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WO/PBC/31/12 

  ابلإنلكزيية الأصل:

  2020يوليو  24 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثوناحلادية و الدورة
 2020 سبمترب 11اإىل  7جنيف، من 

 الرئيسيةاملشروعات التكميلية للخطة الرأمسالية 
عداد مانة من اإ   الأ

 نظرة عامة

. واكنت اخلطة 1عىل خطة الويبو الرأأساملية الرئيس ية 2013وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف عام  .1

ل من الأموال  2019-2014الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  تتكون من س بعة مرشوعات استامثرية رأأساملية رئيس ية تُموَّ

. وغطت 2 متطلبات س ياسة الأموال الاحتياطية واملبادئ املُطبَّقة عىل اس تخدام الأموال الاحتياطيةالاحتياطية وتس تويف

( مبزيانية 2019-2018و 2017-2016و 2015-2014هذه اخلطة فرتة زمنية مدهتا ست س نوات مشلت ثالث ثنائيات )

جاملية قدرها   مليون فرنك سويرسي. 11.2اإ

ل من الأموال الاحتياطية املرشوعاُت 20173يف الويبو، يف عام ووافقت مجعيات ادلول الأعضاء  .2 ، عىل أأن تُموَّ

جاميل قدره 2018/2019فامي خيص الثنائية  2027-2018املعروضة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  مليون  25.5، مببلغ اإ
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دراك ، ويه وثيق2027-2018فرنك سويرسي. وتنص اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  ة قابةل للتعديل، عىل رضورة اإ

املتطلبات اجلديدة واغتنام الفرص اليت تلوح للمنظمة يف أأثناء قياهما بتنفيذ برانمج معلها يف أأي ثنائية معينة. ويف هذا 

دت الأمانُة، خالل عام  ، فرصًا نبعت من مشهد تكنولوجيا املعلومات املتطور برسعة والتكنولوجيا 2018الس ياق، حدَّ

 حابية عىل وجه اخلصوص، مما يُمك ِّن املنظمة من أأن تظل مرنة وأأن تتكيف مع البيئة اخلارجية املتغرية.الس

، عىل مرشوعني تمكيليني من مرشوعات 20184ومن َثم ، وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، يف عام  .3

جاملية قدرها التكنولوجيا السحابية ذات الأولوية العالية يف اخلطة الرأأساملية الرئ   ماليني فرنك سويرسي. 3يس ية مبزيانية اإ

، مببلغ قدره 2020/2021عىل متويل مرشوعات الثنائية  5، وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو2019ويف عام  .4

 مليون فرنك سويرسي. 19

 عىل النحو الآيت:وحتتوي هذه الوثيقة عىل مقرتح بشأأن ثالثة مرشوعات تمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية  .5

 اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء املؤسيس؛  "1"

كساب الويبو قدرة طويةل الأجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية و  "2" اإ

 املرحةل الثانية، –

دارة املس تخدمني  "3" ىل الهوية. الثانية: املرحةل –وتعزيز الأمن وتشفري البياانت واإ دارة النفاذ اإ  اإ

ىل اعتبارين رئيس يني، هام: اخلطر التنظميي  .6 ويرجع مقرتح املرشوعات التمكيلية احلالية للخطة الرأأساملية الرئيس ية اإ

تطبيق التخطيط للموارد املؤسس ية اذلي يدمع تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو لن يعد مدعومًا من  املمتثل يف أأنَّ 

ىل اس مترار و/أأو اس تكامل املرشوعات احلالية دون توقف )املرحةل الثانية من مرشوع الرتحيل السحااملُ  د، واحلاجة اإ ِّ  يبور 

ىل الهوية، عىل التوايل(. ويرد يف املرفق وصٌف مفصٌل لفوائد لك مرشوع. دارة النفاذ اإ  واملرحةل الثانية من مرشوع اإ

عة املتعلقة ابلأموال الا  حتياطيةالس ياسة املُراجم

عة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية .7 . وهتدف 6وافقت مجعيات الويبو يف دورهتا الثالثة والعرشين عىل س ياسة الويبو املُراجم

مداد الأمانة بتوجهيات معززة بشأأن الإدارة املتواصةل للأموال  دارة اخملاطر، واإ هذه الس ياسة اإىل زايدة تعزيز الإدارة املالية واإ

ا يف ذكل الس يوةل واملس توايت املس هتدفة، وتوضيح متطلبات الإبالغ عن الأموال الاحتياطية. وحتتوي الاحتياطية، مب

 الس ياسة عىل مجموعة من املبادئ بشأأن اس تخدام الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل.
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ةل من الأموال الاحتياطية  حاةل مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املُموَّ

ترد تقارير دورية عن حاةل تنفيذ لك مرشوع من مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف تقارير أأداء الويبو اليت  .8

م عن لك س نة وعن لك ثنائية اإىل جلنة الربانمج واملزيانية. ويتضمن املرفق الثالث عرش لتقرير أأداء الويبو للثنائية  تُقدَّ

ز يف لك مرش  2018/20197  .2019وع حىت هناية عام التقدم املُحرم

، والنفقات املتوقعة للفرتة 2020يونيو  16أأحدث املس تجدات بشأأن حاةل اس تخدام املزيانية يف  1ويقدم اجلدول  .9

 ، وذكل فامي خيص لك مرشوع عىل حدة.2020املتبقية من عام 

 

                                         
 WO/PBC/31/6الوثيقة  7

 حىت 
1
فعلية نفقات ال ال

يو ون 16 ي

قدرة  نفقات امل ال

سمرب ونيو - 31 دي 17 ي

(MM/A/42)
2
                      -                        -                     -                     -                          -              1,134            1,200قاعدة بياانت نظام مدريد بشأ ن السلع واخلدمات 

(A/48)
3
                      -                        -                     -                  2,409                       2,409            22,933          25,341التخطيط للموارد املؤسس ية 

ي  فرع موع ال                  -                  -                -             2,409                 2,409        24,066      26,541اجمل

)A/51( رئيس ية  ساملية ال رأ  ات اخلطة ال مرشوع

دارة املس تخدمني                       -                       259                    220                     -                         479                221              700تعزيز ال من: تشفري البياانت وا 

)ECM( دارة املعلومات املؤسس ية                        (0)                         75                      16                     -                           91              1,977            2,068ا 

3
                      -                        -                     -                    155                         155              5,845            6,000جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن معاهدة الرباءات

2
قبو                       -                        -                     -                     -                          -                956              960مبىن أ رابد بوكش - املرحةل ال وىل من جتديد ال

)A/51( رئيس ية  ساملية ال رأ  ي، اخلطة ال فرع موع ال                   (0)                  334               236               155                   726          8,998        9,728اجمل

)A/57( رئيس ية  ساملية ال رأ  ات اخلطة ال مرشوع

 - املرحةل ال وىل
4
                     907                         74                    176                     -                       1,157              3,390            4,547بوابة الويبو للملكية الفكرية

                   2,832                     2,250                    508                     -                       5,590              2,410            8,000منصة حممكة وأ منة لنظام معاهدة الرباءات - املرحةل ال وىل

                   5,750                       233                      17                     -                       6,000                 -            6,000منصة مدريد املعلوماتية

                     523                       306                     -                     -                         830                100              930منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات

5
                        1                       151                    239                     -                         391              1,969            2,360اس توديو متعدد الوسائط

3
ضافية ملبىن معاهدة الرباءات                       -                        -                     -                    223                         223              1,727            1,950أ عامل ا 

كهرابئية والتجهزيات املياكنيكية ال نظمة ال

كهرابيئ عن مبىن أ رابد بوكش - املرحةل ال وىل قطاع التيار ال                      250                       384                       5                     -                         639                  61              700احلد من ان

3
ضاءة وظيفي يف مبىن أ رابد بوكش                       -                        -                     -                      26                           26                574              600نظام ا 

                     102                       254                     -                     -                         357                  73              430مصاعد يف مبىن أ رابد بوكش - املرحةل ال وىل

3
                      -                        -                     -                      34                           34                186              220تركيب أ بواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن جورج بودهناوزن

)DIM( 260                         94                      17                     -                         371                  29              400ال دارة احليوية للحوادث                     
)A/57( رئيس ية  ساملية ال رأ  ي، اخلطة ال فرع موع ال              10,626                3,747               962               283                15,618        10,519      26,137اجمل

)A/58( رئيس ية  ساملية ال رأ  لخطة ال تمكيلية ل ات ال رشوع امل

                     105                       571                      37                     -                         713                199              912ترحيل الربيد ال لكرتوين ا ىل التكنولوجيا السحابية

كساب الويبو قدرة طويةل ال جل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية وال قالع عن  ا 

التطبيقات القدمية

2,095            452                1,643                       -                     294                    523                       826                     

)A/58( رئيس ية  ساملية ال رأ  ي، اخلطة ال فرع موع ال                 931                1,094               330                -                 2,356            651        3,007اجمل

)A/59( رئيس ية  ساملية ال رأ  ات اخلطة ال مرشوع

 - املرحةل الثانية
4
                    3,784                       2,530                      646                       -                           6,960                    -                6,960 بوابة الويبو للملكية الفكرية

                    2,276                         725                       -                         -                           3,001                    -                3,001 مرشوع التوسع اخلاريج لنظام لهاي

دارة املعلومات املؤسس ية - املرحةل الثانية                     2,266                         243                      208                       -                           2,718                    -                2,718 تنفيذ ا 

                      728                         182                       -                         -                             911                    -                  911 استبدال تكنولوجيا النظام الش بيك ل دارة احملتوايت

دارة اخلزانة                       250                          -                         -                         -                             250                    -                  250 نظام ا 

كهرابيئ )مبين أ رابد بوكش ومبنيي جورج بودهناوزن( - املرحةل  قطاع التيار ال احلد من ان

الثانية

 1,750              1                      1,749                           -                       46                       674                         1,029                    

                      560                         840                       18                       -                           1,419                      1              1,420 حتديث أ نظمة التشغيل ال يل للمصاعد - املرحةل الثانية

                      248                          77                       -                         -                             325                    -                  325 السالمة من احلرائق والغاز

                      221                         330                       51                       -                             602                    -                  602 جتديد عتاد أ نظمة ال من املادي احلرجة

                      378                          69                       -                         -                             447                    -                  447 حتديث ال نظمة احلرجة لل من املعلومايت يف دائرة تنس يق ال من والسالمة

)A/59( رئيس ية  ساملية ال رأ  ي، اخلطة ال فرع موع ال              11,741                5,670               970                -                18,381               2      18,383اجمل

تياطيات ن الاح موةل م ات امل رشوع وع امل              23,298              10,845             2,499             2,847                39,489        44,238       83,796مجم

 

ضافية قدرها 660000 فرنك سويرسي، متت املوافقة علهيا يف سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ال عضاء يف الويبو )الوثيقة A/59/7( من أ جل الانهتاء من املرشوع.  اس توديو الوسائط املتعددة يشمل مزيانية ا 
5

 تغرير امس "املنصة العاملية للملكية الفكرية" ليصبح "بوابة الويبو للملكية الفكرية".

باء املالية املس بقة واحلالية. فعلية لعام 2020 ل تشمل ال ع  النفقات ال
1

رئيس ية ساملية ال رأ  ات اخلطة ال دول 1: وضع مرشوع اجل

)بأ لف الفرناكت السويرسية(

ية  وع مزيان مجم

ع رشو امل

ية  رتامك نفقات ال ال

سمرب  حىت 31 دي

2019

تياطي  تبقي يف اح رصيد امل ال

صة  ا ات اخل رشوع امل

سمرب 2019 31 دي

ع  توق تياطي امل الاح

اصة ات اخل لمرشوع ل

سمرب 2020  31 دي

رة لعام 2020 قدر نفقات امل ال
ردودات ا ىل  امل

ة رتامك ض امل فوائ ال

فوائض املرتامكة.  ُأغِلقت هذه املرشوعات ورّدت أ رصدهتا املتبقية ا ىل ال
2

فوائض املرتامكة. جناز هذه املرشوعات. وس تُغلق وتُرّد أ رصدهتا املتبقية ا ىل ال متل ا   اك
3
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مليون فرنك سويرسي،  39.5ة ، بلغ الرصيد املتبقي يف الأموال الاحتياطية للمرشوعات اخلاص2019ويف هناية عام  .10

ىل أأن ما مجموعه  ىل  2.8وتشري التقديرات اإ مليون فرنك سويرسي من هذا الرصيد لن يكون مطلواًب، وذلكل سوف يُعاد اإ

ىل اكامتل املرشوعات الآتية: "2020الأموال الاحتياطية يف عام  " مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية 1. ويرجع ذكل اإ

فرناكً  155144" ومرشوع جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات )2يرسي(، "مليون فرنك سو  2.4)

" ومرشوع نظام 4فرناكً سويرساًي(، " 222727" ومرشوع الأعامل الإضافية ملبىن معاهدة الرباءات )3سويرساًي(، "

" ومرشوع تركيب أأبواب وجدران مضادة للحرائق يف 5فرناكً سويرساًي(، " 26241الإضاءة الوظيفية يف مبين أأرابد بوكش )

 فرناكً سويرساًي(. 34161مبىن جورج بودهناوزن )

وفامي يتعلق مبرشوع "املنصة احملمكة والآمنة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"، اذلي وافقت عليه مجعيات الويبو  .11

عادة ، جيري حاليًا تنفيذ حل حسايب قامئ عىل 2017يف عام  عادة تصممي املرشوع واإ الاجتاهات الصناعية املس تجدة بعد اإ

ث بشأأن املرحةل الثانية  لم تقدمي مقرتح ُمحدَّ ىل اس مترار توفر أأموال للمرحةل الأوىل، ُأج ِّ حاكم. ونظرًا اإ قَّة واإ حساب تاكليفه بدِّ

 .2021اإىل جلنة الربانمج واملزيانية حىت عام 

 مي خدمات الرعاية الهناريةمس تجدات املرشوع املس تقبيل لتقد

يف اتباع هنج ذي  2019فامي يتعلق ابملرشوع املس تقبيل لتقدمي خدمات الرعاية الهنارية، رشعت الأمانة يف عام  .12

، 2021-2020و 2020-2019مسارين يتكون من: تنفيذ مرشوع جترييب ملدة س نتني يغطي العامني ادلراس يني 

 .8الأجل واس تكشاف اخليارات املمكنة حلل ٍّ طويل

املرشوع التجرييب اذلي سيُنفَّذ عىل مدار عامني مبرفق للرعاية الهنارية يقع ابلقرب من مجم ع  2019وبدأأ يف سبمترب  .13

جاميل عدد أأطفال موظفي الويبو اذلين التحقوا مبرفق الرعاية 2020-2019الويبو يف جنيف. وخالل العام ادلرايس  ، بلغ اإ

 فرناكً سويرساًي. 52184ة الس نة الأوىل من املرشوع التجرييب أأطفال. وبلغت تلكف 10الهنارية 

وفامي يتعلق ابس تكشاف حل ٍّ طويل الأجل لتقدمي خدمات الرعاية الهنارية، شارك املدير العام للويبو واملدير العام  .14

نش 2019ملكتب الأمم املتحدة يف جنيف يف مناقشات منتظمة يف هناية عام  اء مرفق رعاية بغية اس تكشاف جدوى مرشوع اإ

هنارية مشرتك بني مكتب الأمم املتحدة جبنيف والويبو عىل مقربة من مقر لك مهنام. وُعقدت بعد ذكل أأيضًا اجامتعات بني 

دارات اكنتون جنيف )املعنية ابلأرايض، والإنشاءات، والغاابت، والنقل( ودوائر رايض الأطفال )الرعاية الهنارية أأو  الويبو واإ

"crèche" يف )( مدينة جنيف"Petite Enfance" وتولت البعثُة ادلامئة لسويرسا تيسري تكل الاجامتعات. وُأحرِّز حىت ،)

 الآن التقدم الآيت:

 الأمور املتعلقة ابلعقارات والتشييد:

  د مكتب الأمم املتحدة يف جنيف قطعة أأرض حممتةل يف مجمعه ميكن أأن يُبىن علهيا مركز للرعاية الهنارية وميكن أأن حدَّ

جيار طويل الأجل ) ر املركز للويبو بعقد اإ  س نة(؛ 90يُؤجَّ

                                         
 .WO/PBC/30/11من الوثيقة  13و 12و 11الفقرات  8
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  20000، أأصدرت الويبو طلب عروض أأسعار لإجراء دراسة جدوى )ترتاوح التلكفة املقدرة بني 2020ويف يونيو 

، من املتوقع أأن ختتار الويبو ومكتب الأمم 19-فرنك سويرسي(. ورهنًا ابلوضع املتغري جلاحئة كوفيد 50000و

. ومن املقرر اس تكامل دراسة اجلدوى 2020حدة يف جنيف الرشكة الهندس ية املعامرية يف الربع الثالث من عام املت

 ؛2020حبلول هناية عام 

 .دارة مرشوع بناء مرفق الرعاية الهنارية ومتويهل  ومن املزمع أأن تكون الويبو مسؤوةًل عن اإ

 نطاق خدمات الرعاية الهنارية ومواصفاهتا:

 ىل أأن مرفق الرعاية الهنارية املس تقبيل س يحتوي عىل ما يرتاوح بني تشري التقد ماكن. وذكل  100ماكاًن و 60يرات اإ

 هو احلد الأدىن لعدد الأماكن من أأجل تقدمي خدمة جمدية وفعاةل من حيث التلكفة وفقًا ملراجع البدل املضيف احمللية؛

  بو عىل عدد مضمون من الأماكن، مع ترك بعض ومن املتوىخ أأن حيصل مكتب الأمم املتحدة يف جنيف والوي

 الأماكن متاحة للمنظامت ادلولية الأخرى أأو لأعضاء السكل ادلبلومايس أأو للساكن احملليني أأو هلم مجيعًا؛

  ىل كيان خمصص مسؤول عن هذه اخلدمات اتبع ملدينة دارة خدمات الرعاية الهنارية اإ ومن املتوىخ أأن تُس نمد اإ

 جنيف.

ىل تع .15 قُّد املرشوع، اتبعت لكتا املنظمتني هنجًا حصيفًا يف الامتس املشورة من خرباء الك القطاعني اخلاص ونظرًا اإ

ضافًة اإىل ذكل، سوف يُعاد التحقق من نطاق ومواصفات خدمات الرعاية الهنارية املس تقبلية، نظرًا لتطور وضع  والعام. واإ

م يف املس تقبل اإىل جلنة الربانمج . وسوف يُسرتشد بذكل يف مقرتح اخلطة الر 19-جاحئة كوفيد أأساملية الرئيس ية اذلي س ُيقدَّ

 واملزيانية.

 مقرتح املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية

 2020دوافع املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية لعام 

ة الرأأساملية الرئيس ية. وتُيرس ِّ هذه ادلوافع يرد فامي ييل ُمجمل ادلوافع الرئيس ية للمرشوعات التمكيلية املقرتحة للخط .16

 تقيمي امتثال املرشوعات من عدمه للمبادئ املنصوص علهيا يف س ياسة الويبو املتعلقة ابلأموال الاحتياطية.

 

 ىل ادلول  – احتياجات العمل بناء أأصول جديدة أأو اقتناؤها، مما س ُيمك ِّن املنظمة من حتسني اخلدمات املقدمة اإ

 معالء الويبو أأو توس يع نطاق هذه اخلدمات؛الأعضاء و 
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 الاس تفادة من التحسينات اجلديدة للتكنولوجيات واملعدات والأنظمة من أأجل تقليل النفقات  – فعالية التاكليف

 التشغيلية املتكررة؛

 الإدارة الفعاةل دلورة حياة الأصول من املعدات واملرافق، مبا يف ذكل أأعامل الإصالح والتجديد  – دورة احلياة

 الأساس ية أأو ترممي الأصول البالية، للوقاية من اخملاطر املتعلقة ابلسالمة وعدم قابلية تشغيل تكل الأصول؛

 للحد من قابلية الويبو للترضر يف حاةل الهتديدات،  تنفيذ تدابري الوقاية وامحلاية – الأمن والسالمة وتأأمني املعلومات

ىل أأصول الويبو املادية واملعلوماتية.  ومحلاية موظفي الويبو واملندوبني والزوار ابلإضافة اإ

 ملخص مقرتح املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية

ر مجموع التاكليف غري املتكررة للمرشوعات التمكيلية  .17 مليون فرنك  1.792املقرتحة للخطة الرأأساملية الرئيس ية مببلغ يُقدَّ

 سويرسي.

 

 : املرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية2اجلدول 

 لفرناكت السويرسية()بأ لف ا

   
 اجملموع   املرشوعات

   

  825                   اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء املؤسيس 

 
كساب الويبو قدرة طويةل الأجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية   -اإ

 املرحةل الثانية
                  560  

دارة املس تخدمني )املرحةل الثانية(   دارة النفاذ اإىل الهوية -تعزيز الأمن وتشفري البياانت واإ   407                   اإ

 
   

  1,792            اجملموع

 

املرشوعات يف الفرتة من  ويتسم لك مرشوع مقرتح أأو مرحةل مقرتحة ملرشوع ما ابلس تقالل. ومن املتوقع أأن تُنفَّذ .18

ىل عام  2020عام  . وذلكل ل توجد تاكليف تشغيلية/ متكررة للمرشوعات يف الثنائية احلالية. ويرد يف املرفق الأول 2022اإ

 وصف مفصل للك مرشوع من املرشوعات املقرتحة.

موال الاحتياطية  حاةل اس تخدام الأ

ن املبدأأ الأول )املبدأأ  .19 عة املتعلقة ابلأموال 1اإ ( اذلي يتناول اس تخدام الأموال الاحتياطية يف الس ياسة املُراجم

ر رصيد الأموال الاحتياطية الزائد عىل  الاحتياطية يتعلق بتوفر مبالغ تتجاوز املس توى املس هتدف لالحتياطي. ويُقدَّ

مليون فرنك سويرسي يف  234.9بة واحتياطي املرشوعات اخلاصة مببلغ املس توى املس هتدف للأموال الاحتياطية املطلو 

" صناديق رؤوس 1. ومن أأجل الزتام احليطة واحلذر، تُس تثىن عند حساب الأموال الاحتياطية املتوفرة: "2020هناية عام 
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عادة تقيمي الاحتياطي، وفقًا للمبدأأ  ع 2الأموال العامةل وفائض اإ ة املتعلقة ابلأموال الاحتياطية، من مبادئ الس ياسة املُراجم

 .2020" والنتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما يُنفمق من الأموال الاحتياطية يف عام 2"

 

ر لالحتياطيات يف هناية : الوضع 3اجلدول    2020املقدَّ

 (الفرناكت السويرسية مباليني)
   

 457.9  (2)بدون املاكسب/)اخلسائر( الأكتوارية 31/12/2019يف  1مجموع الاحتياطيات

   :مهنا

 418.4  31/12/2019الفوائض املرتامكة يف 

 39.5  31/12/2019احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 

رة يف احتياطي املرشوعات اخلاصة يف التحراكت     2020املقدَّ

رة اإىل الفوائض املرتامكة  (2.8)          املردودات املقدَّ

 (13.3)         2020النفقات املقدرة عىل املرشوعات املموةل من الاحتياطيات يف 

 1.8  املرشوعات التمكيلية املقرتحة للخطة الرأأساملية الرئيس ية

ر( يف احتياطي   25.1  31/12/2020املرشوعات اخلاصة )املقدَّ
   

 432.8  31/12/2020مجموع الاحتياطيات )املقدرة( ابس تثناء احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 

 198.0  2020/32021املس هتدف للأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل 

 234.9   4املس هتدف لالحتياطاترصيد الاحتياطيات الزائدة عىل املس توى 
 
عادة تقيمي الاحتياطي 1    ابس تثناء صناديق رؤوس الأموال العامةل وفائض اإ

   .31/12/2019مليون فرنك سويرسي يف  118.6بلغت املاكسب/)اخلسائر( الفعلية  2

% من اإجاميل مزيانية الثنائية 25.8يستند هدف الاحتياطي اإىل أأهداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة املنقحة بشأأن الأموال الاحتياطية، أأْي  3
 مليون فرنك سويرسي. 768.4البالغة  2020/2021

 .2020ل يشمل النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد نفقات الاحتياطي لعام  4

 

مليون فرنك سويرسي للمرشوعات  1.792استيعاب المتويل املقرتح البالغ  –3كام يتضح من اجلدول –وميكن  .20

التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية دون التأأثري عىل املس توى املس هتدف املطلوب للأموال الاحتياطية، لأن الأرصدة 

 حة.املتوقعة ميكن أأن تس توعب حُبسن التدبري نفقات املرشوعات املقرت 

ذا اكنت تس تويف معايري القيد  .21 ومن اجلدير ابذلكر أأن النفقات اخلاصة مبرشوعات تكنولوجيا املعلومات سوف تُرمسمل اإ

ذا اكنت الرمسةل  د، يف لك مرشوع، ما اإ يبساس. وسوف حُيدَّ املطلوبة، لأن البياانت املالية للمنظمة تُعد  عىل أأساس معايري اإ

يبساس، حيامن تُتاح معلومات مفصةل عن التاكليف والتنفيذ املقرر. ويف حاةل رمسةل مسموحًا هبا أأم ل مبوجب معايري  اإ

املرشوع، تُقيَّد النفقات عىل مدار فرتة الانتفاع ابلأصل الناجت حاملا يكمتل املرشوع ويصبح متاحًا لالس تخدام. ومن َثَّ، 
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هالك أأو يؤجل، يف هذه احلالت، أأثر النفقات عىل الأموال الاحتياطية للم  نظمة عىل مدى فرتة أأطول من خالل رمس اإ

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

 توزيع املرشوعات التمكيلية املقرتحة للخطة الرأأساملية الرئيس ية عىل الاحتادات

ع املرشوعات التمكيلية املقرتحة للخطة الرأأساملية الرئيس ية عىل الاحتادات بنا .22 ًء عىل مدى الاس تفادة املبارشة أأو تُوزَّ

 غري املبارشة اليت تعود عىل الاحتاد )أأو الاحتادات(:

 اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء املؤسيس؛

o  يعود بفائدة غري مبارشة عىل مجيع الاحتادات 

o دارية غري مبارشة )مبدأأ الق ع التلكفة عىل مجيع الاحتادات بوصفها نفقات اإ  درة عىل ادلفع(تُوزَّ

كساب الويبو قدرة طويةل الأجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية  املرحةل  -اإ

 الثانية،

o  ع التاكليف املرتبطة ابملرشوع بوصفها  –تعود بعض التطبيقات بفائدة مبارشة عىل احتادات معينة تُوزَّ

 نفقات مبارشة لالحتاد

o  َّع تلكفة التطبيقات اليت تعود ابلفائدة عىل شعبة الشؤون املالية وشعبة حلول الأعامل التجارية س ُتوز

دارية غري مبارشة ونفقات غري مبارشة لالحتاد عىل التوايل )مبدأأ القدرة عىل ادلفع(  بوصفها نفقات اإ

دارة الن -تعزيز الأمن وتشفري البياانت واإدارة املس تخدمني   فاذ اإىل الهويةاملرحةل الثانية: اإ

o يعود بفائدة غري مبارشة عىل مجيع الاحتادات 

o )دارية غري مبارشة )مبدأأ القدرة عىل ادلفع ع التلكفة عىل مجيع الاحتادات بوصفها نفقات اإ  تُوزَّ

م اجلدول  .23 أأ حملة عامة عن 4حملة عامة عن توزيع تاكليف املرشوعات املقرتحة حسب الاحتاد. ويقدم اجلدول  4ويُقد ِّ

. ومن اجلدير ابذلكر أأن مس توى الأموال 2020احلراكت املقدرة لحتياطي املرشوعات اخلاصة حسب الاحتاد يف عام 

ر يف هناية عام  حسب الاحتاد ل يأأخذ يف احلس بان النتيجة الإجاملية املتوقعة بعد ما يُنفمق من  2020الاحتياطية املُقدَّ

 .2020الأموال الاحتياطية يف عام 
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، فقد ُوزعت تاكليف 2019أأرصدة الأموال الاحتياطية لحتادي لش بونة ولهاي شهدت جعزًا يف هناية عام  ولأن .24

الاحتادات غري املبارشة والتاكليف الإدارية غري املبارشة عىل الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت واحتاد معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات واحتاد مدريد.

اد ة 2020 حبسب لك احت اي ر لالحتياطيات يف هن قدر وضع امل دول 4: ال اجل

)بأ لف الفرناكت السويرسية(

الاحتادات املموةل 

من الاشرتأاكت

احتاد معاهدة 

ت الرباءا
موعاحتاد لش بونةاحتاد لهاياحتاد مدريد اجمل

)
2
ة  يف 31/12/2019 )بدون املاكسب/)اخلسائر( ال كتواري

1
تياطيات وع الاح       457,903     (2,711)     (44,241)        72,263      410,481      22,111مجم

مهنا:

فوائض املرتامكة يف 31/12/2019           418,414         (2,711)         (47,462)            63,523         383,349         21,715ال

            39,489             -            3,221             8,740           27,131             396احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 31/12/2019

رة يف احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 2020 التحراكت املقدر

فوائض املرتامكة رة ا ىل ال             (2,847)             -              -              (252)           (2,531)             (64)املردودات املقدر

          (13,344)             -             (847)            (1,380)          (10,962)            (154)النفقات املقدرة عىل املرشوعات املموةل من الاحتياطيات يف 2020

ساملية الرئيس ية              1,792             -               84               273            1,398              37املرشوعات التمكيلية املقرتحة للخطة الرأ 

ر( يف 31/12/2020 قدر )امل صة  ا ات اخل رشوع تياطي امل         25,090         -        2,457         7,382       15,036         215اح

اصة يف 31/12/2020 ات اخل رشوع تياطي امل تثناء اح ( ابس  قدرة )امل تياطيات  وع الاح       432,813     (2,711)     (46,698)        64,881      395,445      21,896مجم

2020/2021
3
ةل  عام وال ال ق رؤوس ال م صنادي تياطية و وال الاح هتدف لل م       197,950         -        4,753        38,152      135,790      19,255املس 

4
هتدف لالحتياطات توى املس  ىل املس  دة ع زائ تياطيات ال       234,863     (2,711)     (51,451)        26,730      259,655       2,641رصيد الاح

عادة تقيمي الاحتياطي  ابس تثناء صناديق رؤوس ال موال العامةل وفائض ا 
1

فعلية 118.6 مليون فرنك سويرسي يف 31/12/2019.  بلغت املاكسب/)اخلسائر( ال
2

 ل يشمل النتيجة ال جاملية املتوقعة بعد نفقات الاحتياطي لعام 2019.
4

 يستند هدف الاحتياطي ا ىل أ هداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة املنقحة بشأ ن ال موال الاحتياطية، أ ْي 25.8% من ا جاميل مزيانية الثنائية 2020/2021 البالغة 768.4 مليون فرنك سويرسي.
3

اد اصة يف 2020 حبسب الاحت ات اخل رشوع رة لحتياطي امل قدر تحراكت امل : ال دول 4 أ  اجل

)بأ لف الفرناكت السويرسية(

الاحتادات املموةل 

من الاشرتأاكت

احتاد معاهدة 

ت الرباءا
موعاحتاد لش بونةاحتاد لهاياحتاد مدريد اجمل

            39,489             -            3,221             8,740           27,131             396احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 31/12/2019

رة يف احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 2020 التحراكت املقدر

فوائض املرتامكة رة ا ىل ال             (2,847)             -              -              (252)           (2,531)             (64)املردودات املقدر

النفقات املقدرة عىل املرشوعات املموةل من الاحتياطيات يف 2020

)A/51( ساملية الرئيس ية               (571)             -              -                (58)             (498)             (15)مرشوعات اخلطة الرأ 

)A/57( ساملية الرئيس ية             (4,709)             -              -              (423)           (4,248)             (38)مرشوعات اخلطة الرأ 

)A/58( ساملية الرئيس ية             (1,424)             -             (122)              (289)             (983)             (30)املرشوعات التمكيلية للخطة الرأ 

)A/59( ساملية الرئيس ية             (6,640)             -             (725)              (609)           (5,234)             (71)مرشوعات اخلطة الرأ 

رة           (13,344)             -             (847)            (1,380)          (10,962)            (154)اجملموع الفرعي، النفقات املقدر

ساملية الرئيس ية              1,792             -               84               273            1,398              37املرشوعات التمكيلية املقرتحة للخطة الرأ 

ر( يف 31/12/2020 قدر )امل صة  ا ات اخل رشوع تياطي امل         25,090         -        2,457         7,382       15,036         215اح
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 دفقات النقدية ومس توايت س يوةل الأموال الاحتياطيةالأثر الواقع عىل الت

ثر الواقع عىل التدفق النقدي  الأ

مليون فرنك سويرسي  160.4% من الربانمج واملزيانية )22بعد ختصيص الاحتياطي التشغييل املس هتدف البالغ  .25

اس تحقاقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة ( والأموال الاحتياطية املُخصصة لمتويل الالزتامات املرتتبة عىل 2018/2019للثنائية 

مليون فرنك سويرسي يف هناية  190.2، و2018مليون فرنك سويرسي يف هناية  125.8)الس يوةل الاسرتاتيجية اليت تبلغ 

 (، يكون رصيد الس يوةل الأساس ية، مبا يف ذكل احتياطي املرشوعات اخلاصة، عىل النحو التايل:2019

 

 : الاحتياطيات حبسب س ياسة الاستامثر 5اجلدول 

 (الفرناكت السويرسية مباليني)

      

  31/12/2019 31/12/2018 

 

  616.0                754.1               مجموع الس يوةل والاستامثرات*
 

 

الاحتياطي التشغييل )هدف الأموال الاحتياطية 

 ( 2018/2019وصناديق رؤوس الأموال العامةل 
              160.4                160.4  

 

 

 

  125.8                190.2               النقد الاسرتاتيجي
 

 

   329.8                403.5               النقد الأسايس**

       

ل العرض املقارن لعام  عادة تبويب  2018* عُد ِّ أألف فرنك سويرسي من الزتامات الأدوات  314ابإ
 املالية املش تقة اإىل الاستامثرات.

 

 ** يشمل النقد الأسايس احتياطي املرشوعات اخلاصة  
 

 

 

 31اإىل  2018ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف الفرتة من  138.1الس يوةل والاستامثرات مبقدار وزاد رصيد  .26

 . وحتتفظ املنظمة بس يوةل اكفية متاحة من أأجل املتطلبات النقدية.2019ديسمرب 

ة احلالت ووفقًا لس ياسة الويبو الاستامثرية، يُستمثر رصيد الس يوةل الأساس ية مع ضامن توفري س يوةل اكفية ملواهج .27

ضافًة اإىل ذكل، يُعاد اس تكامل أأرصدة الويبو النقدية عىل أأساس س نوي ابلفوائض  ذا اقتىض الأمر ذكل. واإ الطارئة اإ

 التشغيلية.
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موال الاحتياطية  مس توايت س يوةل الأ

وةل بعد لقد جرى تعريف اجلزء السائل من صايف أأصول الويبو بأأنه مقدار زايدة أأصولها املتداوةل عىل خصوهما املتدا .28

يبساس. وقد تغري وضع اجلزء السائل من صايف الأصول من  جراء بعض التعديالت بناًء عىل متطلبات معايري اإ  297.6اإ

 .2019مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  371.9اإىل  2018مليون فرنك سويرسي يف هناية عام 

طار س ياس هتا اخلاصة ابلستامثرات. ويف  القيام ابستامثرات كبرية يف 2019و 2018وواصلت املنظمة خالل عايم  .29 اإ

، يرد اجلزء اخلاص ابلس يوةل الأساس ية والاسرتاتيجية املُستمثرة مضن الأصول 2019و 2018البياانت املالية الس نوية لعايم 

طارًا زمنيًا مدته س نة واحدة  من أأجل حتقيق غري املتداوةل، لأن املنظمة تعزتم الاحتفاظ هبذه الأرصدة يف استامثرات تتجاوز اإ

ىل تقليل  أأقىص قدر من العائد مع احلفاظ عىل رأأس املال. وتُستمثر الس يوةل الاسرتاتيجية عىل املدى الأطول، مما يؤدي اإ

لهيا ملواهجة  ذا ما ُاحتِّيجم اإ الأموال الاحتياطية السائةل. واستمُثرت الس يوةل الأساس ية عىل حنو يضمن أأن تظل الأموال متاحة اإ

ة. وذلكل تُعترب استامثرات الس يوةل الأساس ية سائةل عند حساب الس يوةل الاحتياطية. ولكن من املهم أأي حالت طارئ

جيايب عىل مدار فرتات متتالية تبلغ لك مهنا مخس س نوات.  مالحظة أأن الس يوةل الأساس ية تُستمثر هبدف حتقيق عائد اإ

لت عىل العنارص املدرجة يف الأصو  .30 ل واخلصوم املتداوةل بناء عىل متطلبات معايري وفامي ييل تعديالت أأخرى ُأدخِّ

يبساس، مما أأسفر عن تقدير للجزء السائل من صايف الأصول:  اإ

ع أأو مل تُبمع. ومل ا اكن هذا العنرص يف  "1" متثل قوامئ الأصول املتداوةل قمية املنشورات اليت ُطبعت ولكهنا مل تُوزَّ

ج  نه مل يُدرم ىل مقبوضات نقدية، فاإ  يف الأصول املتداوةل لغرض حساب صايف رصيد الس يوةل.معظمه لن يؤدي اإ

ومتثل املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها، بعد خصم الأصول املتداوةل املمتثةل يف احلساابت املدينة يف نظام  "2"

املعاهدة، اجلزء النقدي اذلي اس تلمته الويبو ابلفعل من رسوم نظام املعاهدة ولكن مل يكمتل النرش اخلاص به. 

يبساس، تُعترب هذه الأموال مقبوضات مس بقة "غري مكتس بة" ول تظهر يف الإيرادات قبل ووفقاً   ملعايري اإ

يرادات مؤجةل مت  اترخي النرش. ومع ذكل، عىل عكس اخلصوم الأخرى، متثل املبالغ املس تلمة قبل اس تحقاقها اإ

يرادات الويبو وفائضها يف غضو شهرًا أأو أأقل. وذلكل، فاإن  12ن ابلفعل اس تالهما نقدًا، وستشلك جزءًا من اإ

ىل أأي  هنا ل تؤدي اإ املبالغ النقدية املس تلمة قبل اس تحقاقها ل تُعترب تعويضًا لأصول الويبو السائةل، حيث اإ

 خروج للموارد النقدية.
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 : تطور الاحتياطيات السائةل الصافية 6اجلدول 

 (الفرناكت السويرسية مباليني)

 
  

    

  

    

الوضع بعد 

     التسوايت 

الوضع بعد 

 التسوايت 

31/12/2019   31/12/2019 31/12/2018   31/12/2018 

            

    307.8                  300.0               الأصول املتداوةل*

   الاستامثرات النقدية الأساس ية غري املتداوةل
              

354.5  
  

              

261.1  

   لنظام معاهدة الرباءات احلساابت املدينة
              

(59.1) 
  

              

(55.6) 

      -                     تسوية قوامئ اجلرد
               

(1.3) 

   صايف الأصول املتداوةل السائةل
              

595.4  
  

              

512.0  

    510.6                  537.3               اخلصوم املتداوةل

   تسوية املبالغ احملصةل مقدماً 
            

(313.8) 
  

            

(296.2) 

   صايف اخلصوم املتداوةل السائةل
              

223.5  
  

              

214.4  

   (202.8)               (237.3)             صايف الأصول املتداوةل

   اجلزء السائل من صايف الأصول 
              

371.9  
  

              

297.6  

              
       

ل العرض املقارن لعام  عادة تبويب  2018* عُد ِّ أ لف فرنك سويرسي  210أألف فرنك سويرسي من الزتامات الأدوات املالية املش تقة اإىل الاستامثرات، و 314ابإ
 من املس تحقات غري املتداوةل اإىل املس تحقات املتداوةل. 

 

أأموالها الاحتياطية الكهام يكفي وزايدة لتوفري المتويل الاكمل كام أأن أأموال الويبو النقدية املتاحة واجلزء السائل من  .31

ملس توى التدفق النقدي املقرتح للمرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية، وأأرصدة مرشوعات اخلطة الرأأساملية 

 الرئيس ية احلالية.

 حتياطيةاملرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية ومبادئ س ياسة الأموال الا

عة املتعلقة ابلأموال  .32 فامي ييل ملخص للتحليل اخلاص ابلمتثال للك مبدأأ من املبادئ الواردة يف الس ياسة املُراجم

 الاحتياطية عند اس تخدام الأموال الاحتياطية.
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ل ابمل  :1املبدأأ  بالغ املتاحة يف هذه ينبغي أأل تتعلق اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل اإ

الأموال والصناديق اليت تتجاوز املس توى املس هتدف اذلي تقتضيه س ياسة الويبو بشأأن الأموال الاحتياطية. وينطبق ذكل 

آحاد الاحتادات ومس توى املنظمة كلك عىل السواء.  عىل مس توى أ

عادة تقيمي بلغ رصيد الأموال الاحتياطية )ابس تثناء صناديق رؤوس الأ  :1الامتثال للمبدأأ  موال العامةل، وفائض اإ

مليون فرنك سويرسي.  457.9ما قميته  2019الاحتياطي، واملاكسب )أأو اخلسائر( الاكتوارية( يف هناية عام 

ن المتويل املقرتح للمرشوعات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس ية يف عايم   1.8، البالغ 2022و 2021وذلكل فاإ

ر الزائد عىل املس توى املس هتدف، البالغ مليون فرنك سويرسي، أأقل ب  كثري من رصيد الأموال الاحتياطية املُقدَّ

 .2020مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  234.9

ىل املعلومات اخلاصة مبس توايت الاحتياطي والواردة يف أأحدث  :2املبدأأ  سيستند حساب الأموال الاحتياطية املتاحة اإ

طة من الأموال الاحتياطية البياانت املالية، وجيب أأن يرا عي حق املراعاة النفقات الفعلية والنفقات املُتعه د هبا والنفقات املُخط 

عادة تقيمي الاحتياطي )الناشئ عن  للفرتة )أأو الفرتات( املالية اليت سيُنفذ خاللها املرشوع املقرتح. وسوف يُس تثىن فائض اإ

عادة تقيمي الأرض اليت بيُن علهيا املبىن اجلدي د( وصناديق رؤوس الأموال العامةل )اليت ُأنشئت من خالل اشرتأاكت ادلول اإ

 الأعضاء( من حساب املبالغ املتاحة الزائدة عىل مس توى الاحتياطي املس هتدف.

عادة تقيمي  :2الامتثال للمبدأأ  حساب الأموال الاحتياطية املتاحة ل يشمل صناديق رؤوس الأموال العامةل وفائض اإ

 (.4و 3نظر اجلدولني الاحتياطي )ا

: ينبغي أأن تكون اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية املتاحة حمدودة وملرشوعات غري متكررة من أأجل 3املبدأأ 

ره مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات، لك فامي يعنيه ويف حدود املوارد  حتسينات رأأساملية وظروف اس تثنائية، وفقًا ملا تقر 

د مكرشوعات تتعلق املتاحة هل. وحُتدَّ  د املرشوعات الرأأساملية عادة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل الأجل، وقد حُتد 

جنازها لضامن اس مترار مرافق املنظمة وأأنظمهتا يف الوفاء ابلغرض  ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ويلزم اإ

ضافا جراء توس يعات أأو اإ  ت هممة.املنشود مهنا وذكل ابإ

املرشوعات املقرتحة يه استامثرات رأأساملية رئيس ية غري متكررة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات  :3الامتثال للمبدأأ 

 وتأأمني املعلومات. يُرىج الاطالع عىل أأوصاف املرشوعات ودوافعها يف املرفق الأول.

عداد اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية بطريقة  :4املبدأأ  ىل معلومات عن تاكليف اكمل ينبغي اإ شامةل وابلستناد اإ

رة اليت  رة )اليت قد تكون ذات طبيعة مالية ونوعية عىل حد سواء(، والنفقات املتكر  دورات حياة املرشوعات، والفوائد املقد 

طار املزيانية العادية يف الثنائيات الالحقة، والأثر الواق مة برصد موارد لها يف اإ ع عىل التدفقات النقدية س تكون املنظمة ُملزم

 ومس توايت س يوةل الأموال الاحتياطية.

واملرفق الأول حملًة عامًة شامةًل عن الاستامثرات الرأأساملية التمكيلية الرئيس ية  2يقدم اجلدول  :4الامتثال للمبدأأ 

رحةل من مراحهل ، مبا يف ذكل التلكفة الاكمةل غري املتكررة للك مرشوع أأو للك م2022و 2021املقرتحة يف عايم 

 أأو لكهيام. وترد التاكليف الس نوية املتكررة للك مرشوع يف املرفق الأول.
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ىل أأن مقرتح اخلطة الرأأساملية الرئيس ية التمكيلية س يكون هل أأي أأثر سليب  ضافًة اإىل ذكل، ل تشري التقديرات اإ واإ

 (.31اإىل  25ع عىل الفقرات من عىل التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل الأموال الاحتياطية )يرىج الاطال

جيوز أأن تتعلق اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية مبرشوعات ومبادرات خترج عن نطاق الفرتة املالية الثنائية  :5املبدأأ 

جنازها أأكرث من ثنائية واحدة.  الس نتني للمنظمة وتشمل، أأو تدوم، فرتة اإ

ذا وافقت مجعيات الويبو عىل :5الامتثال للمبدأأ   املرشوعات/ مراحل املرشوعات التمكيلية املقرتحة يف اخلطة اإ

وأأن يس متر يف الثنائية  2020الرأأساملية الرئيس ية، فميكن أأن يبدأأ تنفيذ املرشوعات يف الربع الرابع من عام 

2021/2022. 

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .33

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات  .34

يعنهيا، ابملوافقة عىل أأن تُموَّل من الويبو، لك فامي 

أأموال الويبو الاحتياطية ثالثة مرشوعات تمكيلية 

جاميل قدره  للخطة الرأأساملية الرئيس ية، مببلغ اإ

 مليون فرنك سويرسي. 1.792

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املقرتحات التمكيلية للخطة الرأأساملية الرئيس يةاملرفق الأول: 

 اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء املؤسيس 

 بيان اجلدوى

عداد املزيانية فامي ن نظام الويبو لإدارة الأداء املؤسيس يدمع ويُيرس ِّ تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ، مبا يف ذكل التخطيط واإ  اإ

دارة الأداء املؤسيس يف عام  خيص لك ثنائية ولك يف  2013س نة، والتنفيذ والرصد، وتقيمي الأداء، والتنبؤ. وقد نُف ِّذ نظام اإ

طار حمفظة مرشوعات برانمج التخطيط املؤسيس اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف عام   .20109اإ

ىل الإصدار احمليل رمق  دارة الأداء املؤسيس اإ من قاعدة بياانت أأورألك. كام أأن البنية  11.1.2.1يستند حاليًا تطبيق نظام اإ

دارة الأداء املؤسيس يس تضيفها ويديرها مركز الأمم املتحدة ادلويل للحوس بة.  التحتية لنظام اإ

دارة الأداء املؤسيس أأن الربانمج صار قدميًا. وجرى حتديد املشالكت  وقد كشف تقيمٌي لتطبيق الويبو احلايل اخلاص ابإ

 واخملاطر الآتية:

 واهجة املس تخدم قدمية )من حيث الشلك وأأسلوب العرض(، مما يؤثر يف جتربة املس تخدم والأداء؛ 

 د؛ ِّ دارة الأداء املؤسيس ونظام التشغيل احلاليان مدعومني من املُور   مل تعد برجميات اإ

  واقتصار التوافق عىل متصفحInternet Explorer  متصفحات )الإصدار القدمي(، وعدم التوافق مع العديد من

 الويب الأخرى؛

 والتاكمل مع أأنظمة التخطيط للموارد املؤسس ية الأخرى معقد وغري مؤمتت ابلاكمل دامئًا؛ 

 وحمدودية املرونة الالزمة لستيعاب متطلبات الأعامل اجلديدة بسبب ارتفاع مس توى التخصيصات؛ 

 ل اخملصص للبياانت، وحتميل/ اسرتداد والافتقار اإىل مزيات أأساس ية، مهنا عىل سبيل املثال ل احلرص: التحلي

البياانت من ملفات الإكسل أأو من مصادر أأخرى، وحمدودية وظائف اخلدمة اذلاتية، والوصول عرب الأهجزة 

 احملموةل.

صدار حسايب حديث. وتشري  دارة الأداء املؤسيس ابإ ومن أأجل ضامن اس مترارية ترصيف الأعامل، جيب الاس تعاضة عن نظام اإ

ل جذري من احللول احمللية اإىل حلول حسابية الاجتاهات ا دارة الأداء املؤسيس اإىل حدوث حتوُّ لراهنة يف جمال تكنولوجيا اإ

ىل التصدي للتحدايت الراهنة وأأن يفتح الأبواب أأمام مزيات متقدمة جديدة.  أأحدث وأأكفأأ، ومن املتوقع أأن يؤدي ذكل اإ

                                         
 WO/PBC/15/17الوثيقة  9
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 الأهداف

حل حسايب لإدارة الأداء املؤسيس يليب احتياجات أأعامل الويبو دلمع دورة أأداهئا يمتثل الهدف من املرشوع يف حتديد وتنفيذ 

الاكمةل والعمليات املرتبطة هبا. وس يقدم املرشوع تكنولوجيات جديدة لتحسني جتربة املس تخدمني ووظائف النظام والأداء، 

 ابلإضافة اإىل الاس تفادة من مزيات متقدمة.

دارة الأداء املؤسيس يف الويبو أأن يكون مواكبًا كام أأن مرشوع النظام السحايب  لإدارة الأداء املؤسيس س يضمن لنظام اإ

جراء معليات النرش الرسيع،  آمنة. واملزيات املتقدمة للنظام السحايب ستسمح ابإ للمس تقبل وأأن يعمل يف بيئة مدعومة وأ

 .وس توفر للمس تخدمني جتربة ثرية مع املزيد من النتاجئ ذات القمية املضافة

وسيشمل املرشوع تنفيذ حل حسايب لإدارة الأداء املؤسيس لتغطية احتياجات الأعامل احلالية مع تعزيز سهوةل اس تخدام 

واهجات املس تخدم احلالية وشلكها وأأسلوهبا، مع ضامن التوافق مع الإصدارات احلالية من متصفحات الويب، وحتسني أأداء 

 ط للموارد املؤسس ية الأخرى.التطبيق، وتبس يط التاكمل مع أأنظمة التخطي

 الفوائد املتوقعة 

 فامي ييل فوائد املرشوع املتوقعة:

 ،ن جتربة املس تخدم  حتسُّ

 ،ن أأداء التطبيق  وحتسُّ

 نة مع الأنظمة الأخرى اخلاصة ابلتخطيط للموارد املؤسس ية؛  ومعليات تاكمل سلسة وموثوقة وُمحس َّ

 ن املعلومات وتوافق املتصفحات؛ومواكبة املس تقبل من حيث الامتثال ملتطلبات أأم 

 .وتعزيز الرسعة واملرونة لتلبية احتياجات الأعامل اجلديدة 
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 املنجزات املُس هتدفة واملزيانية

ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة ملرشوع اجليل الثاين من النظام السحايب لإدارة الأداء املؤسيس، واملزيانية الالزمة 

 لإجنازها.

 املنجزات املُس هتدفة 

 املزيانية

)ابلفرناكت 
 السويرسية(

 تنفيذ حل حسايب لإدارة الأداء املؤسيس  
             

200,000  

 التاكمل مع التطبيقات الأخرى اخلاصة ابلتخطيط للموارد املؤسس ية وحتويل البياانت 
             

250,000  

 تدريب املس تخدمني
               

50,000  

 اشرتاك املنتج السحايب لإدارة الأداء املؤسيس يف الس نة الأوىل
             

175,000  

  675,000          اجملموع الفرعي

دارة املرشوع  اإ
             

150,000  

  825,000          اجملموع

 .2021ومن املتوقع أأن يكمتل املرشوع حبلول هناية عام 

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ر التاكليف املتكررة املقدرة مببلغ   .2022فرنك سويرسي يف الس نة ابتداًء من عام  325000تُقدَّ

 

 التاكليف التشغيلية املتكررة

 املزيانية

)ابلفرناكت 
 السويرسية(

 الاشرتاك الس نوي 
             

175,000  

 موارد ادلمع التقين
             

150,000  

  325,000          اجملموع
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كساب الويبو قدرة طويةل الأجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن التطبيقات القدمية   -اإ

 املرحةل الثانية

 بيان اجلدوى

عىل مواهجة الطوارئ، والأمن، والرسعة  يف دراسة خيارات لتحسني فعالية التاكليف، والقدرة 2017رشعت الأمانة يف عام 

يف توفري البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل دمع مجموعة متنوعة من خدمات الأعامل. وُأجري يف عام 

يم اخلدمات، وانهتت يف عام  2017 جراء مناقصة للتعاقد مع ُمقديم اخلدمات السحا 2018اس تقصاء شامل ملُقد ِّ بية معلية اإ

 من أأجل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واخلدمات ذات الصةل.

، اعمتدت الويبو س ياسة "احلوس بة السحابية أأوًل"، وأأنشأأت وحدة الإدارة السحابية لتنس يق أأنشطة 2018ويف مايو 

قِّب ذكل، ُأطلِّق مرشوع الرتحيل السحايب )امل ىل احلوس بة السحابية. وعم  رحةل الأوىل(.الانتقال اإ

تطبيقا  60تطبيق من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات والتصالت، مهنا حنو  100وحتتفظ الأمانة يف الوقت احلايل بأأكرث من 

م خدمات ملس تخدمني خارجيني مثل أأنظمة امللكية الفكرية العاملية )نظام معاهدة الرباءات، ونظام مدريد، ونظام  يُقد ِّ

ت متاحة عرب الإنرتنت، ومنصات لتبادل البياانت، ورشأاكت بني القطاعني العام واخلاص، وغريها من لهاي(، وقواعد بياان

ىل احلوس بة السحابية حبلول هناية عام  40التطبيقات. ومن املتوقع ترحيل  طار املرحةل الأوىل من  2020تطبيقًا اإ يف اإ

جراء معليات  دارة حسابية تسمح ابإ  فعاةل للتطبيقات املُرحَّةل، وتضمن زايدة املُرونة والأمان.املرشوع. وقد ُأنشئت منصة اإ

 :2020وقد أأحرز املرشوع التقدم الآيت، حىت يوليو 

  عت يف عام يم اخلدمات السحابية. وبدأأ العمل عىل هتيئة "منطقة هبوط" من أأجل البيئة  2018ُوق ِّ عقود مع ُمقد ِّ

نتاج يعمالن مبارشًة يف البيئة  ، اكن2018السحابة املؤسس ية للويبو. ويف هناية عام  أأول عبئني من أأعباء أأعامل الإ

 السحابية. 

  دارة 2019وخالل عام دخال حتسينات عىل التصال واإ ، اس متر العمل عىل حتسني البيئة السحابية، مبا يف ذكل اإ

ىل النظام السحايب أأو نرُشت  ضافية اإ لت تسعة تطبيقات اإ حديثًا فيه. وُأنشئ احلساابت والأمان وما اإىل ذكل. وُرح ِّ

ترياابيت من البياانت. وقد اتفقت فرق التطوير يف  50حل مركزي لإدارة التخزين، وجرى ترحيل أأكرث من 

(، وُأنشئ مسار مركزي للتاكمل DevSecOpsاملنظمة عىل هنج لإدماج املامرسات الأمنية يف التطوير والعمليات )

رش املؤمتت وترقية التطبيقات املس تضافة عىل الش بكة السحابية. ( يسمح ابلن CI/CDاملس متر والتسلمي املس متر )

م تدريب لأكرث من   موظفًا من موظفي تكنولوجيا املعلومات ادلاخليني. 60ونُظ ِّ

  2020تطبيقًا حىت يوليو  22، جرى ترحيل مزيد من التطبيقات، فبلغ العدد الإجاميل 2020وخالل عام .

، من أأجل التطبيقات احلامسة وذات الأولوية العالية، ومهنا 2021ستس متر يف عام واملرشوعات قيد التنفيذ حاليًا، و 

التطبيقات اليت تدمع أأنظمة امللكية الفكرية العاملية وقواعد البياانت العاملية. وسوف يواصل مركز الأمم املتحدة 

امعة يف مركزي بياانت يف ادلويل للحوس بة اس تضافة بعض التطبيقات الإدارية وخدمات تكنولوجيا املعلومات ادل

 جنيف يف املس تقبل القريب.
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  نشاء وتنفيذ أأمناط بنية أأمنية. وُأنشئت تكوينات قياس ية لسرتاتيجيات النسخ الاحتياطي واس مترارية وجرى اإ

عداد  ترصيف الأعامل. ونُف ِّذت منصة لإدارة التلكفة، وجيري حاليًا نرش اسرتاتيجيات ضبط التلكفة. وجيري اإ

قت اسرتاتيجية للتدريب املس متر.اسرتاتيج   ية للرصد املركزي والتحذير من الأخطاء والأحداث الأخرى. وُطب ِّ

 

 الهدف

ىل الش بكة السحابية دون انقطاع  ماكنية اس مترار ترحيل التطبيقات اإ يمتثل الهدف من املرحةل الثانية للمرشوع يف ضامن اإ

 .2021حىت هناية عام 

 الفوائد املتوقعة

 ة: من املتوقع حتقيق وفورات يف تاكليف دمع البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت وصيانهتا ضبط التلكف

دارهتا. وميكن أأيضًا ضبط التاكليف عن طريق التحديد املناسب حلجم املوارد اخملصصة يف الش بكة السحابية،  واإ

  حسب أأمناط الطلب؛وذكل عىل سبيل املثال عن طريق زايدة املوارد أأو خفضها تلقائياً 

  زايدة الرسعة واملرونة: توفري بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت تتسم بقدر أأكرب من الاس تجابة والرسعة

 للتطبيقات اجلديدة والاحتياجات غري املتكررة )موارد لذلاكء الاصطناعي مثاًل( والتغريات غري املتوقعة يف الطلب؛

  حصاب املصلحة اخلارجيني: سوف تتحسن مدد الاس تجابة من خالل توزيع اخلدمات يف حتسني تقدمي اخلدمات لأ

 مجيع أأحناء العامل عىل السحابة؛

  حتسني اس مترارية ترصيف الأعامل: سوف يساعد الاس تخدام الصحيح للبنية التحتية السحابية عىل تنفيذ معليات

التلكفة. وسوف تقل احامتلية التعرض لفقدان  النسخ الاحتياطي والاسرتجاع برسعة وعىل حنو فعال من حيث

اخلدمة بسبب انقطاع الكهرابء والإنرتنت وغري ذكل من الأعطال، وسوف تقل كذكل حالت الاعامتد عىل هجة 

 واحدة للحصول عىل اخلدمات.
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 املنجزات املُس هتدفة واملزيانية

 املرشوع واملزيانية الالزمة لإجنازها.ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة للمرحةل الثانية من 

 

 املنجزات املُس هتدفة 
 املزيانية

 )ابلفرناكت السويرسية(

دارة العقود السحابية  دارة التاكليف )الأعامل(اإ  واإ
            

52,800  

دارهتا )املنصة( نشاء املنصة املؤسس ية السحابية ووضع تعريف اسرتاتيجي لها واإ  اإ
           

132,100  

دارة اخملاطر، وتقيمي الامتثال )الأمن(  تصممي تدابري الأمن وضبطها، واإ
            

42,300  

دارة   العمليات )العمليات(تقدمي اخلدمات واإ
            

79,200  

 التصممي التجرييب، ووضع وتنفيذ خارطة طريق لرتحيل التطبيقات )التطبيقات(
           

253,600  

  560,000        اجملموع

 

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ن التاكليف املتكررة الس نوية لصيانة اخلدمات السحابية  وتشغيلها سوف حتل عىل املديني املتوسط والطويل حمل التلكفة اإ

املتكررة لالس تضافة ادلاخلية احلالية للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الويبو. وسوف تُدرج التاكليف يف 

 مقرتحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة كجزء من املزيانية العادية.
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دارة املس تخدمني تعزيز الأمن وتش دارة النفاذ اإىل الهوية -فري البياانت واإ  املرحةل الثانية: اإ

 بيان اجلدوى

دارة حقوق نفاذ  اتحة القدرة عىل اإ ىل اإ دارة املس تخدمني اإ هتدف املرحةل الأوىل من مرشوع تعزيز الأمن وتشفري البياانت واإ

دارة حقوق نفاذ املس تخدمني يف ش ىت أأنظمة   الويبو بطريقة مبسطة ومتسقة.املس تخدمني من أأجل اإ

قت الهيألك املرجعية عىل جمالني من جمالت 2016/2017وعىل مدار الثنائية  دارة الهوية والنفاذ، ُطب ِّ ، طبقًا خلريطة طريق اإ

لتحديد وتوحيد اس تحقاق  PeopleSoft Financeالأعامل، هام النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام 

لم تنفيذ حل ٍّ لإدارة الهوية والنفاذ بسبب اعامتد الويبو لسرتاتيجية "احلوس بة  نفاذ املس تخدمني ومناذج الفصل بني املهام. وُأج ِّ

دارة الهوية والنفاذ.  السحابية أأوًل" اليت تطلبت تعديل خريطة طريق اإ

لت الهيألك املرجعية لإدارة الهوية والنفاذ،2018/2019ويف الثنائية  قت عىل العديد من التطبيقات اليت جرى  ، عُد ِّ وُطب ِّ

ىل الش بكة السحابية يف الثنائية. ومت رشاء حل لإدارة الهوية والنفاذ مع مراعاة متطلبات املرشوعات الرئيس ية  ترحيلها اإ

لتوازي مع الأخرى مثل مرشوع املنصة احملمكة والآمنة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومرشوع منصة نظام لهاي. واب

عداد مناذج الأدوار والاس تحقاقات من أأجل ش ىت نظم الأعامل.  ذكل، اس متر اإ

ىل الأصول املعلوماتية اليت تقدم مبادئ توجهيية بشأأن النفاذ اإىل  2020وابلتوازي مع ذكل، صدرت يف عام  س ياسة النفاذ اإ

ىل املعرفة" و"احل د الأدىن من الامتيازات". واستنادًا اإىل هذه الس ياسة، أأصول الويبو املعلوماتية بناًء عىل مبدأأي "احلاجة اإ

 جيري حاليًا تنفيذ حل لإدارة الهوية والنفاذ من أأجل تطبيقات التخطيط للموارد البرشية املؤسس ية.

ل وبناًء عىل الأساس اذلي وضعته املرحةل الأوىل، س تعمل املرحةل الثانية من املرشوع عىل التوسع تدرجييًا يف اس تخدام احل

دارة حقوق النفاذ، وحيد من  دارة الهوية والنفاذ ليشمل أأنظمة أأعامل الويبو وتطبيقاهتا الأخرى، مما يقلل من تعقُّد اإ اخلاص ابإ

نتاجية، ويضمن نفاذ املس تخدمني  ن الإ َّ النفاذ غري املرصح به، وحُيس ِّ التعرض للمخاطر النامجة عن منح حقوق زائدة ومن َثم

ىل املعرفة". ومن املتوقع أأن تكمتل املرحةل الثانية يف هناية عام بناًء عىل مبدأأ "احلاج  .2022ة اإ
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 الأهداف

 تمتثل أأهداف املرحةل الثانية من املرشوع يف ما ييل:

  توس يع نطاق رؤية حقوق نفاذ املس تخدمني عرب معظم بيئة الويبو وضامن الإدارة املتسقة واملوحدة لأدوار

 املس تخدمني واس تحقاقاهتم طوال دورة املس تخدم بدايًة من الالتحاق ابملنظمة حىت انهتاء اخلدمة؛ 

 دارة حقوق النفاذ وفص ل املهام من خالل القدرة عىل ومتكني وحدات الأعامل من اختاذ قرارات معقدة بشأأن اإ

 اخلدمة اذلاتية والاس تخدام بسهوةل.

 الفوائد املتوقعة

ىل الهوية، ل س امي ما ييل: دارة النفاذ اإ  املرحةل الثانية س ُتمك ِّن الويبو من حتقيق الفوائد الواسعة النطاق للقدرة املؤسس ية عىل اإ

  َّح به أأو الكشف عن أأصول الويبو املعلوماتية مبا يامتىش حتسني الأمن عن طريق احلد من خماطر النفاذ غري املرُص

ىل الأصول املعلوماتية؛  مع س ياسة الويبو بشأأن النفاذ اإ

  دارة ماكنية الرؤية والتحليل اذليك والقدرة عىل اخلدمة اذلاتية لفهم واإ وحتسني جتربة املس تخدم من خالل توفري اإ

 ا؛حقوق النفاذ املعقدة عرب أأنظمة الويبو وتطبيقاهت

 .نفاذ الفصل بني املهام بطريقة مؤمتتة  وزايدة ضامن وجود عنارص حتمك داخلية من خالل تطبيق واإ

 املنجزات املُس هتدفة واملزيانية

ىل الهوية، واملزيانية الالزمة لإجنازها. دارة النفاذ اإ  ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة للمرحةل الثانية من اإ
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 املنجزات املُس هتدفة

 املزيانية

)ابلفرناكت 
 السويرسية(

 Sailpoint Identity IQمس تخدم ملنصة  2500دمع وصيانة تراخيص 

 ومدير النفاذ اإىل امللفات 

            

80,000  

دارة النفاذ اإىل الهوية  تصممي حل اإ
            

30,500  

دارة النفاذ اإىل الهوية مع أأنظمة وتطبيقات الأعامل املس هتدفة الأخرى  دمج حل اإ
           

161,000  

عداد التقارير   هتيئة ونرش قدرات الفصل بني املهام، والتدقيق، واإ
            

27,000  

دارة التغيريات املؤسس ية  التدريب واإ
              

8,500  

  307,000        اجملموع الفرعي

دارة املرشوع   اإ
           

100,000  

  407,000        اجملموع

 

 املتكررة املقدرةالتاكليف التشغيلية 

ىل الهوية دلى مركز الأمم املتحدة ادلويل للحوس بة وصيانته التقنية  دارة النفاذ اإ ن التاكليف املتكررة لس تضافة تطبيق اإ اإ

طار املرحةل الأوىل، وس تكون  ودمعه، وصيانة الرتاخيص، ووجود مورد لإدارة الهوية والنفاذ، اكنت متوقعًة ابلفعل يف اإ

ر التاكليف املتكررة املقدرة بعد الانهتاء من املرحلتني الأوىل والثانية 2022/2023ية العادية للثنائية مدرجة يف املزيان  . وتُقدَّ

 فرنك سويرسي يف الس نة. 400000مببلغ 


