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ية: األصل  نسـابلفر
تارخي  2011 ليويو 26: لا

 
 

   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  سلسلة االجتماعات التاسعة واألربعون
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

 تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع حتسني معايري السالمة

  واألمن يف مباني الويبو احلالية
  األمانةدمن إعدا

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 يةحت بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  سني معايري ا رشوع  تقدم احملرز يف  لتقرير عن ا ي ل حت مل  م
ية ) WO/PBC/18/6 ثالويقة( ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو نويه مطروحة عىل  ن ي نة(ملعجل رشة ) للجا نة  ثا عيف دورهتا ا م ل
 ).2011سبمترب  16 إىل 12من (

شأن تكل الويقة يف وت .2 نة  ية ا ثرد تو ب للج رشة "ص نة  ثا نعقدة يف دورهتا ا ية ا نة الربانمج واملزيا يات  عملخص تو م ل مل ن جل ص
مترب 16 إىل 12يف الفرتة من   ).A/49/16 ثالويقة" (2011سب 

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو، مدعوة، لك فامي  يوالاحتادات اليت تديرها الو

ية يعنيه، إىل املو نة الربانمج واملزيا ية  نافقة تو جل ص
، كام جاءت يف WO/PBC/18/6ثالويقة بشأن 
 .A/49/16ثالويقة 

 ]WO/PBC/18/6ثالويقة تيل ذكل [
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ية: األصل  نسـابلفر
تارخي  2011 نيويو 21: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة الثامنة عشرة
 2011مترب سب 16 إىل 12جنيف، من 

 
 

 تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع حتسني معايري السالمة

  واألمن يف مباني الويبو احلالية
  األمانةمن إعداد

 مقدمة

ية  .1 نة الربانمج واملزيا نالغرض من هذه الويقة تزويد  جل نة("ث سني معايري ") للجا رشوع  تقدم احملرز يف  حتتقرير عن ا ل مب
باين الو سالمة واألمن يف  يا يةمل ناء دورهتا . لبو احلا نة أ تقرير األخري املرفوع إىل ا نذ ا ية  ثوتغطي الويقة الفرتة ا للج ل نقض مث مل

سة مترب ماخلا نعقدة يف  رشة ا سب  مل  ).WO/PBC/15/21 (2010ع

يات نظام  .2 يذ تو بو يامتىش مع  ها الو باين اليت  سالمة واألمن يف ا سني معايري ا رشوع  تذكري بأن  صوجيدر ا ي مل ل حت نفل تمتلك م
تحدة املوحد إلدارة األمن يا يف املقار . ملاألمم ا ييل ادل تحديث معايري األمن ا تعلق  رشوع  نوا شغ ب لتي  ).UN H-MOSS(مل

يط األمين هوم ا حملتعديالت يف   مف

بت  .3 يط األمين وطا يد ا ية مل توافق عىل امللف األصيل لطلب رخصة  سلطات ا لنذكر يف هذا الصدد بأن ا حمل حملل تشيل ّ
رشوع ملتعديل ا  . األصيلب

يط األمين .4 نة  ثا عن حلول  ية  سلطات ا للمحوما أن بلغ األمانة ذكل اخلرب حىت ابرشت حماداثت مع ا حب حملل  .ممكل

يف  .5 رشوع جديد 2010صويف  ياغة  يط األمين و رشوط  م، محلت تكل احملاداثت األمانة عىل تعديل دفرت ا صل للمح
بات املرور يف شارع  بان  تطليأخذ يف ا مسـ يت"حل نظمة عىل اخلارج مع ما يكفي من امحلاية إزاء اخملاطر وا" مبكولو ملتاح ا نف

متةل ية وا حملاحلا  .ل
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ية .6 تا هوم األمن بعد تعديهل املقومات ا يغة املعدةل  لوهذه ا ل ملفلص  :ل

تحركة، "1" تة وا ثا يةل من احلواجز ا نظمة مع  باين ا يع  يط  يارات يف  ملحامية اكمةل من ا ب ل مل مج حم شكسـ تم  ل

شاة يف شارع واحلفاظ عىل ممر "2" يت"مل ا  ،"مبكولو

بو، "3" شاة حديقة الو يواحلفاظ عىل إماكية دخول ا مل  ن

بىن  "4" شاة بني  مواحلفاظ عىل ممر ا ثاين،PCTمل بىن ا ل وا  مل

شاة  "5" يف  للمور يت"شارع عىل طول ) حباجز(ص  ،"مبكولو

شاة  "6" يف ا بري يف علو ر يض  ملو ص ك  . مس220 مس إىل 250من )  مس30-(ختف

يط األمينطلب رخ ناء  للمحصة   ب

ية يف ةّقدمت األمان .7 ناء إضا ف طلب رخصة  تب 2011نيويو 9ب تابعة  يا املعلومات ا نولو ناء و ملك إىل إدارة ا ج لتك لب
يف ناء يف  يص ا نترا جب ل  .خ

يف بدل ا يق مع ا ملضا ل  لتنسـ

نظامت  .8 سة العقارية  يط األمين، وقعت املؤ يد ا رشوع  سقة  للمضامان إلدارة فعاةل و س حمل تشين مل يابة (FIPOI)لادلوية م ن 
بو عىل مذكرة تفامه يف  يف وأمانة الو بدل ا يعن ا ملض تعاون مع 2011ن يويو 21ل سة العقارية عىل األعامل اب رشف املؤ ل  س لت

بو  .يالو

ية .9 بو احلا باين الو يف ميول تدابري حامية  بدل ا تحرض يف هذا املقام أن ا لو ي ملض ل مسـ ّ يط األمين . ن بو متويل ا حملوتكفل الو ي ت
سة العقارية إلجناز . بىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة ابلاكملللم بو واملؤ يق بني الو بادئ ا تفامه  سذلا، تغطي مذكرة ا ي سـ لتنل م

بةل ية واجلديدة وا بو احلا باين الو يط األمين الاكمل  ملقا ل ي مل  .حمل

رشوع ملتقدم ا ّ 

سحب .10 سالمة واألمن  سني معايري ا رشوع  ننذكر يف هذا الصدد بأن  ل تحت م ية يهّ  :ئيسـ عىل ثالثة مراحل ر

ية  )أ (  بىن ا ـي خمصصة مجلع املعلومات الرضورية عن األنظمة وا رشوع،  سابقة  تأما املرحةل األوىل ا ل لتحل فه للم
سالمة وتصوير  شأن األمن ا يدا لرمس خطط  تحلل تكل املعلومات  ية، و باين احلا ية يف ا لواخلطوط ا ب ه سـ ل متمل بكشـ ل

رش ملهوم لألمن وفقا إلطار ا تحدةمف  .ملوع ومعايري األمم ا

رشاكت، وإصدار دعوات العطاءات ورشاء  )ب( يذ  ية إعداد املواصفات، مبا فهيا دفاتر ا ثا للوختص املرحةل ا لتنف ن ل
 .املعدات واألنظمة

بو وتدريب املوظفني )ج( هزيات للو سلمي ا يذ العمل حىت  ثة  ثا يوتعلق املرحةل ا ت ل ل تجت لنف  .بت
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يةثويف اترخي حترير هذه الويقة،  .11 تا ية قد بلغت املراحل ا رشوع الر لاكنت مقومات ا ل ئيسـ  :مل

رشوع توقعات الوضع احلايل ملمقومات ا  لا

يط األمين ية جارية حملتدابري ا ثا ناملرحةل ا ثة  ل ثا لاملرحةل ا بارا من ل عتا
 2011نومفرب 

يةاملرحةل  تدابري ادلاخل األمين ثا نا باراااملرحةل   جاريةل ثة ا تثا ل  من عل
 2011نومفرب 

تأخذ يف  .12 يد قاعة املؤمترات اجلديدة،  بط مراحل  رشوع، وال سـامي  لوال بد من تعديل اجلدول الزمين  تشيض للم
بان اترخي احلصول عىل  يط األمينرخصةحلسـا يد ا حمل   .لتشي

 2011 حىت هناية مايو 2010ناألهداف احملققة من يويو 

بحت  .13 ية املشـبكة صكام اكن مقررا، أ سالمة) LAN(تعلوما ليقات األمن وا ناء اجلديد لتطب املرحةل (لب معممة يف ا
سلمي يف ). األوىل بة يف .  وحظي برضا األمانة ابلاكمل2011مايو  13لتومت ا شاء مركز للمرا هزيات بإ تمكل تكل ا قو نتج لسـ ست

ية خلبىن بودهناوزن األول وتعممي تدابري األمن ادلا بقى يف ا. م يعمم ما  ملو ت ية الحقاسـ  .لباين احلا

نذ مايو  ها  ماألهداف اجلاري   2011حتقيق

يط األمين، ما .14 ية  حملنظرا إىل تعديل ا تدابري ادلا ندات ا خلزالت  ل ية(مست ثا ناملرحةل ا بد من  ويف الواقع ال. قيد اإلعداد) ل
يط األمين مبعامله اجلديدة تدابري وفقا  للمحتعديل تكل ا  .ل

سابقة  .15 ملوقد انهتت املراحل ا بةل تداء من خريف . قرشوع مركز املرا يذ ا تقل األمانة إىل مرحةل ا بو نف لتن  2011سـت
يط األمين يف ريع  تعلقة اب هزيات اجلديدة ا تلقي ا بيكون املركز جاهزا  حمل مل ل  .2012لتجل

ناء يف  .16 يص  يف طلب تر بدل ا بوقدمت األمانة إىل سلطات ا ملض خل بة2011ن يويو 14ّ يد مركز املرا ق   .لتشي

تخدام ا متدةسـا ية ا ملعملزيا  ن

يط األمين مبا قدره  .17 يد ا ميول أشغال  يف  بدل ا حملتحرض يف هذا املقام أن ا ملض ل تشيسـ ّ سـ يون فرنك 5 000 000ن مل 
متويل  نظمة من ذكل ا تكون حصة ا لسورسي،  مل ف يون فرنك سورسي 7 600 000ي ي  انظر (مل

تني  ).WO/PBC/14/11 وWO/PBC/13/6(a) ثيقالو
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 الغرض
يات اليت  متدهتاناملزيا  عا

 ادلول األعضاء 
سمرب   2008ييف د

بلغ املقدر  ملا

 2011نيف يويو 

ية باين احلا لا  مل

ية تدابري اخلار جا  411 950 7 960 856 4 ل

ية تدابري ادلا خلا  000 590 4 040 743 4 ل

 411 540 12 000 600 9جملموعا

 

بو  411 540 7 000 600 7 يمتويل الو

 

يف  بدل ا ملضمتويل ا  ل

 2008 2011 

يف بدل ا ملضحصة ا  000 000 5 000 000 2 ل

 

يد  589 59 0 صالر

رشاء .18 ناقصات وا نظم وفقا إلجراءات ا ناقصات اليت  ية يه رهن اب تلكفة الهنا تذكري بأن ا لوجيدر ا مل مل ئ ل  .ستل

رشوع مع مراعاة عوامل شـىت، وال .19 يات ا يع تو يذ  ملومن املقرر  ص مج تطور ا تنف ية وا بات ا لتكسـامي ا لتق ن لتطل نولويج مل
رشوعات ووضع اإلنفاق تلف ا يق بني  تقدم يف ا ملوا خم سـ ية مث . لتنل رشوع األسا يذ مقومات ا توىل إذن األولوية  سـو ملسـ لتنف

يذهام بةل و نوات ا سالمة وتطورهام يف ا بات األمن وا تحدد وفقا  نفاملقومات األخرى اليت  تملق سـ ل تطل لسـ  .مل
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بو .20 نا  تخد نا قد ا ميف اترخي حترير هذه الويقة،  م سـ ك متدةي فرنك سورسي من 1 156 000لغ ث ية ا ملعاملزيا ً، موزعا عىل ن ّ
تايل نحو ا لا  :ل

 األعامل واألتعاب وغريها
بالغ ابلفرناكت  ملا

سورسية يا  ل

يط األمين  بىن (حملا يارات حتت األرض يف ا نحدر املؤدي إىل موقف ا ملتدابري حامية ا سـ لمل
 765 340 )ئالرييس

ياه وخرباء للمهندسني املعامريني (األتعاب  هرابء والهتوية ومصارف ا نديس ا ملواملديني و هم لكن
سة العقارية  )ساألمن واملؤ

ثانوية  يف ا تاك لوا ل يص ورسوم ونرثايت(ل  )ختر
990 301 

ية واملعدات هراب هزيات ا ئا لك  133 222 لتج

بلغ املرصوف من أموال الوبو حىت يإجاميل ا  199 553 31/5/20111 مل

متدهت ية اليت ا عاملزيا سمرب ن  2008يا ادلول األعضاء يف د
 A/46/10 Rev.(7 600 000ثالويقة (

بايق يد ا لالر  801 046 6ص

بلغ و .21 نا  تخد نا قد ا ميف اترخي حترير هذه الويقة،  م سـ ك بالغ اخملصصة من ي سورساي فرناك844 662ث ً، موزعا عىل ملا ّ
تايل نحو ا لا  :ل

 األعامل واألتعاب وغريها
بالغ ابلفرناكت  ملا

سو يا  رسيةل

يط األمين  يارات حتت األرض يف (حملا نحدر املؤدي إىل موقف ا سـتدابري حامية ا لمل
بىن الرييس ئا  )مل

205 154 

ياه (األتعاب  هرابء والهتوية ومصارف ا نديس ا ملندسني املعامريني واملديني و هم ن لكه للم
سة العقارية  )سوخرباء األمن واملؤ

ثانوية  يف ا تاك لوا ل يص ورسوم ونرثايت(ل  )ختر

504 631 

ية واملعدات هراب هزيات ا ئا لك  877 134 لتج

بو حىت  بلغ املرصوف من أموال الو يإجاميل ا  662 31/5/2011844مل

بلغ  بو حىت اخملصصملإجاميل ا  199 553 31/5/20111ي من أموال الو

بايق يد ا لالر  537 708ص

 اجلدول الزمين

ليرد يف مرفق هذه الويقة اجلدول الزمين املؤقت  .22 يل اإلعالمث سبرشوع عىل   لم

ية مدعوة إىل  .23 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
تقرير  .لاإلحاطة علام هبذا ا

]ييل ذكل املرفق[
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