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 1024 أأغسطس 4التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2جنيف، من   1024 سبمترب 5اإ

 
 

 مشروع حتسني معايري السالمة واألمن يف مباني الويبو احلالية عنتقرير مرحلي 

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة

ىل تريم .2 "مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن  عنموافاة جلنة الربانمج واملزيانية بأأحدث املعلومات  هذه الوثيقة اإ
 1022 يف مباين الويبو احلالية" منذ عرض التقرير السابق عىل اللجنة يف دورهتا احلادية والعرشين اليت ُعقدت يف سبمترب

(WO/PBC/21/9.) 

 ملرشوعحملة عن التقدم احملرز يف ا

 ويبو من ثالث مراحل تنفيذ رئيس ية:تأألف مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف مقر ال .1

دارة اخملاطر" ومجع التدابري الفعاةل للتخفيف من وطأأة اخملاطر،  – املرحةل الأوىل (أأ  ) لكريزي عىل ابتطبيق "مبادئ اإ
 اليت تسهم يف وضع مفهومدلاخلية واخلارجية والرشااكت ا ،التحتية البىن وافقوت   ،الالزمة التقنيةخمتلف النظم 

طار املرشوع واملعايري من التشغييل شامل للسالمة والأمن وفقًا لإ ، وتقيمي (H-MOSSيف املقار ) ادلنيا للأ
 (ايمتلت؛ )تكل العنارص

عداد املواصفات التقنية، مبا يف ذكل دفاتر التنفيذ لرشاكت البناء ومقديم  – املرحةل الثانية (ب ) اخلدمات، تشمل اإ
 ؛التصال/التواصل ادلامعة نظمو  الفنية ورشاء املعدات فامي خيص اخلدمات صدار دعوات لتقدمي العطاءاتاإ و 
 (1024 يف مايو ايمتلت)

بنشاط، واس تكامهل يف هناية املطاف وتسلميه  ومراقبتهللمرشوع،  الفعيلتتعلق ابلتنفيذ  – املرحةل الثالثة (ج )
 (جاري التنفيذ)للويبو. 
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 وعُدلت طبقًا للجدول التايل: همراقبتتنفيذ املرشوع ومراحل ل  التقنيةتدابري ال اس تكامل هذا التقرير، قُي ِّمت  وبعد .2

 املتوقع الانهتاءاترخي  الوضع احلايل مقومات املرشوع

 املرحةل الثالثة تدابري احمليط الأمين حول الويبو

 %55نُفذت بنس بة 

 1024أأيتوبر 

 املرحةل الثالثة يف الويبوتدابري الأمن ادلاخيل 

 %00نُفذت بنس بة 

 1024سبمترب 

بتقدم  (H-MOSSلمعايري ادلنيا للأمن التشغييل يف املقار )تأأثر التنفيذ التدرجيي املزمع لتدابري احمليط الأمين وفقًا لو  .4
ذ اجلديدة. بناء قاعة املؤمترات  ىل املوقع لأغراض البناء اإ ن يكتيس النفاذ اإ ىل اقكراب اترخي الانهتاء. واإ أأمهية قصوى نظرًا اإ

ذ تعمتد عىل وجود  يهحتسينات السالمة/الأمن   رئيس ية خمتلفة خاصة ابلبنية التحتية. مقوماتعادة أ خر العنارص املس تمكةل اإ

ذ تدابري احمليط الأمين، وضع يف مس متر التقدم و  .5 البنية التحتية للمحيط املانع دلخول الس يارات املواجه ملباين  تايمتلاإ
نشاء  فضاًل عنأأرابد بوكش وبودهناوزن الأول وبودهناوزن الثاين،  ابملئة(.  00)بنس بة  1022عام معظم مبىن الرباءات يف اإ

قامة البنية التحتية . وس تك 1024منذ بداية أأغسطس  ابرش معهلبىن أأرابد بوكش( ووافُتتح مريز النفاذ )املواجه مل  متل اإ
 .1024للمحيط الأمين اخلاص بقاعة املؤمترات اجلديدة يف خريف عام 

 الأهداف احملققة أأثناء الفكرة املشموةل ابلتقرير

خمصصة ( LAN) ش بكة حملية 1021 عام ُأنشئت يف هنايةالتقرير السابق للجنة الربانمج واملزيانية،  وفقًا ملا ورد يف .6
يف مبريز املراقبة  التقنية. وأأاتحت هذه الش بكة الإلككرونية البالغة الأمهية توصيل عدد من النظم املراقبة منفصةل يف مريزو 

(، والتحمك يف النفاذ، CCTV) ذات دوائر مغلقة يةشاشات تلفزيون ) 1024وأأوائل عام  1022أأواخر عام  الفكرة بني
أأمهية أأساس ية يف ضامن معل/توافر نظم السالمة/الأمن البالغة منع التسلل(. وتكتيس هذه الش بكة احمللية اخملصصة  ونظم

دماج ابيق نظم التصالت  الأمهية واليت س تعمل بصورة مس تقةل عن ابيق الش باكت الإلككرونية الأخرى يف الويبو. ويُزمع اإ
 .1024والكشف يف هذه الش بكة احمللية اخملصصة حبلول سبمترب  راقبةوامل

نوايمتل بناء مريز النفاذ اجلديد وُسمل رمسيًا للويبو.  .7 س تتيح النفاذ  أأحدث التكنولوجيات املس تخدمة يف مريز واإ
ىل مجيع مرافق الويبو. وايمتل  قسم الويبو لتنس يق شؤون السالمة والأمنل  حتقيق الإدارة الاستباقية لنفاذ املشاة واملركبات اإ

(. وجيري جتهزي 1024تعاقدين عىل اس تخدام هذه النظم التكنولوجية املتقدمة )يوليو تدريب موظفي الويبو وحراس الأمن امل 
 .والاس تجابة لها شؤون السالمة والأمن راقبةواختبار العديد من النظم التقنية مل

 اس تخدام املزيانية املعمتدة

الية هو مرشوع مشكرك بني الويبو بأأن متويل مرشوع حتسني معايري السالمة والأمن يف مباين الويبو احل جيدر التذيري .5
ماليني فرنك سويرسي ُخصصت خملتلف التدابري الأمنية  5والبدل املس تضيف. وتبلغ حصة البدل املس تضيف من املرشوع 

مليون فرنك سويرسي لتدابري السالمة والأمن ادلاخلية  7,6 اخلارجية، بيامن ُخصصت مزيانية الويبو املعمتدة والبالغة
 (..A/46/10 Rev )الوثيقة

وأأوشك املرشوع عىل الانهتاء وستُس تمكل املقومات الرئيس ية املدرجة يف نطاق املرشوع وفقًا حلدود املزيانية املعمتدة  .0
ن هذا املرشوع املعقد قد سلط الضوء عىل عدد من ادلروس املس تفادة املتعلقة  اليت أأذنت هبا ادلول الأعضاء يف الويبو. واإ
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ج يف بتطبيق تكنولوجيات حمدد ضافية تتعلق بتوفري دمع تقين خمصص ومل تدر  ة للسالمة والأمن وما يتصل هبا من متطلبات اإ
 النطاق الأصيل للمرشوع. وسكرد تفاصيل ذكل يف التقرير اخلتايم لنهتاء املرشوع.

لمتويل فرنك سويرسي  7 600 000قدرها  مزيانية ،1005يف عام  ،اعمتدت وجيدر التذيري بأأن ادلول الأعضاء قد .20

 .WO/PBC/13/6(a)هذا املرشوع، وذكل وفقًا لتقديرات التلكفة الواردة يف املرفق الأول من الوثيقة 

جراء بعض التغيريات يف املفهوم الأصيل )انظر الوثيقة  .22 (. واكنت تكل WO/PBC/18/6ويُذيَّر يذكل بأأنه تعني اإ
يالء الأولوية التغيريات رضورية فامي يتعلق بنطاق متطلبات نظام البناء والأ  من اخلاصة مبريز النفاذ اجلديد. وتطلب ذكل اإ

رجاء البعض ال خر لتحقيق الأهداف املطلوبة.  لبعض الأنشطة واإ

فرناكت سويرسية أأو أأدرجت يف  21 400 105، أأنفقت اعامتدات املرشوع البالغ مجموعها 1024يونيو  20ويف  .21
 :صناديق خمصصة، عىل النحو املبني يف اجلدول التايل

 

 املبالغ ابلفرناكت السويرسية

 7 600 000 1005املزيانية اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف ديسمرب 

 5 000 000 حصة البدل املس تضيف

جاميل املزيانية املتاحة  21 600 000 اإ

 

 املبالغ ابلفرناكت السويرسية وضع الالزتامات

 7 522 105 املبالغ اليت خصصهتا الويبو

 4 567 000 اليت خصصها البدل املس تضيف املبالغ

 21 400 105 مجموع املبالغ اخملصصة

 

 املبالغ ابلفرناكت السويرسية رصيد الالزتامات

 66 701 رصيد الويبو املتاح

 222 000 رصيد البدل املس تضيف املتاح

 200 701 مجموع الرصيد املتاح

 وفامي ييل فقرة قرار مقكرحة. .22

الربانمج واملزيانية علاًم أأحاطت جلنة  .24
رحيل عن مرشوع حتسني معايري املتقرير ابل 

 السالمة والأمن يف مباين الويبو احلالية
 (.WO/PBC/22/13 ة)الوثيق

 ]هناية الوثيقة[


