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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2جنيف، من   6024 سبمترب 5ان

 
 

 تقرير مرحلي عن مشروع استثمار رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عدادمن  مان  ان  الأ

 معلومات أأساس ي 

ىل  62التاسع  والأربعني )من  سلسةل اجامتعاهتاوافقت مجعيات ادلول الأعضاء يف الوةبو، يف  .2 سبمترب ان

(، عىل اقرتاح استامثر رأأس املال لمتوةل بعض أأنشط  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاإلت 6022 أأكتوبر 5
 (.WO/PBC/18/13 )الوثيق 

 وتشمل الأنشط  املذكورة ما ةيل: .6

 اجملاورة اتوقاعات الاجامتع بتكنولوجيا املعلومات واإلتصاإلت لأغراض قاع  املؤمترات اجلدةدة املرافق اخلاص  -
 ؛الوةبو مباينيف  اتلها وسائر قاعات الاجامتع

 واستبدال بداةل الهاتف نورتل مريةداين املتقادم ؛ -

 واستبدال احلواسيب املكتبي . -

ىل  9والعرشين )من  ادة احلالربانمج وامليزاني  يف دورهتا وأأطِلَعت جلن   .3 ( عىل أ خر املس تجدات 6023 سبمترب 23ان
ىل (. و WO/PBC/21/14 املتعلق  بتقّدم هذا املرشوع )الوثيق  مريةداين استبدال بداةل الهاتف نورتل معلي   أأنّ أأشري ان

 الرئيس ي . املؤسس ي  هاأأهداف  حقّقت لكو قد اس ُتمكلت املتقادم  

ؤمترات اجلدةدة وقاعات خاص  بتكنولوجيا املعلومات واإلتصاإلت يف قاع  املوجيري العمل عىل تركيب مرافق  .4
قاع   افتتاحقبل  الأعامل الأساس ي  الوةبو ويُرتَقَب اس تكامل مباينيف  اتوسائر قاعات الاجامتعاجملاورة لها  اتالاجامتع
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ضافي وختطيط تقدير  س يتس ىنو  املؤمترات اجلدةدة. بطرةق  دلمع س ياس  اللغات اجلدةدة مثال،  ،ما ةلزم من بني  حتتي  ان
 خول قاع  املؤمترات اجلدةدة طور التشغيل.دأأفضل بعد 

جلن  الربانمج وامليزاني   وفقًا لتوقعات، 6023عام  يف أأواخراستبدال احلواسيب املكتبي  املتقادم   ت معلي واس ُتمِكلَ  .5
اكن خمططًا الرئيس ي  كام املؤسس ي   هلّك أأهدافحتقّقت والعرشين. ومل حيصل أأّي تغيري يف نطاق املرشوع و  احلادة يف دورهتا 

إلقت قبوإًل  بربجميات حمّدث ، وقداجملهزة  احلواسيب املكتبي  اجلدةدة يف اس تخدام، الوقتمنذ ذكل ُُشع، ويف الأساس. 
 جيدًا.

 ملّخص
متامةُتََوقَّع اس ُتمِكلَت الأنشط  اخملّطط لها أأو أأحِرَز تقّدم كبري فهيا. و  .2 ابلرمغ املرشوع ابلاكمل مضن امليزاني  املوافق علهيا  ان

ََ بعد. مل ختُ  النفقاتمن أأن بعض   الاس تخدام احلايل للميزاني .اجلدول التايل وةبنّي تَ

تقدير امليزاني    الوصف .املرجع

 )ابلفرنك السويرسي(

النفقات الفعلي 
1

 

 )ابلفرنك السويرسي(

املرافق اخلاص  بتكنولوجيا املعلومات واإلتصاإلت لأغراض قاع  املؤمترات اجلدةدة وقاعات  .2

 الوةبو مباينيف  اتالاجامتعات اجملاورة لها وسائر قاعات الاجامتع

  

ىل ش بك ط امقعد، ونق 900بدالات الش بك  لتوصيل أأكرث من    تغطي ال ، و واي فاي النفاذ ان

 وغريها، بنظام اإلتصاإلت املتنقةل العاملي 

000 450 535 635 

 450 33 000 30 املرتبط  هباهواتف بروتوكول اإلننرتنت والبني  التحتي  املعلوماتي   

الرمقي؛ والبث عرب اإلننرتنت؛  والتسجيللفيدةو للعروض عن بعد؛ ابؤمترات املجتهيزات  

 .وغريها، والعرض النيص للحواروالفيدةو حسب الطلب؛ 

600 000 323 259 

 800 448 000 080 1 اجملموع الفرعي 

   بداةل الهاتف نورتل مريةداين املتقادم استبدال  .6

 309 818 000 850 اخلاص  هباتف بروتوكول اإلننرتنت يف مباين الوةبو احلالي  والربجمياتاملعدات  نرش 

 162 49 000 250 خدمات الرتكيب والتنفيذ 

 471 867 000 100 1 اجملموع الفرعي 

   حمط  العمل املكتيباستبدال  .3

 194 657 1 000 100 2 استبدال معّدات احلواسيب 

 022 345 000 450 الربجمياتحتدةث  

 000 152 000 450 خدمات الرتكيب والتنفيذ 

                                                
1
 .6024يف هناة  ةونيو   
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 216 154 2 000 000 3 اجملموع الفرعي 

 487 470 3 000 180 5 اجملموع 

ح فقرة القرار التالي . .5  وتُقرَتَ

أأحاطت جلن  الربانمج وامليزاني  علاًم  .3
عن مرشوع استامثر رأأس املال ابلتقرير املرحيل 

 واإلتصاإلتيف تكنولوجيا املعلومات 
 (.WO/PBC/22/18 )الوثيق 

 []هناة  الوثيق 


