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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

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

 
 

اقرتاح بشأن توظيف رأس املال لتمويل بعض أنشطة 
  تكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت

  األمانةدمن إعداثويقة 

ثتوي هذه الويقة عىل  .1 ية الفكرية اقرتاح حت ية  للملكنظمة العا مل بو(للم شطة ) يالو متويل بعض أ يف رأس املال  نشأن تو ظ لب
يا واملعلومات والاتصاالت جنولو ية ) WO/PBC/18/13 ثالويقة( تك ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو نويه مطروحة عىل  ن ي ملعجل

نة( نة) للجا ثا ميف دورهتا ا رشة ل  ).2011سبمترب  16 إىل 12من (ع 

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

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

ية  نة الربانمج واملزيا ية  نيه، إىل املوافقة تو جل ص يعن
، كام جاءت WO/PBC/18/13ثالويقة بشأن 

 .A/49/16ثالويقة يف 

 ]WO/PBC/18/13ثالويقة تيل ذكل [
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  جلنة الربنامج وامليزانية
 
  لدورة الثامنة عشرةا

مترب 16 إىل 12جنيف، من   2011سب 
 
 

اقرتاح بشأن توظيف رأس املال لتمويل بعض أنشطة 
  تكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت

 ثويقة من إعداد األمانة

ية  سـمعلومات أسا

بو  .1 ية يف جمال يتدعو خطة الو يا املعلومات والاتصاالتتيجالاسرتا جنولو نوات تك  إحداث  إىل2015-2010للسـ 
يا املعلومات والاتصاالت" نولو يات يف جمال  ثة وموثوقة لألهجزة والرب شرتكة مرنة وحد جخدمات  تك جم ي تجابة من أجل م سـ الا
يبوطلب املزتايد يف هذا اجملال يف الوقت احملدد لل ية من  حفعا تلكفةثل متراريةل ا  ".سـ مع ضامن الا

تاقدرة هذه التوسامه  .2 يجي ا هدف الاسرتا يق ا ليف  ت ل متكني"سع حتق لية دمع إداري ومايل فعاةل  ها بن يذ برا بو من  جمالو تنف " ي
توقعة تاجئ ا ملوالسـامي ا ية "، أي أن لن يا املعلومات والاتصاالت األولوايت الاسرتا نولو تامثرات يف جمال  تيجتواكب الا ج تك س

ية تج فوائد  يقة و بة د معلموا نك يني توخدمات دمع فعاةل وذات جودة وموهجة إىل الزبون "، "تق خلسـهتدف الك من الزابئن ادلا
ينيو ومن الرضوري ". وقاعة مؤمترات جديدة واملرافق ذات الصةل لعقد اجامتعات ادلول األعضاء"، "جأحصاب املصاحل اخلار

متراريةاحلفاظ عىل بو سـ ا يات العادية اليت تقوم هبا الو ي ا باتلعمل تجابة  للطلوالا وفضال عن ذكل، تزيد .  املزتايدةسـ
نولو تقادمة وغري املدعومة من خماطر لتكا مليا ا تالالتج يلخا ية. لتشغ ا يانهتا جد عا لكام أن تلكفة   .ص

يه هذه القدرة  .3  :ما ييللومن بني ما هتدف إ

بكة احلاسوب  - يا القامئة عىل  نولو يا كإحالل ا نولو شـحتديث ا ج تك ج لتك  حمل أنظمة) الاتصال عرب بروتوكول اإلنرتنت(ل
تقادمة )PABX( اصاخليل اآلفرعي القسم ملا بكة ا ية، وحتديث ا ملاحلا شـ   .لل
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بكة - يا املعلومات والاتصاالت مبا يف ذكل ا نولو لشـرش  ج تك يديو، يف ،ن يالت مؤمترات ا لف وأنظمة الاتصال، و تسه
بىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة  . ملا

ية املقرتحة للفرتة  .4 ية، فإن 2013-2012نوإذا اكنت املزيا نفقات ا يل قد غطت ا ياهنا لتشغل تكررة اآليت  نفقات غري ا با مل ل
ية(أدانه  يري األهجزة املعلوما تعلقة  توا تغ بوةل) بمل توايت  يل إىل  مقتكون أمرا رضوراي خلفض خماطر ا سـ شغ مسـ وإضافة إىل . لت

يا املعلومات  نولو يات املربطة  تلكفة يف ا يث ا ية أكرب من  يري لضامن فعا جذكل، من الرضوري إجراء هذا ا تك بح ت لعمل ل ل لتغ
تواء يل حوالاتصاالت ومن مث ا يف ا شغ تاك ية املقرتحة للفرتة  نطاقمضنلتل  عىل الرمغ من الطلب املزتايد 2013-2012ن املزيا

بري كشلك  تامثرات املقرتحة يف اإلبقاء عىل . ب سامه الا يجة ذلكل،  سو ستت يلن يف ا شغتاك توقعة يف إطارلتل توايت ا مل مضن ا  ملسـ
ية لفرت تنيناقرتاح الربانمج واملزيا  .2013-2012 لسـنة ا

يا املعلومات والاتصاالت اخملصصة لقاعة املؤمترات اجلديدة نولو جاملرافق ذات الصةل   بتك

ثة تواصل تطوير إماكانهتا .5 تعلقة خبدمات املؤمترات احلد يات ا نولو يال تزال ا مل ج تت. لتك تطويرات ثبفقد أ تجارب وا ل ا ل
بو مؤخرا جناهحا يف ما خيص باليت قامت هبا  سجةل عرب اإلنرتنتيالو ية أو ا ملث دورات املؤمترات ا تجابة ول. حل لطلب لسـال

ن تعني وضع  شاركني يف الاجامتعات عن بعد،  تفادة ا يع نطاق ا تكاملزتايد عىل هذه اخلدمات ولضامن تو ي مل سـ يات سـ جولو
يك واملؤمترات داخل قاعة املؤمترات اجلديدة وغرف الاجامتعات امللحقة هبا وغرف الاجامتعات  بتطورة يف جمال ا لتشم

بو األخرى  .ييف مقر الو

تقديرية يف ا تاك لا ل  :ل
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تقادمة هاتف نورتل مرييداين ا مليري بداةل ا  لتغ

بىن اجلديد عرب بروتوكول اإلنرتنتالتصالدخل نظام حديث لُ، أ2011يف عام  .6 سه، ما. مل إىل ا زال  نفويف الوقت 
باين األخرى  بو يف ا ملموظفو الو يةي تقادمة يف خدمات الاتصاللاحلا هاتف نورتل مرييداين ا متدون عىل بدالات ا مل  ل  .يع

يكون حتديهثا أمرا ملكفامع وقد وصلت أنظمة نورتل إىل هناية ادل .7 نظ. سـو تفاظ  بكام أن الا توازيني لالتصال ح مامني 
يانة وادلمع تعلقة ابإلدارة وا سائل ا يد عىل ا يضفي املزيد من ا يل و يف ا لصسزييد جحم تاك مل مل سـ شغ لتعقل وفضال عن ذكل، ال . لت

ية ناجع للماكملات اخلار تحويل ا تخدام بعض الوظائف اك جسمح الوضع احلايل اب ل ل سـ ية من . ي تيض الرضورة والفعا لوإجامال،  تق
تلك ليث ا بىن اجلديدح تخدمة يف ا يا ا نولو نفس ا تقادم  هاتف ا تعاضة عن نظام ا ملفة الا سـ ب مل ملسـ ج تك  . لل
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تقديرية يف ا تاك لا ل  :ل
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ية يب ا بدال احلوا با ملكتس س  ت

ندوز إكس يب .8 يكروسوفت و يل  نظام ا بو  ية يف الو يب ا يشغل احلوا شغ ب ي ب مت تس لت  Microsoft Windows XPملك
يس  تني القادمة. Office 2003فوأو نوات بهناية فرتة ا بع  ية  يب ا بلغ معدل معر احلوا نو س لسـي سـملك سـ تب فأغلب هذه . س

يات اجلديدة ئة الرب شلك فعال يف ظل  يب ال تعمل  جماحلوا يب  . بس

ندوز إكس يب  .9 يكروسوفت و نفذ لك من  يوقد ا م يس Microsoft Windows XPست  مدة Office 2003ف وأو
يهت يامحصال شلك كام . ةلعمل ا تعاون  تواصل وا ية حتول دون تعممي وظائف جديدة هتدف إىل تعزيز ا ية احلا ئة ا بأن ا ل ل ل ملكتب لبي

نصة الاتصاالت املوحدة  تعممي  مفعال  يل القدرة عىل احلركةك يات من  تخدام خا باب ص تعدد قسـ م وإدارة احلضور وادلمع 
 . ئالوسائط للرسائل واملؤمترات املرية عن طريق احلاسوب

يف تاك لا تقديريةل  :ل ا
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 ملخص

يةُإجامال، ي .10 تا تامثرات ا يام ابال لقرتح ا ل س  : لق
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 5 180 000  ا����ع 
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ية وفق الاقرتاحعد هذا ُوأ .11 بادئ وآ لا ية املوافقة مل يا تخدام األموال الا بقة عىل ا طا ت سـ  كام وافقت علهيا ادلول حملط
نة واألربعني ثا سةل اجامتعاهتا ا ماألعضاء يف  ل مترب 29 إىل 20من  (سل  .)2010سب 

نة الربان .12 ية مدعوة إىلجلإن   :نمج واملزيا

 ،ثاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة "1"

ية و "2" مجعيات ادلول األعضاء يف صتو
بو بلغ يالو تخدام  م ابملوافقة عىل ا  5 180 000سـ

ية من أجل  يا طفرنك سورسي من األموال الا حت ي
يا املعلومات  نولو تامثر يف  رشوع الا جيذ  تك س منف ت

 .ثه الويقةوالاتصاالت الوارد وصفه يف هذ

 ]ثالويقةهناية [

 

 


