCT

األبواب :المطابقة ومخارج جديدة

PCT

x

()AB, GB

66,000

AB, GB, PCT

اإلنذار :تحديث النظام

PCT

x

()AB, GB

440,000

PCT

x

AB

X

تدابير مكافحة إطالق النيران الحية

All

بما في ذلك االحتواء ،ونظام اإلغالق ،والنوافذ الزجاجية
الواقية ،والمالذ اآلمن

X

تحسين الوقاية من عمليات االقتحام

All

تعزيز األبواب

AB, GB

x

2,000,000
600,000

66,000
440,000

330,000

330,000

x

AB

400,000

آلية لتوفير المياه وتوصيل النوافير بشبكة المدينة

توريد أنابيب النيون غير مضمون على المدى القصير

550,000

330,000

AB, GB, PCT

تحسين أمن التراس

بما في ذلك تجديد األنابيب بسبب مخاطر التسريب والقاعة التقنية AB-3

تركيب مولد أكبر لمبنى أرباد بوكش (المرحلة األولى في الثنائية  )2019-2018ومبنى أرباد
بوكش/جورج بودنهاوزن (المرحلة الثانية في الثنائية )2023-2022

310,000

310,000

تركيبة أنظمة شفط األدخنة

PCT, NB

X

1,300,000

PCT

AB, PCT

x

-

تُدرج الحق اً ضمن أعمال تجديد مبنى جورج بودنهاوزن في عام 2026

()AB, GB

220,000

-

-

x

نظام اإلضاءة في حاالت الطوارئ

حماية أفضل لمنافذ الدخول إلى مباني الويبو

x

x

-

الشرفة الحالية من التركيبات المؤقتة .وتُدرج األعمال الحق اً ضمن تجديد مبنى أرباد بوكش

-

()AB, GB

700,000

تُدرج الحق اً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش

تجديد أنظمة الصوت وتكنولوجيا المعلومات في القاعتين ألف وباء .وتُنفذ األعمال الحق اً مع تجديد
مبنى أرباد بوكش

900,000

x

تعزيز المنافذ الرئيسية (إقامة هيكل للفحص الخارجي)

مصاعد عملية

900,000

X

من المتوقع تجديد أرضيات موقف السيارات في مبنى أرباد في الثنائية 2021-2020

-

x

All

X

X

x

تعديل شبكة مواسير األجهزة الموفرة للمياه والنافورة

X

-

GB

()AB

X

PCT

تركيب مقابس المركبات الكهربائية وأجهزة كشف وجود
AB, NB, PCT, CAM
سيارات

300,000

300,000

X

X

 20-15مليون اً

وشي ّد مبنى جورج بودنهاوزن الثاني في
خضع مبنى جورج بودنهاوزن األول للتجديد في عام ُ ،1988
عام 1996

GB

X

نظام إضاءة عملي

 20-15مليون اً

 20-25مليون اً

شي ّد مبنى أرباد بوكش في عام  .1976وتشمل األعمال تغيير النوافذ ،وتحسين العزل ،وتجديد نظام
ُ
التدفئة والتهوية والتبريد ،إلخ

x

قاعات مؤتمرات عملية وحديثة

X

 20-25مليون اً

1,950,000

بما في ذلك األبواب األمنية والوقاية من الحرائق وتدابير الحماية (اإلنذار واإلضاءة وأجهزة شفط
الدخان) واألسقف المعلقة "غير النشطة"

-

تحسين الممرات وتعزيز استخدام الجناح

 /التركيبات الميكانيكية

1,950,000

1,700,000

ُأنجزت معظم األعمال الهيكلية

تُدرج الحق اً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن

تحسين توزيع أماكن وقوف السيارات
موقف سيارات مالئم للغرض وتحسين تسهيالت ذوي اإلعاقة

2020-21

2022-23

2024-25

2026-27

مجموع 10
سنوات

معلومة إضافية

ستنجز األعمال في
ميزانية أعمال نظام المعاهدة ( )220 000مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدةُ .
مبنى أرباد بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن مع تجديد مبنى أرباد بوكش
 220 000لمبنى جورج بودنهاوزن في  .2018/2019مبلغ إضافي قدره  330 000لمبنى أرباد
بوكش .تُنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش.
ميزانية أعمال نظام المعاهدة ( )180 000مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة .س ُتنجز أعمال مبنى
أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن مع التجديدات
ميزانية أعمال نظام المعاهدة ( )55 000مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة 66 000 .لمبنى أرباد
بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن في الثنائية 2020/2021
ميزانية أعمال نظام المعاهدة ( )400 000مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة 440 000 .ألعمال
ستنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش
في مبنى أرباد بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن ُ
ميزانية أعمال نظام المعاهدة ( )330 000مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة 330 000 .ألعمال
ستنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش
مبنى أرباد بوكش التي ُ
ستح َّدد الميزانية بعد دراسة :قطاعات منفصلة للفحص الخارجي
ُ

-

x

900,000

500,000
330,000

تُح َّدد األعمال الحق اً

330,000

()GB

تحديث نظام المحركات

()AB

المجموع

6,000,000

430,000

300,000
(770,000 )AB

3,170,000

1,500,000

- 23,106,000
28,106,000

-

- 47,276,000
15,000,000
57,276,000 20,000,000 -

 : xالمبلغ ُمد َرج في ميزانية تجديد نظام المعاهدة  : x AB ,المبلغ ُمد َرج في ميزانية تجديد مبنى أرباد بوكش  : x GB ,المبلغ ُمد َرج في ميزانية تجديد مبنى جورج بودنهاوزن  : x ,المبلغ غير معروف

[هناية املرفق الثامن والوثيقة]

