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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015يوليو  9التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015سبمترب  18اإ

 
 
 عن مشروع استثمار رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتنهائي التقرير ال

عداد مانة من اإ  الأ

 أأساس يةمعلومات 
ىل  26وافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، يف سلسةل اجامتعاهتا التاسعة والأربعني )من  .1 سبمترب اإ

 .(A/49/7ة (، عىل اقرتاح استامثر رأأس املال لمتويل بعض أأنشطة تكنولوجيا املعلومات والتصالت )الوثيق2011 أأكتوبر 5

 وتشمل الأنشطة املذكورة ما ييل: .2

ة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض قاعة املؤمترات اجلديدة وقاعات الاجامتعات اجملاورة املرافق اخلاص -
 لها وسائر قاعات الاجامتعات يف مباين الويبو؛

 واستبدال بداةل الهاتف نورتل مرييداين املتقادمة؛ -

 واستبدال احلواسيب املكتبية. -

ىل  9احلادية والعرشين )من وأأطِلَعت جلنة الربانمج واملزيانية يف دورتهيا  .3 ( والثانية والعرشين 2013 سبمترب 13اإ
ىل  1 )من  WO/PBC/21/14 ( عىل أ خر املس تجدات املتعلقة بتقّدم هذا املرشوع )الوثيقتان2014 سبمترب 5اإ

ىل أأّن معلية استبدال بداةل الهاتف نورتل (. و WO/PBC/22/18و لك  مرييداين املتقادمة قد اس ُتمكلت وحقّقتأأشري اإ
 أأهدافها املؤسس ية الرئيس ية.
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تركيب مرافق خاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف قاعة املؤمترات اجلديدة وقاعات الاجامتعات واس تمكل معل  .4
متام  اجملاورة لها وسائر قاعات الاجامتعات يف مباين الويبو يف املوعد املناسب لفتتاح قاعة املؤمترات اجلديدة. ومن املرتقب اإ

 . 2015لك الأعامل الإضافية لتعزيز ش بكة واي فاي واملرافق السمعية البرصية لقاعات الاجامتعات الأخرى حبلول هناية 

. ومع تسديد ادلفعة 2013واس ُتمِكلَت معلية استبدال احلواسيب املكتبية املتقادمة، مبا فهيا الربجميات، يف أأواخر عام  .5
 .2015ن هذا العمل قد اس تمكل لكيا حبلول هناية ، س يكو2015الأخرية املقررة يف نومفرب 

 ملّخص
وفقا للنطاق املقّرر، . وس يكون املرشوع قد نفِّذ 2015من املرتقب اس تكامل مجيع أأنشطة املرشوع لكيا حبلول هناية  .6

ت الفعلية وس تكون لك الأهداف التشغيلية الرئيس ية قد حتققت وفقا للخطة املرسومة. ورمغ وجود بعض الفوارق بني النفقا
واملزيانية املعمتدة فامي بني خمتلف الأنشطة، فاإن املرشوع كلك ظل مضن نطاق املبلغ الإجاميل اخملصص هل يف املزيانية املعمتدة. 

 .2015ويبنّي اجلدول التايل ملخص اس تخدام املزيانية، مبا يف ذكل املبالغ اليت ل تزال مس تحقة ادلفع يف 

 الوصف املرجع
 عمتدةامل  املزيانية

 )ابلفرنك السويرسي(
 النفقات الفعلية

 )ابلفرنك السويرسي(
 املدفوعات املتبقية

 )ابلفرنك السويرسي(
جاميل النفقات املقدرة  اإ

 )ابلفرنك السويرسي(

املرافق اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض  .1
قاعة املؤمترات اجلديدة وقاعات الاجامتعات اجملاورة لها 

 وسائر قاعات الاجامتعات يف مباين الويبو

    

مقعد، ونقاط  900بدالات الش بكة لتوصيل أأكرث من  
ىل ش بكة واي فاي، والتغطية بنظام التصالت  النفاذ اإ

 املتنقةل العاملية، وغريها

450,000 368,255 80,000 448,255 

هواتف بروتوكول الإنرتنت والبنية التحتية املعلوماتية  
 املرتبطة هبا

30,000 33,450  33,450 

جتهزيات املؤمترات ابلفيديو للعروض عن بعد؛ والتسجيل  
الرمقي؛ والبث عرب الإنرتنت؛ والفيديو حسب الطلب؛ 

 والعرض النيص للحوار، وغريها.

600,000 304,921 327,169 632,090 

1,113,795 407,169 706,626 1,080,000 اجملموع الفرعي 
1

 

     استبدال بداةل الهاتف نورتل مرييداين املتقادمة .2

نرش املعدات والربجميات اخلاصة هباتف بروتوكول الإنرتنت  
 يف مباين الويبو احلالية

850,000 778,574  778,574 

 19,062  19,062 250,000 خدمات الرتكيب والتنفيذ 

797,636  797,636 1,100,000 اجملموع الفرعي 
2
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 س يحدد هذا املبلغ بدقة بعد التسوية املالية الهنائية فور الانهتاء من معاجلة مجيع الفواتري. 
2

 .2014سوية املالية يف هناية هذا املبلغ أأدىن مما اكن حمددا يف السابق، بعد الت  
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     حمطة العمل املكتيباستبدال  .3

 1,657,194  1,657,194 2,100,000 استبدال معّدات احلواسيب 

 1,173,333 396,197 777,136 450,000 حتديث الربجميات 

 251,404  251,404 450,000 خدمات الرتكيب والتنفيذ 

3,081,931 396,197 2,685,734 3,000,000 اجملموع الفرعي 
3

 

 4,993,362 803,366 4,189,996 5,180,000 اجملموع 

 

فرنك  1864 638وحسب نتاجئ التسوية املالية الهنائية، سريد املرشوع الرصيد غري املرصوف مبلغ قدره حوايل  .7
ىل صندوق الأموال الاحتياطية.  سويرسي اإ

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .8

أأوصت جلنة الربانمج واملزيانية مجعيات  .9
الأعضاء يف الويبو والاحتادات، لك فامي ادلول 

 يعنيه، مبا ييل:

الإحاطة علاًم مبضمون الوثيقة  "1"
WO/PBC/23/15؛ 

قفال  "2" مرشوع واملوافقة عىل اإ
استامثر رأأس املال يف تكنولوجيا 

 .املعلومات والتصالت

 

 []هناية الوثيقة
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 س يحدد هذا املبلغ بدقة بعد التسوية املالية الهنائية فور الانهتاء من معاجلة مجيع الفواتري. 
4

 س يحّدد هذا املبلغ بدقة بعد التسوية املالية الهنائية. 


