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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019 يوليو 1 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثون الدورة
 2019 يوليو 12إىل  8جنيف، من 

 2029-2020اخلطة الرأمسالية الرئيسية للفرتة 
 األمانة من إعداد

 معلومات أساس ية

 عىل خطة الويبو الرأساملية الرئيس ية )الوثيقة 2013وافقت مجعيات ادلول األعضاء يف الويبو يف عام  .1

A/51/14) . س بعة مرشوعات استامثرية رأساملية تتكون من  2019-2014واكنت اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة

وتس تويف متطلبات س ياسة األموال الاحتياطية واملبادئ املُطب قة عىل اس تخدام ل من األموال الاحتياطية رئيس ية تُمو  

 2015-2014ثالث ثنائيات ) مشلتست س نوات  مدهتاهذه اخلطة فرتة زمنية  وغطت. 1األموال الاحتياطية

 .مليون فرنك سويرسي 11.2( مبزيانية إجاملية قدرها 2019-2018و 2017-2016و

                                         
 /Rev 7/15WO/PBC.انظر الوثيقة  1
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ل من األموال 2 2017ووافقت مجعيات ادلول األعضاء يف الويبو، يف عام  .2  الاحتياطية املرشوعاُت ، عىل أن تُمو 

 25.5، مببلغ إجاميل قدره 2018/2019فامي خيص الثنائية  2027-2018املعروضة يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة 

وثيقة قابةل للتعديل، وذلكل سوف يلزم  2027-2018وتُعّد اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة . مليون فرنك سويرسي

ويف هذا الس ياق، . اغتنام الفرص اجلديدة اليت تلوح للمنظمة يف أثناء قياهما بتنفيذ برانمج معلها يف أي ثنائية معينة

ملعلومات املتطور برسعة والتكنولوجيا السحابية ، فرصاً نبعت من مشهد تكنولوجيا ا2018حددت األمانة، خالل عام 

 عىل وجه اخلصوص، مما يُمكِّن املنظمة من أن تظل مرنة وأن تتكيف مع البيئة اخلارجية املتغرية.

ّ، وافقت مجعيات ادلول األعضاء يف الويبو، يف عام  .3 ، عىل مرشوعني تمكيليني من مرشوعات 3 2018ومن َثم

 ماليني فرنك سويرسي. 3التكنولوجيا السحابية ذات األولوية العالية يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية مبزيانية إجاملية قدرها 

 وحتتوي هذه الوثيقة عىل ما ييل: .4

 ؛4 2027-2018من للفرتة حتديث للخطة الرأساملية الرئيس ية املُتجددة طويةل األجل للمباين والسالمة واأل "1"

 ومقرتحات بشأن ما ييل: "2"

أال وهو منصة الويبو للملكية  –املرحةل الثانية ألحد مرشوعات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت  (أ)

 ؛5 الفكرية

 ؛2017أربعة من مرشوعات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت اليت ظهرت احلاجة إلهيا منذ عام و  (ب)

من املرشوعات املتعلقة ابملباين والسالمة واألمن )انقطاع التيار الكهرابيئ، املراحل الثانية لثالثة و  (ج)

 ؛6 واملصاعد، والسالمة من احلرائق(

 ؛2017مرشوعني يتعلقان ابلسالمة واألمن ظهرت احلاجة إلهيام منذ عام و  (د)

قم متطلبات املزيانية اإلضافية من أجل اس تكامل مرشوع اس توديو الوسائط املتعددة اذلي ُووف  و  (ه)

 .2017عليه يف عام 

عة املتعلقة ابألموال الاحتياطية  الس ياسة املُراجم

عة تتعلق ابألموال حاً اقرت ااس تعرضت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثالثة والعرشين  .5 بشأن س ياسة ُمراجم

زايدة  هوالغرض من هذه الس ياسة اجلديدة  وإن. الاقرتاح، وأوصت اللجنُة امجلعيات ابملوافقة عىل هذا 7الاحتياطية

                                         
 /9/27WO/PBCالوثيقة  2
 /13/28WO/PBCالوثيقة  3
ثة للمباين والسالمة واألمن، اليت متتد لعرش س نوات من  4  .2029إىل  2020ترد يف املرفق الثاين اخلطة الرأساملية الرئيس ية املُتجددة املُحد 
 ./3ADD 11/57A.عىل النحو املُتوىخ يف الوثيقة  5
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تعزيز اإلدارة املالية وإدارة اخملاطر، وإمداد األمانة بتوجهيات معززة بشأن اإلدارة املتواصةل لألموال الاحتياطية، مبا يف 

عة وحتتوي الس ياسة املُر . ذكل الس يوةل واملس توايت املس هتدفة، وتوضيح متطلبات اإلبالغ عن األموال الاحتياطية اجم

 عىل مجموعة من املبادئ املُنق حة بشأن اس تخدام األموال الاحتياطية وصناديق رؤوس األموال العامةل.

ةل من األموال الاحتياطيةحاةل مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية ا  ملُمو 

رير أداء الويبو اليت ترد تقارير دورية عن حاةل تنفيذ لك مرشوع من مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية يف تقا .6

م   8 2018ويتضمن املرفق العارش لتقرير أداء الويبو لعام . إىل جلنة الربانمج واملزيانية ثنائيةلك عن لك س نة و عن تُقد 

 .2018التقدم احملرز يف لك مرشوع حىت هناية عام 

، والنفقات املتوقعة للفرتة 2019يونيو  17املس تجدات بشأن حاةل اس تخدام املزيانية يف  أحدث 1ويقدم اجلدول  .7

 ، وذكل فامي خيص لك مرشوع عىل حدة.2019املتبقية من عام 

 

                                         
 /7/30WO/PBCالوثيقة  8

 : قد يكون حاصل مجع األرقام الواردة يف اجلداول خمتلفاً بسبب معلية الت قريب.ملحوظة
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 : وضع مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية1اجلدول 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

              
  

مجموع مزيانية 

 املرشوع
 

النفقات الرتامكية 

ديسمرب  31حىت 

2018 

 

الرصيد املتبقي يف 

احتياطي املرشوعات 

 اخلاصة 

 2018ديسمرب  31

 

املردودات إىل 

الفوائض 

 املرتامكة

رة  الاحتياطي املتوقع   2019النفقات املقد 

للمرشوعات 

 اخلاصة 

ديسمرب  31

2019 

   
النفقات الفعلية 

 يونيو* 17حىت 
 

 النفقات املقدرة 

 31 -يونيو  18

 ديسمرب

 

              

قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات 

(MM/A/42) 
 1,200   1,134   66   66  -  # -   -  

  25,341   22,678   2,663   2,300  279  # -   85  (ERP) (A/48)التخطيط للموارد املؤسس ية 

  85   -   279  2,366   2,730   23,812   26,541  اجملموع الفرعي 
              

              (/51Aمرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية )

  79   400   -  -   479   221   700  تعزيز األمن: تشفري البياانت وإدارة املس تخدمني

  -   2,068   1,821   247   -  215   32  ( ECMاملؤسس ية )إدارة املعلومات 

جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن 

 معاهدة الرباءات
 6,000   3,328   2,672   -  2,512   160   -  

  -   -   -  4   4   956   960  املرحةل األوىل من جتديد القبو -مبىن أرابد بوكش 

  9,728   6,326   3,402   4  2,726   592   79  (A/51الفرعي، اخلطة الرأساملية الرئيس ية )اجملموع 
              

              (/57Aمرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية )

  619   1,345   1,639  -   3,602   945   4,547  املرحةل األوىل -الفكرية **  بوابة الويبو للملكية

املرحةل  -منصة حممكة وآمنة لنظام معاهدة الرباءات 

 األوىل
 8,000   1,337   6,663   -  673   572   5,418  

  5,900   100   -  -   6,000   -   6,000  منصة مدريد املعلوماتية
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  730   200   -  -   930   -   930  منصة اخلدمات املتاكمةل للمؤمترات 

  -   1,481   219  -   1,700   -   1,700  الوسائطاس توديو متعدد 

  -   161   963  -   1,124   826   1,950  أعامل إضافية ملبىن معاهدة الرباءات

  -             األنظمة الكهرابئية والتجهزيات املياكنيكية

احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ عن مبىن 

 املرحةل األوىل -بوكش  أرابد
 700   -   700   -  25   263   412  

  -   81   515  -   596   4   600  نظام إضاءة عامل يف مبىن أرابد بوكش

  172   133   25  100   430   -   430  املرحةل األوىل -مصاعد يف مبىن أرابد بوكش 

تركيب أبواب وجدران مضادة للحرائق يف مبىن 

 جورج بودهناوزن
 220   4   216   -  50   165   -  

  400   4   396   -  30   275   91  (DIMاإلدارة احليوية للحوادث )

  25,477   3,120   22,357   100  4,140   4,776   13,341  (A/57اجملموع الفرعي، اخلطة الرأساملية الرئيس ية )

              

            (/58Aالرأساملية الرئيس ية )املرشوعات التمكيلية الواردة يف اخلطة 

إكساب الويبو قدرة طويةل األجل عىل الاس تعانة مُبقديم 

 اخلدمات السحابية واإلقالع عن التطبيقات القدمية
 2,095   -   2,095   -  334   167   1,594  

  512   400   -  -   912   -   912  الانتقال من الربيد اإللكرتوين إىل التكنولوجيا السحابية

  3,007   -   3,007   -  334   567   2,106  (A/58اجملموع الفرعي، اخلطة الرأساملية الرئيس ية )
              

  15,611   5,936   7,479  2,470   31,496   33,258   64,753  مجموع املرشوعات املموةل من الاحتياطيات

   .2019يونيو  17تشمل األعباء املالية املس بقة واألعباء املالية حىت  2019* النفقات الفعلية 

 الفكرية.  بوابة الويبو للملكية** أعيد تسمية املنصة العاملية للملكية الفكرية إىل 
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مليون فرنك  31.5، بلغ الرصيد املتبقي يف األموال الاحتياطية للمرشوعات اخلاصة 2018ويف هناية عام  .8

مليون فرنك سويرسي يف األموال الاحتياطية  2.5وأشارت التقديرات إىل أن مبلغاً إجاملياً قدره . سويرسي

ويُعزى ذكل إىل  .2019ام للمرشوعات اخلاصة لن يكون مطلواًب بعد اآلن، وذلكل س ُيعاد إىل األموال الاحتياطية يف ع

" 2فرناكً سويرساًي(؛ " 66,365" الانهتاء من مرشوع "قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات" )1ما ييل: "

" 3فرناكً سويرساًي(؛ " 3,750املرحةل األوىل من جتديد الطابق السفيل" ) –والانهتاء من مرشوع "مبىن أرابد بوكش 

عديل نطاق مرشوع " وت4مليون فرنك سويرسي(؛ " 2.3التخطيط للموارد املؤسس ية" )والانهتاء من "مرشوع 

 .فرنك سويرسي( 100,000أرابد بوكش ) املصاعد يف مبىن

وفامي يتعلق مبرشوع "املنصة احملمكة واآلمنة لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات"، اذلي وافقت عليه مجعيات  .9

األمانة يف أثناء تنفيذ املرحةل األوىل ترصد ابس مترار تطورات تكنولوجيا املعلومات ، اكنت 2017الويبو يف عام 

والاتصاالت يف البيئة اخلارجية ليك تضمن أن تظل اخليارات التكنولوجية املتوقعة للمرشوع عىل أفضل ما تكون، وأن 

حىت اآلن من حتليل وتصممي أن أي حل وات ضح مما ُأجري . تظل، يف الوقت نفسه، مس تدامة مالياً عىل املدى الطويل

يستند إىل اجتاهات الصناعة الناش ئة س يكون قادراً عىل توفري نفس السامت األمنية الرفيعة اليت توفرها مراكز البياانت 

 وإضافًة إىل ذكل، س يكون سيناريو التنفيذ املُس تجد مبثابة حلٍّ أكرث. املادية، اليت اكن يتطلع إلهيا املرشوع يف األصل

وقد قدمت املرحةل األوىل من . فعالية من حيث التلكفة فامي خيص النفقات الس نوية املتكررة بعد الانهتاء من املرشوع

ونتيجًة ملا س بق، . املرشوع حىت اآلن تصماميً هندس ياً ومنوذجاً للتحول التنظميي، من املتوقع أن يدعام احلل املس تجد

. دة عام من أجل السامح بإعادة التصممي وإعادة تقدير التاكليف عىل حنو شاملُأجِّلت املرحةل الثانية من املرشوع مل

ث بشأن املرحةل الثانية إىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عام  م اقرتاح ُمحد   .2020وسوف يُقد 

 2029-2020اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة 

االت املباين، والسالمة واألمن، ومبادرات تكنولوجيا حتتاج املنظمة إىل استامثرات رأساملية مس مترة يف جم .10

، اليت 2027-2018وأما اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة . املعلومات والاتصاالت ليك تظل تؤدي واليهتا عىل أمكل وجه

واألمن، فقد جرى  س نوات فامي يتعلق ابملباين وابلسالمة 10تُوِّضِّ الاستامثرات الرأساملية الرئيس ية املطلوبة عىل مدار 

د عدد من مرشوعات تكنولوجيا . )انظر املرفق الثاين( 2029-2020حتديهثا من أجل الفرتة  وإضافًة إىل ذكل، ُحدِّ

املعلومات والاتصاالت ذات األولوية القصوى لتعزيز أنظمة التسجيالت ادلولية وضامن تس يري أعاملها من هجة، ولضامن 

 عالية فضاًل عن إدارة النقدية، من هجة أخرى.وجود حمتوى يتسم ابلكفاءة والف

م إىل ادلول األعضاء يف عام  .11 ، فامي يتعلق بإماكنية 2018وكام ُذكر يف مقرتح اخلطة الرأساملية الرئيس ية اذلي ُقدِّ

عقار عىل توفري خدمات الرعاية الهنارية ألطفال املوظفني، درست األمانة ش ىت اخليارات املمكنة مبا فهيا إماكنية حيازة 

مقربة من الويبو، وإماكنية حتويل جزء من مباين الويبو احلالية إىل مرفق للرعاية الهنارية لألطفال، وجحز أماكن للرعاية 

الهنارية يف ُمنشآت قامئة. كام أجرت األمانة اس تقصاًء آلراء املوظفني من أجل التحقق من اهامتهمم احملمتل خبدمات الرعاية 

 واستشارت األمانُة واكالت شقيقة موجودة يف جنيف ودلهيا خربة يف تقدمي هذه اخلدمات. الهنارية لألطفال،
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" 1وبعد دراسة ش ىت اخليارات، خلصت األمانة إىل أنه من احلمكة وحسن التدبري اتباع هنج ذي مسارين: " .12

" 2؛ "2021-2020و 2020-2019التنفيذ العاجل ملرشوع جترييب عىل مدار عامني مبا يشمل الس نتني ادلراس يتني 

ص ملنشأة رعاية هنارية   .ومواصةل اس تكشاف اخليارات املمكنة حلل طويل األجل، مبا يف ذكل حيازة عقار ُمخص 

ماكاًن ملوظفي الويبو يف أحد مرافق الرعاية الهنارية  20وسوف يتألف املرشوع التجرييب من جحز ما يصل إىل  .13

م الويبو مسامهة مالية إىل مرفق الرعاية الهنارية نظري األماكن اليت يشغلها وسوف تقد. املوجودة عىل مقربة من الويبو

وسوف يعمتد مقدار هذه املسامهة املالية للك ماكن مشغول عىل إجاميل دخل أرس املوظفني املعنيني مبا  9موظفو الويبو

ر . اً مع مرفق الرعاية الهنارية نفسهيامتىش مع منوذج موجود وُمخترب ابلفعل يف منظمة العمل ادلولية منذ عقدين تقريب وتُقد 

مليون  0.1مليون فرنك سويرسي ) 0.6تلكفة املرشوع التجرييب، عىل افرتاض شغل مجيع األماكن العرشين، بنحو 

وسوف . (2021مليون فرنك سويرسي يف  0.2و، 2020مليون فرنك سويرسي يف  0.3و، 2019فرنك سويرسي يف 

د التاكليف من وفورات املوظفني يف املزيانية العادية يف الثنائيتني  وسوف يتيح هذا  .2020/2021و 2018/2019تُسد 

املرشوع التجرييب فرصة الختبار الطلب احلقيقي عىل خدمات الرعاية الهنارية لألطفال، واكتساب اخلربة يف تقدمي هذه 

 " املذكور أعاله.2ند النظر يف اخليار رمق "اخلدمات، ووضع أساس قوي يُستند إليه ع 

وفامي يتعلق ابحلاجة إىل حزي إضايف للماكتب من أجل تلبية احتياجات املنظمة عىل املدى األبعد، أصدرت األمانة  .14

تلكيفاً بإجراء دراسة سوقية وحتليل للفرص من أجل حتديد أماكن جديدة تصلح لتأجريها أو حيازهتا وتقع عىل مقربة من 

دة سلفاً، . ع الويبومجمّ  واكن الغرض من هذه ادلراسة هو حتليل السوق حبثاً عن حزي ماكتب تتوفر فيه مواصفات ُمحد 

واكمتلت هذه ادلراسة يف أبريل . والوقوف عىل فرص الانتقال املناس بة، سواء للملكية العقارية املطلقة أو الاستئجار

دت بدائل عديدة تعكف األمانة 2019 ومل يُعرث عىل حل مناسب حىت وقت كتابة هذه . حالياً عىل اس تكشافها، وحد 

وذلكل جرى متديد عقد إجيار املبىن اذلي تس تأجره الويبو حالياً مع إماكنية جتديده إىل حني التوصل إىل حل . الوثيقة

 مناسب طويل األجل وعرضه عىل ادلول األعضاء. 

ةل من األموال ويقتيض املبدأ الثالث من مبادئ س ياسة األمو  .15 ال الاحتياطية أن تكون املرشوعات املُمو 

كام ينص املبدأ الثالث عىل أن املرشوعات املُدرجة يف اخلطة . الاحتياطية مرشوعات رأساملية غري متكّررة وغري عادية

د مكرشوعات تتعلق ابلبناء/التجديد وتكنولوجيا ا ملعلومات والاتصاالت الرأساملية الرئيس ية الطويةل األجل جيوز أن حُتد 

. ويلزم إجنازها ليك تظل مرافق املنظمة وأنظمهتا وافية ابلغرض املنشود مهنا وذكل بإجراء توس يعات أو إضافات هممة

د من اخلطة الرأساملية الرئيس ية  عة بشأن األموال الاحتياطية، استُبع  ومتاش ياً مع املبدأ الثالث من مبادئ الس ياسة املُراجم

الس مترار تقدمي اخلدمات احلالية من مرشوعات تتعلق ابلصيانة املس مترة للمرافق وابلتحسينات الطفيفة لك ما س يلزم 

املدخةل عىل الهيالك أو األنظمة )مبا يف ذكل تكنولوجيا املعلومات(، واكن هذا الاستبعاد بسبب عدم استيفاء معايري 

 املرشوعات الرأساملية غري العادية وغري املتكّررة.

                                         
 لن تدفع الويبو تاكليف األماكن غري املشغوةل. 9
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  2029-2020اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة  دوافع

تستند إىل ادلوافع الرئيس ية ملرشوعات الاستامثر الرأساميل،  2029-2020ال تزال اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة  .16

ل أدانه، من أجل ضامن اس مترار اضطالع الويبو بواليهتا عىل أمكل وجه تُيرس تقيمي كام أن هذه ادلوافع . عىل النحو املُفص 

عة املتعلقة ابألموال الاحتياطية من عدمه  . امتثال املرشوعات للمبادئ املنصوص علهيا يف الس ياسة املُراجم

 

  بناء أصول جديدة أو اقتناؤها، مما س ُيمكِّن املنظمة من حتسني اخلدمات املقدمة إىل  –احتياجات العمل

 اخلدمات.ادلول األعضاء ومعالء الويبو أو توس يع نطاق هذه 

  الاس تفادة من التحسينات اجلديدة للتكنولوجيات واملعدات واألنظمة من أجل تقليل  –فعالية التاكليف

 النفقات التشغيلية املتكررة.

 الاستامثر يف مبادرات تريم إىل جعل مباين الويبو وخدماهتا متاحة مجليع أحصاب املصلحة،  – تيسري النفاذ

 .مبن فهيم األشخاص ذوي اإلعاقة

 اإلدارة الفعاةل دلورة حياة األصول من املعدات واملرافق، مبا يف ذكل أعامل اإلصالح  – دورة احلياة

والتجديد األساس ية أو ترممي األصول البالية، للوقاية من اخملاطر املتعلقة ابلسالمة وعدم قابلية تشغيل 

 تكل األصول.

  س يقلل من أثر انبعااثت الويبو الكربونية. الاستامثر يف مبادرات الطاقة املتجددة، مما –البيئة 

  تنفيذ مرشوعات لضامن الامتثال لألطر التنظميية السويرسية الفيدرالية واحمللية عىل صعيد  –اللواحئ

 املنظمة، فضاًل عن املبادئ التوجهيية اليت اعمتدهتا األمم املتحدة.

 امحلاية للحد من قابلية الويبو للترضر يف حاةل تنفيذ تدابري الوقاية و  – األمن والسالمة وتأمني املعلومات

 الهتديدات، ومحلاية موظفي الويبو واملندوبني والزوار ابإلضافة إىل أصول الويبو املادية واملعلوماتية.

 2029-2020ملخص اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة 

مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية، واجلداول الزمنية لتنفيذها، والتاكليف املُقدرة غري  2يلخص اجلدول  .17

 .2029-2020املتكررة خالل الفرتة 
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 2029-2020: اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة 2اجلدول 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(
       

 2028-29 2026-27 2024-25 2022-23 2020-21 املرشوعات

مجموع 

العرش 

 س نوات

        

       املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

 6,960 - - - - 6,960 املرحةل الثانية -بوابة الويبو بشان امللكية الفكرية 

 x x - - - x املرحةل الثانية -منصة حممكة وآمنة لنظام معاهدة الرباءات 

 3,001 - - - - 3,001 الهايمرشوع التوسع اخلاريج لنظام 

 3,932 - - - 1,214 2,718 املرحلتان الثانية والثالثة -تنفيذ إدارة املعلومات املؤسس ية 

 911 - - - - 911 استبدال تكنولوجيا النظام الش بيك إلدارة احملتوايت

 1,890 - - - 1,890 - ( Televicمعدات مسعية وبرصية )

 1,800 - - - 1,800 - (EPMإدارة األداء املؤسيس )

 250 - - - - 250 ( TMSنظام إدارة اخلزانة )

اجملموع الفرعي، املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات 

 والاتصاالت
13,839 4,904 - - - 18,743 

       
       املرشوعات املتصةل ابملباين

       اإلنشاءات واملقتنيات

 660 - - - - 660 الوسائط)اس تكامل( اس تدويو متعدد 

 x - - - x - مساحة إضافية للماكتب

 x - - x - - حضانة

       جتديدات يف مجمع الويبو

 25,000 - 10,000 10,000 5,000 - مبىن أرابد بوكش 

 20,000 10,000 10,000 - - - مبىن جورج بودهناوزن 

منطقة الاس تقبال يف مبىن أرابد بوكش 

 عرش(الثالث  )الطابق
- x - - - x 

       األنظمة/التجهزيات املياكنيكية

 1,950 - - - 1,950 - إمدادات املياه

 x - - 1,500 3,250 1,750 احلد من انقطاع التيار الكهرابيئ

 1,420 - - - - 1,420 املرحةل الثانية -حتديث أنظمة حتريك املصاعد 

 52,280 11,500 20,000 10,000 6,950 3,830 اجملموع الفرعي، مرشوعات املباين

        

       املرشوعات املتصةل ابلسالمة واألمن

 x - 1,491 - 1,166 325 السالمة من احلرائق والغاز 

 845 - - - 244 602 جتديد عتاد أنظمة األمن املادي احلرجة

حتديث األنظمة احلرجة لألمن املعلومايت يف دائرة تنس يق األمن 

 والسالمة
447 115 - - - 562 

 55 - - - 55 - تعزيز نظام منع التسلل

 778 - - - 778 - نظام اس تيثاق حممك

 3,731 - - - 2,358 1,374 اجملموع الفرعي، املرشوعات املتصةل ابلسالمة واألمن

        

 74,755 11,500 20,000 10,000 14,212 19,043 مجموع النفقات املقدرة 

رة قيد اإلعداد xتشري العالمة   إىل املرشوعات اليت ال تزال تاكليفها املقد 
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خطة متجددة ملرشوعات الاستامثر الرأساميل، وس يجري  2029-2020ومتثل اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة  .18

 حتديهثا وعرضها عىل ادلول األعضاء مرة لك س نتني مع تنقيح نطاق لك مرشوع وتاكليفه املقدرة.

 2020/2021اقرتاح بشأن متويل مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية من األموال الاحتياطية يف الثنائية 

دة املتعلقة ابملباين والسالمة  2029-2020بناًء عىل اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة  .19 فامي خيص الاحتياجات املُحد 

حتياطية ملخص للمرشوعات املقرتح متويلها من األموال الا 3دول واألمن وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، يرد يف اجل

 .2020/2021يف الثنائية 

 21-2020: اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة 3اجلدول 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  
 اجملموع   املرشوعات

  
   املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت*

  6,960  املرحةل الثانية -بشان امللكية الفكرية  بوابة الويبو

  3,001  مرشوع التوسع اخلاريج لنظام الهاي

  2,718  املرحةل الثانية -تنفيذ إدارة املعلومات املؤسس ية 

  911  استبدال تكنولوجيا النظام الش بيك إلدارة احملتوايت

  250  ( TMSنظام إدارة اخلزانة )

  13,839  املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالتاجملموع الفرعي، 

    

   املرشوعات املتصةل ابملباين

  660  )اس تكامل( اس تدويو متعدد الوسائط

  1,750  انقطاع التيار الكهرابيئ )مباين أرابد بوكش وجورج بودهناوزن(

  1,420  املرحةل الثانية -حتديث أنظمة حتريك املصاعد 

  3,830  اجملموع الفرعي، مرشوعات املباين
  

   املرشوعات املتصةل ابلسالمة واألمن

  325  السالمة من احلرائق والغاز 

  602  جتديد عتاد أنظمة األمن املادي احلرجة

  447  حتديث األنظمة احلرجة لألمن املعلومايت يف دائرة تنس يق األمن والسالمة

  1,374  املرشوعات املتصةل ابلسالمة واألمناجملموع الفرعي، 

   

  19,043  اجملموع

  .2020املرحةل الثانية يف  -*س تعود األمانة ابقرتاح بشأن املنصة احملمكة واآلمنة 

ر مجموع التاكليف غري املتكررة للمرشوعات الرئيس ية املقرتحة ذات األولوية يف الثنائية  .20 مببلغ  2020/2021ويُقد 

 .مليون فرنك سويرسي 19
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وذلكل فإن املوافقة عىل تنفيذ املرشوعات  .ويتسم لك مرشوع مقرتح أو مرحةل مقرتحة ملرشوع ما ابالس تقالل .21

ال حتمك مس بقاً عىل أي قرارات مس تقبلية بشأن متويل املرشوعات أو مراحل املرشوعات يف  2020/2021يف الثنائية 

ل للك مرشوع من املرشوعات املقرتح متويلها من األموال الاحتياطية. . ثنائيات الحقة  ويرد يف املرفق األول وصف ُمفص 

 حاةل اس تخدام األموال الاحتياطية

عة املتعلقة ابألموال 1إن املبدأ األول )املبدأ  .22 ( اذلي يتناول اس تخدام األموال الاحتياطية يف الس ياسة املُراجم

ر رصيد األموال الاحتياطية الزائد عىل . مبالغ تتجاوز املس توى املس هتدف لالحتياطي الاحتياطية يتعلق بتوفر ويُقد 

مليون فرنك سويرسي يف  130.7املس توى املس هتدف لألموال الاحتياطية املطلوبة واحتياطي املرشوعات اخلاصة مببلغ 

" صناديق 1األموال الاحتياطية املتوفرة: "ومن أجل الزتام احليطة واحلذر، تُس تثىن عند حساب  .2019هناية عام 

عة املتعلقة ابألموال  2رؤوس األموال العامةل وفائض إعادة تقيمي الاحتياطي، وفقاً للمبدأ  من مبادئ الس ياسة املُراجم

 .2019" والنتيجة اإلجاملية املتوقعة بعد ما يُنفمق من األموال الاحتياطية يف عام 2الاحتياطية، "
ر لالحتياطيات يف هناية : ا4اجلدول    2019لوضع املقد 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(
   

 360.2  (1)بدون املاكسب/)اخلسائر( األكتوارية 31/12/2018مجموع الاحتياطيات يف 

   :مهنا
   

 328.7  31/12/2018الفوائض املرتامكة يف 

 31.5  31/12/2018احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 
   

رة يف احتياطي املرشوعات اخلاصة يف     2019التحراكت املقد 

رة إىل الفوائض املرتامكة  (2.5)   املردودات املقد 

 (13.4)   2019النفقات املقدرة عىل املرشوعات املموةل من الاحتياطيات يف 

 19.0  2020/21املرشوعات املقرتحة للخطة الرأساملية الرئيس ية يف 

ر( يف   34.7  31/12/2019احتياطي املرشوعات اخلاصة )املقد 
   

 325.6  31/12/2019مجموع الاحتياطيات )املقدرة( ابس تثناء احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 

 194.8  2 2020/21املس هتدف لألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس األموال العامةل* 

 130.7   3رصيد الاحتياطيات الزائدة عىل املس توى املس هتدف لالحتياطات 
 

   .31/12/2018مليون فرنك سويرسي يف  122.4بلغت املاكسب/)اخلسائر( الفعلية  1
% من إجاميل مزيانية الثنائية 25.8يستند هدف الاحتياطي إىل أهداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة املنقحة بشأن الاحتياطيات، أي  2

 مليون فرنك سويرسي. 756.1البالغة  2020/21
 .2019ال يشمل النتيجة اإلجاملية املتوقعة بعد نفقات الاحتياطي لعام  3
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مليون فرنك سويرسي ملرشوعات اخلطة  19استيعاب المتويل املقرتح البالغ  –4كام يتضح من اجلدول –وميكن  .23

دون التأثري عىل املس توى املس هتدف املطلوب لألموال الاحتياطية، ألن  2020/2021الرأساملية الرئيس ية يف الثنائية 

وإضافًة إىل ذكل، يوِّض الرمس البياين . األرصدة املتوقعة ميكن أن تس توعب حُبسن التدبري نفقات املرشوعات املقرتحة

 .2019عاله احلراكت املقدرة الحتياطي املرشوعات اخلاصة يف عام الوارد أ

ومن اجلدير ابذلكر أن النفقات اخلاصة مبرشوعات تكنولوجيا املعلومات سوف تُرمسمل إذا اكنت تس تويف معايري  .24

فقات اخلاصة وسوف تُرمسمل كذكل الن. القيد املطلوبة، ألن البياانت املالية للمنظمة تُعّد عىل أساس معايري إيبساس

د فرتة الانتفاع ابملباين أو تعزز قمية املباين املترضرة د، يف لك مرشوع، ما إذا . مبرشوعات املباين اليت تُمدِّ وسوف ُُيد 

ويف . اكنت الرمسةل مسموحاً هبا أم ال مبوجب معايري إيبساس، حيامن تُتاح معلومات مفصةل عن التاكليف والتنفيذ املقرر

. وع، تُقيّد النفقات عىل مدار فرتة الانتفاع ابألصل الناجت حاملا يكمتل املرشوع ويصبح متاحاً لالس تخدامحاةل رمسةل املرش 

ومن َث ، يؤجل، يف هذه احلاالت، أثر النفقات عىل األموال الاحتياطية للمنظمة عىل مدى فرتة أطول من خالل رمس 

 .تنفيذ املرشوع إهالك أو اس هتالك س نوي، بداًل من التأثري الفوري عند
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 عىل الاحتادات 2021-2020توزيع املرشوعات املقرتحة يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية للثنائية 

ع مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية املُقرتح متويلها من األموال الاحتياطية يف الثنائية  .25 عىل  2020/2021تُوز 

 غري املبارشة اليت تعود عىل الاحتاد )أو الاحتادات(:الاحتادات بناًء عىل مدى الاس تفادة املبارشة أو 

 من بوابة الويبو للملكية الفكريةاملرحةل الثانية 

o  ة عىل الاحتادات املموةل ابلرسومتعود بفائدة غري مبارش 

o  ع التلكفة عىل الاحتادات املموةل ابلرسوم بوصفها نفقات غري مبارشة لالحتاد )مبدأ القدرة تُوز 

 ادلفع( عىل

 التوسع اخلارج لنظام الهاي 

o يعود بفائدة مبارشة عىل احتاد الهاي 

o يتحمل احتاد الهاي التلكفة بوصفها نفقات مبارشة لالحتاد 

املرحةل الثانية من تنفيذ مرشوع إدارة واثئق املؤسسة، واستبدال تكنولوجيا نظام إدارة احملتوى الش بيك، فضاًل 

 مة واألمنعن املرشوعات املتعلقة ابملباين والسال

o ة غري مبارشة عىل مجيع الاحتاداتيعود بفائد 

o ع التلكفة عىل مجيع الاحتادات بوصفها نفقات إدارية غري مبارشة  تُوز 

 )مبدأ القدرة عىل ادلفع(

م اجلدول  .26 حملة عامة أ 5ويقدم اجلدول . حملة عامة عن توزيع تاكليف املرشوعات املقرتحة حسب الاحتاد 5ويُقدِّ

ومن اجلدير ابذلكر أن مس توى  .2019عن احلراكت املقدرة الحتياطي املرشوعات اخلاصة حسب الاحتاد يف عام 

ر يف هناية عام  حسب الاحتاد ال يأخذ يف احلس بان النتيجة اإلجاملية املتوقعة بعد ما  2019األموال الاحتياطية املُقد 

 .(22)يُرىج الاطالع عىل الفقرة  2019يُنفمق من األموال الاحتياطية يف عام 

، فقد ُوزعت تاكليف 2018وألن أرصدة األموال الاحتياطية الحتادي لش بونة والهاي شهدت جعزاً يف هناية عام  .27

الاحتادات غري املبارشة والتاكليف اإلدارية غري املبارشة عىل الاحتادات املموةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون 

وسوف يؤدي مرشوع التوسع اخلاريج لنظام الهاي إىل زايدة العجز املتوقع الحتاد الهاي . الرباءات واحتاد مدريدبشأن 

 ماليني فرنك سويرسي. 3مبقدار  2019يف هناية عام 
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ر لالحتياطيات يف هناية 5اجلدول   حبسب لك احتاد  2019. الوضع املقد 

 الفرناكت السويرسية()بآالف 
       

  
الاحتادات املموةل من 

 الاشرتااكت

احتاد معاهدة 

 الرباءات
 اجملموع احتاد لش بونة احتاد الهاي احتاد مدريد

       
 360,229 (1,825) (36,278) 61,503 316,423 20,406 (1)بدون املاكسب/)اخلسائر( األكتوارية 31/12/2018الاحتياطيات اإلجاملية يف 

       مهنا:

 328,733 (1,825) (36,559) 53,602 293,414 20,101 31/12/2018الفوائض املرتامكة يف 

 31,496 - 281 7,900 23,009 305 31/12/2018احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 
       

رة يف احتياطي املرشوعات اخلاصة يف         2019التحراكت املقد 

رة إىل الفوائض املرتامكةاملردودات   (2,470) - - (357) (2,047) (66) املقد 

 (13,414) - (67) (1,182) (12,022) (142) 2019النفقات املقدرة عىل املرشوعات املموةل من الاحتياطيات يف 

 19,043 - 3,001 1,555 14,241 246 2020/21املرشوعات املقرتحة للخطة الرأساملية الرئيس ية يف 

ر( يف   34,654 - 3,215 7,916 23,181 343 31/12/2019احتياطي املرشوعات اخلاصة )املقد 
       

 325,575 (1,825) (39,493) 53,587 293,242 20,064 31/12/2019مجموع الاحتياطيات )املقدرة( ابس تثناء احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 
       

 194,847 - 4,686 37,689 133,380 19,091 2 2020/21املس هتدف لألموال الاحتياطية وصناديق رؤوس األموال العامةل* 
       

 130,728 (1,825) (44,179) 15,898 159,862 972 3رصيد الاحتياطيات الزائدة عىل املس توى املس هتدف لالحتياطات 
 

 .31/12/2018مليون فرنك سويرسي يف  122.4بلغت املاكسب/)اخلسائر( الفعلية  1
 مليون فرنك سويرسي. 756.1البالغة  2020/21% من إجاميل مزيانية الثنائية 25.8يستند هدف الاحتياطي إىل أهداف الاحتادات احملددة يف الس ياسة املنقحة بشأن الاحتياطيات، أي  2
 .2019ال يشمل النتيجة اإلجاملية املتوقعة بعد نفقات الاحتياطي لعام  3
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رة الحتياطي املرشوعات اخلاصة يف -5اجلدول   حبسب الاحتاد 2019أ: التحراكت املقد 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(
       

  
الاحتادات املموةل 
 من الاشرتااكت

احتاد معاهدة 
 الرباءات

 اجملموع احتاد لش بونة احتاد الهاي احتاد مدريد
       

 31,496 - 281 7,900 23,009 305 31/12/2018احتياطي املرشوعات اخلاصة يف 
       

رة يف احتياطي املرشوعات اخلاصة يف         2019التحراكت املقد 
       

رة إىل الفوائض املرتامكة  (2,470) - - (357) (2,047) (66) املردودات املقد 
       

       2019النفقات املقدرة عىل املرشوعات املموةل من الاحتياطيات يف 

 (279) - - (34) (237) (8) (ERP) (A/48)التخطيط للموارد املؤسس ية 

 (3,319) - - (79) (3,221) (18) (A/51مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية )

 (8,916) - - (900) (7,918) (98) (A/57مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية )

 (901) - (67) (169) (646) (19) (A/58املرشوعات التمكيلية الواردة يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية )

رة  (13,414) - (67) (1,182) (12,022) (142) اجملموع الفرعي، النفقات املقد 
       

 19,043 - 3,001 1,555 14,241 246 2020/21املرشوعات املقرتحة للخطة الرأساملية الرئيس ية يف 
       

ر( يف   34,654 - 3,215 7,916 23,181 343 31/12/2019احتياطي املرشوعات اخلاصة )املقد 
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 ومس توايت س يوةل األموال الاحتياطيةاألثر الواقع عىل التدفقات النقدية 

 األثر الواقع عىل التدفق النقدي

مليون فرنك سويرسي  157% من الربانمج واملزيانية )22بعد ختصيص الاحتياطي التشغييل املس هتدف البالغ  .28

( واألموال الاحتياطية املُخصصة لمتويل 2018/2019مليون فرنك سويرسي للثنائية  160.4و 2016/2017للثنائية 

مليون فرنك سويرسي يف هناية  124.4الزتامات التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة )الس يوةل الاسرتاتيجية اليت تبلغ 

(، يكون رصيد الس يوةل األساس ية، مبا يف ذكل احتياطي 2018مليون فرنك سويرسي يف هناية  125.8و، 2017

 عىل النحو التايل:املرشوعات اخلاصة، 

 : الاحتياطيات حبسب س ياسة الاستامثر6اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

      

 17ديسمرب  31 18ديسمرب  31  

 543.8 616.3 مجموع الس يوةل والاستامثرات

الاحتياطي التشغييل )هدف األموال الاحتياطية 

 17/2016وصناديق رؤوس األموال العامةل 

 (19/2018و

160.4 157.0 

 124.4 125.8 النقد الاسرتاتيجي

 262.4 330.1 *األسايس النقد

      

 * يشمل النقد األسايس احتياطي املرشوعات اخلاصة
 

إىل  2017ديسمرب  31مليون فرنك سويرسي يف الفرتة من  72.5وزاد رصيد الس يوةل والاستامثرات مبقدار  .29

مكّنهتا من التسديد الاكمل دون صعوبة لقروضها  2018والس يوةل اليت حققهتا املنظمة يف عام  .2018ديسمرب  31

مليون فرنك  16.9وسددت الويبو املبلغ املتبقي البالغ . (FIPOIاملأخوذة من مؤسسة مباين املنظامت ادلولية )

ف إىل احلد من تأثري أسعار الفائدة السلبية ، وفقاً السرتاتيجيهتا اليت هتد2018سويرسي من هذه القروض يف يناير 

 وحتتفظ املنظمة بس يوةل اكفية متاحة من أجل املتطلبات النقدية.. احلالية للفرنك السويرسي

ووفقاً لس ياسة الويبو الاستامثرية، يُستمثر رصيد الس يوةل األساس ية مع ضامن توفري س يوةل اكفية ملواهجة  .30

وإضافًة إىل ذكل، يُعاد اس تكامل أرصدة الويبو النقدية عىل أساس س نوي . ذكل الطارئة إذا اقتىض األمر احلاالت

 .ابلفوائض التشغيلية
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 مس توايت س يوةل األموال الاحتياطية

لقد جرى تعريف اجلزء السائل من صايف أصول الويبو بأنه مقدار زايدة أصولها املتداوةل عىل خصوهما املتداوةل  .31

وقد تغري وضع اجلزء السائل من صايف األصول من . عىل متطلبات معايري إيبساس بعد إجراء بعض التعديالت بناءً 

 .2018فرنك سويرسي يف هناية عام  مليون 297.4إىل  2017مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  239.9

ويف . ، قامت املنظمة ابستامثرات كبرية يف إطار س ياس هتا املنقحة بشأن الاستامثرات2018و 2017وخالل عايم  .32

، أعادت الويبو تصنيف اجلزء النقدي املُستمثر من األموال الاحتياطية 2018و 2017البياانت املالية الس نوية لعايم 

األساس ية والاسرتاتيجية جفعلته مضن األصول غري املتداوةل، ألن املنظمة تعزتم الاحتفاظ هبذه األموال الاحتياطية يف 

وتُستمثر . س نة واحدة من أجل حتقيق أقىص قدر من العائد مع احلفاظ عىل رأس املال استامثرات تتجاوز إطاراً زمنياً مدته

واستمُثرت الس يوةل األساس ية . الس يوةل الاسرتاتيجية عىل املدى األطول، مما يؤدي إىل تقليل األموال الاحتياطية السائةل

وذلكل تُعترب استامثرات الس يوةل . حاالت طارئة عىل حنو يضمن أن تظل األموال متاحة إذا ما ُاحت يجم إلهيا ملواهجة أي

ولكن من املهم مالحظة أن الس يوةل األساس ية تُستمثر هبدف حتقيق . األساس ية سائةل عند حساب الس يوةل الاحتياطية

 .عائد إجيايب عىل مدار فرتات متتالية تبلغ لك مهنا مخس س نوات

لت عىل العنارص املدر  .33 جة يف األصول واخلصوم املتداوةل بناء عىل متطلبات معايري وفامي ييل تعديالت أخرى ُأدخ 

 إيبساس، مما أسفر عن تقدير للجزء السائل من صايف األصول:

ع أو مل تُبمع "1" وملّا اكن هذا العنرص يف . متثل قوامئ األصول املتداوةل قمية املنشورات اليت ُطبعت ولكهنا مل تُوز 

مل يدرج يف األصول املتداوةل لغرض حساب صايف رصيد  معظمه لن يؤدي إىل مقبوضات نقدية، فإنه

 الس يوةل.

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

املعاهدة، اجلزء النقدي اذلي اس تلمته الويبو ابلفعل من رسوم نظام املعاهدة ونظام مدريد ونظام الهاي 

ووفقاً ملعايري إيبساس، تُعترب هذه األموال مقبوضات مس بقة "غري . كن مل يكمتل النرش اخلاص بهول

ومع ذكل، عىل عكس اخلصوم األخرى، متثل املبالغ . مكتس بة" وال تظهر يف اإليرادات قبل اترخي النرش

من إيرادات الويبو  املس تلمة قبل اس تحقاقها إيرادات مؤجةل مت ابلفعل اس تالهما نقداً، وستشلك جزءاً 

وذلكل، فإن املبالغ النقدية املس تلمة قبل اس تحقاقها ال تُعترب تعويضاً . شهراً أو أقل 12وفائضها يف غضون 

 .ألصول الويبو السائةل، حيث إهنا ال تؤدي إىل أي خروج للموارد النقدية
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 : تطور احتياطي الس يوةل الصافية7اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

   
    

  

    

الوضع بعد 

     التسوايت 

الوضع بعد 

 التسوايت 

31/12/2018   31/12/2018 31/12/2017   31/12/2017 

            

   341.1   307.9 األصول املتداوةل

 174.2   261.1   الاستامثرات النقدية األساس ية غري املتداوةل

 (50.8)   (55.6)   احلساابت املدينة ملعاهدة الرباءات

 (1.3)   (1.3)   تسوية قوامئ اجلرد

 463.2   512.1   صايف األصول املتداوةل السائةل

   505.3   510.9 اخلصوم املتداوةل

 (282.0)   (296.2)   تسوية املبالغ احملصةل مقدماً 

 223.3   214.7   صايف اخلصوم املتداوةل السائةل

   164.2-   203.0- صايف األصول املتداوةل*

 239.9   297.4   اجلزء السائل من صايف األصول 

              
       

ل العرض املقارن لعام  ألف فرنك سويرسي من املبالغ احملصةل مقدمًا إىل التحويالت املس تحقة ادلفع لبيان  826بإعادة تبويب  2017* عُدِّ
 بدقة. 2017ديسمرب  31طبيعة أرصدة إيداعات مدريد يف 

 39.2ومن املتوقع أن يبلغ مجموعها . وتُس تمكل أموال الويبو الاحتياطية س نواًي ابلفوائض التشغيلية، كام ُذكر أعاله .34

 .2019األموال الاحتياطية( لعام  مليون فرنك سويرسي )النتيجة التشغيلية املدرجة يف املزيانية قبل ما يُنفق من

األمانة، خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، قدمت خطة متويلية ومن اجلدير ابذلكر أيضاً أن  .35

ل مبلغ قدره . 10الس تعادة تغطية اس تحقاقات املوظفني الطويةل األجل يف الويبو مليون فرنك سويرسي  3.38وسوف ُُيو 

 إىل الس يوةل الاسرتاتيجية، إذا وافقت امجلعيات عىل ذكل.

لويبو النقدية املتاحة واجلزء السائل من أموالها الاحتياطية الكهام يكفي وزايدة لتوفري المتويل كام أن أموال ا .36

الاكمل ملس توى التدفق النقدي املقرتح يف مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية املقرتحة، وأرصدة مرشوعات اخلطة 

ةل من مليون فرنك سويرسي لتغطية  38.3والرأساملية الرئيس ية احلالية،  اس تحقاقات املوظفني الطويةل األجل املُمو 

 األموال الاحتياطية.

                                         
 /6/29WO/PBCالوثيقة  10
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 ومبادئ س ياسة األموال الاحتياطية 2020/2021مرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية للثنائية 

عة املتعلقة ابألموا .37 ل فامي ييل ملخص للتحليل اخلاص ابالمتثال للك مبدأ من املبادئ الواردة يف الس ياسة املُراجم

 عند اس تخدام األموال الاحتياطية.الاحتياطية 

ينبغي أال تتعلق اقرتاحات اس تخدام األموال الاحتياطية وصناديق رؤوس األموال العامةل سوى ابملبالغ املتاحة : 1املبدأ 

. الاحتياطيةيف هذه األموال والصناديق اليت تتجاوز املس توى املس هتدف اذلي تقتضيه س ياسة الويبو بشأن األموال 

 ومس توى املنظمة كلك عىل السواء. وينطبق ذكل عىل مس توى آحاد الاحتادات

بلغ رصيد األموال الاحتياطية )ابس تثناء صناديق رؤوس األموال العامةل، وفائض إعادة تقيمي : 1الامتثال للمبدأ 

. مليون فرنك سويرسي 360.2ما قميته  2018( يف هناية عام األكتواريةالاحتياطي، واملاكسب )أو اخلسائر( 

مليون فرنك  19، البالغ 2020/2021وذلكل فإن المتويل املقرتح ملرشوعات اخلطة الرأساملية الرئيس ية يف الثنائية 

ر الزائد عىل املس توى املس هتدف، البالغ  مليون  130.7سويرسي، أقل بكثري من رصيد األموال الاحتياطية املُقد 

 .2019م فرنك سويرسي يف هناية عا

سيستند حساب األموال الاحتياطية املتاحة إىل املعلومات اخلاصة مبس توايت الاحتياطي والواردة يف أحدث : 2املبدأ 

البياانت املالية وجيب أن يراعي حق املراعاة النفقات الفعلية والنفقات املُتعهّد هبا والنفقات املُخّططة من األموال 

وسوف يُس تثىن فائض إعادة تقيمي الاحتياطي . املالية اليت سيُنفذ خاللها املرشوع املقرتح الاحتياطية للفرتة )أو الفرتات(

)الناشئ عن إعادة تقيمي األرض اليت بيُن علهيا املبىن اجلديد( وصناديق رؤوس األموال العامةل )اليت ُأنشئت من خالل 

 س توى الاحتياطي املس هتدف.ة عىل م اشرتااكت ادلول األعضاء( من حساب املبالغ املتاحة الزائد

حساب األموال الاحتياطية املتاحة ال يشمل صناديق رؤوس األموال العامةل وفائض إعادة : 2الامتثال للمبدأ 

 .(5و 4تقيمي الاحتياطي )انظر اجلدولني 

متكررة من أجل غري  ينبغي أن تكون اقرتاحات اس تخدام األموال الاحتياطية املتاحة حمدودة وملرشوعات: 3املبدأ 

حتسينات رأساملية وظروف اس تثنائية، وفقاً ملا تقّرره مجعيات ادلول األعضاء والاحتادات، لك فامي يعنيه ويف حدود 

د املرشوعات الرأساملية عادة يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية الطويةل األجل، وقد حُتّدد مكرشوعات . املوارد املتاحة هل وحُتد 

تجديد وتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت ويلزم إجنازها لضامن اس مترار مرافق املنظمة وأنظمهتا يف الوفاء تتعلق ابلبناء/ال 

 ابلغرض املنشود مهنا وذكل بإجراء توس يعات أو إضافات هممة.

املرشوعات املقرتحة يه استامثرات رأساملية رئيس ية غري متكررة تتعلق إما بتكنولوجيا : 3الامتثال للمبدأ 

 يُرىج الاطالع عىل أوصاف املرشوعات ودوافعها يف املرفق األول.. علومات أو ابملباين/السالمة واألمنامل

ينبغي إعداد اقرتاحات اس تخدام األموال الاحتياطية بطريقة شامةل وابالستناد إىل معلومات عن تاكليف اكمل : 4املبدأ 

ون ذات طبيعة مالية ونوعية عىل حد سواء(، والنفقات املتكّررة دورات حياة املرشوعات، والفوائد املقّدرة )اليت قد تك

مة برصد موارد لها يف إطار املزيانية العادية يف الثنائيات الالحقة، واألثر الواقع عىل التدفقات  اليت س تكون املنظمة ُملزم

 النقدية ومس توايت س يوةل األموال الاحتياطية.
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واملرفق الثاين نظرة عامة شامةل عن الاستامثرات الرأساملية الرئيس ية املتوقعة  2يقدم اجلدول : 4الامتثال للمبدأ 

( فامي يتعلق ابملباين والسالمة واألمن وتكنولوجيا املعلومات 2029-2020خالل الس نوات العرش املقبةل )

وترد . أو لكهياموالاتصاالت، مبا يف ذكل التلكفة الاكمةل غري املتكررة للك مرشوع أو للك مرحةل من مراحهل 

 .التاكليف الس نوية املتكررة للك مرشوع يف املرفق األول

س يكون هل  2020/2021أن اقرتاح اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة  تشري التقديرات إىل وإضافًة إىل ذكل، ال

أي أثر سليب عىل التدفقات النقدية ومس توايت س يوةل األموال الاحتياطية )يرىج الاطالع عىل الفقرات من 

 (.36إىل  31

جيوز أن تتعلق اقرتاحات اس تخدام األموال الاحتياطية مبرشوعات ومبادرات خترج عن نطاق الفرتة املالية : 5املبدأ 

 رتة إجنازها أكرث من ثنائية واحدة.الثنائية الس نتني للمنظمة وتشمل، أو تدوم، ف

إذا وافقت مجعيات الويبو عىل املرشوعات أو مراحل املرشوعات املقرتحة يف اخلطة : 5الامتثال للمبدأ 

وأن  2019، فميكن أن يبدأ تنفيذ املرشوعات يف الربع الرابع من عام 2020/2021الرأساملية الرئيس ية للثنائية 

 .2020/2021يس متر يف الثنائية 

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .38

أوصت جلنة الربانمج واملزيانية  .39

مجعيات الويبو، لك فامي يعنهيا، ابملوافقة عىل أن 

تُمو ل من أموال الويبو الاحتياطية مرشوعات 

الواردة يف اخلطة الرأساملية  2020/2021الثنائية 

مببلغ إجاميل قدره  2029-2020الرئيس ية للفرتة 

 مليون فرنك سويرسي. 19

]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق األول
 

 مقرتحات اخلطة الرأساملية الرئيس ية – املرفق األول

 مرشوعات تتعلق بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

 11الفكريةاملرحةل الثانية من بوابة الويبو للملكية 

 بيان اجلدوى

وجيري حالياً . للملكية الفكرية س توفر ملس تخديم مجيع أنظمتنا العاملية جتربة سلسة ومتسقةتستمثر الويبو يف بوابة إلكرتونية 

اتباع اسرتاتيجية تنفيذ مرحيل لنرش بوابة الويبو للملكية الفكرية اليت تضمن وجود واهجة موحدة للعمالء يف مجيع األنظمة 

م خدمات متاكمةل لإلدارة املالية وإدارة ا  لهوية. العاملية، وتُقدِّ

وجيري حالياً توفري جتربة جديدة موحدة وأكرث انتظاماً للعمالء من خالل تنفيذ املرحةل األوىل، وتُعد هذه املرحةل رضورية نظراً 

. لزايدة عدد مس تخديم خدمات الويبو وزايدة اعامتد املنظمة عىل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف تقدمي خدماهتا

 بوابة إلكرتونية واحدة تتسم ابلبساطة والفعالية وتسمح لعمالء الويبو ابالطالع عىل مجيع خدمات وس توفر املرحةل األوىل

الويبو والانتفاع هبا، مبا يف ذكل العمالء املبتدئون مثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات التجارية الفردية، ال س امي 

 يف البدلان النامية.

عىل األسس اليت ُأنشئت يف املرحةل األوىل، مع الرتكزي عىل مزيد من أنشطة التحول الرمقي، وسوف تعمتد املرحةل الثانية 

وزايدة األمتتة يف معليات تطوير الربجميات، وتلبية احلاجة إىل زايدة فهم كياانت العمالء، وتقدمي مزيد من قدرات اخلدمة 

 اذلاتية للعمالء.

 

 األهداف

. الفكرية إىل تقدمي بوابة دخول إلكرتونية واحدة ملس تخديم خدمات الويبو الرمقية غري اجملانيةهتدف بوابة الويبو للملكية 

وتربط بوابة الويبو للملكية الفكرية بني املنصات املعلوماتية املتعددة خلدمات الويبو غري اجملانية مثل نظام معاهدة التعاون 

يبو العاملية محلاية امللكية الفكرية(، فلك منصة من هذه املنصات قد بشأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي )أنظمة الو 

جرى إعدادها وتشغيلها مكنصة معلوماتية منفصةل. وس توفر بوابة الويبو للملكية الفكرية بوابة دخول إلكرتونية واحدة 

ساب واحد للك مس تخدم، ملس تخديم خدمات أنظمة الويبو العاملية للحامية وخدمات مركز التحكمي والوساطة من خالل ح 

 وسوف تُطبِّق هذه البوابة س ياسة تنقل سهةل الاس تخدام، وواهجة مس تخدم مشرتكة، وبوابة مركزية دلفع الرسوم. 

                                         
 تغري  امس "املنصة العاملية للملكية الفكرية" ليصبح "بوابة الويبو للملكية الفكرية". 11
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وتوجد حاجة ملحة إىل دمج املنصات املتعددة ليك يس تطيع املكتب ادلويل للويبو مواهجة الزايدة الكبرية يف مكية وتنوع 

ومع ازدايد اس تخدام أنظمة امللكية الفكرية العاملية، يلزم اتباع هنج . اليت تُدار عرب جماالت معل خمتلفةبياانت امللكية الفكرية 

أكرث تاكماًل يف معاجلة البياانت لتقليل تاكليف املعاجلة اليت من شأهنا أن تنشأ، لوال ذكل، عن حلول جمزأة ومس تقةل ملعاجلة 

 خدمة.  البياانت داخل أنظمة معلوماتية خاصة بلك

وتعمتد بوابة الويبو للملكية الفكرية حالياً عىل استامثرات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، وتتيح فرصاً الختاذ مزيد من 

ومن خالل اإلجراءات الاسرتاتيجية . القرارات الاسرتاتيجية بشأن تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت عرب القطاعات

ة الويبو للملكية الفكرية احتواء التاكليف يف استامثرات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، والتوحيد الهيلكي، ستسهل بواب

 .وس تحسن قابلية التوسع يف حلول األعامل، مع ضامن عدم الهتاون يف جودة العمليات والبياانت

 الفوائد املتوقعة

 رية.يرد أدانه ملخص للفوائد املتوقعة من برانمج بوابة الويبو للملكية الفك

 2هدف املرحةل  أساس املقارنة مؤرش األداء الرئييس وصف الفوائد

زايدة الكفاءة التنظميية من خالل تنفيذ 

إطار معل إلدارة الربانمج ومنوذج دمع موحد 

 ونظام موحد للسداد

التأكد من سالمة إطار إدارة الربامج 

 الناحجة
د يف هناية املرحةل األوىل  %80 ُُيد 

وموحدة للزابئن عىل مس توى جتربة متسقة 

األنظمة املعلوماتية اليت تتيحها الويبو 

 للجمهور

الامتثال للمعايري ادلنيا لبوابة امللكية الفكرية 

احملددة يف مصفوفة بوابة امللكية الفكرية 

)الشلك والاس تخدام املوحدان، والتصفح 

 وحساابت الويبو( 2املوحد، ونظام السداد 

د يف هناية املر   حةل األوىلُُيد 

ر بنحو   %(44)مقد 

زايدة بنس بة 

15% 

زايدة اإلدراك اإلجيايب خلدمات الويبو 

 والاعرتاف ابلعالمات
 نس بة رضا الزابئن

د يف سبمترب   2020ُُيد 

ر بنحو   %(76)مقد 

زايدة بنس بة 

5% 

تيسري الاس تخدام وحتسني جتربة العمالء 

 ملس تخديم أنظمة الويبو املعلوماتية اخلارجية

 نس بة رضا الزابئن
د يف سبمترب   2020ُُيد 

ر بنحو   %(76)مقد 

زايدة بنس بة 

5% 

 الامتثال للمعايري ادلنيا لبوابة امللكية الفكرية
د يف هناية املرحةل األوىل  ُُيد 

ر بنحو   %(44)مقد 

زايدة بنس بة 

15% 

تيسري ادلفع للعمالء اذلين يس تخدمون 

وإاتحة خدمات حديثة ملعاجلة املعامالت 

 معلومات دفع موحدة

عنرص واهجة املس تخدم عدد مس تخديم 

 للسداد

د يف سبمترب   2020ُُيد 

ر بنحو   (300)مقد 
 مس تخدم 500

عدد مس تخديم عنرص واهجة املس تخدم 

 للحساب اجلاري
د يف سبمترب   مس تخدم 500 2020ُُيد 

تعزيز جودة بياانت الزابئن وإدارة العالقة 

 مع الزابئن
 0 التعاون مع احلساابتمعدل 

***زايدة بنس بة 

10% 

بوابة زايدة اس تخدام اخلدمات املدجمة يف 

 الفكرية الويبو للملكية
 عدد مس تخديم اخلدمة* للك فصل

د يف الفصل  من  3/4ُُيد 

2020 

زايدة بنس بة 

5% 

زايدة رضا الزابئن عن توفري الويبو 

 للخدمات
 نس بة رضا الزابئن

د يف سبمترب   2020ُُيد 

ر بنحو   %(76)مقد 

زايدة بنس بة 

5% 



WO/PBC/30/11 
Annex I 
3 
 

زايدة املسامهة يف الابتاكر واإلبداع لفائدة 

امجليع عن طريق جعل خدمات الويبو 

أسهل نفاذاً للرشاكت الصغرية واملتوسطة 

وفرادى املنشآت، وال س امي يف البدلان 

 النامية

 عدد مس تخديم اخلدمة** للك فصل
د يف الفصل  من  3/4ُُيد 

2020 

زايدة بنس بة 

 % )املتوسط(5

زايدة اإلنتاجية والفعالية من حيث التلكفة 

ألفرقة تطوير تكنولوجيا املعلومات من 

خالل حتقيق التآزر بني قطاعات األعامل 

 واملنصات املعلوماتية

 % التوافق مع مصفوفة بوابة امللكية الفكرية
د يف سبمترب   2020ُُيد 

ر بنحو   %(60)مقد 

زايدة بنس بة 

5****% 

زايدة اس تدامة منصة الويبو للملكية الفكرية 

ونظم الويبو يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

والاتصاالت من خالل حتسني قابلية 

التوسع واملرونة يف حلول تكنولوجيا 

 املعلومات املعمتدة

 % التوافق مع مصفوفة بوابة امللكية الفكرية
د يف سبمترب   2020ُُيد 

ر بنحو   %(60)مقد 

زايدة بنس بة 

5****% 

 اخلدمات املس تخدمة دون املس توى املطلوب أو اجلديدة أو اليت تس تدعي الرتوجي ألس باب أخرى *

 املس تخدمون اذلين ينمتون إىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفرادى املنشآت يف البدلان النامية **

 مقياس مؤرش األداء الرئييس بدقةيلزم بلورة تعريف منوذج حساب الزابئن من أجل حتديد  ***

د الحقاً  ****  ُُيد 

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية 

 (. 2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة للمرحةل الثانية واملزيانية الالزمة إلجنازها )

  املنجزات

 املزيانية*

)ابلفرنك 

 السويرسي(

بني بوابة الويبو للملكية الفكرية وتطبيقات  الاتصال، وزايدة الويبو للملكية الفكريةتوس يع وظيفة لوحة معلومات بوابة 

تعزيز اإلماكانت عىل ، وتيسري تغطية ممزيات احملفظة املشرتكةإضافية، وحتسني  خمصصةمساعدة توفري األعامل املتاكمةل، مع 

 األهجزة احملموةل

1,308,000 

التصفح املوحد، والنظام املوحد ونظام وحدة، ، مبا يف ذكل تنفيذ واهجة املس تخدم املصةنتطبيقات أعامل إضافية إىل امل  نقل

 ملعاجلة املدفوعات
1,206,000 

دمج نظام ادلمع املوحد للزابئن؛ وتنفيذ إماكنيات مجموعات املس تخدمني املشرتكة زايدة توحيد اخلدمات األفقية، مبا يف ذكل 

 540,000 إدخال أدوات ومعليات متسقة إلدخال البياانت واملعلومات النصية يف البوابة يف نظام إدارة احلساب؛ والنظر يف

خلدمات احلالية إضافية عىل اقمية إضفاء وحلول مس تودع البياانت، مما يتيح  ةإنشاء نظام حتليالت عىل مس توى املؤسس

 وأمهنم زابئنوصية العرب التطبيق الاسرتاتيجي لعلوم البياانت مع زايدة الاستامثر يف ضامن خص
1,412,000 

مجمعة للمطورين لفائدة األطراف املعنية، مثل ماكتب امللكية الفكرية واملودعني وابئعي الربجميات اخلارجيني، تنفيذ بوابة 

 (APIلتحسني جتربة املطورين واعامتد واهجات تفاعل حديثة مع البوابة ابالستناد إىل واهجات برجمة التطبيقات )
192,000 

تلزمي و  ،عرب التطبيقات بغية زايدة األمن الس يربين املتسق تطبيقاتال واهجة برجمة خلفية أولية إلدارة بيئة  إطالقتصممي و

 أصول الربجميات والبياانت ألطراف خارجية
768,000 
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 اخلطط وفقاً و  الاسرتاتيجياتوإدارة رمس التطوير املس متر لبوابة الويبو للملكية الفكرية، وتوفري إدارة برامج عالية اجلودة، و 

 ودمع وإدارة املنصة إدارة الربامج الناحجةملهنجية 
1,294,000 

، وزايدة توس يع نطاق زايدة التقارب يف معاجلة البياانت وحلول تكنولوجيا املعلومات، وتنفيذ س ياسة تطوير الربجميات

 طوير الربجمياتالتعاون يف ت
240,000 

 6,960,000 اجملموع

  املنجزات* إدارة املرشوع واخلرباء الفنيون مدرجون يف املزيانية حبسب 

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ر التاكليف املتكررة املقدرة بعد الانهتاء من املرحةل الثانية مببلغ   فرنك سويرسي يف الس نة. 500,000تُقد 

 مرشوع التوسع اخلاريج لنظام الهاي

 بيان اجلدوى

مر نظام الهاي بتحول جذري يف الس نوات األخرية، فقد أسفر توسعه املفاجئ يف أقالمي جُيرى فهيا حفص موضوعي لقد 

 . للتصاممي عن زايدة تعقُّد اس تخدامه وإدارته

 2018و 2017وملواهجة تزايد عبء العمل والتعقيدات يف نظام الهاي، اضطلع جسل الهاي مبرشوع عىل مدار عايم 

( احلديثة يف املكتب micro-serviceاملعلومايت األسايس اذلي يقوم عىل تكنولوجيا اخلدمات الصغرى )لتحديث نظامه 

د للمرشوع هو إعادة إنتاج الوظائف والعمليات . اخللفي لنظام الهاي ومن منظور سري العمل، اكن الهدف الواِّض واملُحد 

مع ضامن تاكمل  –( واملرونة واملوثوقية ST.96ة البياانت )األساس ية للنظام القدمي، مع حتقيق فوائد من حيث زايدة دق

  .2018واكمتلت منصة نظام الهاي اجلديدة يف هناية عام . بياانت السجل احلالية

نة اخلاصة ابملاكتب ومودعي  ومل تُدرج مضن مرشوع منصة الهاي حتسينات األداء الوظيفي، مبا فهيا اخلدمات واملزيات احملس 

وذلكل يُعّد مرشوع التوسع اخلاريج لنظام الهاي مرشوعاً يركز عىل املس تخدمني وهيدف إىل . واألطراف األخرىالطلبات 

زة مع املاكتب ة وفق احتياجات املس تخدمني، ومعليات تاكمل قياس ية ُمعز  ويسعى هذا . تقدمي خدمات مس تدامة وموج 

مة لتحديث وتبس يط مجيع وظائف األعامل اخلارجية، ال س امي عن املرشوع إىل مواكبة تطورات تكنولوجيا املعلومات الالز 

 طريق تلبية احلاجة إىل: 

النفاذ املزتامن اآلين واملبارش إىل مجيع املعلومات والبياانت املتعلقة بتسجيل الطلبات ادلولية استناداً إىل نظام  -

 إلدارة حقوق النفاذ املتباينة؛

 من للبياانت مع املاكتب تباداًل آنياً ومبارشاً؛وخيارات أفضل لعمليات التبادل املزتا -

واملواءمة بني أنظمة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف املاكتب الوطنية واملكتب ادلويل، مما يؤدي إىل  -

 حتسني تبادل البياانت عىل حنو شفاف وبكفاءة أكرب؛
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املس تخدمني ادلاخليني واخلارجيني، واس تحداث إخطارات إلكرتونية حديثة وقوية وقابةل للتطوير من أجل  -

وهو أمر من شأنه أن يبدأ يف تقليل حاالت التأخري يف املعاجلة وتاكليف الاعامتد عىل الربيد الوريق واملادي، 

 وأن يؤدي إىل زايدة رضا املس تخدمني؛

ة وفق احتياجات املس تخدمني من خالل مناذج إلك - رتونية وخدمات حمس نة وواحضة وذات جودة فائقة وموج 

 عرب اإلنرتنت ملساعدة املس تخدمني عىل حتسني جودة طلباهتم وتقليل أوجه القصور وزايدة أوجه الكفاءة؛

 وضامن اس مترار تكيُّف نظام الهاي وفق احتياجات املس تخدمني وتوس يع نطاق اخليارات التقنية. -

 

 األهداف

 : تمتثل أهداف املرشوع فامي ييل

ُمجه ز مبا يلزم ملواهجة الزايدة املتوقعة يف جحم الطلبات والتسجيالت ادلولية، ال التأكد من أن املكتب ادلويل  -

 س امي يف ضوء المنو والتوسع املس تقبيل لنظام الهاي والتطورات اليت يشهدها قانون التصاممي؛

والبالغات وتلبية توقعات مودعي الطلبات ملا أصبح معياراً متبعاً يف الصناعة: حيث ميكن تقدمي الالامتسات  -

 إلكرتونياً بسهوةل وبرسعة؛

مة إىل أحصاب املصلحة يف الويبو وجممتع امللكية الفكرية ادلويل، فضاًل عن زايدة  - وحتسني خدمات الهاي املُقد 

 مراعاة وهجات نظر املس تخدمني واملاكتب عند تقدمي اخلدمات.

 لفوائد املتوقعةا

 من املتوقع أن ُيقق املرشوع الفوائد التالية:

 حتسني اإلنتاجية والكفاءة للمس تخدمني اخلارجيني وادلاخليني؛ -

 وزايدة الاس تجابة للمس تخدمني واملاكتب؛ -

ه وفق احتياجات املس تخدمني؛ -  والقدرة عىل تقدمي خدمة أفضل من خالل هنج موج 

مة؛ -  ورفع مس توى جودة الطلبات املُقد 

 ادلويل واملس تخدمني.وحتسني األمن فامي يتعلق بتبادل البياانت بني املكتب  -
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 املنجزات املس هتدفة واملزيانية

 (.2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة ملرشوع التوسع اخلاريج لنظام الهاي واملزيانية الالزمة إلجنازها )

 املنجزات
 املزيانية*

 )ابلفرنك السويرسي(

وقاعدة بياانت زابئن  eRenewalو eLoopو eFilingنقل تطبيقات املس تخدمني األربعة لنظام الهاي )

الهاي(، وتطبيق نظام مراقبة مركزي قامئ عىل السحابة؛ وادلمع الفين لتطور اإلطار القانوين؛ وتعزيز إدارة حقوق 

 النفاذ

232,822 

 784,298 إدخال حتسينات يف آليات تبادل البياانت بني املاكتب واملكتب ادلويل

مة إىل مس تخديم نظام الهاي مثل توس يع نطاق اخلدمات الش بكية احلالية يف ضوء توس يع وحتسني اخلدمات  املقد 

اللغات املتاحة، وقدرة أحصاب احلقوق عىل تقدمي الامتسات إلدخال تغيريات يف تسجيالت التصاممي الصناعية 

ام مع إطالق نظام املسج ةل دلى الويبو، ودمع التواصل الش بيك الفوري بني فاحيص الويبو ومس تخديم النظ

 إخطارات عرب بوابة الويبو للملكية الفكرية

1,100,597 

 ST.96 511,598دمج معلومات السجل القدمية يف املنصة اجلديدة مع تقس ميها وتوصيفها وفقاً ملعيار الويبو 

واإلنتاجية عن إدخال حتسينات يف نظام املكتب ادلويل املدمج يف منصة الهاي، بغية حتسني خدمة املس تخدمني 

 طريق اس تخدام أدوات اذلاكء الاصطناعي
371,598 

 3,000,914 اجملموع

 املنجزات* إدارة املرشوع مدرجة يف املزيانية حبسب 

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ر تاكليف الصيانة والتشغيل املتكررة بعد اكامتل مرشوع التوسع اخلاريج لنظام الهاي مببلغ  فرنك سويرسي يف  44,000تُقد 

 الس نة. 

 املرحةل الثانية ملرشوع إدارة واثئق املؤسسة

 بيان جدوى 

عىل املرحةل األوىل من مرشوع لتنفيذ إدارة واثئق املؤسسة من أجل اس تحداث  2013وافقت مجعيات الويبو يف عام 

يف املقام األول عىل تنفيذ مجموعة وركزت هذه املرحةل . (WO/PBC/21/18املؤسسة" )مس تودع مركزي لتخزين واثئق "

، مع اس تخدام لك مرشوع مهنا لقدرات خمتلفة من 12مرشوعات فرعية "ذات ماكسب مبكرة" إلدارة واثئق املؤسسة

دة وسوف يكمتل هذا املرشوع حبلول هناية عام . قدرات احلل اخلاص بإدارة واثئق املؤسسة من أجل تلبية حاجة ُمحد 

نفذ بنجاح البنية التحتية التقنية األساس ية لتطبيق إدارة املعلومات املؤسس ية، مبا يف ذكل  ، وحينئذ س يكون قد2019

                                         
" 3" وطلبات الرتمجة؛ "2شعبة الشؤون املالية؛ " –" جسالت املؤسسة وحمفوظاهتا 1اكنت احتياجات العمل اليت تصدت لها املرشوعات الفرعية يف اجملاالت التالية: " 12

" والربيد الوارد إىل مكتب املدير العام )ُأرجئ إىل املرحةل الثانية من 6" وواثئق املهام؛ و"5" واإلدارة الرمقية لسجالت املوظفني؛ "4املشرتايت وعقودها؛ "وإدارة موّردي 

هو التخطيط/اإلعداد لتعممي املرحةل الثانية من نظام أجل توس يع نطاقه ليشمل مجيع رسائل الربيد الواردة(. وجيري حالياً تنفيذ مرشوع فرعي سابع شامل لعدة قطاعات، أال و 

 إدارة واثئق املؤسسة عىل نطاق الويبو، واملهنجيات واألدوات اخلاصة بذكل.
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التكوين األسايس ملس تودع الواثئق )مبا يتوافق مع متطلبات إدارة السجالت الرمقية وأمن املعلومات(، فضاًل عن مخسة 

من املقرر أن يتوىل رمقنة إدارة الربيد يف مكتب  وُأرجئ مرشوع فرعي سادس اكن. مرشوعات فرعية خاصة بتس يري األعامل

 السامح بتوس يع النطاق والفوائد. املدير العام إىل املرحةل التالية من أجل

إال أن فوائد منصة إدارة واثئق املؤسسة حالياً تقترص يف املقام األول عىل وحدات العمل املشاركة يف املرشوعات الفرعية 

 تعمميها عىل بقية أقسام املنظمة.حتقيق القمية الاكمةل لهذه املنصة إال بعد وال ميكن . للمرحةل األوىل

 2020/2021وذلكل فإن املرحلتني الثانية والثالثة من مرشوع إدارة واثئق املؤسسة )اللتني ستُنفّذان يف الثنائيتني 

إدارة واثئق املؤسسة، وسوف تُسلحان  عىل التوايل( ستنقالن تدرجيياً غالبية وحدات أعامل الويبو إىل منصة 2022/2023و

ترس يه املرحةل وف وبناًء عىل األساس اذلي س. املوظفني عىل نطاق املنظمة ابألدوات واملعرفة الالزمة لالس تفادة من قدراهتا

ة تُكتسب مهنا، س تعمل املرحةل الثانية عىل ترسيع معلية التحول الرمقي للمعلومات ادلاخليوف األوىل واخلربة اليت س

. األساس ية وقدرات إدارة الواثئق، مما س يحسن اإلنتاجية وكفاءة العمليات وتبادل املعرفة وإدارة السجالت وأمن املعلومات

 .2020/2021ويشمل الاقرتاح احلايل املرحةل الثانية من املرشوع لتنفيذها يف الثنائية 

 

 األهداف

 املرحةل الثانية من املرشوع يف: تمتثل أهداف

ش ىت أقسام متكني الويبو من اإلدارة الرمقية للمكيات الهائةل من السجالت واملعلومات اليت تُنتج يومياً يف  -

 الويبو بأنساق متنوعة؛

ومتكني وحدات األعامل من تلبية احتياجاهتا األساس ية املتعلقة ابس تخالص املعارف الواردة يف الواثئق وتبادل  -

 والاس تفادة مهنا واحلفاظ علهيا.هذه املعارف والبحث فهيا 

 الفوائد املتوقعة

 س ُتمكِّن املرحةل الثانية الويبو من حتقيق الفوائد الواسعة النطاق لنظام إدارة واثئق املؤسسة، ال س امي:

حتسني النفاذ إىل املعارف امجلعية، والوقاية من فقدان املعارف املؤسس ية عند مغادرة األفراد، واحلد من تكرار  -

 ل بال داعٍ؛ العم

 ورفع اإلنتاجية وزايدة رسعة الرد عىل العمالء؛ -
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وضامن حامية جسالت الويبو وحمفوظاهتا المثينة، مع تسهيل التخلص يف الوقت املناسب من احملتوى اذلي  -

 جتاوز فرتة الاحتفاظ به؛

 وتعزيز القدرة عىل تطبيق تصنيفات أمن املعلومات وحامية املعلومات احلساسة؛ -

 فاءة ترصيف األعامل وما حتققه من وفورات يف التاكليف؛وتعزيز ك -

 وتقليل جحم البياانت، وما يرتبط بذكل من تاكليف، واألثر البييئ لتخزين البياانت. -

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية 

 (.2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة للمرحةل الثانية واملزيانية الالزمة إلجنازها )

 املنجزات
 املزيانية

 )ابلفرنك السويرسي(

  نقل احملتوايت عىل مس توى الويبو إىل منصة إدارة املعلومات املؤسس ية

 
( يف البيئة احلاسوبية املكتبية ECMدمج تطبيق إدارة املعلومات املؤسس ية ) -

 املوحدة مجليع مس تخديم الويبو
573,000 

 

األعامل"( ومساحات العمل، حبيث تتكيف وضع هيالك اجملدلات )"خطط ملفات  -

والاحتياجات التشغيلية للك وحدة معل، ومتكِّن املس تخدمني من تبادل وحامية 

وإدارة احملتوايت يف إطار مس تودع إدارة املعلومات املؤسس ية وفقاً لس ياسات إدارة 

 املعلومات الوجهية.

1,056,000 

 
املس تودعات القدمية )حمراكت األقراص نقل احملتوايت حبسب الاقتضاء من  -

 املشرتكة( وفقاً السرتاتيجيات النقل املتفق علهيا
626,800 

 268,000 تثقيف وتدريب لك املس تخدمني عىل اس تخدام إماكانت النظام. -  

  (eCourierاملراسالت اإللكرتونية" )تطوير وتنفيذ نظام "

  
اإللكرتونية" من أجل رمقنة تدفقات العمل الورقية تطوير وتنفيذ "نظام املراسالت  -

 احلالية إلدارة املراسالت الرمسية الواردة
80,000 

  تطوير وتنفيذ نظام "مذكرة تفامه إلكرتونية"

  
تطوير وتنفيذ نظام "مذكرة تفامه إلكرتونية" لرمقنة معليات املوافقة ادلاخلية وإعداد  -

 حالياً التقارير القامئة عىل الورق 
80,000 

  تقيمي مرشوعات إضافية

 
تقيمي اقرتاحات املرشوعات اإلضافية اليت ستس تخدم إماكانت نظام إدارة املعلومات  -

 املؤسس ية لالس تجابة الحتياجات األعامل
34,000 

 2,717,800 اجملموع

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

إن التاكليف املتكررة الس تضافة التطبيق دلى مركز األمم املتحدة ادلويل للحوس بة وصيانته التقنية ودمعه، وصيانة أول 

، اكنت متوقعًة ابلفعل يف إطار املرحةل األوىل، ويه مدرجة يف املزيانية العادية OpenTextترخيص من تراخيص  1000
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ترخيص إضايف خالل املرحةل الثانية  500وأما التاكليف املتكررة اإلضافية املطلوبة من أجل رشاء  .2020/2021للثنائية 

ر مببلغ  .2023من فرنك سويرسي س نواًي  90,000و، 2021من فرنك سويرسي س نواًي  90,000: فُتقد 

 استبدال تكنولوجيا نظام إدارة احملتوى الش بيك

 ان اجلدوىبي

إلدارة احملتوى الش بيك وتسلسل سري العمل اخلاص ابلنرش يف املواقع  OpenCMSتس تخدم الويبو يف الوقت احلايل نظام 

 التالية:

- www.wipo.int 

- www.accessiblebooksconsortium.org 

- /http://intranet.wipo.int/portal/en 

- www.upov.int 

حملتوى الش بيك يف مل يعد احلل األمثل إلدارة ا OpenCMSوقد خلصت دراسة اس تقصائية سوقية خارجية إىل أن نظام 

يتطلب همارات تقنية )اإلملام بلغة  OpenCMSكام أن احلفاظ عىل سري معل نظام . نظام حديث إلدارة احملتوى يف الويبو

(( للك خطوة من اخلطوات، مما قد يؤدي إىل الانتظار طوياًل يف حاةل التحديثات الكبرية HTMLترمزي النص التشعيب )

عىل سبيل املثال، جيب أن تكون أي تغيريات يف . ويس تغرق وقتاً طويالً  اً نتظم أمراً صعبتحديث/التنظيف امل وجيعل ال 

(، faceted searchالتصممي العام مكتوبة بلغة ترمزي النص التشعيب، كام أن الوظائف األكرث تعقداً، مثل البحث النطايق )

بل ُمربجمنا ية اإلصدار احلايل اذلي تس تخدمه الويبو من تطبيق عالوًة عىل أن ترق . ال ميكن ترمزيها يدواًي إال من ق 

OpenCMS .إىل إصدار أحدث سوف تؤدي إىل فقدان الوظائف الرئيس ية 

وينبغي ألي نظام تس تخدمه الويبو إلدارة احملتوى أن يكون حديثاً ومراًن وسهل الاس تخدام ومعلياً، وينبغي أن ُيتوي عىل 

 لتالية:الوظائف ا

احملتوى الش بيك يف شلك وحدات )أجزاء صغرية من احملتوى ميكن أن تتضمن مزجياً من القدرة عىل ختزين  -

 نصوص ووسائط متعددة ُمنسقة بشلك خمتلف( بداًل من ختزيهنا يف شلك صفحات فردية؛

وأساليب أسهل إلنشاء صفحات ذات وظائف متقدمة )من خالل إماكنيات "السحب واإلفالت" إلضافة  -

 ىل الصفحة مبارشًة وإدراج وظائف مثل فرز البياانت والبحث النطايق ببضع نقرات(؛وحدات حمتوى خمتلفة إ

وحلول غري تقليدية إلدراج وإدارة "مزيات التواصل الاجامتعي" مثل املنتدايت والوظائف اخلاصة  -

 املعلومات اخملصصة. ابملس تخدمني مثل لوحات

https://www.wipo.int/portal/ar/
http://www.accessiblebooksconsortium.org/
http://intranet.wipo.int/portal/en/
http://www.upov.int/
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 األهداف

 تمتثل أهداف هذا املرشوع يف:

ث عىل فرتات توفري جتربة ش   - بكية متطورة مجلهور الويبو اخلاريج، مبا يف ذكل تقدمي مزيد من احملتوى املُحد 

 أقرص جبميع اللغات الرمسية؛

 وتسهيل لكٍّ من ادلمع والتاكمل مع تطبيقات الويبو األخرى القامئة عىل الويب. -

 الفوائد املتوقعة

 من شأن أي نظام حديث إلدارة احملتوى يف الويبو أن ُيقق الفوائد التالية: 

 تقليل اخملاطر النامجة عن اس تخدام نظام غري ُمس تخدم عىل نطاق واسع إلدارة احملتوى الش بيك؛ -

إلغاء مركزية النرش الش بيك من خالل اس تخدام القامئني ابلنرش لواهجة سهةل الاس تخدام وال تتطلب معرفة  -

وسوف يُمكِّن ذكل ماليك احملتوى الش بيك من حتديث صفحاهتم الش بكية أواًل . HTMLأو  CSSوز رم

 بأول دون احلاجة إىل انتظار انرش ش بيك مركزي؛

ومواكبة التطورات التكنولوجية من خالل حتديث بنية ش بكة الويب ووظائفها وتصمميها، مما يسمح لبقية  -

 مي أكرث تاكماًل مع شلك منصة الويبو للملكية الفكرية وأسلوب عرضها.أجزاء الش بكة "الثابتة" ابعامتد تصم

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية

 (.2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة واملزيانية الالزمة إلجنازها )

  املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 
 السويرسي(

 400,000 ونقل احملتوايت إليه، والتدريب عليه، وتوثيقهضبط إعدادات نظام إدارة حمتوايت الويبو، 

 140,000 والهيلك اجلديد" اجلديد التصممي الش بيكتسلمي وتنفيذ "

 130,500 تاكليف ترخيص وصيانة ودمع نظام إدارة حمتوايت الويبو اجلديد

 670,500 اجملموع الفرعي

 240,000 إدارة املرشوع

 910,500 اجملموع
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 التشغيلية املتكررة املقدرةالتاكليف 

ر تاكليف الصيانة والتشغيل املتكررة بعد اكامتل مرشوع "نظام إدارة احملتوى الش بيك" مببلغ  فرنك سويرسي يف  50,500تُقد 

 الس نة. 

 نظام إدارة اخلزانة

 بيان اجلدوى

بإجراء دراسة  –اخلزانةويه رشكة مس تقةل متخصصة يف تقدم خدمات – FTI Treasury، قامت رشكة 2013يف عام 

وسلطت هذه ادلراسة الضوء عىل مواطن الضعف املوجودة يف البنية التحتية . عن أنشطة اخلزانة اليت تضطلع هبا الويبو

احلالية للخزانة )"الوضع احلايل"(، وذكل فامي يتعلق حتديداً مبس توى التاكمل مع نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ومس توى 

وشددت ادلراسة عىل أن دقة تسجيل معامالت اخلزانة . ذا النظام طوال دورة حياة معامالت اخلزانةاألمتتة داخل ه

ومن . وتسويهتا الالحقة، مبا يف ذكل توقيت تقدمي التقارير، من اجملاالت اليت تنطوي عىل خماطر يف "الوضع احلايل" للخزانة

، أوصت ادلراسة بأن جتري الويبو تقياميً 2013زانة املُدارة يف عام أجل التخفيف من حدة هذه اخملاطر، وبناًء عىل أنشطة اخل

اسرتشاداًي غري ملزم ألحد حلول نظام إدارة اخلزانة من خالل إرسال طلب للحصول عىل معلومات من ابئعي النظام وُمقديم 

 اخلدمات.

. ريًة بعد تطبيق س ياسة الويبو بشأن الاستامثرات، زاد جحم وقمية معامالت اخلزانة املتعلقة ابالستامثر زايدًة كب2017ويف عام 

وعالوة عىل ذكل، سوف تظل اإلدارة املس مترة خملاطر العمالت املتعلقة مبعامالت التحوط من تقلّبات أسعار رصف 

ن ومن َث ، سوف يلزم إنشاء بنية حتتية نقدية مناس بة ليك تمتك. العمالت األجنبية مطلوبًة طوال مدة هذه الاستامثرات

 .الويبو من تعزيز إدارة ورصد اخملاطر املرتبطة ابالستامثرات واألنشطة ذات الصةل

، زاد عدد العمالت املشموةل بإدارة اخلزانة يف أعقاب تنفيذ مرشوع املقاصة التجرييب يف نظام معاهدة 2018ويف عام 

، أبرز 2019ويف أبريل . رصف العمالت األجنبيةوذلكل زاد جحم معامالت اخلزانة املتعلقة بأنشطة . التعاون بشأن الرباءات

تقرير املراجعة ادلاخلية حلساابت مرشوع املقاصة التجرييب حتدايت العمل مع عدد من مصادر املعلومات من أجل احلصول 

ض املنظمة لتقلبات أسعار رصف العمالت  وسلط تقرير مراجعة احلساابت الضوء عىل مزااي. عىل رؤية شامةل خملاطر تعرُّ

اطر املرتبطة الاس تعاضة عن املهام احلالية املتعلقة ابخلزانة اليت جيري تنفيذها يدواًي حبل مؤمتت من أجل ختفيف حدة اخمل

 بعمليات املقاصة.
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 الهدف

 ل.هيدف مرشوع إدارة اخلزانة إىل متكني الويبو من رصد اخملاطر املتأصةل يف معليات اخلزانة وإدارة هذه اخملاطر عىل حنو فعا

 الفوائد املتوقعة

 فامي ييل فوائد املرشوع املتوقعة:

 رفع مس توى األمن وتقليل خماطر اخلطأ أو الاحتيال يف ادلفع؛ -

 وحتسني الرؤية النقدية؛ -

 وحتسني الكفاءة يف معاجلة املدفوعات؛ -

 وحتسني توزيع الس يوةل ألغراض الاستامثر؛ -

ض لتقلبات أسعار الرصف  -  وحتسني إدارة هذه اخملاطر؛وحتسني وضوح خماطر التعرُّ

 واخنفاض تلكفة خدمات الربط املرصيف. -

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية

وس يكون احلل . (2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة لنظام إدارة اخلزانة واملزيانية الالزمة إلجنازه )

 حسابية.( أو SaaSالتكنولويج املس هتدف هو "برجميات خدمية" )

 املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 
 السويرسي(

  إدارة النقد وخدمات ادلفع

 عامل تصفية جزاءات ادلفعتقنية خزانة جديدة من حيث خوارزمية ادلفع و  -

 تدفق معل مؤمتت يس تويف متطلبات الويبو يف جمال إدارة النقد -
 125,000  

  الرصف األجنيب واخلدمات الاستامثرية

واملعاجلة املبارشة ألنشطة الويبو يف جمال الرصف األجنيب واملعامالت  اآلنيةالرؤية  -

 Bloombergو Custody Bankو FXallالتاكمل مع الاستامثرية من خالل 

 تأكيدات املعامالت اآللية -

 75,000  

  خدمات تدوين معامالت اخلزانة وتسويهتا

تغطي تدوين لك املعامالت املرتبطة  املتاكمةل للمعلوماتتدفقات معل مؤمتتة مع نظام اإلدارة  -

 ابخلزانة وتسويهتا
 50,000  

  250,000  اجملموع
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 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

 فرنك سويرسي يف الس نة.  30,000تبلغ التلكفة املتكررة املقدرة حنو 

 مرشوعات تتعلق ابملباين

 )الاس تكامل(اس توديو الوسائط املتعددة 

 بيان اجلدوى

وهذا . 13عىل مرشوع اس توديو الوسائط املتعددة الوارد يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية 2017وافقت مجعيات الويبو يف عام 

الاس توديو س ُيمكِّن املنظمة من إنتاج مقاطع فيديو عالية اجلودة بشأن التطورات املتعلقة ابمللكية الفكرية الس تخداهما يف 

 نظمة، وألغراض اإلعالم والتدريب.مع ادلول األعضاء يف امل  التواصل

 

 األهداف

 تمتثل أهداف اس توديو الوسائط املتعددة يف:

ابة ابس تخدام  - تعزيز مسعة الويبو بوصفها منظمة ُمبتك رة عن طريق توزيع فيديوهات أو وسائل إيضاح مرئية جذ 

 أدوات وتقنيات برصية حديثة؛ 

عامة الناس بأحداث الويبو وإجنازاهتا من خالل اس تخدام فيديوهات وغريها من وزايدة مس توى اهامتم  -

 الوسائل البرصية؛

وزايدة فعالية التواصل مع أحصاب املصلحة الرئيس يني يف الويبو وكذكل مع امجلهور املس تنري بشأن دور الويبو  -

 وأنشطهتا.

 من تسجيالت الفيديو، مبا فهيا تسجيالت مناس بة ملا ييل:وسوف يُس تخدم اس توديو الوسائط املتعددة إلنتاج طائفة واسعة 

 األخبار: رسائل مؤسس ية مصورة، وتسجيالت فيديو إلعالانت هتم عامة الناس؛ -

ما جتريه الويبو من حلقات نقاش، ومناقشات، ومقابالت خشصية، : وتسجيالت بشأن "قضااي راهنة" -

 فالم الواثئقية؛وتسجيالت مصورة إلدراهجا يف النرشات اإلخبارية واأل

                                         
 /9/27WO/PBCالوثيقة  13
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فيديوهات الرتوجي وادلعاية والتسويق: الفيديوهات الشارحة، والفيديوهات املؤسس ية، وشهادات الزتكية،  -

 وإعالانت األحداث، والرتوجي، ومقاطع ُممكِّةل.

 تسجيالت صوتية الس تخداهما يف إنتاج الفيديوهات واملواد اإلذاعية وملفات البث الرمقي )بوداكست(؛ -

 التعلميية والتدريبية؛ وادلروس -

والتسجيالت املبارشة للجلسات من أجل نرشها عىل املوقع اإللكرتوين أو صفحات وسائل التواصل  -

 ، أو البث املبارش، وما إىل ذكل.الاجامتعي، أو وضع الاتصال املزدوج

 وسوف يش متل اس توديو الوسائط املتعددة عىل ما ييل:

 منطقة تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور؛موقع تصوير )البالتوه(، مبا يف ذكل  -

 ومقصورة تسجيل صويت عازةل للصوت؛ -

 وغرفة للتحرير والتحمك يف تسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية؛  -

 وغرفة انتظار رفيعة املس توى وغري ذكل من املرافق )مراحيض، ومنطقة ختزين، وما إىل ذكل(. -

 الفوائد املتوقعة 

 املتوقعة: فامي ييل فوائد املرشوع

 حتسني التفاعل من خالل موقع الويبو اإللكرتوين؛ -

 تويرت، يوتيوب، فليكر؛: وحتسني التفاعل مع احملتوى املنشور عرب قنوات الويبو يف مواقع التواصل الاجامتعي -

 وزايدة التفاعل من خالل وسائل اإلعالم والواكالت الصحفية والش باكت التلفزيونية يف مجيع أحناء العامل؛ -

 وزايدة عدد وتنوع منتجات الفيديو والصور من أجل دمع هجود التسويق والرتوجي والتوعية اإلعالمية. -

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية 

رت املزيانية اإلجاملية الس توديو الوسائط املتعددة يف البداية مببلغ  وبعد ادلراسات املتعمقة . مليون فرنك سويرسي 1.7ُقدِّ

اليت أجراها املعامريون واملهندسون، وعروض األسعار األصلية للمعدات السمعية والبرصية، أشارت التقديرات إىل أن 

ويرد يف اجلدول التايل املبلغ اإلضايف . فرنك سويرسي 660,000اس تكامل الاس توديو سوف يتطلب مبلغاً إضافياً قدره 

اًل حسب  املنجزات املس هتدفة. املطلوب ُمفص 
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  املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

 460,000 موقع التصوير وغرفة التحرير وغرفة التحمك الرئيس ية( والتجهزيات الفنية يف الطوابق السفلية)البىن التحتية املس مترة 

 200,000 وما إىل ذكل(معدات لغرفة انتظار لكبار الزوار وغريها من املرافق )املراحيض ومنطقة التخزين 

 660,000 اجملموع

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

رة بعد اكامتل اس توديو الوسائط املتعددة مببلغ  ر التاكليف التشغيلية املُقد  وال تشمل . فرنك سويرسي يف الس نة 56,000تُقد 

 هذه التاكليف تاكليف تأجري املعدات اليت مل حُتّدد بعُد. 

 )املرحةل الثانية( ومبنيي جورج بودهناوزن ر الكهرابيئ عن مبين أرابد بوكش انقطاع التيا احلد من

 بيان اجلدوى 

ابلكهرابء من خالل ش بكة كهرابء  14تتوىل رشكة حملية إمداد مبىن أرابد بوكش ومبنيي جورج بودهناوزن األول والثاين

لية اليت يغذهيا املودل ادلاخيل ال متتكل القدرة عىل دمع مجيع املرافق ولكن ش بكة الطاقة الكهرابئية الاحتياطية احلا. املدينة

 واملهام املوجودة يف لك تكل املباين. وتشمل املرافق واملهام اليت يتعذر دمعها ما ييل: 

 اإلضاءة الاكمةل يف الردهة والقاعتني )ألف( و)ابء( مببىن أرابد بوكش؛ -

 الاجامتعات ابلطوابق املكتبية العليا؛واإلضاءة الاكمةل يف املاكتب وقاعات  -

واملقابس الكهرابئية يف مجيع املاكتب وقاعات الاجامتعات ابلطوابق العليا )خاصة ملعدات تكنولوجيا املعلومات  -

 )احلواسيب والطابعات وغريها من املعدات اإللكرتونية((؛

اخلدمات )يف مبىن أرابد بوكش(،  واملصاعد )يف مبين أرابد بوكش ومبىن جورج بودهناوزن األول(، ومصعد -

 واملنصة املعلقة يف السقف اليت تُس تخدم يف التنظيف اخلاريج للنوافذ )يف مبىن أرابد بوكش(.

وعىل سبيل املقارنة، فإن املباين األحدث يف مجمّع الويبو )مبىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات، واملبىن اجلديد، وقاعة 

وتُعترب الش بكة الكهرابئية . يعها من ش بكة احتياطية "اكمةل" للحد من انقطاع التيار الكهرابيئمؤمترات الويبو( تس تفيد مج 

 الاحتياطية "الاكمةل" من متطلبات الويبو، ال س امي للحفاظ عىل القدرة الوظيفية ألنشطة العمل األساس ية.

                                         
 من منشآت مبين أرابد بوكش. اً جزء 2017اليت اعُتمدت يف عام  14مشلت اخلطة الرأساملية الرئيس ية  14
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 األهداف

هماهما يف مجيع أحناء مجمّع الويبو ابلطاقة الكهرابئية، وضامن هيدف هذا املرشوع إىل ضامن اس مترار إمداد مجيع منشآت الويبو و 

 عدم توقفها عن العمل يف حاةل انقطاع التيار الكهرابيئ. 

 الفوائد املتوقعة 

 د يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية:فامي ييل الفوائد املتوقعة من املرحةل الثانية من هذا املرشوع الوار 

 فامي خيص مبىن أرابد بوكش:

إمداد مجيع املنشآت ابلكهرابء يف حاةل انقطاع التيار الكهرابيئ )ابس تثناء الثواين العرش األوىل(، مبا يف ذكل  -

اإلضاءة الاكمةل ومجيع املقابس الكهرابئية يف مجيع طوابق املاكتب والردهة والقاعتني )أل ف( و)ابء(، وكذكل 

 مجيع املصاعد؛

 ألمان.وزايدة راحة شاغيل املبىن وشعورمه اب -

 امي خيص مبنيي جورج بودهناوزن:ف

ص لتوفري طاقة إضافية لتلبية الاحتياجات املس تقبلية؛ -  مودل كهرابيئ ُمخص 

 الامتثال للواحئ البدل املضيف بشأن توزيع الطاقة الكهرابئية يف املباين؛ -

، مبا يف ذكل اإلضاءة الاكمةل إمداد مجيع املنشآت ابلكهرابء يف حاةل انقطاع التيار الكهرابيئ )دون فرتة توقُّف( -

 ومجيع املقابس الكهرابئية يف مجيع طوابق املاكتب، وكذكل مجيع املصاعد؛

 وزايدة راحة شاغيل املبىن وشعورمه ابألمان. -
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 ملنجزات املس هتدفة واملزيانيةا

 (.2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة للمرحةل الثانية واملزيانية الالزمة إلجنازها )

 املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

 143,824 )مبىن أرابد بوكش(اقتناء وتركيب لوحة توزيع كهرابئية جديدة 

 اإلضافية بنظام الطاقة الاحتياطية اجلديد التجهزياتتوصيل 

 (مبىن أرابد بوكش)
143,824 

 - (أرابد بوكشمبىن توصيل املصاعد الس تة ابلنظام الاحتياطي اجلديد )

 137,831 مبنيي جورج بودهناوزن األول والثاينالتقيمي الفين لتنفيذ 

عىل  ملبنيي جورج بودهناوزن األول والثايناقتناء وتركيب مودل جديد خمصص 

 جورج بودهناوزن األولسطح مبىن 
227,721 

 إليواء لوحة توزيع الطاقةمبىن جورج بودهناوزن  قبوإنشاء غرفة جديدة يف 

 بنيي جورج بودهناوزن األول والثايناملفاتيح الرئيس ية مل الرئيس ية اجلديدة وغرفة 
359,559 

إليواء مزود الطاقة غري  قبو مبىن جورج بودهناوزن األولإنشاء غرفة جديدة يف 

 بنيي جورج بودهناوزن األول والثاينمل ( اجلديد UPSاملنقطع )
23,971 

بنيي جورج بودهناوزن األول مل ( جديد UPSمنقطع )مزود طاقة غري اقتناء وتركيب 

 قبو مبىن جورج بودهناوزن األوليف  اً يف الغرفة اليت مت إنشاؤها حديث والثاين
29,963 

مبنيي جورج بنظام الاس تعداد اجلديد املوجود يف  التجهزياتمجيع  توصيل

 بودهناوزن األول والثاين
563,309 

 1,630,000 اجملموع الفرعي

 120,000 إدارة املرشوع 

 1,750,000 اجملموع

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ر تاكليف الصيانة والتشغيل املتكررة بعد اكامتل املرشوع مببلغ   فرنك سويرسي يف الس نة. 5000تُقد 

 املرحةل الثانية –حتديث أنظمة التشغيل اآليل للمصاعد 

 بيان اجلدوى

اذلي ُشيّد فيه املبىن، أما املصاعد املوجودة يف  1978إىل عام  15الس تة املوجودة يف مبىن أرابد بوكشيرجع اترخي املصاعد 

وخضعت مصاعد مبين أرابد بوكش لتجديد جزيئ . مبىن جورج بودهناوزن األول فريجع اترخي إنشاهئا إىل أواخر امخلس ينيات

                                         
 من أنظمة التشغيل اآليل ملصاعد مبين أرابد بوكش. اً جزء ،2017، اليت اعُتمدت يف عام 16ية الرئيس ية اخلطة الرأسامل  تشمل 15
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ث أو يُستبدل نظام التشغيل 1998يف عام  وقد بطل اآلن اس تعامل تكنولوجيا هذه األنظمة، ومل تعد . اآليل، ولكن مل ُُيد 

وذلكل كرثت األعطال، ويزداد وقت اإلصالح زايدة كبرية مبرور الزمن، مما يتسبب يف إزعاج مزتايد . قطع الغيار متوفرة

ثر يف القدرة عىل ل قد تؤ وإضافًة إىل ذكل، هناك خطر أكرب يمتثل يف أن بعض األعطا. لشاغيل املباين واملندوبني والزوار

 إصالح املصاعد.

وخلص تقريرها إىل أنه سوف يلزم الاس تعاضة  .2015ويف ضوء ما س بق، أجرت رشكة صيانة املصاعد حتلياًل تقنياً يف عام 

األول، وأن بودهناوزن عن أنظمة التشغيل اآليل للمصاعد بتكنولوجيا جديدة يف لكٍّ من مبىن أرابد بوكش ومبىن جورج 

 .األول سوف حتتاج إىل قدر إضايف من التحديث املياكنييكبودهناوزن اعد مبىن جورج مص

، جرى تعديل نطايق املرحلتني األوىل والثانية من املرشوع يف 2019وبعد إجراء دراسات جدوى تفصيلية يف أوائل عام 

ونتيجة ذلكل، . من أجل مراعاة القيود التقنية 16 2027-2018ضوء اخلطة الرأساملية الرئيس ية للمباين والسالمة واألمن للفرتة 

أصبح العمل اخلاص ابملصاعد املركزية األربعة يف مبىن أرابد بوكش جزءاً من املرحةل الثانية )واكن من املفرتض يف البداية 

 س هتدفة هبذه الوثيقة.ويرد نطاق املرحةل الثانية املُنق ح اكماًل يف قسم املنجزات امل . إجراء جزء منه مضن املرحةل األوىل(

 

 األهداف

هيدف هذا املرشوع إىل ضامن إماكنية وصول موظفي الويبو واملندوبني والزوار إىل مجيع الطوابق يف مبىن أرابد بوكش 

 يف الوقت املناسب ودون تعطل.بودهناوزن ومبىن جورج 

 الفوائد املتوقعة

 د يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية:املرشوع الوار فامي ييل الفوائد املتوقعة من املرحةل الثانية من هذا 

 حتسني اس تجابة املصاعد املركزية الرئيس ية األربعة يف مبين أرابد بوكش؛ -

األول، الذلين خيدمان أيضاً مبىن جورج بودهناوزن وحتسني اس تجابة املصعدين املوجودين يف مبىن جورج  -

 الثاين.بودهناوزن 

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية

 سوف تش متل املرحةل الثانية من املرشوع عىل ما ييل:

                                         
 /9/27WO/PBCاملرفق الثامن للوثيقة  16
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 ؛ 17حتديث نظام التشغيل اآليل للمصاعد املركزية الرئيس ية األربعة يف مبىن أرابد بوكش -

باابن ومجيع األول، مبا يف ذكل املقصوراتن وال بودهناوزن استبدال املصعدين املوجودين يف مبىن جورج  -

 الرتكيبات واألنظمة.

 (.2020/2021ول التايل املنجزات املتوقعة للمرحةل الثانية واملزيانية الالزمة إلجنازها )ترد يف اجلدو 

  املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

اقتناء وتركيب نظام التحريك اجلديد للمصاعد األربعة املركزية الرئيس ية )مع إيقاف وتفكيك األنظمة القامئة( يف مبىن أرابد 

 بوكش
1,005,778 

واألنظمة ابلاكمل )مع إيقاف وتفكيك املصعدين  والتجهزياتواألبواب  القمراتمبا يف ذكل اقتناء وتركيب مصعدين جديدين، 

 جورج بودهناوزن األولاحلاليني( يف مبىن 
294,222 

 1,300,000 اجملموع الفرعي

 120,000 إدارة املرشوع

 1,420,000 اجملموع

 املقدرةالتاكليف التشغيلية املتكررة 

ر تاكليف الصيانة والتشغيل املتكررة بعد اكامتل املرشوع مببلغ   فرنك سويرسي يف الس نة.  14,000تُقد 

 مرشوعات تتعلق ابلسالمة واألمن

 السالمة من احلرائق والغاز

 بيان اجلدوى

، إىل استبدال 18 2027-2018هيدف هذا املرشوع، الوارد يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية للمباين والسالمة واألمن للفرتة 

عنرصين جوهريني من عنارص أهجزة السالمة مبقر الويبو لضامن اس مترار امتثال الويبو للترشيعات الفيدرالية السويرسية 

والنظامان . ((AEAIابطة السويرسية لرشاكت التأمني ضد احلرائق يف الاكنتون" )الر والحئة ماكحفة احلرائق )الصادرة عن 

 " ونظام إدارة الكشف عن احلرائق/ ادلخان.2" نظام الكشف عن ترسب الغاز، "1املراد استبداهلام هام: "

وقد جرى تركيب أهجزة الكشف عن ترسب الغاز يف مبىن أرابد بوكش )منفذ الغاز واملواقد( ومبىن معاهدة  "1"

عاماً من اخلدمة، مل يعد بإماكن الرشكة  12وبعد أكرث من  .2006التعاون بشأن الرباءات )املطبخ( يف عام 

دة أن تضمن صيانة النظام، ومل تعد قطع غياره متوفرة، مما يُ  ض نظام الكشف عن ترسب الغاز خلطر املُورِّ عرِّ

كام أن النظام بوضعه احلايل ميثل خطراً اثنواًي ال يُس هتان به عىل السالمة املهنية، ألنه ال يسمح . القصور احلاد

                                         
 تضمنت املرحةل األوىل أحد املصاعد األخرى يف مبىن أرابد بوكش. 17
 /9/27WO/PBCاملرفق الثامن للوثيقة  18
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ويف حاةل حدوث ترسب، جيب أن خياطر املُشغِّل بدخول املنطقة املترضرة لقراءة البياانت . ابلرصد عن بُعد

وللتخفيف من حدة هذا اخلطر، سوف يُس تعاض عن أهجزة الكشف اليت عفاها . الكشفمن لوحة هجاز 

. (، مما يسمح ابلرصد اآلين عن بُعدSOCالزمن بنظام متطور يتصل مبارشًة مبركز العمليات األمنية )

ترسابت وس يوفر ذكل مزيداً من األمان حلراس األمن أو التقنيني اذلين يتدخلون يف مناطق ُُيمتل أن تتأثر ب 

 والترشيعات احمللية/الفيدرالية. الغاز، وس يضمن الامتثال للواحئ

إىل بودهناوزن وقد وصلت أنظمة إدارة الكشف عن احلرائق وادلخان يف مبىن أرابد بوكش ومبىن جورج  "2"

دة تضمن صيانهتا ودمعها التلقايئ عن كام أن أنظمة إدارة الكشف . هناية معرها الافرتايض ومل تعد الرشكة املُورِّ

احلرائق وادلخان املوجود حالياً يف هذين املبنيني تدمع نوعني من أهجزة الكشف عن احلرائق/ادلخان، وال 

وإضافًة إىل ذكل، ال تس تطيع لوحة اإلدارة احلالية . تس تطيع الاتصال مبركز العمليات األمنية عىل حنو فعال

ل معليات التجديد املُخطط لها وفقاً للخطة الرأساملية استيعاب التكنولوجيا اجلديدة اليت سوف تُرك ب خال

تركيب جدران وأبواب مقاومة للحرائق )وغريها من تدابري امحلاية من احلرائق( يف مبىن جورج  17الرئيس ية 

وسوف يكون نظام الكشف اجلديد املقرتح قادراً عىل الاتصال الاكمل مبركز العمليات األمنية . بودهناوز

املتوافقة واألدوات احلالية ملركز العمليات األمنية، مما يؤدي إىل حتسني  BACnet 19وتوكوالت ابس تخدام بر 

 الرصد والاس تجابة )مثل التحمك يف أبواب احلرائق(، والامتثال للواحئ السالمة من احلرائق.

 

 الهدف

الواجبة ابملوظفني واملندوبني والزوار فامي يتعلق هيدف املرشوع إىل الوفاء ابلزتامات الويبو األوسع نطاقاً اخلاصة ابلعناية 

 ابلسالمة املهنية.

 الفوائد املتوقعة

 فامي ييل الفوائد املتوقعة من هذا املرشوع الوارد يف اخلطة الرأساملية الرئيس ية: 

 اس مترار الامتثال ملعايري الرابطة السويرسية لرشاكت التأمني ضد احلرائق يف الاكنتون؛ -

 موظفي األمن والتقنيني اذلين يس تجيبون إلنذارات ترسب الغاز؛ وزايدة سالمة -

                                         
 ومعيار  ANSIو ASHRAE( اليت تس تفيد من بروتوكول BACهو أحد بروتوكوالت الاتصاالت اخلاصة بش باكت أمتتة املباين والتحمك فهيا ) BACnetبروتوكول  19

ISO 16484-5 [1 وهيدف بروتوكول  .]BACnet  والتحمك فهيا ألغراض مثل التحمك يف التدفئة والهتوية وتكييف الهواء، والتحمك يف  أمتتة املباينإىل السامح ابتصال أنظمة

آليات ألهجزة أمتتة املباين احملوس بة من أجل تبادل املعلومات،  BACnetاإلضاءة، والتحمك يف ادلخول، وأنظمة الكشف عن احلرائق، واملعدات املرتبطة هبا. ويوفر بروتوكول 

 اليت تؤدهيا يف املبىن.ن اخلدمة بغض النظر ع

https://en.wikipedia.org/wiki/ASHRAE
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Building_automation
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 وتقليل احامتلية حتول ترسب الغاز إىل انفجار؛ -

 وزايدة كفاءة موظفي األمن )رصد إنذارات احلريق وترسب الغاز عن بعُد(؛ -

حدوث وتقليل عدد اإلنذارات الاكذبة، وحتقق وفورات يف الرسوم اليت تُدفع إىل إدارة اإلطفاء عند  -

 اكذبة. إنذارات

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية

 (.2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة واملزيانية الالزمة إلجنازها )

 املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 
 السويرسي(

 33,000 نظام الكشف عن الغاز يف مبىن أرابد بوكش

 22,000 الرباءاتنظام الكشف عن الغاز يف مبىن معاهدة 

 220,000 حتديث نظام إدارة كشف ادلخان واحلرائق يف مباين أرابد بوكش وجورج بودهناوزن

 275,000 اجملموع الفرعي

 50,000 إدارة املرشوع

 325,000 اجملموع

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ر تاكليف الصيانة والتشغيل املتكررة لتحديثات احلرائق والسالمة مببلغ  فرنك سويرسي يف الس نة. ويرتاوح  27,500تُقد 

 س نة. 15س نوات إىل  10العمر الافرتايض للبنية التحتية املُنشأة من 

 جتديد املعدات احلاسوبية احليوية ألنظمة األمن املادي

 بيان اجلدوى 

( وحتسينات األمن املادي عن زايدة HMOSSر مرشوع "معايري األمن التشغييل ادلنيا يف املقار" )، أسف2010منذ عام 

( وأفضل UNSMSكبرية يف قدرة الويبو عىل تأمني وإدارة مجمع املقر مبا يامتىش مع معايري األمم املتحدة إلدارة األمن )

 املامرسات املتبعة يف هذا اجملال.

 طائفة واسعة من املعدات واألنظمة اليت جيب أن تعمل باكمل طاقهتا عىل مدار الساعة وطيةل ويعمتد أمن مقر الويبو عىل

وبعد س نوات من اخلدمة املس مترة، جيب استبدال بعض املعدات اليت وصلت، أو أوشكت أن تصل، إىل هناية . أايم العام

" وزايدة احامتلية التعطل؛ 3ر الالزمة للصيانة؛ "" ونقص قطع الغيا2" انهتاء الضامن؛ "1معرها الافرتايض، وذكل بسبب: "

 " وخماوف تتعلق بسالمة املس تخدمني.4"
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" استبدال وحتديث بعض الهيالك األساس ية احليوية لألمان املادي يف مقر الويبو، اليت قد 1وهيدف هذا املرشوع إىل: "

" وإعادة تكوين وتنفيذ نظام وظيفي 2بو للمخاطر؛ "يؤثر تعطلها تأثرياً خطرياً عىل القدرات األمنية ويزيد من تعرض الوي 

 ملراقبة دخول املركبات من أجل زايدة سالمة لكٍّ من املس تخدمني وأمن مبىن الويبو بوجه عام.

 

 األهداف

 تمتثل أهداف هذا املرشوع يف:

 تعزيز قدرة املنظمة عىل إدارة األزمات يف حاةل وجود هتديد خاريج يف مقر الويبو؛ -

 القدرات والوظائف األمنية يف مقر الويبو لرصد الهتديدات اخلارجية وإدارهتا والتصدي لها بكفاءة.وتعزيز  -

 الفوائد املتوقعة

 فامي ييل الفوائد املتوقعة من هذا املرشوع:

 اس مترار مالءمة وسالمة البنية األساس ية إلدارة األمن يف الويبو عىل املدى الطويل؛  -

واحئ األمم املتحدة إلدارة األمن أو توصيات التخفيف من حدة اخملاطر الناش ئة عن والاس مترار يف الامتثال لل -

 تقياميت خماطر األمن يف البدل أو مقر الويبو؛

من أجل جسالت نظام الهاي ونظام معاهدة التعاون بشأن  ISO 20 27001 وادلمع املس متر واملتكرر لشهادة -

 مدريد، ومركز التحكمي والوساطة. الرباءات ونظام

                                         
 يشمل هذا املعيار األمن املادي ملناطق تكنولوجيا املعلومات اآلمنة. –إلدارة أمن املعلومات  ISO 27001معيار  20
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 املنجزات املس هتدفة واملزيانية

 (.2020/2021ترد يف اجلدول التايل املنجزات املتوقعة واملزيانية الالزمة إلجنازها )

 املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

 61,000 استبدال وتركيب نظام الاتصاالت ادلاخيل )املبىن اجلديد(

 30,000 (CAMاستبدال وتركيب هجاز أشعة س ينية )مبىن 

 212,000 * )مباين معاهدة الرباءات وأرابد بوكش وجورج بودهناوزن(اكمريات ادلوائر التلفزيونية املغلقةاستبدال وتركيب 

 120,000 (SOC) مركز معليات أمن املعلوماتاستبدال وتركيب شاشات حائط حديثة يف 

 100,000 نظام التحمك يف دخول املركبات وتنفيذه واختباره وتشغيهلإعادة ضبط تصممي 

 523,000 اجملموع الفرعي

 78,500 إدارة املرشوع

 601,500 اجملموع

% 50و 2020/21يف  اكمريات ادلوائر التلفزيونية املغلقة% من 50سُتستبدل  تعطيل العمليات،مدة و  املعدات تلكفة استبدال سعيًا إىل تقليص
 رهنًا ابملوافقة عىل خطة رأساملية رئيس ية جديدة، ما مل تتعطل الاكمريات قبل اترخي استبدالها املزمع. 2022/23يف 

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ر التاكليف املتكررة للصيانة وادلمع التشغييل مببلغ  ر العمر الافرتايض للمعدات  فرنك سويرسي يف الس نة. 39,000تُقد  ويُقد 

 س نوات، ابس تثناء هجاز األشعة الس ينية اذلي يُتوقع هل دورة حياة أطول. 10إىل  5املُس تخدمة مبا يرتاوح من 

 ترقية أنظمة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت احليوية بدائرة تنس يق شؤون السالمة واألمن

 بيان اجلدوى

اإللكرتونية يف الويبو عىل مجموعة من معدات تكنولوجيا املعلومات اليت جيب أن تعمل باكمل طاقهتا تعمتد مجيع أهجزة األمن 

( خاصة مغلقة LANوتُدار أنظمة تكنولوجيا املعلومات هذه من خالل ش بكة حملية ). عىل مدار الساعة وطيةل أايم العام

 عىل حنو فعال. سرتجاعها وتاكملهاادلائرة تضمن معاجلة البياانت وختزيهنا وا

وبعد مخس أو ست س نوات من اخلدمة املتواصةل وللحفاظ عىل القدرة واألداء الوظيفي، حتتاج بعض معدات تكنولوجيا 

" وانهتاء دمع أمن تكنولوجيا املعلومات 2" انهتاء الضامن؛ "1املعلومات إىل استبدالها وترقيهتا لتواكب معايري جديدة بسبب: "

م من الرشكة  دة؛ "املُقد  ل؛ "3املُورِّ  ." وزايدة خطر اس تغالل نقاط الضعف4" وزايدة احامتلية التعطُّ

فإن تعطلت هذه املعدات، فإن تعطلها س يعيق بشدة قدرة الويبو عىل إدارة أمن املقر والتصدي بكفاءة وفعالية ألحداث 

لش بكة احمللية قد تتعرض للخطر يف حاةل وقوع ومن التداعيات اخلطرية األخرى أن البياانت املُخزنة داخل ا. السالمة واألمن

 جهوم ضار.
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وينطوي هذا املرشوع عىل استبدال العديد من عنارص املعدات احلاسوبية احليوية يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

الانهتاء إىل بنية  والاتصاالت اخلاصة بأمن الويبو، ونقل التطبيقات من بنية خادم فعيل قدمي أوشك معره الافرتايض عىل

 جديدة، مما يُسفر عن ترش يد عقود الصيانة وحتقيق الفعالية من حيث التاكليف الرأساملية والتشغيلية. ةفرتاضيا ةهجز أ

كام يس تجيب املرشوع ألحدث توصيات املراجعة والتقيمي ويُنفذها من أجل حتسني إدارة ش باكت تكنولوجيا املعلومات 

 س مترارية العمليات، وإدارة الصيانة، وترقيات أمن تكنولوجيا املعلومات.والاتصاالت، فامي يتعلق اب

 

 األهداف

 :تمتثل أهداف هذا املرشوع يف

حتسني تقدمي خدمات التخفيف من اخملاطر األمنية يف مقر الويبو مما يسمح للويبو ابالمتثال للمعايري  -

 والترشيعات السارية وتدابري معاجلة اخملاطر؛

 إدارة الش بكة األمنية لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت؛ وحتسني كفاءة -

 وتعزيز قدرات الرصد احلالية يف املقر.  -

 الفوائد املتوقعة 

 لفوائد املتوقعة من هذا املرشوع:فامي ييل ا

 ( فامي يتعلق بإدارة األمن؛UNDSSمواصةل الامتثال للواحئ إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن ) -

والاس مترار يف الامتثال لتوصيات التخفيف من حدة اخملاطر الناش ئة عن تقياميت خماطر األمن يف البدل أو  -

 مقر الويبو؛

إلدارة أمن املعلومات من أجل جسالت نظام معاهدة التعاون بشأن  ISO 27001ادلمع املس متر لشهادة  -

 الرباءات ونظام الهاي ونظام مدريد، ومركز التحكمي والوساطة؛

 وتقليل التاكليف التشغيلية ابالنتقال إىل بيئة األهجزة الافرتاضية؛ -

 وتقليل خماطر الاقتحام؛ -
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وتقليل احامتلية تعطل النظام، وقصور البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات بدائرة تنس يق شؤون السالمة  -

 واألمن.

 املنجزات املس هتدفة واملزيانية

 (.2020/2021املتوقعة واملزيانية الالزمة إلجنازها )ترد يف اجلدول التايل املنجزات 

 املنجزات

 املزيانية

)ابلفرنك 

 السويرسي(

 200,000 استبدال وتركيب وضبط واختبار املفاتيح )مبىن معاهدة الرباءات ومبىن أرابد بوكش واملبىن اجلديد(

 100,000 ادلوائر التلفزيونية املغلقة مرياتاستبدال وتركيب وضبط واختبار خوادمي ختزين البياانت املصورة لاك

 100,000 تصممي البنية املعلوماتية لبيئة اجلهاز الافرتايض وإعدادها والانتقال إلهيا واختبارها

 400,000 اجملموع الفرعي

 47,250 إدارة املرشوع

 447,250 اجملموع

رهنًا  2022/23% يف 34و 2020/21يف  املفاتيح% من 66سعيًا إىل تقليص تلكفة استبدال املعدات ومدة تعطيل العمليات، سُتستبدل 

 قبل اترخي استبدالها املزمع. فاتيحابملوافقة عىل خطة رأساملية رئيس ية جديدة، ما مل تتعطل امل

 التاكليف التشغيلية املتكررة املقدرة

ر  ر العمر  فرنك سويرسي يف الس نة. 60,000بلغ التاكليف املتكررة للصيانة وادلمع التشغييل والضامن املمتد مب تُقد  ويُقد 

 الافرتايض ملعدات تكنولوجيا املعلومات خبمس أو ست س نوات.

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 2029-2020اخلطة الرأساملية الرئيس ية للمباين والسالمة واألمن للفرتة : رفق الثاينامل

 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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