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  األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
  

  احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
        2013201320132013أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

 تقرير مرحلي عن مشروع استثمار رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  أالمانة ٕاعدادمن 

حتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير مرحيل عن مرشوع است>ر رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .1
). وهو مطروح عىل جلنة الويبو للرب]مج واملزيانية (اللجنة) يف دورهتا احلادية والعرشين WO/PBC/21/14 (الوثيقة

 ).2013سبمترب  13ٕاىل  9 (من

2. aالوثيقة يف "ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الرب]مج واملزيانية يف  وسرتد توصية اللجنة بشأن ت
 ).A/51/14)" (الوثيقة 2013سبمترب  13ٕاىل  9دورهتا احلادية والعرشين (من 

ٕان مجعيات اoول أالعضاء يف الويبو  .3
وsحتادات اليت تديرها الويبو مدعوة، لك يف 

هذه الوثيقة،  يعنيه، ٕاىل إالحاطة علام مبضمون ما
مع مراعاة ٔاي توصية صادرة عن جلنة الرب]مج 

واملزيانية يف هذا اخلصوص، كام جاءت يف 
 .A/51/14 الوثيقة

  ]WO/PBC/21/14 [تيل ذ{ الوثيقة
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  وامليزانيةالربنامج جلنة 
  

  احلادية والعشرونالدورة 
        2013201320132013سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     13131313ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     9999جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  تقرير مرحلي عن مشروع استثمار رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 أالمانة ٕاعدادمن 

        معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

)، عىل 2011ٔاكتوبر  5سبمترب ٕاىل  26وافقت مجعيات اoول أالعضاء يف الويبو، يف دورهتا التاسعة وأالربعني (من  .1
 ).WO/PBC/18/13اقرتاح است>ر رأس املال لمتويل بعض ٔانشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (الوثيقة 

 وتشمل أالنشطة املذكورة ما ييل: .2

 ا املعلومات واالتصاالت ٔالغراض قاعة املؤمترات اجلديدة؛املرافق اخلاصة بتكنولوجي -

 واستبدال بدا� الهاتف نورتل مرييد�ن املتقادمة؛ -

 واستبدال احلواسيب املكتبية. -

        قاعة املؤمترات اجلديدةقاعة املؤمترات اجلديدةقاعة املؤمترات اجلديدةقاعة املؤمترات اجلديدةاملعلومات واالتصاالت ٔالغراض املعلومات واالتصاالت ٔالغراض املعلومات واالتصاالت ٔالغراض املعلومات واالتصاالت ٔالغراض     بتكنولوجيابتكنولوجيابتكنولوجيابتكنولوجيااملرافق اخلاصة املرافق اخلاصة املرافق اخلاصة املرافق اخلاصة 

التصاالت ٔالغراض قاعة املؤمترات اجلديدة، ٔاساسا، عىل ركّز العمل التحضريي اخلاص بتكنولوجيا املعلومات وا .3
اختيار التكنولوجيا ورشاهئا والتفاوض عىل العقود. وقد أدى تعديل جدول ٔاعامل البناء عقب االتفاق الودي ٕالهناء اخلدمة 

ا¯ّصصة. وإالجناز  اي ٔابرم مع املقاول العام السابق ٕاىل تباطؤ وترية التقدم احملرز واخنفاض مسـتوى اسـتخدام أالموال
الرئييس امللموس اي حتقّق حىت االٓن هو اختيار حّل مناسب لنرش خدمات إالنرتنت الالسليك العايل الكثافة يف قاعة 

 «از تقريبا من أ«زة النفاذ ٕاىل إالنرتنت. 2 000املؤمترات اجلديدة وحولها مبا يضمن التقاطه من قبل 
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 ، ٕاىل جانب ما تبقى من مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة.ومن املتوقع ٔان يسـمتر هذا النشاط .4

        استبدال بدا� الهاتف نورتل مرييد�ن املتقادمةاستبدال بدا� الهاتف نورتل مرييد�ن املتقادمةاستبدال بدا� الهاتف نورتل مرييد�ن املتقادمةاستبدال بدا� الهاتف نورتل مرييد�ن املتقادمة

، وفقا للخطط احملّددة ٔاصال، وفُكّكت مجيع أال«زة القدمية خالل 2012نرش النظام اجلديد يف ٔاواخر عام  اسـُتمكل .5
. ومل يطرٔا ٔاي تغيري عىل نطاق املرشوع ومت تثبيت النرش ٕ�جراء اختبار قبول واسع النطاق. وقد 2013الربع أالول من عام 

 لرئيسـية املتوخاة مهنا عىل الصعيد املؤسيس ويه اكلتايل:مكّنت معلية تنفيذ النظام من حتقيق لك أالهداف ا

 ٕازا� ا¯اطر التشغيلية املرتبطة �سـتخدام تكنولوجيات متقادمة واحلاجة ٕاىل دمع احللول الثانوية املوازية؛ -

 وز�دة توافر اخلدمات عن طريق جتديد النظام وتوزيع عنارص النظام الرئيسـية بني خمتلف مباين الويبو؛ -

اج وظائف جديدة من أجل تعزيز فعالية التواصل اoاخيل، مثل التواصل �لصوت والفيديو واoمج بني ٕادر و  -
 خدمات الهاتف والبيئة احلاسوبية (املشار ٕاليه معوما بعبارة خدمات التواصل املوحدة)؛

 توفري تدريب شامل للموظفني لمتكيهنم من اسـتخدام التكنولوجيات اجلديدة بفعالية.و  -

 فة ٕاىل ذ{ سـُتحقّق الفوائد اجلانبية التالية يف املسـتقبل:و�ٕالضا .6

توسـيع نطاق احلّل اجلديد ليشمل ماكتب الويبو اخلارجية من خالل اسـتحداث حزمة خدمات للماكتب  -
الفرعية، وقد نُفذت تa احلزمة فعال لفائدة مكتيب طوكيو وسـنغافورة، وذ{ من ٔاجل حتسني قدرات التواصل 

 ملردودية عىل مسـتوى ماكتب الويبو؛من حيث ا �لصوت والفيديو

وضامن الفعالية يف اسـتخدام خمتلف ٔادوات التواصل، مثل ٕادارة احلضور، وتبادل الرسائل االٓنية، والنفاذ ٕاىل  -
خدمات الهاتف من قبيل الرسائل الصوتية واملاكملات الفائتة عن طريق احلواسيب ٔاو الهواتف اكية من ٔاجل 

 فني عىل البقاء عىل اتصال حىت وٕان اكنوا خارج املاكتب؛تعزيز قدرة املوظ

 وتوسـيع نطاق بعض الوظائف الهاتفية اجلديدة ليشمل أال«زة احملمو�. -

        استبدال احلواسيب املكتبيةاستبدال احلواسيب املكتبيةاستبدال احلواسيب املكتبيةاستبدال احلواسيب املكتبية

الفعيل لقاعدة حمطة العمل املكتيب يف  . وقد بدٔا sستبدال2012اسـُتمكل قدر كبري من التحضريات التقنية يف عام  .7
. ويف ٕاطار هذا النشاط سيمت أيضا استبدال Office 2010و Windows 7مع sنتقال ٕاىل نظايم  2013مطلع عام 

  .2013احلواسيب القدمية. ومعلية النرش يف تقدم جيّد ومن املتوقع اسـتكاملها يف ٔاواخر عام 
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        ملخصملخصملخصملخص

طة ٕاما قد أجنزت ٔاو ٔاّهنا ٔاحرزت تقدما جيّدا. وعىل الرمغ من احëل عدم توافق من املالحظ ٔاّن أالنشطة ا¯طّ  .8
النفقات اخلاصة بلك نشاط، �لضبط، مع خمّصصات املزيانية، فٕاّن من املتوقع يف هذه املرحî ٔاال تتجاوز تاكليف معوم 

زت، سيُبلّغ عن مسـتوى اسـتخدام املبلغ عندما تكون لك أالنشطة قد أجن 2014أالنشطة مجمل خمّصصات املزيانية. ويف عام 
 ا¯ّصص من املزيانية للك نشاط.

ٕان جلنة الرب]مج واملزيانية مدعوة ٕاىل  .9
توصية مجعيات اoول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة 

 علام مبضمون هذه الوثيقة.

 [هناية الوثيقة]


