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ملحق 
 

مقدمة 
 

ان اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات في دورتها العامة الرابعة المنعقدة من ٦ الى ١٠  -١
ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٩ أحـاطت علمـا بـالتقدم المحـرز فـي انشـاء مشـروع شـبكة الويبـــو العالميــة 

(WIPONET) وتشغيلها وأصدرت جملة توصيات (واردة في الوثيقة SCIT/4/8) من بينها ما يلي : 
 
 

اتفقت اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات  في جلستها العامة …  -٢٨"
 

على أن توصى الى لجنة البرنامج والميزانية بما يلي :  (ب)
 

اعـادة تخصيـص رصيـد البرنـامج ١٢ عـن فـترة الســنتين ١٩٩٨  "١"
و١٩٩٩ غير المصروف نتيجة التأخير في منح أحد عقود مشــروع شـبكة الويبـو ألغـراض شـبكة الويبـو 

العالمية في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ؛ 
 

وتوفير األموال في اطــار البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين فـي  "٢"
المستقبل للوفاء بالتكاليف الجارية الناتجة عن تنفيذ شبكة الويبو العالمية ؛… 

 
ــاله والحظـت  وبالموافقة على ما ورد أعاله أشارت اللجنة الى الفقرة ٢٨(ب) "٢" أع -٢٩
وجود حاجة الى النظر بدقة في اقتسام التكاليف الجارية بين الويبو ومكـاتب الملكيـة الفكريـة علـى أسـاس 

مستمر…" 
 

واستندت مناقشات مشروع شبكة الويبو العالمية الى الوثيقة SCIT/WG/2/2 . وفي وقـت انعقـاد  -٢
الجلسة العامة للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ آانت تقديــرات 
رصيد البرنامج ١٢ غير المصروف ١٠ مليون فرنك سويسري تقريبا . ومنذ ذلـك الحيـن انتـهى المكتـب 
ــامج ١٢ غـير المصـروف ٣ر١٥  الدولي من اقفال الحسابات لسنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ وأآد أن رصيد البرن

مليون فرنك سويسري . وفيما يلي تفصيل المبلغ : 
 

ميزانية 
 ١٩٩٨

و١٩٩٩ 

الرصيد غير 
المصروف 

 
 

البرنامج الفرعي 
(بآالف الفرنكات 

السويسرية) 

 
 

تعليقات 

أثر التأخير في تنفيذ آثير من أنشطة البرنامج ٨٣٢ ١ ٩٦٧ ٢ ١٢ تكلفة الموظفين 
(أنظر أسفله) في عدد الموظفين وتكلفتهم . 

١٢-١ انشاء شبكة عالمية 
للمعلومات وتشغيلها 

تكلفة لم تستهلك نظرا لتأخر توقيع عقود ٤٠٦ ٦ ٦٠٣ ١١ 
مشروع انشاء شبكة الويبو العالمية . 
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ميزانية 
 ١٩٩٨

و١٩٩٩ 

الرصيد غير 
المصروف 

١٢-٢ تقديم الخدمات 
االعالمية بشأن الملكية 

الفكرية 

تأخر بدء عملية ترقية نظام ادارة بيانات ٩٩٧ ٥ ٦١٥ ٧ 
التصنيف الدولي للبراءات . 

وتأجل تنفيذ مشروع المكتبة الرقمية للملكية 
الفكرية الى فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 
وتم منح عقد مشروع التعرف الضوئي في 

اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات في 
يونيه/حزيران ١٩٩٩ وتأخر بدء العمل حتى 

األول من نوفمبر/تشرين الثاني . 
١٢-٣ اللجنة الدائمة 

المعنية بتكنولوجيا 
المعلومات 

تكاليف الخدمات لخمس دورات للجنة الدائمة ٦٣٣ ٢٣٧ ١ 
المعنية بتكنولوجيا المعلومات جاءت أقل من 

المتوقع . 
١٢-٤ خدمات الشبكة 

الداخلية 
تم تخصيص األموال ألغراض ترقية معدات ٤٥٨ ٥٢٦ ١ 

الحوسبة في المكاتب واالنتقال الى نظام 
Windows NT . وقد تم انجاز بعض من هذا 
العمل في اطار الوفاء بمتطلبات توافق أنظمة 

الويبو مع االنتقال الى سنة ٢٠٠٠ وانتقلت 
تكاليفه بالتالي الى جزء آخر من البرنامج 

الرئيسي ١٢ . 
المجموع بالفرنك 

السويسري لفترة السنتين 
١٩٩٨ و١٩٩٩ : 

 ٣٢٦ ١٥ ٩٤٨ ٢٤ 

 
ويقترح المكتب الدولي اعادة تخصيص الرصيد البالغ ٣ر١٥ مليون فرنك سويسري بالكامل في  -٣
ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ من أجل األنشطة التالية ويتبعها تبرير الحاجة الى هذه المخصصات 

 .
 
 

المبلغ البرنامج الفرعي 
(بالفرنك السويسري) 

النشاط 

١٠ مليون ١٢-١ شبكة الويبو العالمية 
 
 
 
 

٣ر٣ مليون 

تنفيذ مشروع شبكة الويبو العالمية بما فيها 
االنشاءات في الدول األعضاء غير المتصلة 

باالنترنت عن طريق أي مكتب للملكية الفكرية 
(أنظر الفقرات من ٥ الى ٧) 

 
مشروع  FOCUS (أنظر الفقرتين ٩ و١٠) 

١٢-٢ الخدمات االعالمية 
بشأن الملكية الفكرية 

مشروع التعرف الضوئي OCR في اطار ٢ مليون 
معاهدة التعاون بشأن البراءات (أنظر الفقرتين 

٧ و٨) 
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ــترة  ويرد في مرفق هذه الوثيقة بيان تأثير اعادة التخصيص على ميزانية البرنامج ١٢ الحالية لف -٤
السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . 

 
 

مبررات االنتفاع باألموال التي يعاد تخصيصها : شبكة الويبو العالمية 
 

في الجلسة العامة للدورة الخامسة للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيــا المعلومـات المنعقـدة مـن ١٠  -٥
ــتراتيجية تنفيـذ مشـروع شـبكة الويبـو (الـواردة فـي  الى ١٤ يوليه/تموز ٢٠٠٠ أحاط المندوبون علما باس
ــدد مـن  الوثيقة SCIT/5/4 ) التي حددت الجدول الزمني للتنفيذ وأهدافه . وقد اعتمدت االستراتيجية على ع
المبادئ األساسية وال سيما أن يكفل المشروع امكانية االتصال على نحو منصف لجميــع الـدول األعضـاء 
ــذا فـان أي طلـب تعديـل فـي مجموعـة  وأن يكون قابال لالستدامة بالترآيز على متطلبات لها ما يبررها . ل
الخدمات المطروحة يتقدم به أحد مكاتب الملكية الفكرية يجب أن يكون فعاال من حيث التكلفة ويســتند الـى 

احتياجات العمل المتفق عليها . 
 
 

فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ : 
 

ــب للملكيـة الفكريـة  • توفير االتصال باالنترنت للدول األعضاء غير المتصلة بها عن طريق أي مكت  
(٦٤ تقريبا) 

 
• وتأسيس الخدمات المرآزية لشبكة الويبو العالمية التي ستكون متاحة لجميع مكاتب الملكية الفكرية   

المتصلة باالنترنت (١٦٤ تقريبا) 
 

• وانشاء البنية التحتية الالزمة داخل المكتب الدولي   
 

• وتوفير خدمات المساعدة الحاسوبية ووسائل التدريب   
 
 

فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ : 
 

• وصل مكاتب الملكية الفكرية المتبقية باالنترنت (٨٧ تقريبا)   
 

• وتوفير الصيانة لمصلحة ٦٤ مكتبا للملكية الفكرية أصبح موصوال باالنترنت خـالل فـترة سـنتين   
سابقتين ، بما في ذلك التكاليف الجارية 

 
• وتوفير ٣٦٠ ساعة اتصال لكل مكتب في السنة   

 
• وتوفير خدمات التشغيل مثل خدمات المساعدة الحاسوبية ومجموعة حواسيب الخدمة المرآزية في   

المكتب الدولي 
 

• واضافة خدمات جديدة على شبكة الويبو العالمية بناء على احتياجات العمل المتفق عليها   
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وتقدر تكلفة المشروع لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بمبلغ ٢٠ مليون فرنك سويسري يتوفر ١٠  -٦
مليون فرنك سويسري منها في اطار البرنامج والميزانية الحالية . وفــي حـال عـدم توافـر رصيـد السـنتين 
ــة) لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  ١٩٩٨ و١٩٩٩ (البالغ ١٠ مليون فرنك سويسري لشبكة الويبو العالمي
ستكون هناك حاجة لمراجعة مدى تطبيق المشروع الى حد يجعله يغطي تكاليف توفير الخدمات المرآزية 

فقط وال يسمح بتنفيذ عمليات وصل الدول األعضاء باالنترنت . 
 

وقد تضمنت الوثيقة SCIT/5/4 توصية بأن يغطي الجزء المعني فــي البرنـامج والميزانيـة لفـترة  -٧
ـــا ٦ر٢٤ مليــون فرنــك  السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تطـورات مشـروع شـبكة الويبـو العالميـة بتكلفـة قدره
سويسري . ويرجع الى الدول األعضاء النظر في امكانية مواصلة تمويل شــبكة الويبـو العالميـة فيمـا بعـد 
سنة ٢٠٠٣ عند دراسة البرنامج والميزانيـة للسـنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ . ومـن المتوقـع أن تسـتمر تكـاليف 
االتصاالت العالمية في توجهها نحو االنخفاض خالل الفترة الفاصلة آما أن التطور التكنولوجـي الـذي لـم 
ــيرا تجـدر مالحظـة أن أحـد عوامـل  يسبق له مثيل قد يؤدي الى خفض أآبر في نفقات الشبكة الثابتة . وأخ
النجاح األساسية لشبكة الويبو العالمية هو توفـير خدمـات ذات نوعيـة عاليـة تعـود بالفـائدة علـى عمليـات 
مكاتب الملكية الفكرية . وعند بلوغ هذا الهدف يمكن نقل المسؤولية المالية تدريجيا من الويبـو الـى الـدول 

األعضاء اذا آانت هناك رغبة في ذلك . 
 
 

مشروع التعرف الضوئي OCR في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 

الهدف من مشــروع التعـرف الضوئـي فـي اطـار معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات هـو تحويـل  -٨
ــة (الطلبـات والوصـف فقـط) مـن الطلبـات الدوليـة المودعـة بموجـب معـاهدة  صفحات الفاآس االلكتروني
ــبراءات الـى نسـق متعـدد الطرائـق بحيـث يمكـن ادراج النـص الكـامل للطلبـات المودعـة  التعاون بشأن ال
ــة الفكريـة .  بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات في شكل أحرف مشفرة في مكتبة الويبو الرقمية للملكي
ويمتد المشــروع الـى تحويـل جميـع آتيبـات معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات المكتوبـة باللغـة االنكليزيـة 
واالسبانية واأللمانية والفرنسية والصادرة في الفترة ما بين أبريـل/نيسـان ١٩٩٨ وديسـمبر/آـانون األول 

٢٠٠٠ الى دعامات الكترونية . 
 

ــل المشـروع فـي فـبراير/شـباط ١٩٩٩ . وبنـاء  وقد طرح المكتب الدولي طلب العروض من أج -٩
عليه تم توقيع العقد للعرض الفائز في مــايو/أيـار ١٩٩٩ . وتـم تخصيـص مبلـغ مليونـي فرنـك سويسـري 
لتغطية تكاليف هذا العمل . وبدأت أعمال التحويل في اطــار معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات فـي نوفمـبر 
/تشرين الثاني ١٩٩٩ وستستمر حتى نهاية ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . وعلى الرغم من ترحيل التعــهد 
المالي المخصص للعقد الى فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ ، فقد انتهى تخصيص المبلـغ فـي الميزانيـة فـي 
األول من يناير/آانون الثاني من هذه السنة . وما لم يعد تخصيــص المـال لفـترة السـنتين الجاريـة سـتكون 
ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ .  هناك حاجة لتغطية قيمة العقد البالغة مليوني فرنك سويسري من داخل ميزانية الس
وستتطلب هذه المسألة تحقيق وفورات في البرنامج الرئيسي ١٢ بمقدار ٥ بالمائة من الميزانيـة االجماليـة 
المخصصة لغير تكلفة الموظفين مما قد يقيد العمل في شعبتي خدمات تكنولوجيا المعلومات ومشروعاتها . 

 
 
 
 

مشروع البنية التحتية  
لتكنولوجيا المعلومات الخالية من األخطاء  
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والممتدة على مستوى المنظمة بأآملها والموجهة نحو الزبون  
 ( FOCUS ) والقابلة للترقية واآلمنة

 
تضمنت خطة التطبيــق االسـتراتيجي لتكنولوجيـا المعلومـات التـي وافقـت عليـها اللجنـة الدائمـة  -١٠
المعنية بتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ خصائص ١٤ مشروعا أو نشاطا منفصـال 
ــا  فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات . وآخرهـا ورد فـي وثيقـة عنوانـها "تحسـين البنيـة التحتيـة لتكنولوجي
المعلومات" والتي تبين بالتفصيل ما يتعيــن أن يقـوم بـه المكتـب الدولـي داخليـا لزيـادة المسـاحة المتوفـرة 
ــغيل  للحاسوب والقيام بما يلزم من ترقية للشبكة بغرض تحقيق أفضل أداء لألنظمة الموجودة والسماح بتش
ــبكة الويبـو العالميـة . ومنـذ ذلـك  مشروعات مثل IMPACT ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات وش
الوقت أنجز المكتب الدولــي آثـيرا مـن العمـل الطـالق المشـروع تحـت عنوانـه الجديـد FOCUS ( البنيـة 
ــها والموجهـة نحـو  التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخالية من األخطاء والممتدة على مستوى المنظمة بأآمل

الزبون والقابلة للترقية واآلمنة ) . 
 

وآجزء من منهجية ادارة المشروع التي اعتمدها المكتب الدولي تم اعداد ميزانية تفصيلية قدرت  -١١
فيها تكاليف المشروع االجمالية بمبلغ ٠٠٠ ٠٤٠ ٤ فرنك سويسري (بمــا فيـها تكلفـة المـوارد البشـرية) . 
وليست فــي ميزانيـة فـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ أيـة اعتمـادات للعمـل فـي المشـروع . ومـع ذلـك يعـد 
ــات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  المشروع ضروريا لنجاح مشروعات أتمتة ادارة المعلوم
ــة الرقميـة للملكيـة الفكريـة . ونظـرا الـى هـذه األهميـة أتـاحت  (IMPACT) وشبكة الويبو العالمية والمكتب
ــدء مشـروع FOCUS بلغـت ٠٠٠ ٢٠٠ ١ فرنـك سويسـري . وباضافـة  المشروعات الثالثة مبالغ مالية لب
الرصيـد مـن فـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ البـالغ ٣ر٣ مليـون فرنـك سويسـري يمكـن تغطيـة الميزانيــة 
ــادة التخصيـص سـتضطر المشـروعات الثالثـة ألتمتـة ادارة  المقدرة لمشروع FOCUS . وما لم يتقرر اع
المعلومات ألغراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وشـبكة الويبـو العالميـة والمكتبـة الرقميـة للملكيـة 
الفكرية الى المساهمة من رصيدها من مخصصات الميزانية مما قد يؤدي الى عواقــب سـلبية علـى نطـاق 

المشروع وتنفيذه . 
 

ان لجنة البرنامج والميزانية مدعوة الى أن  -١٢
توصـي الجمعيـة العامـة باعـادة تخصيـص الرصيـــد 
ـــنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩  المصـرح بـه فـي ميزانيـة الس
ــــامج ١٢ الممـــول مـــن  المنصرمــة ألنشــطة البرن
الصنـدوق االحتيـاطي الخـــاص بالمبــاني االضافيــة 

والحوسبة آما هو موضح في الفقرة ٣ أعاله . 

 
 

[يلي ذلك المرفق] 
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البرنامج ١٢ :  ملخص مخصصات الميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ 
( بآالف الفرنكات السويسرية ) 

 
المرفق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
 


