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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 
 

 والعشرون السابعةالدورة 
 2017 سبمترب 15اإىل  11جنيف، من 

 
 
 

 2027-2018 اخلطة الرأمسالية الرئيسية للفرتة
 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ذ اس تعرضت اخلطة  .1 ن جلنة الربانمج واملزيانية، اإ  2027-2018 للفرتة الرأأساملية الرئيس يةاإ
 خالل دورهتا السادسة والعرشين: (WO/PBC/26/9 )الوثيقة

الاستامثرات انقشت وأأيّدت عىل حنو شامل الأهداف والنتاجئ املرتقبة والعوامل ادلافعة ملرشوعات  "1"
  نمن اخلطة الرأأساملية الرئيس يةاملتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت والسالمة والأمن واملباين الرأأساملية

 مليون فرنك سويرسي؛ 25.5قدره  ، مببلغ اإجاميل2027-2018 للفرتة

 للغرض؛وأأبرزت أأمهية مرشوعات الاستامثرات الرأأساملية لضامن أأن تظل الويبو مالمئة  "2"

ىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة املزيانية مسأأةل النظر يف موضوعات حمّددة من بيهنا ختصيص  "3" وأأحالت اإ
 .2027-2018املرشوعات املقرتحة لالحتادات نمن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 

م اخلطة الرأأساملية الرئيس ية ومعالا  .2  بقرار جلنة الربانمج واملزيانية خالل دورهتا السادسة والعرشين، تُقدَّ
ىل اللجنة يف دورهتا احلالية. 2027-2018للفرتة   من جديد اإ
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 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .3

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات  .4
 متويل ، بأأن توافق عىليعنهياالويبو، لك فامي 

الرأأساملية  املقدمة يف اخلطة اتعواملرش 
فامي خيص  2027-2018للفرتة  الرئيس ية
جاميل قدره  2018/2019 الثنائية  25.5مببلغ اإ

أأموال من  مليون فرنك سويرسي
 ةتحيياييالا الويبو

 تيل ذكل اخلطة الرأأساملية الرئيس ية [
 ]2027-2018للفرتة 
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 2027-2018 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة

 معلومات أأساس ية

ىل  9أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا احلادية والعرشين )من  .1 ( مجعيات ادلول الأعضاء 2013سبمترب  13اإ
بعد  امجلعيات ا وافقت علهييتال ،(WO/PBC/21/18 )الوثيقةخطة الويبو الرأأساملية الرئيس ية عىل أأن توافق يف الويبو ب

خلطة شامةل مس مترة ملدة الأساس  2019-2014للفرتة أأرست اخلطة الرأأساملية الرئيس ية . وقد A/51/14 يف الوثيقة ذكل
تكنولوجيا املعلومات املرشوعات املتعلقة ب ص الرأأساملية فامي خي الاستامثراتست س نوات تغطي اتحيياجات املنظمة من 

 ما ييل: 2019-2014للفرتة رأأساملية الرئيس ية اخلطة الأأهداف اكن من . و الأمن والسالمةو والتصالت، واملباين، 

الويبو قادرة عىل أأن تظل ضامن التخطيط يف الوقت املناسب لالستامثرات الرأأساملية الالزمة لضامن  (أأ  )
 ،الاضطالع بوليهتا

ىل اإصالحات تفاعلية ويارئةو  (ب )  ،تقليص احلاجة اإ

ة ، أأو احلد من ويأأ أأو مجيعها أأو الصحة أأو السالمة التخلص من اخملاير املتعلقة ابلبيئة أأو الأمنو  (ج )
 .اخملاير هذه

ل موّ استامثرية رأأساملية رئيس ية تُ  اتعوخطة لس بعة مرش متثل  2019-2014للفرتة اكنت اخلطة الرأأساملية الرئيس ية و  .2
خدام الأموال قة عىل اس تطبَّ ميطلبات س ياسة الأموال الاتحييايية واملبادئ املُ  وتس تويفالأموال الاتحييايية من 

 ،2017-2016و، 2015-2014)ثنائيات ثالث تضمنت ست س نوات زمنية قدرها اخلطة فرتة هذه مشلت . و 1الاتحييايية
جاملية قدرها 2019-2018و  مليون فرنك سويرسي. 11.2( مبزيانية اإ

 ةالاتحيياييالأموال ةل من موَّ اخلاصة الأخرى املُ  اتعوواملرش  2019-2014للفرتة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية حاةل 

مت لك س نة و تقارير أأداء الربانمج  لقد ُأدرجت نمن .3 تقارير دورية  لك س نتني اإىل جلنة الربانمج واملزيانيةاليت قُّدِّ
. ويرد التقدم احملرز يف لك مرشوع 2019-2014للفرتة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الفردية يف  اتعوحاةل تنفيذ املرش  بشأأن

ةل من موَّ اخلاصة الأخرى املُ  رشوعاتمل اتقارير أأما . 2016تقرير أأداء الربانمج لعام ل  امللحق الثالث يف 2016ام تحىت هناية ع
متة، يموارد املؤسس  للتخطيط ال الأموال الاتحييايية، مثل مرشوع  مفقد قُّدِّ يف تقارير اإىل جلنة الربانمج واملزيانية  /تُقدَّ

 مرحلية س نوية منفصةل.

يف و 2017والنفقات املتوقعة يف عام  2016حاةل اس تخدام املزيانية تحىت هناية عام  بشأأن حتديثا 1يقدم اجلدول و  .4
اخلاصة الأخرى  اتعوعن املرش  ، فضالا 2019-2014اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  اتعوملرش  2018/2019 الثنائية

 ةل من الأموال الاتحييايية.موَّ املُ و  اجلاري تنفيذها حالياا 

  

                                                
1
 .WO/PBC/15/7 Revانظر الوثيقة  
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وغريها من املرشوعات اخلاصة اجلارية  2019-2014: حاةل مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 1اجلدول  

ةل من الأموال الاتحييايية  املُموَّ
 (بأ لف الفرناكت السويرسية)

 

فرنك  مليون 16.786اخلاصة  اتعولمرش الأموال الاتحييايية ل ، بلغ الرصيد املتبقي يف 2016ويف هناية عام  .5
جاملياا قدره هناك أأن أأشارت التقديرات اإىل سويرسي. و  الأموال الاتحييايية مليون فرنك سويرسي يف  3.435مبلغاا اإ

ىل: ذلكل س ُيعاد ، وبعد ال ن لن يكون مطلوابا اخلاصة  اتعولمرش ل  ىل الأموال الاتحييايية. ويرجع ذكل اإ اخنفاض  "1"اإ
 حبرية جنيف مياه نفقات مرشوعواخنفاض  "2" يف الأصل، اا ر قدَّ مُ مّعا اكن  ةيموارد املؤسس  للتخطيط ال رشوع تاكليف م 

ىل "3، "ا اكن ميوقعاا معّ  ومرشوع السالمة وامحلاية من احلريق عىل ، أأرابد بوكشنوافذ مبين  تغيريأأن مرشوع  والانهتاء اإ
الأموال مليون فرنك سويرسي يف  13.351لرصيد البالغ ل. ومن املتوقع قابل للتنفيذ، غري يف الأصلقرت  النحو امل

 .2019-2017خالل الفرتة  ابلاكملس تخدم أأن يُ اخلاصة  اتعولمرش الاتحييايية ل 

ىل أأن مرشوع جتديد مبين  .6 ىل جانب ذ نفَّ الرباءات سيُ نظام وجتدر الإشارة اإ ضافية اإ من حتسينات كهرابئية وأأمنية اإ
اإىل  نيعواملرش  دمج. وس يؤدي 2027-2018 الرئيس ية للفرتة لرأأسامليةاطة نمن اخل 2018/2019 الثنائية يف هاقرت  متويل امل

عادة فيح موقع معل رئييس أ خر بعد بضع س نوات املتطلبات تقليل  املتعلقة بنقل املوظفني خالل مرحةل التشييد، وجتنب اإ
والسام  ات فهيا، وتفادي التاكليف وحتقيق وفور ،2019-2014 الرئيس ية للفرتة طة الرأأسامليةاخلفقط من اس تكامل 

 التقنية.الأهجزة و الأنظمة يف ش ىت تكنولوجيات جديدة عىل حنو أأكرث كفاءة  ابس تخدام

 ةالاتحيياييلأموال املتعلقة اب املُراَجعةالس ياسة 

وأأوصت  ،2ةتحيياييموال الاتتعلق ابلأ  ُمراَجعةاس تعرضت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثالثة والعرشين س ياسة  .7
دارة اخملايرهذه . والغرض من ابملوافقة علهيا مجلعياتانة اللج  مداد  ،الس ياسة اجلديدة هو زايدة تعزيز الإدارة املالية واإ واإ

وتوضيح  ،املس توايت املس هتدفةو  الس يوةلمبا يف ذكل ، موال الاتحيياييةللأ  املتواصةلالإدارة بشأأن توجهيات معززة ب الأمانة 
حة بشأأن اس تخدام نقَّ مجموعة من املبادئ املُ عىل راَجعة الس ياسة املُ توي . وحت الاتحيياييةالأموال ميطلبات الإبالغ عن 

 هذه الوثيقة.ل يف املرفق الأول  ، وترد هذه املبادئالأموال الاتحييايية وصناديق رؤوس الأموال العامةل
                                                

2
 .WO/PBC/23/9و WO/PBC/23/8يرىج النظر اإىل الوثيقيني  

إجمالي ميزانية 

المشروع

النفقات التراكمية 

حتى 31 ديسمبر 

2016

الرصيد المتبقي في 

احتياطي المشروعات 

الخاصة 31 ديسمبر 

2016

ُيعاد إلى األموال 

االحتياطية

النفقات 

المتوقعة لعام 

2017

النفقات المتوقعة 

للفترة 2018-

2019

الخطة الرأسمالية الرئيسية 2019-2014

                   245                 326                       -                           571                     129                700تعزيز األمن

                   515              1,029                       -                       1,544                     524            2,068تنفيذ إدارة المعلومات المؤسسية

               3,338              2,225                       -                       5,563                     437            6,000تجديد مبنى نظام البراءات

                   -                  -                      487                           487                     263                750نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف

                   238                 477                       -                           715                     245                960تجديد قبو مبنى أرباد بوكش

                   -                  -                      206                           206                       94                300تغيير نوافذ مبنى أرباد بوكش

                   -                  -                      209                           209                     191                400السالمة والحماية من الحرائق

              4,335            4,057                    902                      9,295                1,883        11,178المجموع الفرعي للخطة الرأسمالية الرئيسية 2019-2014

مشروعات خاصة أخرى

                   -                   83                       -                             83                  1,117            1,200المؤشرات المقبولة للسلع والخدمات

               1,200              3,500                   2,533                       7,233                18,108          25,341مشروع التخطيط للموارد المؤسسية

                   -                 175                       -                           175                  5,005            5,180مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

              1,200            3,758                 2,533                      7,491              24,230        31,721المجموع الفرعي للمشروعات الخاصة األخرى

              5,535            7,815                 3,435                   16,786              26,113        42,899مجموع المشروعات الُمموَّلة من األموال االحتياطية
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 2027-2018للفرتة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية 

ىل استامثرات .8 تكنولوجيا املعلومات مبادرات و  ،السالمة والأمنو  ،املباينجمالت يف مس مترة  ليةرأأسام حتتاج املنظمة اإ
الرئيس ية الرأأساملية  الاستامثرات وّضِّ وليهتا عىل أأمكل وجه. وذلكل ُوضعت خطة رأأساملية رئيس ية تُ  لتأأديةوالتصالت 
ىل س نوات. و  10والسالمة والأمن عىل مدى  املبايناملطلوبة يف  ضافةا اإ مرشوعات تكنولوجيا عدد من د ذكل، ُحّدِّ اإ

 .هاتس يري أأعامل وضامن  ادلولية تنظمة التسجيالأأ لتعزيز  القصوى الأولوية ذاتاملعلومات والتصالت 

ةل من الأموال موَّ املُ  اتعواملرش أأن تكون  املتبعة يف جمال الاتحيياياتياسة س  ال من مبادئ  3ويقييض املبدأأ  .9
الرأأساملية املدرجة يف اخلطة ن املرشوعات عىل أأ  3ينص املبدأأ و . لإدخال حتسينات رأأساملية غري ميكّررةالاتحييايية 
جنازها قد حُتدَّ الطويةل الأجل الرئيس ية  ليك د مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلزم اإ

ضافات مهمةابلغرض املنشود مهنا وذكلوافية مرافق املنظمة وأأنظمهتا تظل  جراء توس يعات أأو اإ من  3ومتاش ياا مع املبدأأ  . ابإ
د من اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مبادئ ا لك ما س يلزم لس مترار تقدمي لس ياسة املُراَجعة بشأأن الأموال الاتحييايية، استُبعِّ

، مبا ةل عىل الهيالك أأو الأنظمةلتحسينات الطفيفة املدخابابلصيانة املس مترة للمرافق وتتعلق رشوعات اخلدمات احلالية من م 
لإدخال  تكّررةامل غري واكن هذا الاستبعاد بسبب عدم استيفاء معايري املرشوعات  ،يف ذكل تكنولوجيا املعلومات

 .رأأساملية حتسينات

 باينمل تتعلق ابخطة رأأساملية رئيس ية ملرشوعات  "1": بني 2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة مزي تُ و  .10
رئيس ية لالستامثر  مرشوعات أأربعةو  "2"موجزة يف املرفق الثامن، ويه ، 2027-2018الفرتة غطي تو لسالمة والأمن او 

 .2019 -2018 الثنائيةتكنولوجيا املعلومات لتنفيذها خالل يف  الرأأساميل

 2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  دوافع

تقد ل .11 الاستامثر  اتعوبعد النظر يف ادلوافع الرئيس ية ملرش  2027-2018الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  طةاخل ُأعِّدَّ
يرس تقيمي وافع تُ ادلهذه . كام أأن وليهتا عىل أأمكل وجهبالويبو  اضطالعمن أأجل ضامن ل أأدانه، فصَّ الرأأساميل، عىل النحو املُ 

 .من عدمه يف جمال الاتحيياياتاملُراَجعة  س ياسةال لمبادئ املنصوص علهيا يف ل  اتعواملرش اميثال 

  التجديد و  الإصال املعدات واملرافق، مبا يف ذكل أأعامل الأصول من  ورة تحياةدل ة الفعاةلدار الإ  – ياةاحل دورة
 عدم قابلية تشغيل تكل الأصول.بسالمة و ل الأصول البالية، ملنع اخملاير املتعلقة اب ترمميالأساس ية أأو 

 فضالا عن واحمللية،  الفيدراليةلضامن الاميثال التنظميي للأير التنظميية السويرسية  اتعورش م  تنفيذ – اللواحئ
 الأمم املتحدة. اليت اعمتدهتااملبادئ التوجهيية 

 ىل اقيناؤهاأأو  أأصول جديدة بناء – اتحيياجات العمل ، مما س ميكن املنظمة من حتسني اخلدمات املقدمة اإ
 .نطاق هذه اخلدمات أأو توس يع ء الويبوادلول الأعضاء ومعال

 الكربونية الويبوأأثر انبعااثت من  س يقلليف مبادرات الطاقة املتجددة، مما  الاستامثر – البيئة. 

 يف مبادرات جلعل مباين الويبو وخدماهتا مياحة مجليع أأحصاب املصلحة، مبن فهيم  الاستامثر – النفاذ تيسري
 .اتالإعاق يذو من الأشخاص 

  نفقات ال الأنظمة من أأجل تقليل عدات و املو  تكنولوجيات لل جديدة حتسينات  من الاس تفادة –فعالية التاكليف
 املتكررة. يةالتشغيل 

  يف حاةل الوقاية وامحلاية للحد من قابلية الويبو للترضر  تدابري تنفيذ – املعلوماتتأأمني الأمن والسالمة و
ىل أأصول الويبواية موظفي الويبو واملندو محلالهتديدات و   .املادية واملعلوماتية بني والزوار ابلإضافة اإ
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 2027-2018ملخص اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 

والتاكليف املقدرة غري املتكررة  ،داول الزمنية لتنفيذهامرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية، واجل 2اجلدول  يلخص .12
 .2027-2018خالل الفرتة 

 2027-2018للفرتة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية  ملخص: 2اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
ىل  xمالتحظة: يشري الرمز   د لتحقاا التاكليف س تُحدَّ أأن اإ

وس يجري حتديهثا  ،الاستامثر الرأأساميل اتعوخطة ميجددة ملرش  2027-2018اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  ثلمت و  .13
 .ليفه املقدرةوتاك نطاق لك مرشوع تنقيحوعرضها عىل ادلول الأعضاء مرة لك س نتني مع 

  

مجموع 10 سنوات2026-202427-202225-202023-201821-19المشروعات

مشروعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

منصة عالمية للملكية الفكرية

                   4,547                     -         -                     -           -      4,547مرحلة أولى

                     -         -                     -x         -مرحلة ثانية

منصة محكمة وآمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

                   8,000                     -         -                     -           -      8,000مرحلة أولى

                 23,390                     -         -                     -     23,390         -مرحلة ثانية

                   6,000                     -         -                     -           -      6,000منصة مدريد المعلوماتية

                      930                     -         -                     -           -         930نظام تسجيل المؤتمرات

                 42,867                    -         -                    -    23,390   19,477المجموع الفرعي لمشروعات تكنولوجيا المعلومات

مشروعات تتعلق بالمباني

                   1,700                     -         -                     -           -      1,700إنشاء استديو وسائط متعددة

تجديدات دورة الحياة

                   1,950                     -         -                     -           -      1,950     أعمال إضافية في مبنى نظام البراءات

 25,000 - 20,000                      -         - 25,000 - 20,000            -         -     مبنى أرباد بوكش

 20,000 - 15,000  20,000 - 15,000          -                     -           -         -     مبنى جورج بودنهاوزن

                      700                     -         -                     -          700         -     موقف سيارات

أنظمة/ تركيبات ميكانيكية

                      900                     -         -                     -          900         -     إمدادات المياه

                   2,600                     -         -                  1,300           -      1,300     كهرباء وطاقة

                   1,500                     -         -                     -       1,070         430     مصاعد

 54,350 - 44,350  20,000 - 15,000          - 26,300 - 21,300       2,670     5,380المجموع الفرعي للمشروعات المتعلقة بالمباني

معدات وأنظمة األمنية

                   1,696                     -         -                  1,476           -         220أنظمة الحرائق

                   1,230                     -         -                    330          500         400معدات األمنية

                   2,926                    -         -                 1,806         500        620المجموع الفرعي للمشروعات المتعلقة باألمن

 100,143 - 90,143  20,000 - 15,000          - 28,106 - 23,106     26,560   25,477مجموع التكاليف المقدرة
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 2018/2019الثنائية يف ة تحييايياخلطة الرأأساملية الرئيس ية من الأموال الامتويل مرشوعات ل اقرتا  

من  هااملقرت  متويل  اتعوللمرش  ملخص 3، يرد يف اجلدول 2027-2018 الرئيس ية للفرتة طة الرأأسامليةاخل عىل بناء .14
 .2018/2019الثنائية الأموال الاتحييايية يف 

 2019-2018ة الرأأساملية الرئيس ية للثنائية ط: مرشوعات اخل3اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 مببلغ 2018/2019الرئيس ية املقرتحة ذات الأولوية يف الثنائية  اتعوللمرش غري املتكررة مجموع التاكليف  يقدرو  .15
 .2018/2019 الثنائيةيف  اتعومليون فرنك سويرسي. ول توجد تاكليف تشغيلية/ميكررة للمرش  25.5

 يفعىل تنفيذ املرشوعات املوافقة ذلكل فاإن . ولس تقاللابرشوع مل مقرتحة  مرحةل أأو لك مرشوع مقرت ويتسم  .16
ثنائيات  يف اتمراحل املرشوعأأو  اتعوبشأأن متويل املرش س تقبلية عىل أأي قرارات م  ل حتمك مس بقاا  2018/2019الثنائية 

املقرت  متويلها  اتعول للك مرشوع من املرش فصَّ السابع وصف مُ  واملرفقالثاين  املوجودة بني املرفقات لتحقة. ويرد يف املرفق
 الاتحييايية. من الأموال

موال الاتحييايية حاةل  اس تخدام الأ

ن  .17 بتوفر مبالغ تتجاوز املس توى املس هتدف يتعلق اس تخدام الأموال الاتحييايية اذلي حيدد ( 1املبدأأ الأول )املبدأأ اإ
تحييايي او  ةاملطلوب ةتحيياييموال الااملس توى املس هتدف للأ  الزائد عىل الأموال الاتحيياييةر رصيد قدَّ لالتحييايي. ويُ 

الأموال ، ل يشمل تحساب من ابب احلذر. و 20173مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  89.1مببلغ اصة ملرشوعات اخلا

                                                
3
 مليون فرنك سويرسي 24.3، اليت تبلغ 2017عام يف  ةالاتحيياييما يُنَفق من الأموال النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد  يراعيل هذا التقدير  

2018-2019مشروعات

مشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                 4,547منصة عالمية للملكية الفكرية )المرحلة 1(

                 8,000منصة صامدة وآمنة لنظام معاهدة البراءات )المرحلة 1(

                 6,000منصة مدريد المعلوماتية

                    930نظام تسجيل المؤتمرات

              19,477المجموع الفرعي لمشروعات تكنولوجيا المعلومات

مشروعات تتعلق بالمباني

                 1,700إنشاء استديو وسائط متعددة

                 1,950أعمال إضافية في مبنى نظام البراءات

أنظمة/ تركيبات ميكانيكية

                 1,300     كهرباء وطاقة

                    430     مصاعد

                5,380المجموع الفرعي لمشروعات المباني

معدات وأنظمة أمنية

                    220أنظمة الحرائق

                    400معدات أمنية

                   620المجموع الفرعي لمشروعات األمن

              25,477مجموع التكاليف المقدرة
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عادة تقيمي الاتحيياييو صناديق رؤوس الأموال العامةل  "1" :وفرةاملتالاتحييايية  الس ياسة مبادئ من  2للمبدأأ  وفقاا  فائض اإ
 ُ  .2017 عاميف من الأموال الاتحييايية  يُنَفقما النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد و  "2، "يف جمال الاتحيياياتراَجعة امل

  2017يف هناية عام  ةتحيياييموال الار للأ قدَّ : الوضع املُ 4اجلدول  
 يني الفرناكت السويرسية()مبال

 

 287.7 2016.12.31يف  اخلتايممجموع الأموال الاتحييايية*، الرصيد   

 :مبا يف ذكل

 270.9 2016.12.31 يف الفوائض املرتامكة، الرصيد اخلتايم 

 16.8 2016.12.31اخلتايم يف  لرصيدا ،اخلاصة اتعواملرش اتحييايي  

  

 (3.4) مل يعد مطلوابا اذلي اتحييايي املرشوعات اخلاصة 

اجلارية اخلاصة  اتعواملرش غريها من و  2019-2014لفرتة اخلطة اخلاصة  اتعواتحييايي املرش من  يالرصيد املتبق

 ُ  ةل من الأموال الاتحيياييةموَّ امل
           

13.4 

 25.5 2019-2018 لثنائيةااخلاصة املتوقع بعد املوافقة عىل مرشوعات خطة  اتعواتحييايي املرش 

 38.9 2019-2018خطة الثنائية مرشوعات  اخلاصة املقدر، مبا يف ذكل اتعواملرش  يمجموع اتحيياي

  

 248.9  2019-2018خطة الثنائية  اخلاصة، مبا يف ذكل اتعواملرش  ياتحييايمجموع  ابس تثناء ةالاتحيياييالأموال مجموع 

 159.8 **2018/2019املس هتدف للثنائية صناديق رؤوس الأموال العامةل تحييايي ا

  89.1 ***ياملس توى املس هتدف لالتحييايالأموال الاتحييايية اذلي يتجاوز  رصيد

عادة تقيمي الاتحيياييابس تثناء صناديق رؤوس الأموال العامةل و *   فائض اإ

يف املائة من مجموع مزيانية  22، أأي يف جمال الاتحييايات** يستند الاتحييايي املس هتدف اإىل أأهداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة امُلراَجعة 

 .مليون فرنك سويرسي 725البالغة  2018/2019الثنائية 

 .مليون فرنك سويرسي 24.3، اليت تبلغ 2017النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما يُنَفق من الأموال الاتحييايية يف عام  ييراع*** ل 

للخطة الرأأساملية مليون فرنك سويرسي  25.5المتويل املقرت  البالغ  استيعاب – 4يتضح من اجلدول  كام – وميكن .18
ن الأرصدة املتوقعة لأ  للأموال الاتحييايية،دون التأأثري عىل املس توى املس هتدف املطلوب  2019-2018 للثنائيةالرئيس ية 

 املرشوعات املقرتحة. تدبري نفقاتال حُبسن  ميكن أأن تس توعب

ىل أأن  .19 ذاتُرمَسل  سوفتكنولوجيا املعلومات  اتعورش اخلاصة مب نفقات ال وجتدر الإشارة اإ  القيدتس تويف معايري  اكنت اإ
يبساسعىل أأساس تُعّد البياانت املالية للمنظمة ، لأن املطلوبة  اتعورش اخلاصة مب نفقات ال سوف تُرمَسل كذكل . و معايري اإ

د، يف أأو تعزز قمية املباين املترضرة. و  ابملباين فرتة الانتفاعد مّدِّ اليت تُ باين امل  ذا اكنت الرمسةل سوف حُيدَّ لك مرشوع، ما اإ
رمسةل ويف حاةل معلومات مفصةل عن التاكليف والتنفيذ املقرر. تحيامن تُتا  يبساس معايري اإ مبوجب أأم ل هبا  امسموح

من مثَّ، س تخدام. و لال يكمتل املرشوع ويصبح مياحاا حاملا صل الناجت فرتة الانتفاع ابلأ  لنفقات عىل مدىا تُقيّد رشوع،امل 
أأو  رمس اإهالكىل مدى فرتة أأيول من خالل لمنظمة عالأموال الاتحييايية ل عىل النفقات يف هذه احلالت، أأثر يؤجل، 

 التأأثري الفوري عند تنفيذ املرشوع.بدلا من س نوي، اس هتالك 

 الاحتادات عىل 2019-2018 للثنائيةيف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املرشوعات املقرتحة توزيع 

ع تُ  .20 عىل  2018/2019الثنائية املقرت  متويلها من الأموال الاتحييايية يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مرشوعات وزَّ
 الاحتادات(:أأو الاحتاد )املبارشة أأو غري املبارشة اليت تعود عىل  س تفادةالامدى بناءا عىل حتادات الا
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 لملكية الفكريةل  العاملية نصةامل 

o لرسومابالاحتادات املموةل عود بفائدة غري مبارشة عىل ت 

o  ع التلكفة مبدأأ القدرة بوصفها نفقات غري مبارشة لالحتاد )عىل الاحتادات املموةل ابلرسوم تُوزَّ
 (ادلفع عىل

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنظام ل  وأ منة حممكةمنصة 

o  تعود بفائدة مبارشة عىل احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

o  الحتادلنفقات مبارشة بوصفها التلكفة  احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيتحمل 

 منصة مدريد املعلوماتية

o تعود بفائدة مبارشة عىل احتاد مدريد 

o يتحمل احتاد مدريد التلكفة بوصفها نفقات مبارشة لالحتاد 

 اتنظام تسجيل املؤمتر 

o  مجيع الاحتاداتة عىل غري مبارش يعود بفائدة 

o  ع التلكفة دارية غري مبارشةبوصفها  مجيع الاحتاداتعىل تُوزَّ  نفقات اإ
 )مبدأأ القدرة عىل ادلفع(

 الأمن والسالمةرشوعات م و  املباين اتعومرش 

o  مجيع الاحتاداتة عىل غري مبارش تعود بفائدة 

o  ع التلكفة دارية غري مبارشةبوصفها مجيع الاحتادات عىل تُوزَّ  نفقات اإ
 )مبدأأ القدرة عىل ادلفع(

وفامي يتعلق مبرشوعات تكنولوجيا  املقرتحة تحسب الاحتاد. اتعوتاكليف املرش  توزيعحملة عامة عن  5م اجلدول قّدِّ ويُ  .21
املعلومات، من شأأن نظايم مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن يكوان عىل رأأس قامئة املس تفيدين مهنا. ومن شأأن 

لنظام الأرصدة الاتحييايية لأن و باين.تحّصة كبرية من املرشوعات املتعلقة ابمل نظام التعاون بشأأن الرباءات أأن يس تفيد من 
عت ، ف2016يف هناية عام  اجعز  شهدتلش بونة نظام لهاي و  عىل الاحتادات املموةل من  املتبقية التاكليفقد ُوّزِّ

موال الاتحييايية اخلاصة هبذه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد. ويوض الرصيد الإجيايب للأ احتاد شرتااكت، و الا
ات املقرتحة يف عوابملرش  أأن الاحتادات ل تتأأثر سلباا  2018/2019الرصيد املس هتدف يف الثنائية  ىلزيد عيي حتادات اذلالا

  .2018/2019 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للثنائية
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ر للأموال الاتحييايية يف هناية عام 5اجلدول    تحسب الاحتاد 2017: الوضع املُقدَّ
 (الفرناكت السويرسية بأ لف)

 

عادة تقيمي الاتحييايي* ابس تثناء صناديق رؤوس الأموال العامةل و   فائض اإ

يف املائة من مجموع مزيانية الثنائية  22 ي، أأ يف جمال الاتحييايات** يستند الاتحييايي املس هتدف اإىل أأهداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة امُلراَجعة 

 .مليون فرنك سويرسي 725البالغة  2018/2019

 مليون فرنك سويرسي 24.3، اليت تبلغ 2017النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما يُنَفق من الأموال الاتحييايية يف عام  ل يراعي*** 

 2018/2019للثنائية عداد وثيقة الربانمج واملزيانية لإ الاحتادات مماثةل للمهنجية املس تخدمة تحسب مالتحظة: املهنجية املس تخدمة لتخصيص الإيرادات والنفقات 

  (.2016/2017 ثنائية)دون تغيري عن ال 

 عىل التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل الأموال الاتحيياييةالواقع الأثر 

لمتويل الاكمل توفري ال أأموالها الاتحييايية الكهام يكفيان وزايدة  السائل من زءاجلالنقدية املتاحة و  أأموال الويبو اإن .22

رصيد اخلطة الرأأساملية الرئيس ية و  2019-2018 للثنائيةالرأأساملية الرئيس ية التدفق النقدي املقرت  يف اخلطة  ملس توى
 اخلاصة الأخرى املموةل من الأموال الاتحييايية. اتعوواملرش  2019-2014 للفرتة

ثر الواق  عىل التدفق النقدي عالأ

 2016/2017يف املائة من الربانمج واملزيانية للثنائية  22البالغ املس هتدف بعد ختصيص الاتحييايي التشغييل  .23
 الس يوةلاخلدمة ) انهتاءلمتويل الزتامات التأأمني الصحي بعد ددة احمل ةالاتحيياييالأموال مليون فرنك سويرسي( و  157)

 اتعوالأساس ية، مبا يف ذكل اتحييايي املرش يكون رصيد الس يوةل  ،مليون فرنك سويرسي( 108.6 اليت تبلغالاسرتاتيجية 
 النحو التايل:عىل اخلاصة، 

االتحادات المموَّلة
 من االشتراكات

اتحاد معاهدة 
البراءات

المجموعاتحاد لشبونةاتحاد الهاياتحاد مدريد

       287,675           (1,178)         (18,043)          52,511        233,008               21,377مجموع األموال االحتياطية*، الرصيد الختامي في 2016.12.31

بما في ذلك:

       270,889           (1,189)         (18,043)          49,607        220,196               20,318     الفوائض المتراكمة، الرصيد الختامي في 2016.12.31

         16,786                11               -            2,904          12,812                1,059     احتياطي المشروعات الخاصة، الرصيد الختامي في 2016.12.31

(3,436) (4)  0(267) (2,940) (226) احتياطي المشروعات الخاصة الذي لم يعد مطلوبا

الرصيد المتبقي من احتياطي المشروعات الخاصة لخطة الفترة 2014-2019 وغيرها من المشروعات 

الخاصة الجارية الُمموَّلة من األموال االحتياطية

833                   9,872            2,637            -               7                  13,350         

 25,477               -               - 7,061 18,167 250احتياطي المشروعات الخاصة المتوقع بعد الموافقة على مشروعات خطة الثنائية 2018-2019

         38,827                  7               -            9,698          28,039                1,083مجموع احتياطي المشروعات الخاصة المقدر، بما في ذلك مشروعات خطة الثنائية 2018-2019

       248,848           (1,185)         (18,043)          42,813        204,969               20,294مجموع األموال االحتياطية باستثناء مجموع احتياطي المشروعات الخاصة الُمقدر

       159,752               -           3,736         32,610       107,154             16,252االحتياطي المستهدف للثنائية 2018/2019**

         89,096          (1,185)        (21,779)         10,203         97,815               4,042رصيد األموال االحتياطية الذي يتجاوز المستوى المستهدف لالحتياطي***
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 : الأموال الاتحييايية وفقاا لس ياسة الاستامثر6اجلدول 
 )مباليني الفرناكت السويرسية(

   

 
 2016ديسمرب  31 2017أأبريل  30

 542.3 473.2 الس يوةل والاستامثرات )مبا يف ذكل الودائع( مجموع

 الاتحييايي التشغييل

تحييايي صناديق رؤوس الأموال العامةل املس هتدف ا)

 157.0 157.0 (2016/2017يف الثنائية 

 108.6 108.6 الس يوةل الاسرتاتيجية

 276.7 207.6 *الس يوةل الأساس ية

   

 اتحييايي املرشوعات اخلاصة* الس يوةل الأساس ية تشمل 

ىل  2016ديسمرب  31من نقص الس يوةل يف الفرتة نتج و  .24 لحد من تأأثري لعن تنفيذ اسرتاتيجية  2017أأبريل  30اإ
ىل مصقبل موعد اس تحقاقه الويبو القرض  دفعتأأسعار الفائدة السلبية احلالية للفرنك السويرسي، تحيث  اكنتون فامي الرف ااإ

 2017صايف التدفق النقدي يف عام  ، ول يزال،مليون فرنك سويرسي. واكن 82.1مببلغ باين مبرشوعات تشييد امل يتعلق 
 النقدية. ملتطلباتمن أأجل اتف  بس يوةل كبرية مياحة البناء ول يزال حي سداد قرض  حتمللمتكني الويبو من  اكفياا 

ماكنية مع ضامن  2017عام يف  ةالأساس يس يوةل رصيد ال ستمثر لس ياسة الويبو الاستامثرية، سيُ  ووفقاا  .25 س يوةل  ريتوفاإ
ذا اقيىض الأمر ذكل. وابلإضافة اإىل ذكل، اكفية  أأرصدة الويبو النقدية عىل أأساس يُعاد اس تكامل ملواهجة احلالت الطارئة اإ

 تشغيلية.ال فوائض ابلس نوي 

موال الاتحييايية  مس توايت س يوةل الأ

بعد تداوةل عىل خصومها امل  املتداوةلزايدة أأصولها مقدار ف اجلزء السائل من صايف أأصول الويبو بأأنه يعر جرى تلقد  .26
جراء بعض التعديالت عىل العنارص املدرجة يف الأصول واخلصوم امل  يبساس معايريميطلبات عىل  تداوةل بناءاإ . وتطور وضع اإ

مليون فرنك سويرسي يف  88.4( من 2016قة لعام دقّ س نوية )غري املُ اجلزء السائل من صايف الأصول وفقا للبياانت املالية ال 
ىل  2015هناية عام   .2016مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  135.6اإ

 معايريميطلبات  تداوةل بناء عىللت عىل العنارص املدرجة يف الأصول واخلصوم امل دخِّ وفامي ييل بعض التعديالت اليت أُ  .27
يبساس  ير للجزء السائل من صايف الأصول:، مما أأسفر عن تقد اإ

ع أأو مل تَُبعقمية امل  املتداوةلمتثل قوامئ الأصول  "1" يف هذا العنرص  . ومبا أأننشورات اليت ُيبعت ولكهنا مل تُوزَّ
ىل معظمه  نه ملمقبوضات نقديةلن يؤدي اإ لغرض تحساب صايف  تداوةليدرج يف الأصول امل  ، فاإ
 الس يوةل. رصيد

نظام يف املدينة احلساابت  املتداوةل املمتثةل يفاملبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها، بعد خصم الأصول متثل  "2"
مدريد/لهاي ولكن مل نظام عاهدة و نظام املمن رسوم النقدي اذلي اس تلمته الويبو ابلفعل اجلزء  ،عاهدةامل

يبساسعايري مل . ووفقاا اخلاص به نرشال  يكمتل مس بقة "غري مكتس بة" ول  مقبوضاتعترب هذه الأموال ، تُ اإ
املبالغ املس تلمة قبل اترخي النرش. ومع ذكل، عىل عكس اخلصوم الأخرى، متثل قبل يف الإيرادات ظهر ت 

يرادات مؤجةل اس تحقاقها  يرادات الويبو وفائضها خالل اس تالمها  ابلفعلمت اإ  12نقدا، وستشلك جزءا من اإ
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لأصول الويبو السائةل،  تعويضاعترب تُ ل دية املس تلمة قبل اس تحقاقها املبالغ النقأأو أأقل. وذلكل، فاإن  شهراا 
ىل أأي تدفق للموارد النقدية.اإ تحيث   هنا ل تؤدي اإ

  : تطور صايف الأموال الاتحييايية السائةل7اجلدول 
 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

 

ديسمرب  31

2016 

الوضع بعد 

 31التعديالت يف 

 2016ديسمرب 

ديسمرب  31

2015 

الوضع بعد 

 31التعديالت يف 

 2015ديسمرب 

  544.9  604.4 الأصول املتداوةل

 (36.5)  (46.0)  احلساابت املدينة يف نظام املعاهدة 

 (1.6)  (1.5)  الأصولتعديل لقوامئ  

 506.8  556.9  صايف الأصول املتداوةل السائةل

  456.5  468.8 اخلصوم املتداوةل

 (249.4)  (269.6)  ة قبل اس تحقاقهامللمبالغ املس تل تعديل 

 207.1  199.2  صايف اخلصوم املتداوةل السائةل

  88.4  135.6 *صايف الأصول املتداوةل

 299.7  357.7  اجلزء السائل من صايف الأصول

     

 * وفقا للبياانت املالية      

 بدايةا الويبو، أأن  بيدتوجد عنارص ميوقعة س يكون لها أأثر سليب كبري عىل الرصيد املس تقبيل للأصول السائةل.  ول .28
ىل أأصول غري  ةتحيياييالأموال الامن املستمثر النقدي تصنيف اجلزء غري ، س ت2017من عام  الأساس ية والاسرتاتيجية اإ

ياراا زمنياا استامثرات تتجاوز  يفالأموال الاتحييايية ميداوةل لأن املنظمة ختطط لالتحيفاظ هبذه  مدته س نة واحدة من أأجل اإ
ىل توس   ،عىل املدى الأيول ةالاسرتاتيجيس يوةل ال تُستمثر حتقيق أأقىص قدر من العائد مع احلفاظ عىل رأأس املال. وس  ؤدي اإ

ذا ما الأموال مياحة ظل أأن ت حنو يضمن عىلالأساس ية  تُستمثر الس يوةلالسائةل. ومع ذكل، س  الأموال الاتحيياييةختفيض  اإ
لهيا  ُاتحيِّيجَ  لهيا فوراا  النفاذميكن صناديق الأساس ية احملتف  هبا يف الس يوةل . وذلكل فاإن استامثرات ةرئالتلبية أأي حالت ياإ ، اإ

ذا لزم الأمر، س تظل تُ   .حلساابت املس تقبلية للس يوةل الاتحييايية، يف اعترب سائةلاإ

مليون  24.3تبلغ من املتوقع أأن اليت  تشغيليةال فوائض ابل س نوايا أأموال الويبو الاتحييايية س تمكل تُ ، كر أأعالهكام ذُ و  .29
مليون فرنك سويرسي  61.5( وةالاتحيياييالأموال ما يُنفق من )النتيجة الإجاملية بعد  2017فرنك سويرسي يف عام 

 .2018/2019 لثنائيةيف ا (الأموال الاتحيياييةمن ما يُنفق  )النتيجة التشغيلية املدرجة يف املزيانية قبل

 س ياسة الأموال الاتحييايية ومبادئ 2018/2019مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للثنائية 

ُ  أأعاله حتليال لس تخدام الأموال الاتحييايية وفقاا الواردة تقدم الأقسام  .30 راَجعة املتعلقة للمبادئ الواردة يف الس ياسة امل
لهيا. و هذه . وترد يياييةابلأموال الاتح  مبدأأ لتحليل لك  اا ملخص تقدم الفقرات التاليةاملبادئ يف املرفق الأول لتسهيل الرجوع اإ

 املبادئ. هذهمن 
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 1املبدأأ 

عادة تقيمي الاتحييايي)ابس تثناء صناديق رؤوس الأموال العامةل و  الأموال الاتحييايية بلغ رصيد .31 هناية  يف( فائض اإ
ن المتويل املقرت  ملرشوعات  287.7ما قميته  2016 عام  يفاخلطة الرأأساملية الرئيس ية مليون فرنك سويرسي. وذلكل فاإ

لأموال الاتحييايية مليون فرنك سويرسي، أأعىل بكثري من املس توى املس هتدف ل 25.5، البالغ 2018/2019الثنائية 
 مليون فرنك سويرسي. 159.8اذلي يبلغ ، 2018/2019 يف الثنائيةوصناديق رؤوس الأموال العامةل 

 2املبدأأ 

عادة تقيمي الاتحيياييو  صناديق رؤوس الأموال العامةلل يشمل املتاحة  ةالاتحيياييالأموال تحساب  .32 انظر ) فائض اإ
 (.5و 4 نياجلدول

 3املبدأأ 

ما بتكنولوجيا املعلومات أأو  حتسيناتاملقرتحة يه  اتعواملرش  .33 ملباين/ السالمة ابرأأساملية رئيس ية غري ميكررة تتعلق اإ
ىل السابع.دوافعها و  اتعورىج الايالع عىل أأوصاف املرش والأمن. يُ   يف املرفقات من الثاين اإ

 4املبدأأ 

توقعة خالل الس نوات العرش الاستامثرات الرأأساملية الرئيس ية امل  نواملرفق الثامن نظرة عامة شامةل ع 2يقدم اجلدول  .34
( فامي يتعلق ابملباين والسالمة والأمن وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، مبا يف ذكل التلكفة الاكمةل 2027-2018املقبةل )

الس نوية املتكررة للك مرشوع يف املرفقات من  ة. وترد التلكفللك مرحةل من مراحهل أأو لكهيامللك مرشوع أأو غري املتكررة 
ىل السابع، تحيامث اكن ذكل مناس با.ال   ثاين اإ

أأثر سليب أأي  2027-2018للفرتة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية  قرتا يس من املقدر أأن يكون لوابلإضافة اإىل ذكل، ل  .35
ىل  22)يرىج الايالع عىل الفقرات من  ةالاتحيياييالأموال عىل التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل   (.30اإ

 5املبدأأ 

يف  2027-2018للفرتة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املقرتحة  اترشوعامل مراحل أأو  اتعورش امل تنفيذ  ططمن اخمل .36
 .2019و 2018عايم 

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول
 

ُ رفامل  اتيف جمال الاتحييايراَجعة ق الأول: الس ياسة امل

ملتعلقة راَجعة اللس ياسة املُ  ابس تخدام الأموال الاتحييايية وصناديق رؤوس الأموال العامةل وفقاا اخلاصة فامي ييل املبادئ 
 :4ةتحيياييموال الاابلأ 

ينبغي أأل تتعلق اقرتاحات اس تخدام الاتحييايي سوى ابملبالغ املتاحة يف الاتحييايي اليت تتجاوز املس توى  :1املبدأأ 
اذلي تقيضيه س ياسة الويبو بشأأن الأموال الاتحييايية. وذكل ينطبق عىل مس توى أ حاد الاحتادات املس هتدف 

 ومس توى املنظمة كلك عىل السواء.

ىل املعلومات اخلاصة مبس توايت الاتحييايي والواردة يف 2املبدأأ  : سيستند تحساب الأموال الاتحييايية املتاحة اإ
املراعاة النفقات الفعلية والنفقات املُتعهّد هبا والنفقات املُخّططة من  أأحدث البياانت املالية وجيب أأن يراعي تحق

عادة تقيمي  الأموال الاتحييايية للفرتة )الفرتات( املالية اليت سيُنفذ خاللها املرشوع املقرت . وسيمت اس تثناء فائض اإ
عادة تقيمي الأرض اليت بيُن علهيا املبىن اجلديد( وصنا ديق رؤوس الأموال العامةل )اليت الاتحييايي )الناشئ عن اإ

 أأنشئت بواسطة اشرتااكت ادلول الأعضاء( من تحساب املبالغ املتاحة الزائدة عىل مس توى الاتحييايي املس هتدف.

ينبغي أأن تكون اقرتاحات اس تخدام الأموال الاتحييايية املتاحة حمدودة وملرشوعات غري ميكررة لتحسينات : 3املبدأأ 
نيه ويف حدود املوارد املتاحة ئية، كام تقّرره مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات، لك فامي يع رأأساملية وظروف اس تثنا

د املرشوعات الرأأساملية عادة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل الأجل وقد حُتّدد مكرشوعات تتعلق هل . وحُتدَّ
جنازه ا لضامن اس مترار مرافق املنظمة وأأنظمهتا يف الوفاء ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلزم اإ
ضافات مهمة. جراء توس يعات أأو اإ  ابلغرض املنشود مهنا وذكل ابإ

ىل معلومات عن تاكليف 4املبدأأ  عداد اقرتاحات اس تخدام الأموال الاتحييايية بطريقة شامةل وابلستناد اإ : ينبغي اإ
ليت قد تكون ذات يبيعة مالية ونوعية عىل حد سواء(، والنفقات اكمل دورات تحياة املرشوعات، والفوائد املقّدرة )ا

يار املزيانية العادية يف الثنائيات الالتحقة، والأثر عىل  املتكّررة اليت س تكون املنظمة ملزمة برصد موارد لها يف اإ
 التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل الأموال الاتحييايية.

اس تخدام الأموال الاتحييايية مبرشوعات ومبادرات خترج عن نطاق الفرتة املالية : جيوز أأن تتعلق اقرتاحات 5املبدأأ 
جنازها أأكرث من ثنائية واحدة.  الثنائية الس نتني للمنظمة وتشمل، أأو تدوم، فرتة اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

                                                
4
 .WO/PBC/23/9و WO/PBC/23/8الوثيقيان  
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 املرفق الثاين
 

 الأوىل املرحةل –لملكية الفكرية العاملية ل نصة مل ااملرفق الثاين: 

 املتوقعة وفوائدهأأهداف املرشوع 

ىل اس تحداث منصة  لهيا فامي ييل ابمس "مشرتكة واحدة )يُ معلوماتية هيدف املرشوع اإ للملكية الفكرية"(  ةالعاملياملنصة شار اإ
مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد غري اجملانية املتعددة خلدمات الويبو املعلوماتية  نصاتامل ربط بني ت

، دلفع الرسوم مع نظام عاملي جديددمج أأن تُ مللكية الفكرية(. ومن املتوقع اية االويبو العاملية محلأأنظمة ونظام لهاي )
ماكنية ربط أأيضاا س تكشف املرشوع وسي  ركز الويبو للتحكمي والوساية. متدمع اخلدمات اليت يقدمها معلوماتية أأنظمة ب هااإ
لكرتونية للملكية الفكرية بوابة دخول  ةالعامليس توفر املنصة و  للحامية وخدمات العاملية الويبو  ةنظمأأ دمات للمنتفعني خبواحدة اإ

 ،التطبيقسهةل  تنقلس ياسة طبق املنصة ت س  و  ،لويبو للك مس تخدما دلى من خالل تحساب واحدمركز التحكمي والوساية 
 وبوابة مركزية لدلفع. ،ة مس تخدم مشرتكةوواهج

ىل دمج املنصات املتعددة يك يس تطيع و  الزايدة الكبرية يف مكية بياانت مواهجة املكيب ادلويل للويبو توجد حاجة ملحة اإ
. ومع زايدة اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية هذه البياانت تنوعيف و ،دار عرب جمالت معل خمتلفةامللكية الفكرية اليت تُ 

لول ، لول ذكل، حبملعاجلة اليت من شأأهنا أأن ترتبطا تاكليف لتقليلمعاجلة البياانت يف هنج أأكرث تاكمال يلزم اتباع العاملية، 
 لك خدمة.خاصة بمعلوماتية جمزأأة ومس تقةل ملعاجلة البياانت داخل أأنظمة 

الويبو تحىت ال ن، قامت هبا كية الفكرية عىل استامثرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت اليت وس تعمتد املنصة العاملية للمل 
ل تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب القطاعات. ومن خالبشأأن سرتاتيجية الاقرارات مزيد من اللختاذ  فرصاا تيح ت س  و 
استامثرات  ية للملكية الفكرية اتحيواء التاكليف يفنصة العامل مل ، ستسهل االهيلكي والتوتحيداتيجية رت سالاجراءات الإ 

الهتاون عامل مع ضامن عدم لأ حلول ا درجة قابلية التوسع يفحسن ت س  و  ،لمعلا أأنشطة ت عربتصاللعلومات واملتكنولوجيا ا
حسن ن تت أأ الأعامل و تغريات يف ميطلبات ملا حيدث من الاس تجابة أأن تزداد العمليات والبياانت. ومن املتوقع أأيضا  يف جودة

 قدرة النظام عىل الصمود.

لعمالء املبتدئني مثل اجلامعات مكِّّن اس تُ ف  ،اليت ستشمل نظام دفع حديث الأحادية،الإلكرتونية بوابة ادلخول أأما 
اإىل خدمات الويبو عىل حنو أأفضل نفاذ ال من الفردية، ل س امي يف البدلان النامية، رشاكت الصغرية واملتوسطة وال  واملؤسسات
دارة من هنم س ُتمكس بقة ابمللكية الفكرية، و امل  ةعرفبقليل من امل  .بسهوةلالرسوم معليات دفع اإ

 للملكية الفكرية: ةالعامليصة رشوع املنمل الفوائد املتوقعة فامي ييل و 

املعلومات والتصالت عرب تكنولوجيا بشأأن سرتاتيجية الاقرارات مزيد من الن املنظمة من اختاذ مكِّّ يُ س   -
سهل اتحيواء التاكليف يف ، مما ي املعلوماتيةنصات امل و أأنشطة العمل احللول عرب التوفيق بني من و  ،القطاعات

والقدرة عىل الصمود يف  التوسعسن قابلية حيُ و أأنشطة العمل استامثرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت عرب 
 احللول املعمتدة.

عاجلة مبجمالت معل الويبو ش ىت يف  املعلوماتية اخملتلفة نظمةللأ  للملكية الفكرية ةعامليالتسمح املنصة س  -
 دارة جودة البياانت.ابإ وبياانت ادلفع( و نيالبياانت املشرتكة )مثل بياانت املس تخدم

ىل س  الطلبات، مما  يودعزايدة أأنشطة التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية ومُ سوف يصبح من املمكن  - يؤدي اإ
ال خرين اذلين يتفاعلون مع أأنظمة عمالء ملاكتب امللكية الفكرية والمياحة املذكورة أأعاله جعل الفوائد نفسها 
 الويبو العاملية للحامية.
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لكرتونية بوابة  -  لويبو ملعاجلة املدفوعات ابس تخدام التسهيالت احلديثة دلفع الرسوم.لواحدة وبس يطة للعمالء و اإ

بالغ للويبو ستسمح البس يطة الفعاةل ملنصة امللكية الفكرية العاملية  الواحدةنية الإلكرتو البوابة - معالهئا بكيفية ابإ
 .املتاحة لعامة الناس عىل أأسهل حنو الويبو لاكمةل من خدماتاموعة اجملتشغيل واس تخدام 

 للعمالء. اتساقاا جتربة جديدة وموحدة وأأكرث وفري قوية خلدمات الويبو من خالل ت يةأأداة تروجي ويه  -

اإىل مجيع اخلدمات عن يريق تحساب واحد قوي، مما يعزز مس توى الأمن وضوابط املس تخدم نفاذ س يكون  -
ىل أأنظمة الويبو نفاذ ال   .اوبياانهت املعلوماتيةاإ

س تعزز املنصة العاملية للملكية الفكرية مسامهة الويبو يف الابتاكر والإبداع ملا فيه مصلحة امجليع من خالل  -
اإىل ، ل س امي يف البدلان النامية، الصغرية واملتوسطة والرشاكت الفرديةاملؤسسات  نفاذتيسري دة زاي

 الويبو. خدمات

ماكنية صة وفر املنتس   - ىل املعلومات املشرتكة املتعلقة ابلعنفاذ املكيب ادلويل اإ  تيسري من أأجلدارهتا اإ و  ءالماإ
قامة   عالقات مع العمالء والرتوجي للخدمات.اإ

 املرشوع تنفيذ

نرش منصة ت منه، و والتثب  . وهتدف املرحةل الأوىل اإىل وضع تصممي عىل مراحلذ املرشوع ابس تخدام اسرتاتيجية تنفيذ نفَّ سيُ 
يار  ،عرض أأولية نظمة لوحتديد خطة واإ ىل املنصة خالل املراحل الالتحقةمن أأجل الانتقال املعلوماتية لأ جراءات  وضعو  ،اإ اإ

 .أأنشطة العملارب يف معاجلة البياانت وحلول تكنولوجيا املعلومات عرب لضامن زايدة التق ةوس ياس

 ادلوافع

 عدد مس تخديمزايدة لعمالء نظرا لل وأأكرث انتظاماموحدة جديدة جتربة توفري أأمهية بعد يوم  يوما تزداد – اتحيياجات العمل
املرشوع هذه احلاجة  يبيلتقدمي خدماهتا. وس  يف اعامتد املنظمة عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت زايدة خدمات الويبو و 

لكرتونية من خالل توفري بوابة   س تخدامها.لخدمات الويبو واكفة يالعهم عىل الويبو لعمالء واحدة وبس يطة وفعاةل لاإ

ن خمتلفة م معلوماتية ةظمأأناتحيواء تلكفة تطوير  "1": عن يريقحتقيق وفورات يف التاكليف  ميكن – التاكليف فعالية
ىل معلومات نفاذ حتسني ال و  "2" ،مياكمةلاس تحداث منصة خالل  دارهتااملشرتكة لعمالء ااإ  ةنظمالأ من خالل الرتابط بني  ،واإ

لكرتونية املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية ببوابة مداد اإ و  "3" ،املعلوماتية كرث تبس يطا الأ عاجلة امل، و عمالءواحدة للاإ
 .املتاكمةلصة من خالل املن املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية للمدفوعات، وتعزيز التعاون مع

 غري ميكرربوصفه  يف جمال الاتحيياياتاملُراَجعة س ياسة ال  مبادئ من 3املرشوع املتطلبات الواردة يف املبدأأ س تويف وي 
 الرئيس ية للمنظمة.مجيع جمالت الإيرادات املرشوع ليشمل ميتد و  ،جحمه ونطاقهبناء عىل  لتحسينات رأأساملية

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

املتعاقبة كجزء من  مقرتحات الربانمج واملزيانيةيف  هاوتشغيل للملكية الفكرية  ةالعامليصة درج التاكليف املتكررة لصيانة املنس تُ 
متام املرحةل الأوىلر التاكليف املتكررة املقدرة قدَّ املزيانية العادية. وتُ   فرنك سويرسي يف الس نة. 410 000مببلغ  بعد اإ

]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 الأوىل املرحةل – معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنظام ل  وأ منة حممكةمنصة الثالث:  املرفق

 املتوقعة وفوائدهأأهداف املرشوع 

نه أأصول الويبو، من أأراكن  ركنا أأساس يامعاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظام عترب يُ  ذ اإ  .الرئييس لإيراداهتاصدر املللويبو وفر ياإ

الطلبات ودعي مُ و املاكتب لتس يري أأعامل ابلنس بة ابلغة أأمهية  اذ اأأمر  عىل الصمود عاهدةاملنظام خدمات  قدرة تعتربوذلكل 
ىل ترامك  اتاخلدمتعطل ؤدي يعاهدة. ومن احملمتل أأن املبناء عىل  أأعامل معالء يف الويبو، فضال عن ترامك غري ُمنجزة أأعامل اإ
ىل الإرضار بسمعة الويبو ميوسط أأو كبري اخلدمات عىل نطاق تعطل ؤدي ي. ومن املرحج أأن همو/أأو فقدان تحقوق الويبو  اإ

يرادهاو  ناملنظامت، يف  الرمقنة يف ازدايد مس متر نلأ . واإ ضامن اس مترارية اخلدمات وس يةل حامسة للحفاظ عىل ثقة  فاإ
 ذب معالء جدد.جلعاهدة و املنظام مس تخديم خدمات 

الأخرى. وذلكل املؤسس ية عاهدة خدماهتا الأساس ية مع خدمات الويبو نظام املويف الوقت الراهن، تتقامس البنية التحتية ل 
ن أأي هتديد حممتل يؤثر  لكرتوينالويبو )جهوم يف فاإ  عاهدة.امل يف نظام( قد يؤثر كبريتقين عطل  وأأ يبيعية  ةاكرث وأأ  اإ

نشاء واهجة تواصلمن أأن تتأأكد ل بد لها أأعىل مس توى من الأمن، حتقيق وفعاةل وتضمن  ميجاوبةوليك تكون الويبو   اإ
 هذا يعين:و وأأحصاب املصلحة الرئيس يني. عمالء الأعضاء فهيا وال يجاوب فامي بيهنا وبني ادلولم 

 عاهدة؛ملاخلاصة ابتخزين ومعاجلة بياانت الويبو احلساسة واحلامسة ة اليت تقوم ب نظمزايدة أأمن الأ  "1"

اتحةزايدة و  "2" تحاكمو  اإ  ذات الصةل؛ ةنظمعاهدة والأ ملمعليات الويبو احلامسة املتعلقة اب اإ

 د البياانت وتصنيفها وتحاميهتا؛حتسني حتديو  "3"

 .أأنظمة أأعامل املعاهدة وانتظامها رسعة حتسنيو  "4"

 عاهدة من:نظام املن مكِّّ تُ س  عاهدة املمنة لنظام ال  و  مكةاحملمنصة لل والفوائد املتوقعة 

 ،الإلكرتونيةالهتديدات الأمنية، ل س امي الهجامت عىل حنو اكٍف من وتحاميهتا املهمة  هبياانتضامن حتديد  -

اتحة -  أأو كوارث.كبرية تقنية وجود مشالك  يف حاةل هتاواس متراريمصودها اخلدمات و  وزايدة اإ

عاهدة، مع نظام امليف نتاج الإ فامي يتعلق ببياانت ( System high)" النظام الأمين املُرتفع" هنجوال منة  مكةاحملوتقرت  املنصة 
املعاهدة الإلكرتوين  )مع مراعاة القيود املفروضة عىل التطبيقات اخلارجية مثل نظام اأأنظمة معلوماهتمعلومات املعاهدة و فصل 

(ePCT) الفصل أأحد حلول الش بكة الرسية للغاية ابس تخدام حمى لويبو. وس تُ ل املؤسس ية ش بكةال ن بقية ع( تحيامث أأمكن
تحاكم يف  مع ،اا مشدداملؤمنة تأأميناا   (.TEST، DEV) الأخرى دةعاهنظام امل ببيئات اتصالهتاالتحمك ابإ

 تنفيذ املرشوع

نشاء أأول مركز بياانت ) ىل اإ ( حيل حمل مركز البياانت الرئييس احلايل خالل DC1هتدف املرحةل الأوىل من املرشوع اإ
 راجعةمل اا ومرشوع ني،املس تخدمبشأأن نفاذ  اا ومرشوع ،التطبيق بنيةتصممي مرشوعاا ل . وسيشمل ذكل 2018/2019 الثنائية
 البياانت. بنية

للملكية الفكرية عىل النظام الالكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن  ةالعاملياملنصة أأثر ُيدَرس وعىل الرمغ من الفصل املتوقع، س  
 .صتنيديد أأفضل حل للتاكمل التقين بني املن غية حتالرباءات ب 
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 ادلوافع

ن خطر الهجامت الإلكرتونية يف ازدايد مس متر – املعلوماتوتأأمني  السالمة والأمن التصدي لهذه الهجامت ول بد من  ،اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.نظام دمات املنتفعني خبثقة  واحلفاظ عىل هااملنظمة من مواصةل معل لمتكني 

الويبو عىل سالمة وأأمن البياانت الرسية اليت تديرها مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  تعمتد – اتحيياجات العمل
ىل قد اكرثية، و قد تكون هل عواقب البياانت من التدخل اخلاريج هذه وعدم تحامية  يرض بسمعة الويبو ويؤدي اإ

 الإيرادات. اخنفاض

غري فه مرشوعا بوص يف جمال الاتحيياياتاملُراَجعة  س ياسةال  مبادئمن  3ملرشوع املتطلبات الواردة يف املبدأأ س تويف اوي 
 جحمه ونطاقه. بناء عىل لتحسينات رأأساملية ميكرر

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

يف مقرتحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة كجزء من املزيانية العادية.  وتشغيهلمركز البياانت درج التاكليف املتكررة لصيانة س تُ 
متامر التاكليف املتكررة املقدرة بعد قدَّ وتُ   فرنك سويرسي يف الس نة.مليون  4.06املرحةل الأوىل مببلغ  اإ

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 املعلوماتية الرابع: منصة مدريد املرفق

 املتوقعة وفوائدهأأهداف املرشوع 

القامئة  املعلوماتية نظمةالأ الانتقال من فيحقق هدف ، 2016مدريد يف عام  لنظام تكنولوجيا املعلوماتبرانمج حتديث  اكمتل
ىل  هاات اليت عفايالتسعين  عىل تكنولوجيا لكرتونيةمب للسام ضافة وظائف اإ و أأحدث، معلوماتية تكنولوجيا الزمن اإ  عامالت اإ

ل أأن . حمددة اليت تطورت عىل مدى التارخي الطويل والأساليب قوم عىل املامرسات الإدارية هذا النظام املعلومايت ل يزال ياإ
ذلكل توجد احللول التكنولوجية. وأأحدث من الإماكنيات اليت توفرها  صممة خصيصا لالس تفادةاملسجل مدريد، بدل من ل 

ىل الأمام حاجة  ىل قفزة تكنولوجية اإ والقدرة عىل  نةوواملر فاءة لكمثىل تتسم ابميكهنا أأن تدمع أأساليب معل معلوماتية ماسة اإ
 ز عىل العمالء.ركِّّ وتُ  الصمود

عىل رسيع و ول شامل املكوانت الأساس ية حلهو تصممي وختطيط وتنفيذ  املعلوماتيةمنصة مدريد والهدف من مرشوع 
نظام ل  املس تقبيل مجابدلاملرشوع سمح أأن ي ضافة اإىل ذكل، من املتوقع اإ و  .مجيع خدمات نظام مدريد أأحدث يراز لأعامل

وحتقيق  ،تحيامث أأمكن نموحديشلك وأأسلوب عرض و  ة موحدةيبن اعامتد من خالل  ،للملكية الفكرية ةالعامليصة مدريد يف املن
دارة الهوية أأن يعزز  والإدارة املالية. ومن املتوقع أأيضاا  ،والأمن ،الكفاءة من خالل توفري وظائف مشرتكة يف جمالت مثل اإ

من مثَّ ملاكتب الوينية واملكيب ادلويل، و اخلاصة اب تكنولوجيا املعلومات والتصالتة نظمأأ املواءمة بني بعد اكامتهل املرشوع 
ىل أأدىن حد.يتبادل البياانت و جودة سن حي   قلل التدخل اليدوي اإ

لعالمات التجارية ادلولية وللتفاعل بني املكيب ا تلتسجيالتحيداا و قوايا  مركزاا  املعلوماتيةنصة مدريد شلك م ت من املتوقع أأن و 
 :الطويةل الأجل لفوائد التاليةامنصة مدريد املعلوماتية قدم من املتوقع أأن توذلكل نظام مدريد. ماكتب أأعضاء ادلويل و 

ماكنية أأحصاب الطلبات و ودعي مُ منح  - النفاذ التسجيالت ادلولية وماكتب الأيراف املتعاقدة واملكيب ادلويل اإ
 ،والبياانت املتعلقة ابلطلبات والتسجيالت ادلولية علوماتاملزتامن اإىل مجيع امل ال ين

زاةل الشك فامي يتعلق ابلإرسالو  - بني املودعني وأأحصاب الطلبات وماكتب  املتبادةل لبياانتاليدوية ل أأو املعاجلة  اإ
جودة هذه املنتجات و منتجات البياانت حتسني موثوقية من خالل الأيراف املتعاقدة واملكيب ادلويل، 

 ،نظام مدريد فاتحيص بلوتقليل ميطلبات التدخل اليدوي من قِّ  ،التحقق مهناقابلية و 

خطار فعال و  - بقاء املس تخدمني عىل عمل ابلتطورات ومتسق نرش نظام اإ لعالمات اخلاصة ابوحديث، لإ
 ،الورقية مكية املراسالتالتجارية، وتقليل 

ىل  مدخلتوفري و  - اليت تدمع العمالء يوال دورة نظام مدريد الإلكرتوين ل بوابة اخلدمة الإلكرتونية أأدوات اإ
 ،عالمهتم تحياة

نشاء و  - الرئييس، مبا يف ذكل،  افعيكون الرتكزي عىل العميل هو ادلتحيث نظام مدريد ل  حممكةو  ةمبسطمنصة اإ
 عند الرضورة، تكييف الإيار القانوين واملامرسات التشغيلية.
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 تنفيذ املرشوع

من خالل حتليل  2018/2019يف الثنائية بأأسلوب تنفيذ عىل مراحل املعلوماتية املكوانت الأساس ية ملنصة مدريد  سملَّ ستُ 
ىل و يط العمليات التشغيليةميطلبات الأعامل وتبس   اجلديدة املعلوماتية ادلروس املس تفادة من منصة لهاي ابلستناد اإ

 .2016/2017يف الثنائية املطورة 

 ادلوافع

وظفني يف املكيب يشارك فهيا عدد كبري من املاملعاجلة اليدوية اليت  يف املقام الأول عىلالنظام احلايل عمتد ي  – فيل التاك فعالية
 .الأمتتةنظام مدريد. وسيس تفيد النظام املقرت  من التقدم التكنولويج وفرص أأعضاء ادلويل ويف ماكتب 

دارية  ،وُممثِّر مس تقرحلايل امدريد املعلومايت  نظام – اتحيياجات العمل ىل املامرسات الإ اليت  والأساليبولكنه يستند اإ
ل بد و. املتطورة لالس تفادة من أأحدث احللول التكنولوجية صممة خصيصاا امل من تطورت عىل مدى س نوات عديدة بدلا 

دارة الزايدة املتوقعة يف  لضامنمن حتديث النظام  الطلبات  مكيةاس مترار قدرة املكيب ادلويل عىل ضامن قدرته عىل اإ
 .الساريةادلولية التسجيالت و 

بوصفه مرشوعاا  ةالاتحييايي املُراَجعة بشأأن الأموال س ياسةال مبادئ من  3ملرشوع املتطلبات الواردة يف املبدأأ س تويف اوي 
 جحمه ونطاقه. بناء عىل لتحسينات رأأساملية ميكرر غري

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ن   حمل التلكفة والطويل،عىل املدى املتوسط سوف حتل، املعلوماتية  مدريد منصةالتاكليف املتكررة لصيانة وتشغيل اإ
 .العادية املزيانية من كجزء املتعاقبة واملزيانية الربانمج مقرتحات يف التاكليف وس ُتدَرج. احلايل املعلومايت مدريد لنظام ملتكررةا

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 اخلامس: منصة مياكمةل خلدمات املؤمترات املرفق

 املتوقعة وفوائدهأأهداف املرشوع 

عدد من أأدوات تكنولوجيا املعلومات القامئة بحتدايت العمل  للحساابت املراجعة ادلاخليةأأحد تقارير  أأبرز، 2013يف عام 
مبهمة وضع/حتديد حل مياكمل  ويصشمل امجلعيات العامة والاجامتعات الأخرى. وأُ ت  يتخدمات املؤمترات، الال بذاهتا يف جم

 لويبو.يف اوعايل الأداء لإدارة املؤمترات 

خدمات املؤمترات، اليت  جمالوقواعد البياانت احلالية يف  الأنظمةعىل مدى عدد من الس نوات تطوير وصيانة جرى وقد 
ىل تههناي  عىلال ن  يشارف التشغييل الافرتايض هاتشمل امجلعيات العامة وغريها من الاجامتعات، ولكن معر  ، تحيث تفيقر اإ

ىل الوظائف الرئيس ية وقدرات التاكمل، و  من حلول الويبو عىل مس توى املؤسسة. وذلكل  أأدوات ليست جزءاا تستند اإ
احلالية  ةنظم. وتشمل الأ يوماا بعد يوم هتاوتلكفهتا تزداد صعوباملتباينة وقواعد البياانت  ةنظملهذه الأ  أأصبحت الصيانة املس مترة

(، EDOCS(، والواثئق الإلكرتونية )WebReg(، وتسجيالت الويب )MDCS) اتواثئق الاجامتعالتصالت و  نظام
 (.IRCS)م ومهاراهتملرتمجني الشفويني ابمعلومات التصال (، وقاعدة بياانت CRB) قاعات املؤمتراتوكتاب 

حلقات الفعاليات و مع اخملاير الأمنية املزتايدة، جيب أأن تنظر الويبو يف الهنج التنظميي لإدارة  وابلإضافة اإىل ذكل، ومتش ياا 
ىل املدعوين / يف املوجودينكيف نعرف الأمم املتحدة " داخل. ومن الاعتبارات الأمنية الإضافية هاوتنفيذ العمل واملؤمترات اإ

عىل الأرحج بروتوكول ستيطلب خدمات املؤمترات  قوم هبامعلية التسجيل والاعامتد اليت تديرها وتو  ."مرافق الأمم املتحدة؟
التصممي ميطلبات  يس تويفجيب أأن كام . احلالية ةنظمحل حمل الأ يل  موثوقحل جتاري وجود لزم وي. بعد ددَّ حيُ  ملحفص أأمين 

دارة الأمم املتحدة لشؤون السالمة والأمن.دائرة تنس يق الأمن والسالمة   واإ

 ، مبا يف ذكل مرحليت التصممي والتنفيذ.2018/2019 ثنائيةومن املتوقع أأن يكمتل املرشوع خالل ال 

 ادلوافع

دماهجا مكوانهتا ول ل يوجد تاكمل فامي بني وعفاها الزمن احلالية برجميات قدمية  ةنظمالأ  تس تخدم – فيل التاك فعالية ميكن اإ
ىل القضاء عىل الازدواج والتداخل وحتسني وجود ة يف الويبو. وس يؤدي يموارد املؤسس  للتخطيط ال يف نظام  منوذج مياكمل اإ
 .املس تخدمنيكفاءة 

ىل برجم  تستند قواعد – اتحيياجات العمل وشارف معرها الافرتايض الزمن ها عفا ياتالبياانت املس تخدمة يف دمع املؤمترات اإ
قدرة املنظمة عىل تنظمي ذات أأمهية ابلغة يف اس مترار هذه والربجميات اليت تنيجها  . وتعترب قواعد البياانتعىل الانهتاء

دارة تبنظام حديث ومياكمل س  الاس تعاضة عهنا . وبكفاءةالفعاليات وحلقات العمل واملؤمترات   .عىل حنو فعال ملوارداضمن اإ

الأمنية يف  ادلوائر النظام املتاكمل اجلديد املنظمة عىل الاميثال ملتطلباتسيساعد  – الأمن والسالمة وتأأمني املعلومات
 .فعالياتيساعد عىل ضامن سالمة وأأمن املندوبني واملشاركني يف حلقات العمل والس و  ،لأمم املتحدةالويبو و ا

 .لتحسينات رأأساملية بوصفه مرشوعاا غري ميكرر ةييالاتحيياالأموال املرشوع ميطلبات س ياسة يس تويف 

 ةاملتكررة املقدر التاكليف التشغيلية 

فرنك سويرسي يف الس نة.  86 000خلدمات املؤمترات مببلغ  املتاكمةلاملنصة ر التاكليف املتكررة لصيانة وتشغيل قدَّ تُ 
 من املزيانية العادية.درج التاكليف يف مقرتحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة كجزء وس تُ 

]ييل ذكل املرفق السادس[
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 املرفق السادس
 

 2018/2019لثنائية يف ادورة تحياهتا  جتديدترممي املباين و السادس:  املرفق

 بعض مباينأأن لضامن  ة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس يةولويالأ رئيس ية ذات ال اتعورش امل تنفيذ  2018/2019الثنائية  يلزم يف
 .تؤدي وظيفهتا عىل حنو سلميأأو لكتهيام الرئيس ية  امنشأ هت وأأ املنظمة 

 املتوقعةفوائده أأهداف املرشوع و 

 املتعددة اس توديو الوسائط

نشاء  مواد عن التطورات املتعلقة ابمللكية الفكرية لس تخدامها أأن تنيج داخلياا ن املنظمة من مكِّّ يُ س   ميعددة اس توديو وسائطاإ
 غراض الإعالم والتدريب.املنظمة لأ  يف التواصل مع ادلول الأعضاء يف

 نظام الرباءاتمبين  اتجتديد

من أأنظمة التربيد/التدفئة الواهجة و جتديد شمل ي  رئيس ياا  مرشوعاا  2019-2014تضمنت اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 
جراء معظم هذه التجديدات خالل نظام الرباءات"نشطة" يف مبىن أأسقف معلقة خالل  . ومن املقرر ال ن اإ
يار . و2018/2019 الثنائية خالل مرحةل التجديد، ميكن يف الوقت نفسه، املرشوع، تقرر أأنه تنفيذ اس تعراض نطاق يف اإ

ىل أأدىن حد من تعطل معل موظفينظام الرباءاتىن أأخرى ملب اتاس تكامل جتديد يقلل و ، نظام الرباءات مبىن ، مما يقلل اإ
، اف وجتنهبيل التاكفعالية العمل، و موقع ، والاس تفادة من فرص تشييدلموظفني خالل فرتة ال لاملؤقت  ميطلبات النقل

 ،والسالمةأأهجزة وأأنظمة الأمن التقنية والكهرابئية و والأنظمة لأهجزة يف ش ىت التكنولوجيا اجلديدة كرث كفاءة ل الأ دماج الإ و 
عادة فيح موقع معل رئييس أ خر يف مجيع أأحناء  ىل اإ جراءعىل فقط بعد مرور عامني املبىن بأأمكهل وجتنب احلاجة اإ  التلكيف ابإ
 معلية التجديد الأويل. وتشمل هذه التجديدات الإضافية ما ييل:

 ،والأمن والسالمة ءنشطة" املرتبطة بأأعامل حتسني أأنظمة الكهرابعلقة "غري ال املالاس تعاضة عن الأسقف  -

 شفط الأدخنة،أأنظمة ديث حتو  -

دخال تعديالت عىل الأبواب وتركيب خمارج يوارئ جديدة و  - خالء املباينبشأأن لواحئ السويرسية اميثالا لاإ  ،اإ

ضافية يف بعض الطوابق العلياو  -  ،أ لية هتوية اإ

 ،بة ابملكربات الصوتيةاي اخملنظام  جيل جديد من تركيبو  -

 .نظام الإضاءة يف حالت الطوارئرئييس ل وحتديث  -

 أأرابد بوكشمبين مياكنيكية يف تركيبات كهرابئية و  أأنظمة

 املصاعد عىل النحو التايل:و  أأنظمة الكهرابء متويل حتسينات يفمن املقرت  

أأكرب كهرابء من خالل تركيب مودل  وكشبرابد يف مبىن أأ الاتحييايية الكهرابئية حتديث أأنظمة الطاقة  – الكهرابء
لإضافية. رتكيبات اللمعدات والدمع اتحييايي ضافة لإ انقطاع التيار الكهرابيئ و قليل حالتلتوصيل الش بكة ابلاكمل لت 

 .وكشبرابد أأ الإضاءة يف مبىن ومصابيح  الكهرابء نظامل حتديث الإضاءة من خالل تكنولوجيا جديدة و 
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دمة الاس مترار التام خللضامن  وكشبرابد )من خالل تكنولوجيا جديدة( يف مبىن أأ احملراكت أأنظمة  حتديث – املصاعد
 وبدء دورة تحياة جديدة. املصاعد

 ادلوافع

د نظام الرباءات من أأن مبىن  التأأكد – دورة احلياة  الافرتايضخالل معره به الاكمل نتفاع بشلك اكف لضامن الاُمجدَّ
دخال و  ذا لزم الأمر ها الرفع مس تو ة احلالية نظمحتسينات عىل الأ اإ عادة بدء دورات تحياة املصاعد و العمل احلايل.  لأداءاإ اإ

 .وكشبرابد وأأنظمة الإضاءة يف مبىن أأ 

دارة الأمم املتحدة لشؤون لنظام الرباءات  بىنم  استيفاء ضامن – املعلومات وتأأمنيالسالمة والأمن  لمعايري اليت وضعهتا اإ
 السالمة والأمن.

ابلسالمة فامي يتعلق  مؤخراا  صدرتلمتطلبات التنظميية السويرسية اليت ل نظام الرباءات مبىن  تلبية ضامن – اللواحئ
 احلرائق. من

نشاء س يؤدي – اتحيياجات العمل ىل متكني املنظمة من  ميعددة اس توديو وسائط اإ معلومات عن عىل حنو أأفضل م قّدِّ تُ أأن اإ
ىل عامة ال  ىل ادلول الأعضاء فهيا. ناسامللكية الفكرية اإ  واإ

اإىل خفض  وكشبرابد أأ ىن مبمبىن نظام الرباءات و الأعامل املقرتحة لتجديد أأنظمة الإضاءة يف  س تؤدي –ف يل التاك فعالية
 انبعااثت الكربون عىل البيئة.تأأثري  تقليصتاكليف اس هتالك الطاقة والصيانة، فضال عن 

صالحات ميطلبات اس تخدام الأموال الاتحييايية لأهنا س متول جتديدات ات املتعلقة ابملباين عواملرش س تويف وت  غري  رئيس يةواإ
 ملباين.ميكررة يف ا

]ييل ذكل املرفق السابع[
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 2019-2018 ثنائيةل يف االسالمة والأمن أأنظمة السابع: حتسينات  املرفق

 املتوقعة وفوائدهأأهداف املرشوع 

ىل توفري  أ من للموظفني واملندوبني والزوار. ومن أأجل حتقيق هذا ن معل ماكهتدف س ياسات السالمة والأمن يف الويبو اإ
السارية اخلاصة  عايرياملس ياسات و ال لزامية و الإ حلكومة املضيفة اواحئ لالهدف، من املهم أأن تكفل الويبو الاميثال املس متر ل

دارة ابس مترار  تتوىل. وابلإضافة اإىل ذكل، جيب عىل الويبو أأن (UNSMS) نظام الأمم املتحدة لإدارة الأمنب  اخملاير النامجة اإ
عىل حنو ة السالمة والأمن يف املقر وشامةل لإدار طورة بنية حتتية حديثة وميالاتحيفاظ ب عن الهتديدات الأمنية اخلارجية مع 

العناية  ابلزتامات وبذكل تفي ة من تحيث التلكفة عىل املدى الطويل،يفعال الو  ةتقنيال كفاءة الو سترشاف املس تقبل تسم ابي 
 وظفني واملندوبني والزوار.الواجبة ابمل

 بشأأن احلرائق احمللية لواحئالالسويرسية و فيدرالية الاميثال للترشيعات ال 

 "الرابطة السويرسية لرشاكت التأأمني ضد احلرائق يف الاكنتون" الصادرة عن ماكحفة احلرائقبشأأن السويرسية الحئة ل اميثالا 
(AEAIس ت ،) انتشار احلريق وادلخان.  ملنع جورج بودهناوزن يف مبىن مقاومة للحرائقأأبواب/جدران كيب الويبو برت قوم

اخلاصة بنظام الأمم املتحدة ماكحفة احلرائق والسالمة  ةبادئ التوجهيية لس ياسمع امل التوافق  وس يكفل التنفيذ أأيضاا 
 .الأمن لإدارة

دارة الأمن املادي يف املقر دة اخملايرو ظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن مع س ياسة ن يتفقمبا  اإ  املُحدَّ

ة احلالية اليت تواهجها الأمم املتحدة املُ  يف س ياق بيئة الهتديدات الأمنية ال خذة يف التطور يف أأورواب ووفقا للمخاير يف وَّضَّ
 من خالل الاستامثر يف البنية التحتيةاخملاير ابس مترار  ختفيفل بد من سويرسا، يف  يالقطر  اير الأمنالأمم املتحدة خملتقيمي 

والنوافذ غالق ادلينامييك، الإ  ةنظمأأ التنفيذ املرحيل ملنايق اتحيواء الهتديدات، و يشمل  هذاسالمة والأمن. و ل ل  الرأأساملية
نشاء و  ،ةالواقيالزجاجية   من مباين الويبو. ابثنني ، بدءاا ةأ من اتمالذاإ

 ادلوافع

دارة الأمن يف الويبو مالمئاا يظل أأن  ضامن – املعلوماتتأأمني الأمن والسالمة و  مبا يامتىش مع أأفضل املامرسات ُمحداثا و  نظام اإ
ُ املتبعة يف هذا القطاع ومبا يتناسب   دة اليت تشلكها الهتديدات الأمنية اخلارجية.حدَّ مع اخملاير الأمنية امل

دارة الأمن املعمول به يف الأمم املتحدة، و ممتثةلا مرافق الويبو أأن تظل  ضامن – اللواحئ الالحئة لس ياسة ومعايري نظام اإ
 يف جنيف. ق والسالمةائحلر بشأأن ماكحفة ااحمللية الالحئة للحكومة املضيفة، و فيدرالية ال 

تقليل ل يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية خالل مواءمة الأعامل املادية مع املبادرات الأخرى اخملطط لها  من – فيل التاك فعالية
ىل أأدىن حد فرتات التعطيل  من تحيث التاكليف من خالل اخلدمات املشرتكة لإدارة الفعالية وحتقيق أأقىص قدر من اإ

 وتنفيذ الأعامل. اتعواملرش 

صالحات ل جتديدات مّوِّ املرشوع ميطلبات اس تخدام الأموال الاتحييايية لأنه س يُ تويف يس    ملباين.غري ميكررة يف ا رئيس يةواإ

]ييل ذكل املرفق الثامن[
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الثامناملرفق   
 

 2027-2018السالمة والأمن للفرتة للمباين و الثامن: اخلطة الرأأساملية الرئيس ية  املرفق 

 

 ]هناية املرفق الثامن والوثيقة[
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27-252026-232024-212022-192020-2018وصف األعمالالمباني
مجموع 10 

سنوات
معلومة إضافية

ُأنجزت معظم األعمال الهيكلية        1,700,0001,700,000إنشاء استوديو وسائط متعددةABتعزيز القدرة على إنتاج فيديوهات داخلية/ خارجيةXاستوديو جديدإنشاءات جديدة

أغلفة المباني وواجهاتها 

الخارجية

الواجهة / الجدران / النوافذ / 

السقف
Xمالئمة مبنى نظام البراءات للغرضXXPCT

أعمال إضافية بشأن الكهرباء واألمن لالستفادة من موقع 

عمل نظام المعاهدة
1,950,0001,950,000        

بما في ذلك األبواب األمنية والوقاية من الحرائق وتدابير الحماية )اإلنذار واإلضاءة وأجهزة شفط 

الدخان( واألسقف المعلقة "غير النشطة"

Xمالئمة مبنى أرباد بوكش للغرضXXAB25-20 مليونا25ً-20 مليوناًتجديد غالف المبنى
ُشيّد مبنى أرباد بوكش في عام 1976. وتشمل األعمال تغيير النوافذ، وتحسين العزل، وتجديد نظام 

التدفئة والتهوية والتبريد، إلخ

Xمالئمة مبنى جورج بودنهاوزن للغرضXXGB15-20 مليونا15ً-20 مليوناًتجديد غالف مبنى جورج بودنهاوزن األول والثاني
خضع مبنى جورج بودنهاوزن األول للتجديد في عام 1988، وُشيّد مبنى جورج بودنهاوزن الثاني في 

عام 1996

Xتحسين عزل األسطحXXAB, GBإنشاء مساحات ذات أسطح مزروعة x 
AB

 x 
GB-                  تُدرج الحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن

XXXAB, GBمراجعة عزل األسطح x 
AB

 x 
GB-                  تُدرج الحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن

AB, NB, PCT, CAMتحسين توزيع أماكن وقوف السياراتXXموقف السيارات
تركيب مقابس المركبات الكهربائية وأجهزة كشف وجود 

سيارات
300,000300,000           

Xموقف سيارات مالئم للغرض وتحسين تسهيالت ذوي اإلعاقةXABمن المتوقع تجديد أرضيات موقف السيارات في مبنى أرباد في الثنائية 2020-2021           400,000400,000تجديد أرضيات مواقف السيارات

 x أعمال لتحسين الحدائق والتراس والنافورةABمساحات خارجية عملية ومعززة في الهواء الطلقXالمساحة الخارجية
AB-                  تُدرج الحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى أرباد بوكش

 x تفكيك الجناح إلنشاء منطقة عرضABتحسين الممرات وتعزيز استخدام الجناحXمناطق مشتركةالهيكل الداخلي
AB-                  الشرفة الحالية من التركيبات المؤقتة. وتُدرج األعمال الحقاً ضمن تجديد مبنى أرباد بوكش

                  -xتجديد قاعتي المؤتمرات ألف وباء )بما في ذلك الصوتX)A & B(AB )قاعات مؤتمرات عملية وحديثةXXمناطق محددة الغرض
تجديد أنظمة الصوت وتكنولوجيا المعلومات في القاعتين ألف وباء. وتُنفذ األعمال الحقاً مع تجديد 

مبنى أرباد بوكش

Xتحسين منطقة االستقبال من أجل الضيافة الرسميةABإنشاء مطعم الطابق الثالث عشرx-                  

 x إصالح مبنى بودنهاوزن من الداخلGBفواصل وأبواب عمليةXالمكاتب
GB-                  2026 تُدرج الحقاً ضمن أعمال تجديد مبنى جورج بودنهاوزن في عام

األنظمة
بما في ذلك تجديد األنابيب بسبب مخاطر التسريب والقاعة التقنية AB-3           900,000900,000تجديد تركيبات شبكة مياه الشربXXABشبكة مياه عملية وموثوق بهاXشبكة اإلمداد بالمياه

/ التركيبات الميكانيكية
                  -xزيادة استخدام مياه األمطارXXAllانخفاض استهالك المياه

XXXAllتعديل شبكة مواسير األجهزة الموفرة للمياه والنافورةx-                  آلية لتوفير المياه وتوصيل النوافير بشبكة المدينة

      700,000 تحديث نظام الطاقة االحتياطية المرحلة األولى والثانيةXAB, GBالتقليل من انقطاع التيار الكهربائيXأنظمة الطاقة والكهرباء
)AB(

 1,300,000
)AB, GB(2,000,000        

تركيب مولد أكبر لمبنى أرباد بوكش )المرحلة األولى في الثنائية 2018-2019( ومبنى أرباد 

بوكش/جورج بودنهاوزن )المرحلة الثانية في الثنائية 2023-2022(

XXنظام إضاءة عمليXABتوريد أنابيب النيون غير مضمون على المدى القصير           600,000600,000تحديث اإلضاءة

Xتحسين استخدام الطاقات المتجددةXAllتركيب ألواح شمسيةx-                  

 x تحديث نظام الكشف عن الحرائقAB, GB, PCTاالمتثال للوائح السويسرية )الوقاية والكشف(XXأنظمة الحرائق
PCT

 310,000 
)AB, GB(310,000           

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 220( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. سُتنجز األعمال في 

مبنى أرباد بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن مع تجديد مبنى أرباد بوكش

XXAB, GB220,000تركيب أبواب وجدران مقاومة للحريق     
)GB( 

330,000 
)AB( 550,000           

000 220 لمبنى جورج بودنهاوزن في 2018/2019. مبلغ إضافي قدره 000 330  لمبنى أرباد 

بوكش. تُنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش.

XXAB, GB, PCTتركيبة أنظمة شفط األدخنة x 
PCTxx-                  

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 180( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. سُتنجز أعمال مبنى 

أرباد بوكش ومبنى جورج بودنهاوزن مع التجديدات

XX)االمتثال للوائح السويسرية )اإلخالءAB, GB, PCTاألبواب: المطابقة ومخارج جديدة x 
PCT

 66,000  
)AB, GB(66,000            

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 55( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. 000 66 لمبنى أرباد 

بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن في الثنائية 2020/2021

XXAB, GB, PCTاإلنذار: تحديث النظام x 
PCT

 440,000
)AB, GB(440,000           

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 400( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. 000 440 ألعمال 

في مبنى أرباد بوكش/مبنى جورج بودنهاوزن سُتنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش

XXAB, PCTنظام اإلضاءة في حاالت الطوارئ x 
PCT330,000 330,000           

ميزانية أعمال نظام المعاهدة )000 330( مدرجة ضمن تجديد نظام المعاهدة. 000 330 ألعمال 

مبنى أرباد بوكش التي سُتنجز مع تجديد مبنى أرباد بوكش

د الميزانية بعد دراسة: قطاعات منفصلة للفحص الخارجي                  -xتعزيز المنافذ الرئيسية )إقامة هيكل للفحص الخارجي(PCT, NBحماية أفضل لمنافذ الدخول إلى مباني الويبوXمعدات وأنظمة األمن سُتحدَّ

XABتحسين أمن التراس x 
AB-                  

Xتدابير مكافحة إطالق النيران الحيةAll
بما في ذلك االحتواء، ونظام اإلغالق، والنوافذ الزجاجية 

الواقية، والمالذ اآلمن
د األعمال الحقاً           400,000500,000900,000 تُحدَّ

Xتحسين الوقاية من عمليات االقتحامAll330,000 330,000تعزيز األبواب           

XAB, GBمصاعد عمليةXالمصاعد
تحديث نظام المحركات

 430,000     
)AB( 300,000    

)GB(

     
770,000

)AB( 1,500,000        

6,000,0003,170,000المجموع
 - 23,106,000   

28,106,000
-               

 15,000,000   

20,000,000 -

 - 47,276,000   

 57,276,000

x : المبلغ ُمدَرج في ميزانية تجديد مبنى جورج بودنهاوزن , x : المبلغ غير معروف
 GB

x : المبلغ ُمدَرج في ميزانية تجديد مبنى أرباد بوكش , 
 AB

 x : المبلغ ُمدَرج في ميزانية تجديد نظام المعاهدة , 
PCT

 

                   


