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WO/PBC/28/13 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  22 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون الثامنة الدورة
 2018سبمترب  14اإىل  10جنيف، من 

 الرئيسية الرأمسالية خلطةيف االواردة  التكميلية شرواا امل
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 معلومات أأساس ية

ىل  2من يف الفرتة ، يف سلسةل اجامتعاهتا السابعة وامخلسني، امجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، لك فامي يعنهيقامت  .1 اإ

2017أأكتوبر  11
1

 :، مبا ييل

ةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون مو  وافقت عىل أأن تُمّول، من الأموال الاحتياطية لالحتادات الُ " "1"

فامي خيص  2027-2018بشأأن الرباءات واحتاد مدريد، الرشوعات العروضة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 

جاميل قدره A/57/9، كام هو وارد يف الوثيقة 2018/19الثنائية   مليون فرنك سويرسي. 25.5، مببلغ اإ

لأغراض مرشوعات اس تخداما اكمال غري مس تخدم  2014/15مدريد للثنائية  "واإذ تالحظ أأن فائض احتاد "2"

مليون فرنك  1.1، قّررت ختصيص الرصيد التبقي البالغ 2018/19اخلطة الرأأساملية الرئيس ية فامي خيص الثنائية 

وتعود بفائدة  27-2018اليت تندرج مضن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة  الشامةلسويرسي للمرشوعات القبةل 

 عىل لك الاحتادات. واكن من الفهوم أأن هذا القرار اخُتذ مّرة واحدة لغرض حمّدد.
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لهيا يف الفقرة  "3"  ."2"وأأحاطت علام بأأن هذه القرارات ل ختّل ابلناقشات الشار اإ

اخلطة  العروضة يف اتعولرش ا ةالاحتياطيمن الأموال ل موّ تُ  أأن عىل 2017وافقت ادلول الأعضاء يف عام و  .2

اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة من الفهوم أأن و . 2018/19فامي خيص الثنائية  2027-2018الرأأساملية الرئيس ية للفرتة 

أأثناء قياهما بتنفيذ برانمج يف  للمنظمةتلوح  اليت ديدةاجلفرص الاغتنام ، وذلكل سوف يلزم قابةل للتعديلوثيقة  2018-2027

ىل فئتني. تنبع الفئة الأوىل من  ا، فرص2018عام  خاللحددت الأمانة، وقد معينة.  ثنائيةمعلها يف أأي  مشهد ميكن تصنيفها اإ

برسعة وأأن تتكيف مرنة النظمة من أأن تظل اليت تُمكِّّن  يةتكنولوجيا السحاب ال  ، ل س اميالتطور برسعة ا العلوماتتكنولوجي

أأن يظل مالمئا الويبو من أأجل ضامن  مجمّعانية من فرص سوق العقارات لتعزيز تنبع الفئة الثو مع البيئة اخلارجية التغرية. 

 ومفيدة مجليع احتادات النظمة. شامةليف لكتا الفئتني  اتعوس تكون الرش و دمع اس مترارية العمل. أأن يو للغرض 

 "2"من مرشوعات التكنولوجيا السحابية ذات الأولوية العالية؛ اثنني بشأأن  ااقرتاح" 1"تتضمن هذه الوثيقة: و  .3

قيام الأمانة يتطلب وهو ما س ، هذه الرشوعات واحتياجات التعلقة ابلبىن التحتية للمباين الس تقبلية اتعوس ياق الرش و 

وعات اخلطة الرأأساملية مرش  حتديثا بشأأن حاةل. كام تقدم هذه الوثيقة 2019يف عام  واقعيةزيد من العمل لتقد م مقرتحات مب

ىل ال، ةالاحتياطي الأموال اخلاصة الموةل منمن الرشوعات وغريها  اليت متت الوافقة علهيا الرئيس ية علومات ابلإضافة اإ

 .عند اختاذ القرار ادلول الأعضاءعىل يسري ت ل ل  ةحتياطيموال الاالتعلقة ابلأ راَجعة الالية ذات الصةل وفقا للس ياسة الُ 

 2013اليت وافقت علهيا مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةاةل مرشوعات ح

ةل من اتعوالرش غريها من و  2017و  الأموال الاحتياطية اخلاصة الُمو 

م يف تقارير أأداءترد  .4 ىل  الويبو اليت تُقد  لك عن حاةل تنفيذ تقارير دورية  جلنة الربانمج والزيانيةلك س نة ولك س نتني اإ

 2013مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف خلطة الرأأساملية الرئيس ية اليت وافقت علهيا امرشوعات مرشوع من 

(A/51/16و )2017 (A/57/9 ُ اللحق احلادي ويتضمن . ةالاحتياطيالأموال ةل من مو  ( وغريها من الرشوعات اخلاصة ال

 .2017يف لك مرشوع يف هناية عام احملرز التقدم  2016/172لثنائية يف ابو تقرير أأداء الوي عرش ل 

للك  2018والرصيد التوقع يف هناية عام  2017حاةل اس تخدام الزيانية يف هناية عام بشأأن  حتديثا 1يقدم اجلدول و  .5

ل مرشوع   .ةالاحتياطي الأموال منُممو 
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اس تكامل  وعقبمليون فرنك سويرسي.  11.8اخلاصة  اتعو، بلغ رصيد احتياطي الرش 2017يف هناية عام و .6

غالق أأربعة  تغيري نوافذ مبين أأرابد ، و نظام التربيد مبياه حبرية جنيفمرشوعات )من مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية واإ

ىل حاجة توجد (، لن السالمة وامحلاية من احلريقو  ،استامثر رأأس الال يف تكنولوجيا العلومات والتصالت، و بوكش ما اإ

ىل الفوائض الرتامكة.  هذا البلغ عاديُ سوف ذلكل ، واخلاصة اتعواحتياطي الرش مليون فرنك سويرسي يف  0.9مجموعه  اإ

ىل  2018ديسمرب  31احتياطي الرشوعات اخلاصة يف  يصلمن التوقع أأن و   مليون فرنك سويرسي. 27.8اإ

 لية الرئيس يةالرشوعات التمكيلية يف اخلطة الرأأسامدوافع 

الرئيس ية النظمة الرأأساملية جزءا من خطة  يف اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالواردة الرشوعات التمكيلية س تكون  .7

مت ، 2027-2018الطويةل الأجل للفرتة  ىل ادلول الأعضاء يف الوثيقة اليت قُّدِّ اليت تشمل و ، WO/PBC/27/9اإ

س نوات يف جمالت الباين والسالمة والأمن ومبادرات تكنولوجيا العلومات  10 عىل مدارالاستامثرات الرأأساملية الطلوبة 

التمكيليان . والرشوعان لتعزيز أأنظمة التسجيالت ادلولية وضامن تس يري أأعاملهاللغرض و مئة مالالنظمة  لتظلوالتصالت 

كساب "1"هام:  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالواردان يف  قديم اخلدمات السحابية عىل الاس تعانة مبُ الأجل قدرة طويةل لويبو ا اإ

 ة.يالسحاب  التكنولوجيا الربيد الإلكرتوين اإىلالانتقال من و" 2" ،التطبيقات القدمية الإقالع عنو 

إجمالي 

ميزانية 

المشروع

النفقات 

التراكمية حتى 

31 ديسمبر 

2017

الرصيد المتبقي 

في احتياطي 

المشروعات 

الخاصة في 31 

ديسمبر 2017

النفقات في 

19 يوليو 2018

األعباء المالية 

في 19 يوليو 

2018

االحتياطي 

المتوقع 

للمشروعات 

الخاصة في 31 

ديسمبر 2018

الخطة الرأسمالية الرئيسية الُمعتمدة في سلسلة

االجتماعات الحادية والخمسين

                  479                  -                -                      479                 221               700تعزيز األمن

                    64                  470                195                      730               1,338            2,068إدارة المحتوى المؤسسي

                1,535               2,705                697                   4,936               1,064            6,000تجديد مبني نظام البراءات

                      3                  122                 42                      167                 793               960تجديد قبو مبنى أرباد بوكش - المرحلة األولى

                  206                  -                -                      206                   94               300تغيير نوافذ مبني أرباد بوكش

                  487                  -                -                      487                 263               750نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف

                    68                  -                -                        68                 332               400السالمة والحماية من الحريق

)A/51( 2,843             3,298              934                  7,074             4,104         11,178المجموع الفرعي للخطة الرأسمالية الرئيسية              

مشروعات خاصة أخرى

                    49                   27                -                        76               1,124            1,200قاعدة بيانات نظام مدريد لبيانات السلع والخدمات المقبولة

                2,724                  893                848                   4,465             20,876          25,341مشروع التخطيط للموارد المؤسسية

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

              2,948                920              848                  4,716           27,005         31,721المجموع الفرعي للمشروعات الخاصة األخرى

              5,791             4,218           1,782                11,790           31,109         42,899المجموع الفرعي للمشروعات الُمموَّلة من األموال االحتياطية

الخطة الرأسمالية الرئيسية الُمعتمدة في سلسلة

االجتماعات السابعة والخمسين

                3,550                  669                327                       -                  -            4,547إدماج المنصة العالمية للملكية الفكرية - المرحلة 1

                6,922                  956                122                       -                  -            8,000المنصة المحكمة واآلمنة لنظام معاهدة البراءات - المرحلة 1

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

                  930                  -                -                       -                  -               930نظام تسجيل المؤتمرات

                1,700                  -                -                       -                  -            1,700استوديو الوسائط المتعددة

                  641               1,180                129                       -                  -            1,950أعمال إضافية لمبنى معاهدة البراءات

                1,293                     7                -                       -                  -            1,300أنظمة كهربائية وتركيبات ميكانيكية )مبني أرباد بوكش( - الكهرباء والطاقة

أنظمة كهربائية وتركيبات ميكانيكية )مبني أرباد بوكش( - مرحلة 

المصاعد 1
430               -                  -                       -                -                  430                  

                  209                   11                -                       -                  -               220أنظمة مكافحة الحرائق

                  366                   34                -                       -                  -               400المعدات األمنية

)A/57( 22,040             2,859              578                     -                 -         25,477المجموع الفرعي للخطة الرأسمالية الرئيسية            

            27,831             7,077           2,360                11,790           31,109         68,376مجموع المشروعات الُمموَّلة من األموال االحتياطية

الجدول 1: حالة مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية وغيرها من المشروعات الخاصة الجارية الُمموَّلة من األموال االحتياطية

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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ىل و  .8 بنية اتسام ال حاجة النظمة اإىل ضامن  هو يف اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالواردة الرشوعات التمكيلية ادلافع اإ

ىل قاعدةلتكنولوجيا العلومات والتصالت ابلرونة والرسعة مما ي  تحتيةال  الس تخدمني  عالية من سمح بتقد م اخلدمات اإ

اخلدمات عىل اس تخدام قدرة طويةل الأجل  وجوديس تلزم ذكل وف لطلب التغري. وستلبية ابرسعة ل اخلدمات  تحديثب و 

زايدة قدرة النظمة عىل و  والطويل،الكفاءة عىل الديني التوسط ة يف حتقيق زايدة كبري  سفر عني توقع أأن يُ وهو ما السحابية، 

 نتاجئوتدل . اخملاطر تقليلومن مث   اخلدمات، يمقّدِّ مُ  تنوع وزايدة ،اهتنظمأأ و  العلومات أأصول أأمن وحتسنيمواهجة الطوارئ، 

ىل مُ  الانتقال من التطبيقات بشأأن أأوليةجتريبية  دراسات الويبو يف ُأجريت هذه ادلراسات يف –يم اخلدمات السحابية قّدِّ اإ

وحتسني جتربة العمالء يف  ،وأأمن العلومات، وزايدة الرونة للتكيف مع الطلبالقدرة عىل الصمود  تعزيزعىل  –2017عام 

ىل تقليل التلكفة يالسحاب  التكنولوجياالربيد الإلكرتوين اإىل الانتقال من عالوة عىل ذكل، س تؤدي معلية و مجيع أأحناء العامل.  ة اإ

 .%30 ىل، مبا يف ذكل الربيد الإلكرتوين، بنس بة تزيد عمايكروسوفت الإجاملية خلدمات

 من الأموال الاحتياطية يف اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالواردة الرشوعات التمكيلية متويل بشأأن اقرتاح 

وتاكليفها القدرة غري التكررة  اخلطة الرأأساملية الرئيس يةيف الواردة لمرشوعات التمكيلية ملخص ل  2يرد يف اجلدول  .9

 .متويلها من الأموال الاحتياطيةقرتح الُ 

 

ل توجد وماليني فرنك سويرسي.  3للمرشوعات التمكيلية القرتحة غري التكررة تبلغ التلكفة الإجاملية القدرة و  .10

. ويرد يف الرفقني الثاين والثالث وصف تفصييل للك مرشوع 2018/19الثنائية يف  اتعو/متكررة للمرش يةتاكليف تشغيل 

 .ةالاحتياطيالأموال قرتح متويلها من الُ  اتعومن الرش 

 الس ياسة الُراَجعة التعلقة ابلأموال الاحتياطية

اطيةتتعلق ابلأموال الاحتي ُمراَجعة   اس تعرضت جلنة الربانمج والزيانية يف دورهتا الثالثة والعرشين س ياسة   .11
3

، وأأوصت 

ُ اللجنة امجلعيات ابلوافقة علهي مداد راَجعا. والغرض من هذه الس ياسة ال دارة اخملاطر، واإ ة هو زايدة تعزيز الإدارة الالية واإ

الأمانة بتوجهيات معززة بشأأن الإدارة التواصةل للأموال الاحتياطية، مبا يف ذكل الس يوةل والس توايت الس هتدفة، وتوضيح 

لإبالغ عن الأموال الاحتياطية. وحتتوي الس ياسة الُراَجعة عىل مجموعة من البادئ الُنق حة بشأأن اس تخدام متطلبات ا

 الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل، وترد هذه البادئ يف الرفق الأول لهذه الوثيقة.

                                         
3
 .WO/PBC/23/9و WO/PBC/23/8يُرىج الاطالع عىل الوثيقتني  

المجموعمشروعا التكنولوجيا السحابية

إكساب الويبو قدرة طويلة األجل على االستعانة بُمقدمي الخدمات السحابية 

واإلقالع عن التطبيقات القديمة
2,095                   

                      912االنتقال من البريد اإللكتروني إلى التكنولوجيا السحابية

                   3,007مجموع مشروعي التكنولوجيا السحابية 

الجدول 2: المشروعات التكميلية في الخطة الرأسمالية الرئيسية

(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 حاةل اس تخدام الأموال الاحتياطية

ن البدأأ الأول )البدأأ  .12 اذلي حيدد اس تخدام الأموال الاحتياطية يتعلق بتوفر مبالغ تتجاوز الس توى الس هتدف  (1اإ

ر رصيد الأموال الاحتياطية الزائد عىل الس توى الس هتدف للأموال الاحتياطية الطلوبة واحتياطي  لالحتياطي. ويُقد 

يشمل حساب الأموال الاحتياطية التوفرة:  . ول2018مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  118الرشوعات اخلاصة مببلغ 

عادة تقيمي الاحتياطي وفقاصناديق رؤوس الأموال العامةل و و  "2، "الاكتوارية /اخلسائرالاكسب" 1" من  2للمبدأأ  فائض اإ

الأموال الاحتياطية " والنتيجة الإجاملية التوقعة بعد ما يُنَفق من 3، "لأموال الاحتياطيةالتعلقة ابمبادئ الس ياسة الُراَجعة 

 .2018يف عام 

 

لمرشوعات التمكيلية ل فرنك سويرسي ماليني  3استيعاب المتويل القرتح البالغ  –3كام يتضح من اجلدول –وميكن  .13

دون التأأثري عىل الس توى الس هتدف الطلوب للأموال الاحتياطية، لأن الأرصدة التوقعة  يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

 توعب حُبسن التدبري نفقات الرشوعات القرتحة.ميكن أأن تس  

179.0مجموع األموال االحتياطية1، الرصيد الختامي في 31/12/2017

138.7-المكاسب/)الخسائر( االكتوارية في 31/12/2017

مجموع األموال االحتياطية1، الرصيد الختامي في 31/12/2017 

- باستثناء المكاسب/)الخسائر( االكتوارية
317.7

بما في ذلك:

306.0الفوائض المتراكمة، الرصيد الختامي في 31/12/2017

11.8احتياطي المشروعات الخاصة، الرصيد الختامي في 31/12/2017

0.9-احتياطي المشروعات الخاصة الذي لم يعد مطلوبا2

25.5مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية الُمواَفق عليها للثنائية 2018/19

3.0المشروعات التكميلية المقترحة في الخطة الرأسمالية الرئيسية

ر، بما في ذلك المشروعات  مجموع احتياطي المشروعات الخاصة الُمقدَّ

التكميلية للخطة الرأسمالية الرئيسية

مجموع  األموال االحتياطية باستثناء مجموع احتياطي المشروعات 

الخاصة الُمقدَّر
278.4

2018/193 160.4احتياطي صناديق رؤوس األموال العاملة المستهدف للثنائية 

118.0رصيد األموال االحتياطية الذي يتجاوز المستوى المستهدف لالحتياطي4

يستند االحتياطي المستهدف إلى أهداف االتحادات المحددة في السياسة الُمراَجعة المتعلقة باألموال االحتياطية، أْي 22.1% من   3

إجمالي ميزانية الثنائية 2018/19 البالغة 725.9 مليون فرنك سويسري

ال يراعي النتيجة اإلجمالية المتوقعة بعد ما يُنَفق من األموال االحتياطية في عام 2018  4

الجدول 3: تقييم األموال االحتياطية الزائدة على المستوى المستهدف

(بماليين الفرنكات السويسرية)

39.3

باستثناء صناديق رؤوس األموال العاملة وفائض إعادة تقييم االحتياطي  1

يُعاد في عام 2018 إلى الفوائض المتراكمة الناتجة عن المشروعات المغلقة التالية: "1" نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف )276 487 
 2

فرنكا سويسريا(؛ "2" تغيير نوافذ مبني أرباد بوكش )237 206 فرنكا سويسريا(؛ "3" مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت )941 174 فرنكا سويسريا(؛ "4" السالمة والحماية من الحريق )885 67 فرنكا سويسريا((
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ذا اكنت تس تويف معايري القيد  .14 ىل أأن النفقات اخلاصة مبرشوعات تكنولوجيا العلومات سوف تُرمَسل اإ وجتدر الإشارة اإ

ذا اك د، يف لك مرشوع، ما اإ يبساس. وسوف حُيد  نت الرمسةل الطلوبة، لأن البياانت الالية للمنظمة تُعّد عىل أأساس معايري اإ

يبساس حيامن تُتاح معلومات مفصةل عن التاكليف والتنفيذ القرر. ويف حاةل رمسةل  مسموحا هبا أأم ل مبوجب معايري اإ

لالس تخدام. ومن مث ،  حالا يكمتل الرشوع ويصبح متاحاالرشوع، تُقيّد النفقات عىل مدى فرتة الانتفاع ابلأصل الناجت 

عىل الأموال الاحتياطية للمنظمة عىل مدى فرتة أأطول من اجلزء الُرمَسل من الرشوع أأثر نفقات ل، يف هذه احلالت، ؤج  يُ 

 من التأأثري الفوري عند تنفيذ الرشوع. اإهالك س نوي، بدلخالل 

 القرتحة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية عىل الاحتاداتالتمكيلية توزيع الرشوعات 

ع  .15 القرتح متويلها من الأموال الاحتياطية عىل  يف اخلطة الرأأساملية الرئيس يةواردة الالرشوعات التمكيلية تُوز 

 ،)الرفق الثالث( 2018/19 للثنائية يف وثيقة الربانمج والزيانية العمتدةذكورة مهنجية الاحتاد ال" 1" :الاحتادات بناء  عىل

 :الاحتاد )أأو الاحتادات(مدى الاس تفادة البارشة أأو غري البارشة اليت تعود عىل و  "2"

 التطبيقات القدميةالإقالع عن يم اخلدمات السحابية و قّدِّ عىل الاس تعانة مبُ قدرة طويةل الأجل جياد اإ 

  ع هذه التاكليف  –بعض التطبيقات تعود بفائدة مبارشة عىل احتادات معينة بوصفها نفقات مبارشة تُوز 

 لالحتاد

  ُع س ت بوصفها  حلول الأعامل التجارية الشؤون الالية وشعبة لفائدة عىل شعبةاليت تعود اب ة التطبيقاتتلكفوز 

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

ىل التكنولوجيا السحابية  الانتقال من الربيد الإلكرتوين اإ

 يعود بفائدة غري مبارشة عىل مجيع الاحتادات 

  ع دارية غري مبارشة بوصفها  ةالتلكفتُوز   )مبدأأ القدرة عىل ادلفع(مجيع الاحتادات عىل نفقات اإ

م اجلدول  .16 ابلرشوع الأول، فاإن وفامي يتعلق  حملة عامة عن توزيع تاكليف الرشوعات القرتحة حسب الاحتاد. 4ويُقّدِّ

الشؤون والتطبيقات التعلقة بشعبة  ،لش بونة احتاد ثناءمجيع الاحتادات، ابس ت تعود بفائدة مبارشة عىل بعض التطبيقات س  

غري  بفائدةالرشوع الثاين وسوف يعود مجيع الاحتادات.  ة عىلمبارش عود بفائدة غري س ت التجارية حلول الأعاملشعبة الالية و 

، 2017يف هناية عام لش بونة شهدت جعزا احتاد لهاي و  لحتادولأن الأرصدة الاحتياطية مجيع الاحتادات.  ة عىلمبارش 

بوصفها د التاكليف عىل الاحتادات الموةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريُوزعت 

دارية غري مبارشة وتاكليف مبارشة لالحتادات . ويوحض الرصيد الإجيايب للأموال الاحتياطية اخلاصة هبذه الاحتادات تاكليف اإ

القرتحة يف  التمكيلية ابلرشوعات أأن الاحتادات ل تتأأثر سلبا 2018/19رصيد الس هتدف يف الثنائية اذلي يزيد عىل ال

 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.
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 الأثر الواقع عىل التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل الأموال الاحتياطية

ن أأموال الويبو النقدية التاحة واجلزء السائل من أأموالها الاحتياطية الكهام يكفيان وزايدة لتوفري المتويل الاكمل  .17 اإ

اخلطة الرأأساملية  ةرصدأأ و  ،يف اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالواردة الرشوعات التمكيلية لس توى التدفق النقدي القرتح يف 

 ةل من الأموال الاحتياطية.مو  اصة الأخرى الُ والرشوعات اخل احلالية، الرئيس ية

 الأثر الواقع عىل التدفق النقدي

 مليون فرنك سويرسي 157من الربانمج والزيانية ) %22بعد ختصيص الاحتياطي التشغييل الس هتدف البالغ  .18

ددة لمتويل الزتامات التأأمني ( والأموال الاحتياطية احمل2018/19مليون فرنك سويرسي للثنائية  160.4و 2016/17للثنائية 

مليون فرنك سويرسي(، يكون رصيد الس يوةل  124.4الصحي بعد انهتاء اخلدمة )الس يوةل الاسرتاتيجية اليت تبلغ 

 الأساس ية، مبا يف ذكل احتياطي الرشوعات اخلاصة، عىل النحو التايل:

الجدول 4: تقييم األموال االحتياطية الزائدة على المستوى المستهدف حسب االتحاد
(بآالف الفرنكات السويسرية)

االتحادات 
الُمموَّلة من 
االشتراكات

اتحاد 
معاهدة 
البراءات

اتحاد مدريد
اتحاد 
الهاي

اتحاد 
لشبونة

المجموع

        179,049     (1,593)    (29,209)          32,054    163,783          14,014مجموع األموال االحتياطية1، الرصيد الختامي في 31/12/2017

       (138,694)        (544)      (3,102)         (24,339)   (103,461)          (7,248)المكاسب/)الخسائر( االكتوارية في 31/12/2017

مجموع األموال االحتياطية1، الرصيد الختامي في 

 31/12/2017

- باستثناء المكاسب/)الخسائر( االكتوارية

21,262        267,244  56,393        (26,107)  (1,049)   317,743      

بما في ذلك:

        305,953     (1,056)    (26,107)          54,146    258,446          20,524الفوائض المتراكمة، الرصيد الختامي في 31/12/2017

احتياطي المشروعات الخاصة، الرصيد الختامي في 

31/12/2017
738              8,798        2,247            -          7            11,790          

(936)          -          -(329) (550) (57) احتياطي المشروعات الخاصة الذي لم يعد مطلوبا2

مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية الُمواَفق عليها للثنائية 

2018/19
250              18,167      7,061            -          -         25,477          

المشروعات التكميلية المقترحة في الخطة الرأسمالية 

الرئيسية
47 2,099 580 281 -         3,007 

ر، بما في  مجموع احتياطي المشروعات الخاصة الُمقدَّ

ذلك المشروعات التكميلية للخطة الرأسمالية الرئيسية
978             28,513    9,559          281        7            39,338        

مجموع  األموال االحتياطية باستثناء مجموع احتياطي 

المشروعات الخاصة الُمقدَّر
20,284        238,731  46,835        (26,388)  (1,056)   278,406      

احتياطي صناديق رؤوس األموال العاملة المستهدف 

للثنائية 2018/19
      160,363ـ     3,736        32,552  106,784        17,291

رصيد األموال االحتياطية الذي يتجاوز المستوى 
المستهدف لالحتياطي4

2,993          131,946  14,283        (30,124)  (1,056)   118,042      

المنهجية المستخدمة لتخصيص اإليرادات والنفقات حسب االتحادات تستند إلى المنهجية المستخدمة إلعداد وثيقة البرنامج والميزانية للثنائية 2018/19. مالحظة 1: 

مالحظة 2: تولى اتحاد مدريد تمويل مساهمة اتحاد الهاي البالغة 3 ماليين فرنك سويسري في برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات لنظامي التسجيل الدوليين لمدريد والهاي. وسيردّ اتحاد 
قا لقرار جمعيات الدول األعضاء في الويبو في سلسلة اجتماعاتها الخامسة والخمسين  ووف الهاي هذا المبلغ إلى اتحاد مدريد فور أن يسمح مستوى األموال االحتياطية التحاد الهاي بذلك. 
، تولت االتحادات الُمموَّلة من االشتراكات تمويل عجز اتحاد لشبونة في الثنائية 2016/17 البالغ 550 75 فرنكا سويسريا. وسيردّ اتحاد لشبونة هذا المبلغ إلى االتحادات الُمموَّلة  في عام 2015

من االشتراكات فور أن يسمح مستوى األموال االحتياطية التحاد لشبونة بذلك.

باستثناء صناديق رؤوس األموال العاملة وفائض إعادة تقييم االحتياطي  1

يُعاد في عام 2018 إلى الفوائض المتراكمة الناتجة عن المشروعات المغلقة التالية: "1" نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف )276 487 فرنكا سويسريا(؛ "2" تغيير نوافذ مبني أرباد بوكش )237 
 2

206 فرنكا سويسريا(؛ "3" مشروع استثمار رأس المال في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )941 174 فرنكا سويسريا(؛ "4" السالمة والحماية من الحريق )885 67 فرنكا سويسريا(

يستند االحتياطي المستهدف إلى أهداف االتحادات المحددة في السياسة الُمراَجعة المتعلقة باألموال االحتياطية، أْي 22.1% من إجمالي ميزانية الثنائية 2018/19 البالغة 725.9 مليون   3

فرنك سويسري

ال يراعي النتيجة اإلجمالية المتوقعة بعد ما يُنَفق من األموال االحتياطية في عام 2018  4
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 : الأموال الاحتياطية وفقا لس ياسة الاستامثر5اجلدول 
 فرناكت السويرسية()مباليني ال 

   

يونيو  30 

2018 

ديسمرب  31

2017 

 543.8 568.3 مجموع الس يوةل والاستامثرات

 الاحتياطي التشغييل

)احتياطي صناديق رؤوس الأموال العامةل الس هتدف يف 

 (2018/19و 2016/17الثنائية 

 

160.4 

 

157.0 

 124.4 124.4 الس يوةل الاسرتاتيجية

 262.4 283.5 الس يوةل الأساس ية*

   

 الس يوةل الأساس ية تشمل احتياطي الرشوعات اخلاصة* 

ىل  2017ديسمرب  31من مليون فرنك سويرسي يف الفرتة  24.5والاستامثرات مبقدار س يوةل زاد رصيد ال و  .19  30اإ

دون صعوبة التسديد الاكمل  منمكّنهتا  2018. والس يوةل اليت حققهتا النظمة يف الأشهر الس تة الأوىل من عام 2018يونيو 

مليون فرنك  16.9التبقي البالغ  البلغسددت الويبو و (. FIPOI) مؤسسة مباين النظامت ادلوليةلقروضها الأأخوذة من 

ىل ، وفقا لسرتاتيجيهتا2018هذه القروض يف يناير  منسويرسي  حلد من تأأثري أأسعار الفائدة السلبية احلالية ا اليت هتدف اإ

 لتطلبات النقدية.ا من أأجل حتتفظ النظمة بس يوةل اكفية متاحةو . لسويرسيللفرنك ا

لس ياسة الويبو الاستامثرية، يُستمثر رصيد الس يوةل الأساس ية مع ضامن توفري س يوةل اكفية لواهجة احلالت  ووفقا .20

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

 التشغيلية.

 مس توايت س يوةل الأموال الاحتياطية

لقد جرى تعريف اجلزء السائل من صايف أأصول الويبو بأأنه مقدار زايدة أأصولها التداوةل عىل خصوهما التداوةل بعد  .21

يبساس. جراء بعض التعديالت بناء عىل متطلبات معايري اإ  357.8ايف الأصول من وضع اجلزء السائل من صقد تغري و  اإ

ىل  2016مليون فرنك سويرسي يف هناية عام   .2017مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  240.7اإ

طار  ، قامت النظمة ابستامثرات كبرية2017وخالل عام  .22 يف البياانت الالية وس ياس هتا النقحة بشأأن الاستامثرات. يف اإ

جفعلته مضن  ةوالاسرتاتيجي ةالأساس ي ةالاحتياطي من الأموالستمثر الُ ، أأعادت الويبو تصنيف اجلزء النقدي 2017لعام 

طارا زمنيا مدته س نة يف استامثرات تتجاوز  ةالاحتياطي الأموال تعزتم الاحتفاظ هبذهلأن النظمة الأصول غري التداوةل،  اإ

ُ العائد مع احلفاظ عىل رأأس الال. حتقيق أأقىص قدر من  من أأجل ةواحد طول، عىل الدى الأ  ةسرتاتيجيالاوةل ستمثر الس يوت

ىل تقليل ذا ما احة الأموال متأأن تظل ضمن واستمُثرت الس يوةل الأساس ية عىل حنو ي. ائةلالسالأموال الاحتياطية  مما يؤدي اإ اإ

لهيا لتلبية أأي حالت طارئة . ياطيةالس يوةل الاحت  عند حساب الأساس ية سائةلالس يوةل عترب استامثرات ذلكل تُ و. ُاحتِّيَج اإ

جيايب عىل مدار الس يوةل الأساس ية تُستمثر ومع ذكل، من الهم مالحظة أأن  تبلغ لك مهنا فرتات متتالية هبدف حتقيق عائد اإ

 هذه الأموال عىل الدى القصري قد يؤدي اإىل خسائر يف الاستامثر.واحلصول عىل مخس س نوات. 
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لت عىل العن أأخرى وفامي ييل تعديالت .23 ارص الدرجة يف الأصول واخلصوم التداوةل بناء عىل متطلبات معايري ُأدخِّ

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

ع أأو مل تَُبع. و  "1" هذا العنرص يف لّا اكن متثل قوامئ الأصول التداوةل قمية النشورات اليت ُطبعت ولكهنا مل تُوز 

ىل مقبوضات نق نه مل يدرج يف الأصول التداوةل لغرض حساب صايف رصيد معظمه لن يؤدي اإ دية، فاإ

 الس يوةل.

ومتثل البالغ الس تلمة قبل اس تحقاقها، بعد خصم الأصول التداوةل المتثةل يف احلساابت الدينة يف نظام  "2"

مل  ولكن العاهدة، اجلزء النقدي اذلي اس تلمته الويبو ابلفعل من رسوم نظام العاهدة ونظام مدريد/لهاي

يبساس، تُعترب هذه الأموال مقبوضات مس بقة "غري مكتس بة" ول  يكمتل النرش اخلاص به. ووفقا لعايري اإ

تظهر يف الإيرادات قبل اترخي النرش. ومع ذكل، عىل عكس اخلصوم الأخرى، متثل البالغ الس تلمة قبل 

يرادات مؤجةل مت ابلفعل اس تالهما نقدا، وستشلك جزءا يرا اس تحقاقها اإ  12دات الويبو وفائضها خالل من اإ

ن البالغ النقدية الس تلمة قبل اس تحقاقها ل تُعترب تعويضا لأصول الويبو السائةل،  شهرا أأو أأقل. وذلكل، فاإ

ىل أأي  هنا ل تؤدي اإ  للموارد النقدية. خروجحيث اإ

 : تطور صايف الأموال الاحتياطية السائةل6اجلدول 
 ة()مباليني الفرناكت السويرسي

  

الوضع بعد  2017ديسمرب  31 

 31التعديالت يف 

 2017ديسمرب 

ديسمرب  31

2016 

 (عيد حتديدهأُ )

الوضع بعد التعديالت 

 2016ديسمرب  31يف 

 (عيد حتديدهأُ )

  604.4  341.1 الأصول التداوةل

 -  174.2  الأساس ية غري التداوةلالنقدية الاستامثرات  

 (46.4)  (50.8)  نظام العاهدةاحلساابت الدينة يف  

 (1.5)  (1.3)  تعديل لقوامئ الأصول 

 556.5  463.2  صايف الأصول التداوةل السائةل

  468.3  505.3 اخلصوم التداوةل

 (269.6)  (282.8)  تعديل للمبالغ الس تلمة قبل اس تحقاقها 

 198.7  222.5  صايف اخلصوم التداوةل السائةل

  136.1  (164.2) الأصول التداوةل* صايف

 357.8  240.7  اجلزء السائل من صايف الأصول

 

 * وفقا للبياانت الالية

 65 مجموعها بلغي من التوقع أأن و  .كام ُذكر أأعاله، ابلفوائض التشغيلية ل أأموال الويبو الاحتياطية س نوايوتُس تمك .24

 .2018/19مليون فرنك سويرسي )النتيجة التشغيلية الدرجة يف الزيانية قبل ما يُنفق من الأموال الاحتياطية( يف الثنائية 
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 س ياسة الأموال الاحتياطيةيف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية لبادئ الواردة امتثال الرشوعات التمكيلية 

للمبادئ الواردة يف الس ياسة الُراَجعة التعلقة  الأموال الاحتياطية وفقاس تخدام تقدم الأقسام الواردة أأعاله حتليال ل .25

لهي لتحليل لك مبدأأ  ا. وتقدم الفقرات التالية ملخصاابلأموال الاحتياطية. وترد هذه البادئ يف الرفق الأول لتسهيل الرجوع اإ

 من هذه البادئ.

 1البدأأ 

وفائض  ،صناديق رؤوس الأموال العامةلو سب/اخلسائر الاكتوارية، )ابس تثناء الاك ةالاحتياطيالأموال بلغ رصيد  .26

عادة تقيمي الاحتياطي  ةالاحتياطيالأموال رصيد أأما مليون فرنك سويرسي.  317.7 ما قميته 2017( يف هناية عام اإ

عادة تقيمي الاحتيا ،صناديق رؤوس الأموال العامةلو ابس تثناء الاكسب/اخلسائر الاكتوارية، ) ( بعد استبعاد طيوفائض اإ

مليون فرنك سويرسي،  278.4فيبلغ ( مبوجب هذه الوثيقةوالقرتح د به الُتعه و ر )الفعيل قد  اخلاصة الُ  اتعواحتياطي الرش 

 2018/19الس توى الس هتدف للأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل يف الثنائية بكثري من أأكرب هو ذلكل ف و

 مليون فرنك سويرسي. 160.4اذلي يبلغ 

 2البدأأ 

عادة تقيمي الاحتياطي )انظر  .27 حساب الأموال الاحتياطية التاحة ل يشمل صناديق رؤوس الأموال العامةل وفائض اإ

 (.4و 3اجلدولني 

 3البدأأ 

حتسينات رأأساملية رئيس ية غري متكررة تتعلق بتكنولوجيا العلومات. يُرىج مرشوعات الرشوعات القرتحة يه  .28

 .والثالثالثاين ني الاطالع عىل أأوصاف الرشوعات ودوافعها يف الرفق

 4البدأأ 

رةتاكليف دورة احلياة الاكمةل للمرشوع، والفوائد ، مقتىض احلالترد يف الرفقني الثاين والثالث، حسب  .29 ، الُقد 

 .، وذكل فامي خيص لك مرشوعالتاكليف الس نوية التكررةعىل ومؤرش 

ضافة اإىل ذكل، و  .30  اتعوللمتويل الاكمل للمرش  ينياكف الأموال الاحتياطية التدفق النقدي ومس توى س يوةل  يُعترباإ

ىل  17الفقرات من الاطالع عىل رىج )يُ يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية التمكيلية القرتحة   (.24اإ

 5البدأأ 

 .2020/21و 2018/19الثنائيتني يف التمكيلية القرتحة يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية  تنفيذ الرشوعات القررمن  .31
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 التحتية للمباين الفرص الس تقبلية لتحسينات البىن

الأمانة مبزيد من العمل وسوف تضطلع الس تقبلية واحتياجاهتا.  اتعووصف لس ياق الرش تالية يرد يف الفقرات ال  .32

 2019يف عام  واقعيةودراسات اجلدوى من أأجل تقد م مقرتحات  ،وحتليل السوق ،حتياجاتمبا يف ذكل تقيمي الا ،الفصل

 حسب الاقتضاء.

ىل وتواصل أأمانة الويبو هجودها  .33 الويبو )من الوظفني العاملني يف يع مجل  مناس بةأأن البنية التحتية للمباين  ضامنالرامية اإ

حاجة اإىل حزي أأن من احملمتل أأن توجد الأمانة ترى وغري الوظفني(، وكذكل لأغراض اس مترارية العمل. ويف هذا الس ياق، 

للمنو الس متر يف الطلب عىل خدمات  الويبو اس تجابة  مجمّع يف  عاملنيزايدة عدد النتيجة  ليف القام الأول وذكل  ،تب اإضايفماك

ىل و الويبو.  ضافة اإ ىل قاعات اجامتعات صغرية  حزي الاكتبضغط كبري عىل يوجد ذكل، اإ احلايل بسبب زايدة احلاجة اإ

ىل جانب متوسطة و  العدات الشرتكة غريها من لطابعات و فامي خيص االقانون السويرسي اليت ينص علهيا  متطلبات السالمةاإ

جيار أأحد مباين الويبو الس تأأجرة، سوف يلزم جتديد ذكل، حمددة. وعالوة عىل  تقنيةيف غرف جيب أأن تُوَضع اليت  عقد اإ

 .2020عام  بدءا من% 94نحو . ومن التوقع أأن تزيد تلكفة هذا الإجيار ب 2019يف هناية عام اذلي س ينهتيي 

جراء ، مبا يف ذكل اختاذ احليطة الواجبةفرصة كبرية لإجراء تقيمي شامل لالحتياجات وحتليلها و توجد وذلكل  .34 ليل حت اإ

ادلول واقرتاحه عىل  ،وحتسيهنا، لضامن اختيار احلل الأكرث فعالية من حيث التلكفة احلاليةلرشاء مقارنة بتأأجري الباين ل 

 .2019يف عام  هالويبو للموافقة علي الأعضاء يف

يف للموظفني ذبة ا، أأن تظل جبدلا خمتلفا 120حنو  منتقريبا موظف  1 200يعمل فهيا هجة وصفها لويبو، بول بد ل .35

الشامةل، وتصبح فيه الاس تحقاقات ، مرتفعا ذوي الكفاءة واخلربة الطلب عىلاذلي يكون فيه  جمال اللكية الفكرية التنافيس

يف الش باب يواجه الوظفون و . للموظفني احملمتلنيعوامل الفاضةل الرئيس ية من التعويضات غري التعلقة ابلأجور،  امبا فهي

الطلب عىل هذه ف، للأطفال رعاية الهناريةالمزتايدة لإجياد حلول فعاةل من حيث التلكفة خلدمات  منطقة جنيف ضغوطا

لأمانة جلعل حزمة التعويضات أأن تس تخدهما الأدوات اليت ميكن انطاق دودية حمل مرتفع للغاية. ونظرادور احلضانة اخلدمات و 

للموظفني احلاليني  جاذابعامال عترب يُ س   للأطفال الرعاية الهناريةكرث قدرة عىل النافسة، فاإن تقد م خدمات شامةل أأ ال 

 واحملمتلني، ل س امي النساء.

م لوظفي النظمة تنظر الأمانة يف ذلكل و .36  لمسؤوليةل يف الإطار الأوسع و. للأطفالخدمات الرعاية الهنارية أأن تُقّدِّ

ن يوالرفاهية عنرص بني العمل واحلياة الشخصية  التوازن يُعدّ ، مفضةلهجة معل وصفها ، بالويبو الاجامتعية اليت تقع عىل عاتق

تعزتم الأمانة التشاور مع البدل الضيف والسلطات احمللية دلراسة اخليارات احملمتةل و   يف اسرتاتيجية الوارد البرشية.نيأأساس ي

نشاء مركز رعاية هنارية أأوللأطفال خلدمات الرعاية الهنارية اس تخدام خدمات الرعاية الهنارية، اليت قد  ، اليت ميكن أأن تشمل اإ

 الويبو. مجمعتكون متاحة أأو تصبح متاحة ابلقرب من 
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 وفامي ييل فقرة القرار القرتحة. .37

الربانمج والزيانية مجعيات  جلنةأأوصت  .38

من عىل أأن يُمو ل ، ابلوافقة االويبو، لك فامي يعنهي

الرشوعات اثنان من  ةحتياطيأأموال الويبو الا

مببلغ  يف اخلطة الرأأساملية الرئيس يةالواردة التمكيلية 

جاميل قدره   لإحاطة، وابماليني فرنك سويرسي 3اإ

التحتية  ابلفرص الس تقبلية لتحسني البىنعلام 

 للمباين.

 ]تيل ذكل الرفقات[
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 التعلقة ابلأموال الاحتياطيةالس ياسة الُراَجعة  الأولالرفق 

للس ياسة الُراَجعة التعلقة  ناديق رؤوس الأموال العامةل وفقافامي ييل البادئ اخلاصة ابس تخدام الأموال الاحتياطية وص 

ابلأموال الاحتياطية
4
: 

سوى ابلبالغ الأموال الاحتياطية وصناديق رؤوس الأموال العامةل ينبغي أأل تتعلق اقرتاحات اس تخدام  :1البدأأ 

اليت تتجاوز الس توى الس هتدف اذلي تقتضيه س ياسة الويبو بشأأن الأموال هذه الأموال والصناديق التاحة يف 

 ذكل عىل مس توى أ حاد الاحتادات ومس توى النظمة كلك عىل السواء.ينطبق الاحتياطية. و 

ىل العلومات اخلاصة مبس توايت الاحتياطي الواردة يف أأحدث  سيستند :2البدأأ  حساب الأموال الاحتياطية التاحة اإ

البياانت الالية وجيب أأن يراعي حق الراعاة النفقات الفعلية والنفقات الُتعهّد هبا والنفقات الُخّططة من الأموال 

عادة تقيمي الاحتياطي الاحتياطية للفرتة )الفرتات( الالية اليت سيُنفذ خاللها  الرشوع القرتح. وسيمت اس تثناء فائض اإ

عادة تقيمي الأرض اليت بيُن علهيا البىن اجلديد( وصناديق رؤوس الأموال العامةل )اليت أأنشئت بواسطة  )الناشئ عن اإ

 اشرتااكت ادلول الأعضاء( من حساب البالغ التاحة الزائدة عىل مس توى الاحتياطي الس هتدف.

ينبغي أأن تكون اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية التاحة حمدودة ولرشوعات غري متكررة لتحسينات  :3دأأ الب

رأأساملية وظروف اس تثنائية، كام تقّرره مجعيات ادلول الأعضاء والاحتادات، لك فامي يعنيه ويف حدود الوارد التاحة 

د الرشوعات الرأأساملية عادة يف اخلط ة الرأأساملية الرئيس ية الطويةل الأجل وقد حُتّدد مكرشوعات تتعلق هل. وحُتد 

جنازها لضامن اس مترار مرافق النظمة وأأنظمهتا يف الوفاء  ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا العلومات والتصالت ويلزم اإ

ضافات هممة. جراء توس يعات أأو اإ  ابلغرض النشود مهنا وذكل ابإ

عداد اقرتاحا :4البدأأ  ىل معلومات عن تاكليف ينبغي اإ ت اس تخدام الأموال الاحتياطية بطريقة شامةل وابلستناد اإ

اكمل دورات حياة الرشوعات، والفوائد القّدرة )اليت قد تكون ذات طبيعة مالية ونوعية عىل حد سواء(، والنفقات 

طار الزيانية العادية  يف الثنائيات الالحقة، والأثر عىل التكّررة اليت س تكون النظمة ملزمة برصد موارد لها يف اإ

 التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل الأموال الاحتياطية.

جيوز أأن تتعلق اقرتاحات اس تخدام الأموال الاحتياطية مبرشوعات ومبادرات خترج عن نطاق الفرتة الالية  :5البدأأ 

جنازها أأكرث من ثنا  ئية واحدة.الثنائية الس نتني للمنظمة وتشمل، أأو تدوم، فرتة اإ

 ]ييل ذكل الرفق الثاين[

                                         
4
 .WO/PBC/23/9والوثيقة  WO/PBC/23/8الوثيقة  
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 الرفق الثاين

 

كساب الويبو قدرة طويةل الأجل عىل الاس تعانة مبُقديم اخلدمات السحابية والإقالع عن  الرفق الثاين اإ

 التطبيقات القدمية

 أأهداف الرشوع وفوائده التوقعة

الرسعة ، والأمن، و القدرة عىل مواهجة الطوارئف، و يل فعالية التاكخيارات لتحسني  ةسادر يف  2017عام  رشعت الأمانة يف

يف عام  ُأجريو من خدمات الأعامل. متنوعة  دمع مجموعةمن أأجل  لتكنولوجيا العلومات والتصالت تحتيةال بنية ال يف توفري 

يم لُ شامل اس تقصاء  2017 جراء بدأأت معلية و  2017اخلدمات يف عام قّدِّ  2018وانهتت يف عام  2017مناقصة يف عام اإ

لبنية التحتية لتكنولوجيا العلومات والتصالت واخلدمات ذات الصةل. من أأجل ااخلدمات السحابية قديم تعاقد مع مُ ل ل 

والاس تعانة ابجلهة الأنسب يم اخلدمات حبيث ميكن تنويع اخملاطر قّدِّ وتمتثل الاسرتاتيجية يف توقيع عقود مع العديد من مُ 

 .من اخلدمات لك خدمة لتقد م

تطبيقا  60حنو ، مهنا تطبيقات تكنولوجيا العلومات والتصالتمن تطبيق  100أأكرث من ب حتتفظ الأمانة يف الوقت احلايلو 

نظام و  ،مدريد نظامو  ،الرباءاتمعاهدة التعاون بشأأن م خدمات لس تخدمني خارجيني مثل أأنظمة اللكية الفكرية العالية )قّدِّ يُ 

من  وغريها ،ورشااكت بني القطاعني العام واخلاص ،ومنصات لتبادل البياانت ،الإنرتنتمتاحة عرب وقواعد بياانت  ،(لهاي

يس تأأثر ابس تضافة هذه ( UN-ICCمركز الأمم التحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين )ياكد ، ارضيف الوقت احلو. التطبيقات

 يف مركزي بياانت يف جنيف. التطبيقات

ماكن الأمانة ثبتت وقد أأ  ىل مُ  عند الانتقال من مجةفوائد أأن جتين دراسات جتريبية أأولية أأن ابإ يم اخلدمات قّدِّ التطبيقات اإ

 ما ييل: احملسوبةأأمثةل الفوائد ومن السحابية. 

  توفري البنية التحتية من أأجل فرنك سويرسي  60 000صت لها مزيانية قدرها ّصِّ اليت خُ تجريبية التطبيقات ال

يم مُ  دلى هتاميكن اس تضاف مركز الأمم التحدة ادلويل للحساب الإلكرتوينلتكنولوجيا العلومات والتصالت من  قّدِّ

لتطبيقات أأكرب اإىل شاهبة فرنك سويرسي يف الس نة. وتشري دراسات م  10 000اخلدمات السحابية بأأقل من 

 من نفقات البنية التحتية لتكنولوجيا العلومات والتصالت؛ %50عىل  تزيدحتقيق وفورات يف التاكليف 

 مواقع مادية حتسينا كبريا ابس تخدام  مواهجة الطوارئ وفامي خيص التطبيقات الأساس ية، ميكن حتسني القدرة عىل

يف مركز  ةنقطة عطل مفرد وجود ناطق أأو مواقع توافر اخلدمات( داخل اخلدمات السحابية، بدل منال متعددة )

ن وس يُ . ركز الأمم التحدة ادلويل للحساب الإلكرتوينبياانت خاص مب انقطاع  من فعالحتصينا التطبيقات ذكل حّصِّ

 ؛نامجة عن أأنشطة برشيةال والكوارث  ،التصال ابلإنرتنت، والكوارث الطبيعيةانقطاع و التيار الكهرابيئ، 

 زء لتطبيق بأأمكهل أأو جلمن خالل التوزيع العالي ل حتسينا كبريا حتسني اخلدمات اليت لها مس تخدمون عاليون  وميكن

 .اكبري حتس نا  اخلدمة الاس تجابة وتوافر ُمدد وسوف تتحسنيف مناطق متعددة.  همن

دارة خماطر الأمن والامتثال عن طريق وضع أأحاكم مُ و  أأن من شأأهنا  يةوتنفيذ ضوابط أأمن  ،دة يف العقودحد  تقوم الأمانة ابإ

لهيا وتشفريها وما اإىل ذكل.نفاذ التحمك يف موقع البياانت وال مرتفعا جدا من مس توى توفر   اإ
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 س يكون للمرشوع القرتح الأهداف العامة التالية:و 

 ت وصيانهتا التلكفة: من التوقع حتقيق وفورات يف تاكليف دمع البنية التحتية لتكنولوجيا العلومات والتصال ضبط

دارهتا. وميكن أأيض عىل وذكل لوارد اخملصصة يف السحابة، ا جمحل الناسب تحديدال عن طريق  ةالتلكف ضبطا واإ

 أأمناط الطلب؛ب حسا تلقائي أأو خفضها الواردزايدة سبيل الثال عن طريق 

  عةرس تتسم بقدر أأكرب من الاس تجابة وال والرونة: توفري بنية حتتية لتكنولوجيا العلومات والتصالت  الرسعةزايدة 

 ( والتغريات غري التوقعة يف الطلب؛مثال لذلاكء الاصطناعي)موارد غري التكررة حتياجات الاديدة واجللتطبيقات ل 

  من خالل توزيع اخلدمات يف الاس تجابة سوف تتحسن مدد الصلحة اخلارجيني: حتسني تقد م اخلدمات لأحصاب

 مجيع أأحناء العامل عىل السحابة.

  حتسني اس مترارية العمل: سوف يساعد الاس تخدام الصحيح للبنية التحتية السحابية عىل تنفيذ معليات النسخ

التعرض لفقدان اخلدمة وسوف تقل احامتلية تلكفة. عىل حنو فعال من حيث ال برسعة و  والاسرتجاعالاحتياطي 

، وسوف تقل كذكل حالت الاعامتد عىل هجة واحدة الأعطالالكهرابء والإنرتنت وغريها من انقطاع بسبب 

 .للحصول عىل اخلدمات

 تنفيذ الرشوع

ع يف السحابة س يخلق الرشوع القرتح قدرة عىل اس تضافة تطبيقات تكنولوجيا العلومات والتصالت عىل نطاق واس

ىل البنية التحتية اجلديدة.تطبيقا  50الانتقال من ل عّجِّ وس يُ   من التطبيقات ذات الأولوية العالية اإ

دارة وف تُعّد وس ،مركز متزي حسايبوسوف يُنشأأ  والأمن، واس مترارية العمل، ونرش  ية،بيئة السحاب ال أأدوات لأمتتة اإ

خل. وستشكيل الأنساقدارة التطبيقات، والاس تجابة للحوادث، والتغيري، واإ  يف أأنظمة الويبو ة يبيئة السحاب وف تُدمج ال ، اإ

نشاهئا، يف برانمج تكنولوجيا العلومات وسوف تُدمج هذه الإماكنية، فور منصات تطوير التطبيقات.  ن ويفملإدارة الأ  اإ

 والصيانة.بغرض التشغيل الس متر والتصالت احلايل 

ىل التكنولوجيا من اس تفادة أأقىص  لتحقيقو  لوجيا العلومات والتصالت تتطلب تطبيقات تكنو سوف السحابية، الانتقال اإ

ىل السحابة. قد حتتاج البياانت أأيضو من التكيف.  قدرا معينا عادة تنس يقها ونقلها اإ ىل اإ رمغ أأن اجلهد البذول للك تطبيق و ا اإ

ا، مبا لب استامثرا كبري تطت  معلية حتدث مرة واحدة، ، ويهيقاتعدد كبري من التطب معلية انتقال ن فاإ قد يس تغرق عدة أأسابيع، 

نشاء بنية حساب  عداد ة، و ييف ذكل اإ  تطبيقات.اختبار ال و  ،بياانتال  ونقل، النقلأأدوات اإ

جنازها ومراحل مع اتلرشوعادارة لإ م نظ  الرشوع من خالل هنج مُ وسوف يُدار  لضامن التحمك  التنفيذ حتديد الهام الطلوب اإ

 ا.شهر أأربعة وعرشين ر الدة الإجاملية للمرشوع بقد  تُ و العملية.  يف
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 ىل : حاجة العمل ىل توجد تقد م مزيد من اخلدمات عرب تطبيقات تكنولوجيا العلومات والتصالت، نظر اإ حاجة اإ

ىل قاعدة عالية من قد م تسمح بتتكنولوجية تتسم ابلرونة والرسعة و بنية حتتية  الس تخدمني وحتديهثا اخلدمات اإ

 برسعة لالس تجابة للمتطلبات التغرية؛

 دارة تكنولوجيا العلومات والتصالت توجد ف: يل التاك فعالية فرص كبرية لتخفيض تاكليف البنية التحتية وخدمات اإ

 والطويل؛التوسط عىل الديني ذات الصةل 

 توزيع تطبيقات تكنولوجيا ب اس تخدام البنية التحتية السحابية سوف يسمح : قدرة النظمة عىل مواهجة الطوارئ

زيد من القدرة عىل مواهجة احلوادث ، مما يالعلومات والتصالت بسهوةل عرب مراكز بياانت متعددة ومناطق متعددة

 ؛احلوادث النامجة عن أأنشطة برشيةالتقنية والطبيعية و 

 يفدارة الأمن ميكن دجمها لإ أأدوات الأمتتة و من كرب ت السحابية درجة أأ قّدمو اخلدمامُ  يوفرالعلومات:  وتأأمني الأمن 

دارة الأمن يف الويبو لتحسني أأمن   .يةالعلومات  ةنظمالأ صول و الأ أأنظمة اإ

 مرشوعا بوصفه يةالاحتياط لأموال التعلقة ابمن مبادئ الس ياسة الُراَجعة  3ويس تويف الرشوع التطلبات الواردة يف البدأأ 

 .حتسينات رأأساملية بناء عىل جحمه ونطاقهدخال غري متكرر لإ 

 التاكليف التشغيلية التكررة القدرة

ن   التلكفة حمل والطويلالتوسط عىل الديني حتل وف سها التاكليف التكررة الس نوية لصيانة اخلدمات السحابية وتشغيل اإ

درج التاكليف يف تُ وف كنولوجيا العلومات والتصالت يف الويبو. وسة التحتية لت للبني احلالية ادلاخلية لالس تضافة التكررة

 كجزء من الزيانية العادية. التعاقبةمقرتحات الربانمج والزيانية 

 ]ييل ذكل الرفق الثالث[
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 الرفق الثالث

 

 الربيد الإلكرتوين اإىل السحابةالانتقال من  الرفق الثالث

 أأهداف الرشوع وفوائده التوقعة

اليويم ادلاخيل واخلاريج، تواصل لل  أأساس يةمن النظامت اليوم، عىل نظام الربيد الإلكرتوين كوس يةل مثل كثري تعمتد الويبو، 

ا ابلغ الأمهية للعمليات أأمر الربيد الإلكرتوين بني موظفهيا ومعالهئا وادلول الأعضاء وأأحصاب الصلحة ال خرين. وذلكل أأصبح 

 قدرة الويبو عىل العمل. يف اكبري  اأأثري يؤثر تهذه اخلدمة يف أأي خلل و لويبو. اليت تقوم هبا ا ليوميةا

 للحساب الإلكرتوينالإلكرتوين يف بيئة خمصصة يف مركز الأمم التحدة ادلويل  الويبو خدمة بريد اس تضافة حالياوجيري 

(UN-ICC.) 

اإىل خدمة الربيد  احملفوظاتمبا يف ذكل  يع حمتوايت نظام الربيد الإلكرتوينمجل  يف النقل الناحجذا الرشوع ههدف ويمتثل 

خدمات تكنولوجيا يف تقد م  للحساب الإلكرتوينمركز الأمم التحدة ادلويل ىل من أأجل تقليل الاعامتد عالسحابية الإلكرتوين 

فخنفاض ، نتيجة لهذا الركزقدهما يخلدمات اليت لزايدة تلكفة اتقلل اسرتاتيجية التنويع من التعرض و العلومات والتصالت. 

 اس تخدام كياانت الأمم التحدة الشاركة الأخرى خلدماته.

 :يةالسحاب  التكنولوجيا الربيد الإلكرتوين اإىل مرشوعالانتقال من الفوائد التوقعة من وفامي ييل 

  وفورات حتقق ، من خالل اس تخدام خدمات الربيد الإلكرتوين السحابية القياس ية اليت يةتاكليف التشغيل ال افخنفاض

 ؛جماحلنتيجة  لكرب كبرية 

  ش ىت من خالل القدرة عىل تنفيذ توزيع جغرايف أأكرب يف  لطوارئعىل مواهجة ا خدمة الربيد الإلكرتوين قدرةزايدة و

 مراكز البياانت؛

  ىل بيئة أأن يبطل اس تعاملها والانتقال احلالية قبل مايكروسوفت أأوفيس بيئة ترك و  365مايكروسوفت أأوفيس اإ

 يف اخلدمة السحابية؛جزءا الربيد الإلكرتوين فهيا اجلديدة اليت يكون 

  ؛والوصول بشأأن الصادقةزايدة أأمن خدمة الربيد الإلكرتوين من خالل تنفيذ ضوابط قوية و 

  الوقع واخلدمات يف س تضافة اخلدمات الُ  بني مهاحتاد حساابت الس تخدمني وبياانت اعامتدمن أأجل توفري قاعدة و

 ة.يالسحاب التكنولوجيا اإىل ل الانتقال الأوسع خلدمات تطبيقات الويبو سهِّّأأن يُ  همن شأأنفذكل  ،السحابية

 تنفيذ الرشوع

، ، مبا يف ذكل تنفيذ البيئة اجلديدة وكذكل ترحيل حمتوايت خدمة الربيد الإلكرتوين احلاليةعىل مراحلذ الرشوع نف  وف يُ س

 .2020هناية عام عىل أأن تكون القدرة التشغيلية الاكمةل متاحة عرب الإنرتنت حبلول ، 2018/19الثنائية من  بدءا



WO/PBC/28/13 
Annex III 
2 
 

 ادلوافع

 م ف: أأشار يل فعالية التاك ىل أأن تاكليف ت للويبو حاليا خدمات الربيد الإلكرتوينت اجلهة اليت تُقّدِّ خدمة الربيد قد م اإ

ىل بصدد ال خرين  ممعالهئمن  اعددلأن د يالإلكرتوين احلالية من الرحج أأن تز  ة، يالسحاب التكنولوجيا الانتقال اإ

 .الالحقة داتتزيد تاكليف الوحوف ، وسسوف تنخفضاحلالية فاإن وفورات احلجم من مث  و 

لكرتوين  من افخنفاض التاكليف التشغيلية التكررة خلدمات الربيد حسايب سوف يسمح للويبو بأأن تس تفيد وتنفيذ نظام بريد اإ

 الإلكرتوين.

  لكرتوينتأأمني الأمن والسالمة و لويبو بتحقيق مس توايت دمات احسايب سيسمح خل العلومات: تنفيذ خدمة بريد اإ

تقس مي اس تضافة خدمة الربيد الإلكرتوين عرب مراكز بياانت ميكن ، حيث القدرة عىل مواهجة الطوارئمن أأعىل 

دمة الربيد ابلتشغيل الس متر خلسيسمح هذا التوزيع الزتايد و توزيع جغرايف أأكرب من اخلدمة احلالية. ب متعددة 

ضافة اإىل ذكل، سو الإلكرتوين دلمع عدد من معليات الويبو حىت لو وقع حادث كبري داخل منطقة جنيف.  وف اإ

تمتكن الويبو من الاس تفادة من ال ليات الأمنية اليت توفرها اخلدمة السحابية من أأجل زايدة حامية خدمة الربيد 

 الهتديدات. منالإلكرتوين 

 مرشوعا بوصفه يةالاحتياط لأموال التعلقة اب من مبادئ الس ياسة الُراَجعة 3طلبات الواردة يف البدأأ ويس تويف الرشوع الت 

 .حتسينات رأأساملية بناء عىل جحمه ونطاقهدخال غري متكرر لإ 

 التاكليف التشغيلية التكررة القدرة

مقرتحات الربانمج والزيانية التعاقبة يف سحابية ال ج التاكليف التكررة لصيانة وتشغيل منصة الربيد الإلكرتوين درَ تُ وف س

ر كجزء من الزيانية العادية.  متام التاكليف التكررة القدرة بعدوتُقد  فرنك سويرسي يف الس نة.  460 000بلغ الرشوع مب  اإ

فرنك سويرسي يف الس نة مقارنة ابلتاكليف التشغيلية احلالية لنظام الربيد  250 000 ىليزيد علبلغ ا ري وفتوميثل ذكل 

 لويبو.اب اخلاص الإلكرتوين

 ]هناية الرفق الثالث والوثيقة[
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