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المرفق األول 
أهم أنشطة تكنولوجيا المعلومات 

(المواعيد والمحطات الرئيسية واآلثار على األجل الطويل) 
 
 

يشمل البرنامج الرئيسي ١٥ اقتراحات بشأن أهم أنشطة تكنولوجيا المعلومات في فــترة السـنتين (أنظـر الـبرامج  -٣٨٢
ــك األنشـطة ، بمـا فـي ذلـك المواعيـد وأهـم  الفرعية ١٥-٣ الى ١٥-٧) . ويحتوي هذا المرفق على معلومات اضافية عن تل

المحطات واآلثار المالية على األجل الطويل .  
 

شبكة الويبو 
 

في مارس/آذار ١٩٩٨ ، وافقت الجمعية العامة للويبو على انشاء شبكة عالمية للمعلومــات بـهدف خدمـة مكـاتب  -٣٨٣
ــك الشـبكة اتاحـة البنيـة التحتيـة  الملكية الفكرية . وانطالقا من ذلك جاءت فكرة انشاء شبكة الويبو . والغرض المنشود من تل
الالزمة مع خدماتها لتحسين تبادل المعلومات بين األوساط المعنية بالملكية الفكرية في العالم . ولتمكين المكتــب الدولـي مـن 
ــدوق  تنفيذ ذلك البرنامج الفرعي ، وافقت لجنة البرنامج والميزانية على مبلغ قدره ٠٠٠ ٢٢٠ ٢٨ فرنك سويسري من الصن

االحتياطي الخاص . 
 

وآشفت المشروعات التي تقدم بها المناقصون بشأن مشروع شبكة الويبو المنتهية في فــبراير/شـباط ١٩٩٩ عـن  -٣٨٤
ــدة . وعمـال بذلـك ،  أن تكاليف ترآيب النظام فضال عن تكاليفه المتكررة أعلى بكثير مما آان متوقعا ويفوق الميزانية المعتم
ــتراتيجية  أعاد المكتب الدولي النظر في نطاق تلك المبادرة وعدل طلبه . وشمل الطلب المعدل بعض المواصفات التقنية واس
ــت تلـك التغيـيرات بموافقـة اللجنـة الدائمـة  لنشر الشبكة وخطة تنفيذ مرحلية بهدف الحد من تكاليف التنفيذ والتشغيل . وحظي

المعنية بتكنولوجيا المعلومات في دورتها العامة الرابعة التي انعقدت في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . 
 

وقد أدت اعادة تحديد المواصفات التقنية لشبكة الويبو الى االستغناء عن الشبكة الخاصة االفتراضيــة والحـد مـن  -٣٨٥
نطاق االتصال والوقت المتاح في هذا الصدد لمكاتب الملكيـة الفكريـة . وتـم تقسـيم مشـروع شـبكة الويبـو الـى عنصريـن . 
ـــة  والعنصـر األول هـو انشـاء مرفـق مرآـزي يسـمى مرآـز شـبكة الويبـو لتقديـم مجموعـة واسـعة مـن الخدمـات االعالمي
ــهزة الحاسـوب األساسـية وبرامجـه  االلكترونية الى آل مكاتب الملكية الفكرية عبر االنترنت . والعنصر الثاني هو توفير أج
ــاذ الـى مرآـز شـبكة الويبـو .  وامكانية االتصال عبر االنترنت والتدريب لتلك المكاتب آلما آانت تحتاج الى بنية أساسية للنف

ويشار الى ذلك العنصر بعدة شبكة الويبو . 
 

ــادل المعلومـات التـي يقدمـها  ويجري حاليا انشاء المرآز في مقر الويبو في جنيف . وسيتاح النفاذ الى خدمات تب -٣٨٦
مرآز شبكة الويبو لكل مكاتب الملكية الفكرية المتصلة باالنترنت أو التي ستتصل بها في اطار مشروع الشبكة . 

 
وبتقديم عدة شبكة الويبو الى مكاتب الملكية الفكرية ، تراعي خطة التنفيذ المعدلــة قـدرة مكـاتب الملكيـة الفكريـة  -٣٨٧
ــاالنترنت . أمـا  على االتصال باالنترنت أو عدم قدرتها على ذلك . وهناك ١٦٦ مكتبا من بين ٣٢٠ مكتبا يستطيع االتصال ب

المكاتب المتبقية وعددها ١٥٤ مكتبا فستتاح لها امكانية االتصال باالنترنت بفضل مشروع شبكة الويبو . 
 

ــو فـي مرحلتيـن أساسـيتين . وفـي المرحلـة األولـى ، يتـم انشـاء  ووفقا لخطة التنفيذ المرحلي ، ستنشأ شبكة الويب -٣٨٨
ــبر االنـترنت (عـدة شـبكة الويبـو) لمصلحـة ٦٦  مرآز شبكة الويبو وتعميم األجهزة والمعدات وتوفير التدريب واالتصال ع

مكتبا . وستحصل المكاتب المتبقية (٨٨) على عدة الشبكة خالل المرحلة الثانية . 
 

ــروع ، فمـن المقـترح فـي البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين  وفيما يتعلق باعتمادات الميزانية المخصصة للمش -٣٨٩
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ تخصيص مبلغ قدره ٠٠٠ ٣٠٠ ٢٩ فرنك سويســري (للموظفيـن وغـير الموظفيـن) . وآـانت االعتمـادات 
الموافـق عليـها أصـال  لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ بشـأن الشـبكة فـي البرنـامج الفرعـي ١٢-١ بتمويـل مـن الصنـــدوق 
االحتيـاطي الخـاص ٠٠٠ ٢٢٠ ٢٨ فرنـك سويسـري لتكـاليف غـير الموظفيـن . وقـد زاد ذلـك المبلـغ بضـم تكـاليف غـــير 
الموظفين بتمويل من الصندوق االحتياطي الخاص بمبلغ قدره ٠٠٠ ٣٢٦ ١٥ فرنك سويسري . وأدرجت تكاليف الموظفين 
ــا المعلومـات فـي الميزانيـة العاديـة . وبلغـت نفقـات  في فترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ في االعتمادات المخصصة لتكنولوجي
شبكة الويبو في فترة الســنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ مـا قـدره ٠٠٠ ٦٢٢ ٩ فرنـك سويسـري بتمويـل مـن الصنـدوق االحتيـاطي 
ــة وفقـا للعـرض الموحـد  الخاص . وترد نفقات التشغيل المقدرة للشبكة عن فترة السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ في الميزانية العادي

الجديد وبمبلغ قدره ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٤ فرنك سويسري . 
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وفي فترة السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ ، من المرتقب أن تصبح الشبكة قابلة للتشغيل تماما . ويرد أدناه بيان المــوارد  -٣٩٠

المالية الالزمة الستكمال المشروع واآلثار المالية المترتبة على تشغيل الشبكة في فترة السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ : 
 

تكاليف شبكة الويبو 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

Project 2000-2001 Revised Budget 2002-2003 Proposed Budget 2004-2005 Estimate

Staff Non-Staff Total Staff Non-Staff Total Staff Non-Staff Total

WIPONET -- 43,546 43,546 402 4,766 5,168 -- -- --
WIPONET start-up -- -- -- 2,340 21,792 24,132 2,340 22,260 24,600

Total -- 43,546 43,546 2,742 26,558 29,300 2,340 22,260 24,600
 

وما أن تصبح شبكة الويبو قابلة للعمل آنظام ، ستكفل خدمات موثوقة لتبادل المعلومات على الخط ، مثل الــبريد  -٣٩١
االلكتروني وتبادل البيانات المتعلقة بالملكية الفكرية واستضافة مواقع مكـاتب الملكيـة الفكريـة وتوفـير خدمـات المؤتمـرات 
وتوفير األدلة (مثل دليل المنتفعين المسجلين بشبكة الويبو) . وعالوة على ذلك ، سيتيسر االطالع علــى المعلومـات المتعلقـة 
بالملكية الفكرية عبر الشبكة . وستشمل تلك المعلومات موقع الويبو ومواقع مكاتب الملكية الفكرية وبرامــج التعليـم عـن بعـد 

التي تقدمها أآاديمية الويبو العالمية .  
 

 (IMPACT) نظام ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات
 

ان ذلك المشروع ضروري لسببين أحدهما أنه يسمح لمكاتب المعاهدة بتطبيق أساليب االدارة الحديثة للوثائق في  -٣٩٢
ــيرات فـي  مضمار ما تبذله من جهود لمعالجة قدر متزايد من الطلبات . وثانيا ، يسمح المشروع لقطاع المعاهدة بمواآبة التغ
محيطها بما يكفل تبـادل الوثـائق فـي شـكل الكـتروني . وقـد أدى ذلـك الـى تزايـد طلبـات المنتفعيـن بخدمـات تلـك المكـاتب 
ــهل المشـروع عمليـات المعـاهدة ويسـمح  والمتعاملين معها على تلك التكنولوجيا في مضمار المعاهدة . ومن المرتقب أن يس
بأتمتتها الى حد آبير وال سيما المهمات المباشرة فيما يتعلق بادخال البيانات ونشر الطلبات . وسيؤدي ذلك الى تخفيــض فـي 
عدد الموظفين الالزمين بنسبة ٢٠ بالمائة لمعالجة الحجم ذاته من الطلبات . ومـع تحسـين أسـاليب العمـل فـي اطـار النظـام 

المؤتمت ، سيتيسر تحسين وقع المشروع . 
 

ــي سـنة  واقرارا بالحاجة الى مراعاة التعقيدات المتزايدة في االجراءات اليدوية ، فقد صرحت الجمعيات العامة ف -٣٩٣
ــائق الخاصـة بالمعـاهدة بتمويـل  ١٩٩٨ بتخصيص نفقات قدرها ٤٠ مليون فرنك سويسري القامة نظام محوسب الدارة الوث
من الصندوق االحتياطي الخاص . وسيسمح ذلك النظام بتلبية متطلبات مكتب المعاهدة لمعالجة الطلبات المودعة بناء عليــها 
سواء في شكل ورقي أو في نسق الكتروني . وبناء على ذلك التصريح ، تم انفاق مبلغ قــدره ٠٠٠ ٤٧١ ١ فرنـك سويسـري 
خالل فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . ومن المتوقع انفاق مبلـغ قـدره ٠٠٠ ٨٨٢ ٢١ فرنـك سويسـري خـالل فـترة السـنتين 
٢٠٠٠ و٢٠٠١ من الصندوق االحتياطي الخاص ليبقى مبلغ قدره ٠٠٠ ٦٤٧ ١٦ فرنك سويســري مـن المعـتزم انفاقـه فـي 
ــك المبلـغ لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فـي  فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وتطبيقا لطريقة العرض الموحدة ، سيندرج ذل
الميزانية العادية المقترحة للمشروع في اطار البرنامج الفرعي ١٥-٤ . وال بد من مبلغ اضافي قدره ٠٠٠ ٢٠٠ ٢٢ فرنـك 
سويسري في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لنشر النظام الجديد ، بما في ذلك تغطية تكاليف التدريب واعادة التنظيم وخدمات 
التشغيل خالل فترة انجاز المشروع . وترد النفقات المحددة لفترة السنتين ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ بمبلغ قدره ٠٠٠ ٠٠٠ ١٣ فرنــك 

سويسري في الميزانية العادية . 
 

ويرد أدناه بيان الموارد المالية الالزمة الستكمال عملية تنفيذ المشروع بمعزل عن األموال الالزمة لبداية تشغيل  -٣٩٤
ــالغ آافيـة لعـدد الموظفيـن الـالزم لدعـم  النظام في فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ والفترات الالحقة . وتشمل تلك التكاليف مب
النظام وتطويره . وسيساعد اتباع ذلك المنهج المنظمة في الحد من تكاليف التشــغيل علـى األجـل الطويـل مـع اتاحـة فرصـة 

لالحتفاظ بالمعارف والمهارات المكتسبة أثناء تنفيذ المشروع . 
 

تكاليف المشروع 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

Project 2000-2001 Revised Budget 2002-2003 Proposed Budget 2004-2005 Estimate
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Staff Non-Staff Total Staff Non-Staff Total Staff Non-Staff Total

IMPACT 1,042 20,840 21,882 3,496 15,605 19,101 -- -- --
IMPACT start-up -- -- -- 2,132 17,614 19,746 3,000 10,000 13,000

Total 1,042 20,840 21,882 5,628 33,219 38,847 3,000 10,000 13,000
 

وبعض طرح المناقصة سنة ١٩٩٩ ، اختار المكتب الدولي مجموعة من الشرآات الستحداث ذلك النظام بتوجيه  -٣٩٥
عام من فريق مؤلف في الويبو لذلك الغرض . وقد بدأ العمل على المشروع في يناير/آانون الثـاني ٢٠٠٠ وتجسـدت أولـى 
ــيتم تعميمـه فـي أغسـطس/آب ٢٠٠١ ليصبـح  النتائج في النظام الفرعي للتبليغ بناء على الطلب ، علما بأن عنصره األول س
قابال للتشغيل تماما بنهاية الفصل األول من سنة ٢٠٠٢ . ومن المرتقب أن يبدأ تنفيـذ المرحلتيـن الثانيـة والثالثـة ، أي نظـام 
ــح قـابال للتشـغيل تمامـا خـالل سـنة ٢٠٠٣ مـع  المكتب الدولي ومكاتب تسلم الطلبات في ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٢ ليصب
قدرة محدودة على العمل بعد التنفيذ في النصف الثاني من سنة ٢٠٠٣ . وستتولى شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات النظام 

لتنفيذه والمحافظة عليه .  
ــغيل لموظفـي قطـاع المعـاهدة . وستشـمل المـهمات الرئيسـية  وتشمل ترآيبة النظام حاسوبا رئيسيا ومحطات تش -٣٩٦
ــها ونشـرها . وفـي مرحلـة الحقـة ، مـن المعـتزم ربـط النظـام بالنظـام المـالي لمراقبـة المدفوعـات  فحص الطلبات وترجمت
وبمكاتب الملكية الفكرية عبر شبكة الويبو لتبادل المعلومات ، بما في ذلك التبليغات المطلوبة وغير ذلك من البيانات المتعلقة 

بالطلبات . 
 

مشروع االيداع االلكتروني ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات  
 

ــام االيـداع  األغراض من هذا المشروع هي وضع معيار اليداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا وتطوير نظ –٣٩٧
ــة  االلكتروني للطلبات الدولية يرتكز على نظام الطلب االلكتروني . وأعد هذا البرنامج لتسهيل عملية تحضير الطلبات الدولي
في شكل الكتروني . وقد أنجز عمل ملموس لجعل االيداع االلكتروني أمرا ممكنا بتنفيذ نظام الطلب االلكــتروني . وقـد أبـان 
النظام بقدرته الحالية على المساعدة في تحضير الطلبات الدولية علــى الـورق برفقـة قـرص حاسـوبي عـن نجـاح آبـير فـي 
تحضير ما يفوق ٢٧ بالمئة من االيداعات خالل سنة ٢٠٠٠ باستعمال برنـامج الطلـب االلكـتروني (أي مـا مجموعـه ٨٨٢ 
ــارا مقبـوال ومثـيرا  ٢٤ طلبا دوليا) . ويعني هذا أن زيادة التقدم في اتجاه حل آامل لاليداع االلكتروني من شأنه أن يكون خي

بالنسبة للمنتفعين بمعاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

وباالضافة الى برنامج الطلب االلكتروني أحدثت عدة مكاتب أنظمة رائدة وأنظمة انتـاج مصممـة لتبـادل وثـائق  -٣٩٨
طلبات البراءات االلكترونية وبياناتها ومعالجتها . ويعمل المكتب الدولي آذلـك علـى تطويـر مثـل هـذا البرنـامج بنـاء علـى 
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات . وبـهذا يكـون المعيـار اليـداع الطلبـات الدوليـة  مشروع نظام ادارة المعلومات ألغراض مع
ومعالجتها الكترونيا خطوة هامة لضمان العمل معا في المستقبل وتوافق البيانات بيــن المكـاتب ومودعـي الطلبـات والمكتـب 

الدولي . 
 

وينقسم مشروع االيداع االلكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات الــى خطوتيـن هـي الخطـوة األولـى  -٣٩٩
ــاني والرائـد  (البداية) والخطوة الثانية (التنفيذ) . وسوف تتقدم الخطوة األولى عبر ثالث نقاط أساسية هي النموذج األول والث

لكل عنصر من العناصر األربعة التالية : 
 

ــاء علـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات موسـع وقـادر علـى تحضـير الطلبـات الدوليـة  برنامج نظام الطلب االلكتروني بن
وتقديمها الكترونيا . وسيتوافق هذا النظام وآل عناصره الالحقة مــع معيـار اليـداع الطلبـات الدوليـة ومعالجتـها الكترونيـا ، 

ومع مبادئ ادارة المحفوظات االلكترونية التي يحتوي عليها المعيار ؛ 
 

وبرنامج مورد الخدمات للمكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات قادر على تسلم الطلبات الدولية المودعة الكترونيا ؛ 
 

ــتوى المتدنـي  وبنية تحتية أساسية موجهة للعموم ١في المكتب الدولي بامكانها ادارة عمليات منح الشهادات الرقمية ذات المس
والتصديق عليها لصالح مودعي الطلبات المنتفعين بنظام االيداع االلكتروني ؛ 

 

                                                 
١ تقدم البنية التحتية األساسية الموجهة للعموم مجموعة خدمات ذات الصلة بأنظمة المعلومات لمعالجة المعلومات الحساسـة 

. وتتيح هذه البنية عبر التوقيعات الرقمية والتجفير خدمات التوثيق وضمان اآتمال البيانات والوفاء بااللتزامات والسرية . 
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ــب الدولـي بصفتـه مكتبـا لتسـلم  وقاعدة بيانات رائدة وآمنة تسمح بحفظ النسخ االلكترونية للطلبات الدولية التي يتسلمها المكت
الطلبات واسترجاعها وطباعتها على نحو بسيط خالل بدء العمل .  

 
وباالضافة الى ذلك ســوف تتضمـن الخطـوة األولـى اسـتكمال الوثـائق الالزمـة للنظـام ووثيقـة تحديـد النطـاق ،  -٤٠٠
وتحضير تعريف نــوع الوثـائق باسـتعمال نظـام XML بشـأن تنسـيق الوثـائق ألغـراض االنـترنت ألجـل الطلبـات الدوليـة 

الستعمالها آأساس لمجموعة المواصفات الضرورية . 
 

وستتقدم الخطوة الثانية آذلك (التنفيذ) عبر ثالث نقاط أساسية هـي النمـوذج األول والثـاني والرائـد بالنسـبة الـى  -٤٠١
العنصرين التاليين مع االستناد الى العناصر المعدة في الخطوة األولى  : 

 
الزيادة في تطوير برنامج مورد الخدمات للمكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات وجعل النفاذ اليه ممكنا آبرنامج لمــورد 

خدمات مكاتب تسلم الطلبات لتستعمله مكاتب أخرى في محيطها االلكتروني . 
 

وسيوضع نظام الكتروني اليداع الطلبات بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات للشــرآات (وسـوف يتـم تطويـره ليصبـح 
منتجا يمكن نشره وادماجه داخل المحيط االلكتروني للشرآة) . 

 
ــى ،  وستتضمن الخطوة الثانية آذلك تنفيذ وظيفة اضافية في النسخ الرائدة للعناصر التي وردت في الخطوة األول -٤٠٢
آتوسيع البنية التحتية األساسية الموجهة للعموم لتشمل العمل المشترك المحدود بشأن الشهادات الرقمية وذلك حســب النتـائج 
التي ستسفر عنها المشاورات مع الدول المتعاقدة  والمنتفعين بمعاهدة التعاون بشأن البراءات . وسوف يتم العمل في تعريف 
نوع الوثائق باستعمال نظام XML بشأن تنسيق الوثائق ألغــراض االنـترنت علـى وثـائق أخـرى لـم يتـم التعـرض لـها فـي 
الخطوة األولى ، وحسب متطلبات مشروع نظام ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات ومتطلبات الدول 

المتعاقدة والمنتفعين بالمعاهدة  . 
 

ــتروني  وباالضافـة الـى الخطوتيـن الواردتيـن بشـكل موجـز أعـاله سـوف يتضمـن مشـروع نظـام االيـداع االلك -٤٠٣
ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات تنفيذ بنيــة تحتيـة للمسـاعدة الحاسـوبية فـي المكتـب الدولـي وآـذا ادمـاج الخدمـات 
الشخصية فيما يخص النظام في خدمات المســاعدة الحاسـوبية فـي المكتـب الدولـي . وبمـا أن المشـروع سـيخرج الـى حـيز 
الوجود برنامجا معقدا بالنسبة لكل من مودعي الطلبات والمكاتب وبمــا أن الطلـب قـوي علـى دعـم حقـوق المودعيـن دعمـا 
حقيقيا وبشكل متواصل ، فان خدمات المساعدة الحاسوبية التي تقدم لمودعي الطلبات والمكاتب ستلعب دورا مهما في نجــاح 
ــهذا سيسـمح هـذا المشـروع ببـدء  النظام . وال توجد حاليا أية بنية تحتية لخدمات المساعدة الحاسوبية في المكتب الدولي ، ول
تنفيذ هذه البنية التحتية ليتم توسيعها الى مجاالت أخــرى فـي المكتـب الدولـي ، آمشـروع نظـام ادارة المعلومـات ألغـراض 

معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

وسوف تتاح نسخة الشرآات من النظام االلكتروني لمودعي الطلبات آما سيمنحون امكانية ادماج هـذا البرنـامج  -٤٠٤
داخل محيطهم االلكتروني . وسوف يوضـع برنـامج لتسـلم الطلبـات الدوليـة المودعـة الكترونيـا رهـن اشـارة مكـاتب تسـلم 
الطلبات بحيث يسمح للمكاتب الصغيرة آذلك المساهمة في االيداع االلكتروني . وتتوافق هذه المبادرة مع االتفاق الذي أبــرم 

خالل المؤتمر الديبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ : 
 

ــاقدة الـى توفـير المزيـد مـن المسـاعدة التقنيـة  "…الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) واألطراف المتع
للبلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحــر للوفـاء بالتزاماتـها المترتبـة علـى هـذه المعـاهدة 

حتى قبل دخولها حيز التنفيذ " (أنظر الوثيقة PT/DC/47 ، بيانات متفق عليها ، الفقرة ٤) . 
 
 

ــي تخفيـض التكـاليف بالنسـبة للمكـاتب العاملـة بـه ، آمـا يمكـن لمودعـي  وتتمثل أهم مزايا االيداع االلكتروني ف -٤٠٥
الطلبات االستفادة من تخفيض في الرسوم . 

 
ومن المرتقب أن يستغرق وضع المشروع ثالثا الى أربع سنوات . وبناء على التحليل الذي أجراه المكتب الدولي  -٤٠٦
ــروع فـي الجـدول الثـالث  بالتشاور مع مكاتب أخرى آانت قد نفذت برامج مشابهة ، يرد بيان الموارد المطلوبة لتمويل المش

أسفله . 
 

تكاليف مشروع االيداع االلكتروني ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات 
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(بآالف الفرنكات السويسرية) 
 Project 2000-2001 Revised Budget 2002-2003 Proposed Budget  2004-2005 Estimate

   Staff Non-Staff  Total  Staff Non-Staff  Total  Staff Non-Staff  Total
           
 PCT E-Filing   --   --   --  1,760  16,540  18,300   --  1,000  1,000
           

 
تسير تقديرات الميزانية في نفس الخـط مـع مبـادرات مشـابهة لاليـداع االلكـتروني فـي مكـاتب الملكيـة الفكريـة  -٤٠٧
األخرى المعروفة لدى المكتب الدولي . ولما تم الشروع في تمويل مشروع نظام ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون 
بشأن البراءات في مارس/آذار ١٩٩٨ ، ارتكزت التقديرات بشأن العنصر الخاص بااليداع االلكتروني لهذا المشــروع علـى 
 . (A/32/5 ــر الوثيقـة دراسة أجراها خبراء استشاريون في شرآة دلويت وتاتش آونسالتين/براآسيس في سنة ١٩٩٧ (أنظ
وقدرت تكاليف العنصر الخاص بااليداع االلكتروني في تلــك الدراسـة بمبلـغ قـدره ٨٠٩ ٨٤٥ ٢ فرنكـات سويسـرية . وتـم 
تخصيص هذا المبلغ في اطار مشروع نظام ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات لألنشـطة المتعلقـة 
ــودة المعـتزم تطبيقـها فـي المشـروعين  بااليداع االلكتروني بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وآذا تطوير معايير الج
وادماج قاعدة بيانات مكــاتب تسـلم الطلبـات بنـاء علـى نظـام ادارة المعلومـات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
وبرنامج مورد الخدمات لاليداع االلكتروني واالدارة المتبادلة واقتسام الموارد (موظفو السكرتارية وخبراء التوثيق وخبراء 
ــات الدوليـة ومعالجتـها الكترونيـا وصياغـة مشـترآة للسياسـة  نظام XML) وضمان الجودة والتوفيق مع معيار ايداع الطلب
ــه مكتبـا لتسـلم الطلبـات فـي مضمـار  األمنية ومختلف التحليالت التجارية وأنشطة ادارة التغيير للمكتب الدولي العامل بصفت

االيداع االلكتروني . 
 

ــراف المهتمـة خـالل  واتضح بعد التشاور مع الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات وباقي األط -٤٠٨
سـنة ٢٠٠٠  أن الحلـول المطلوبـة لاليـداع االلكـتروني أآـثر تعقيـدا ممـا تـم اقتراحـه فـي دراسـة شـــرآة دلويــت وتــاتش 
آونسالتين/براآسيس . فعلى سبيل المثال ، هناك حاجة اليوم الى استثمار فعلي في مجال األمن بمـا فـي ذلـك خدمـات البنيـة 
ــو (أنظـر الوثيقـة   التحتية األساسية الموجهة للعموم . باالضافة الى هذا لقد أدى التقليل في الخدمات التي توفرها شبكة الويب
SCIT/WG/2/2  الفقرة ١٣) الى زيادة تكاليف تطوير برنامج مورد الخدمات وجعله في متناول مكاتب تسلم الطلبات بناء 

على معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

ومن المزمع تكوين فريق متكامل متكون من عـدد متنـوع مـن موظفـي المكتـب الدولـي والخـبراء االستشـاريين  -٤٠٩
المنتمين وغير المنتميـن للمنظمـة . وسـوف يكـون الفريـق مسـؤوال عـن وضـع معيـار ايـداع  الطلبـات الدوليـة ومعالجتـها 
الكترونيا وعن األنشطة التي تتضمن ادارة المشروع وتحديد متطلبات النظام وادارة العقود والتحقـق مـن تسـلم اللـوازم مـن 
ــة تعزيـز  الغير (البرامج الحاسوبية مثال) والتأآد من صحتها ونشر منتجات البرامج الحاسوبية المتنوعة . وسوف توآل مهم
ــورد للخدمـات الـى الخـارج . وتـم اتخـاذ التدابـير  نظام الطلب االلكتروني وعمليات تطوير أخرى للبرامج آانشاء برنامج م
ــم نظـام االيـداع االلكـتروني والزيـادة فـي تطويـره فـي األمـد  الحداث وظيفة مهنية خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لدع

الطويل . 
 

وسوف تكون األنظمة والبرامج المنجزة في اطــار المشـروع جـاهزة للعمـل بـها بانتظـام عنـد القـرب مـن اتمـام  -٤١٠
المشروع . ونتيجة لهذا ســوف يتـم ادراج تكـاليف التشـغيل المتصلـة بأنشـطة االيـداع االلكـتروني (بمـا فيـها ايجـار أجـهزة 
الحواسيب وتحديثها والحصول على تراخيص البرامج والدعم والموظفيــن) مـن الميزانيـة العاديـة ابتـداء مـن فـترة السـنتين 

٢٠٠٤ و٢٠٠٥ . 
 

نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة 
 

طرح نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة علــى الـدول األعضـاء فـي الفصـل ١٢ مـن خطـة التنفيـذ االسـتراتيجي  -٤١١
لتكنولوجيا المعلومات في الويبو (الوثيقة SCIT/4/2) آما اعتمدتها اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات في دورتــها 
ــت بعـض التعديـالت علـى نطـاق  العامة الرابعة التي انعقدت في ديسمبر/آانون األول ١٩٩٩ . ومنذ ذلك التاريخ ، فقد أدخل
ــي للـبراءات والتطـورات الطارئـة علـى المسـتوى التقنـي وفـي  المشروع لمراعاة التقدم المحرز في اصالح التصنيف الدول

برامج الحاسوب . 
 

وال بد من تنفيذ االقتراح الستحداث أدوات مؤتمتة تدعم عملية اصــالح التصنيـف . ومـن المقـرر اسـتكمال ذلـك  -٤١٢
العمل خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويشمل برنامج اصالح التصنيف آما وافقت عليه لجنــة الخـبراء التابعـة التحـاد 

التصنيف الدولي للبراءات مهمتين تندرجان في نطاق مشروع النظام المذآور : 
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ــتعمالها وال سـيما اعـادة تصنيـف الملفـات   ♦ المهمة رقم ١٢ ، وهي دراسة تصنيف مؤتمت وأدوات للفهرسة وتنفيذ مشروعات رائدة بشأن اس

المعلقة ؛ 
 

 ♦ والمهمة رقم ١٦ ، وهي دراسة السبل والوسائل الكفيلة بوضع الصيغة الفرنسية للتصنيف في مستواه المتقدم . 
 

ولمشروع نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة عــدة مزايـا خاصـة بالنسـبة الـى مكـاتب الملكيـة الفكريـة الصغـيرة  -٤١٣
ــترنت . وبمسـاعدة تكنولوجيـا المعلومـات الحديثـة  وبالنسبة الى المنتفعين بمعلومات البراءات التي يمكن النفاذ اليها عبر االن
سوف تكون المردودية وســرعة العمـل ودرجـة التنسـيق فـي الكلمـات أحسـن مـن العمـل اليـدوي . وسـوف يسـّهل اصـالح 
التصنيف الدولي للبراءات استعمال الحد األدنى من الوثائق آمـا هـو معـرف فـي معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات آوثـائق 

براءات أساسية للبحث في سياق فحص الطلبات المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

وسيتم انجاز المشروع باتخاذ الخطوات التالية  :  -٤١٤
 

التصنيف المؤتمت   ( أ )
 

 ♦ اقامة قاعدة بيانات بالتعاون مع المكاتب الثالثة (المكتب األوروبي للبراءات والمكتب اليابــاني للـبراءات ومكتـب 
الواليات المتحدة للبراءات والعالمات) . 

 ♦ واحداث الروابط بقاعدة البيانات الجديدة انطالقا من النسخة الموجودة على االنترنت للتصنيف الدولي للـبراءات 
والمستمدة من قاعدة البيانات الحالية داخل المكتب الدولي . 

 ♦ وربط المجموعة المفصلة من التصنيف الدولي للبراءات بعد اصالحه بقاعدة البيانات . 
 ♦ واعداد األدوات الستعمال المعلومات المتعلقة بأسر البراءات في قاعدة البيانات .  

 ♦ واختبار األدوات لتحديد الفئات واألصناف لوثائق البراءات واعادة تصنيفها تلقائيا . 
 

الترجمة المؤتمتة   (ب)
 

 ♦ اجراء اختبارات محلية خارج النظام بواسطة برنامج مختار للترجمة اآللية . 
 ♦ واستعراض المشكالت المتعلقة بترجمة التصنيف الدولي للبراءات . 

 ♦ واجراء مراجعة حاسوبية وتحليل لتطور مصطلحات التصنيف الدولي للبراءات . 
 ♦ واحداث مصطلحات خاصة بالتصنيف الدولي للبراءات . 

 ♦ وتنفيذ نظام لدعم الترجمة باستعمال مورد الخدمات . 
 ♦ ومباشرة ترجمة آلية  للكلمات في حالة تكرار استعمال مصطلحات التصنيف الدولي للبراءات . 

 ♦ ومباشرة ترجمة آلية للكلمات واحالتها للمراجعة . 
 

وبناء على التحليل الذي أجراه المكتب الدولي بالتشاور مع مكاتب أخرى آانت قد نفذت أنظمة مشابه تــرد أسـفله  -٤١٥
ــة لتمويـل المشـروع . وتتضمـن هـذه المـوارد الالزمـة لوظـائف دعـم نظـام تصنيـف المعلومـات المؤتمتـة  الموارد المطلوب

وتطويره على المدى البعيد . 
 

تكاليف نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 Project 2000-2001 Revised Budget 2002-2003 Proposed Budget  2004-2005 Estimate

   Staff Non-Staff  Total  Staff Non-Staff  Total  Staff Non-Staff  Total
           

 CLAIMS   --   --   --  734  2,466  3,200   --   --   -- 
           

 
نظام االدارة المتكاملة 

 
ــا المعلومـات فـي دورتـها الخامسـة التـي انعقـدت فـي يوليـه/تمـوز  وافقت مبدئيا اللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجي -٤١٦
٢٠٠٠ على اقتراح ورد في الوثيقة SCIT/5/6 بشأن ضرورة اقامــة نظـام حديـث فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات يدعـم 
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التغيرات الجارية في الويبو بهدف تعزيز الشفافية وامكانية المساءلة . وقد رآزت الوثيقة على الحاجـة الـى اسـتبدال النظـام 
المالي الحالي بسرعة بوضع نظام مرآزي جديد لمراقبــة الميزانيـة والحسـابات ، علـى أن يكـون قـادرا علـى دعـم أسـلوب 
االدارة التي اختارته المنظمة ويقدم البيانات المالية واالدارية ويواآب النمو الهائل فـي العمليـات الماليـة التـي جـرت خـالل 

السنوات الست عشرة التي مرت منذ انشاء النظام القديم . 
 

ــد البنيـات المحاسـبية لمختلـف األجـهزة القانونيـة التـي تكـون شـعبة  وفي المجال المالي سوف يدعم النظام الجدي -٤١٧
ــدوق المعاشـات  المالية مسؤولة ازاءها  :  أي الويبو واألوبوف والصناديق االستئمانية وبرنامج األمم المتحدة االنمائي وصن
ــا فـي ذلـك  التقاعدية المغلق . وستغطي وظيفة النظام بالنسبة لكل من هذه المجاالت  : النفقات (للموظفين وغير الموظفين بم
المقارنـة اآلليـة للمدفوعـات مـع االلتزامـات ومـا يتبعـها مـن تصريـــف لاللتزامــات) وااليــرادات واألربــاح والخســارات 
والميزانيـات المراجعـة (أي النفقـات وااليـرادات واألربـاح والخسـارات) وبيـان الميزانيـة (حسـاب األصـول والموجــودات 
ــات المراجعـة المحاسـبية  والخصوم وااللتزامات) ، والمصارف والموردين والمطابقات اآللية األخرى ، والخزانة ، ومتطلب

ووضع التقارير المالية واالحصاءات . 
 

وباالضافة الى شعبة المالية يحتاج منتفعون آخرون الــى االطـالع علـى تقـارير االدارة الماليـة . ويـؤدي مكتـب  -٤١٨
المراقبة وظيفتين تتطلبان دعم تكنولوجيا المعلومات : وهما تحديد النفقات فيما يخص الموظفين/اليد العاملة وغير الموظفيــن 
ورصد ميزانيتها . وفي هذه المرحلة ال يتضمن مشروع نظام االدارة المتكاملة اال وظيفة الرصد . ويحتــاج مديـرو الـبرامج 
الى تجهيزات الكترونية لرصد النفقات الحالية والفعلية (للموظفين وغير الموظفين) من الميزانية والقدرة علــى االنتقـال الـى 
ــج الحاسـوب  العمليات الفردية حسب ما هو مناسب . وستتوفر تلك االمكانية األخيرة بالنسبة الى تكاليف الموظفين على برام

التي يقع عليها االختيار . 
 

وأخيرا ، ال بد من االحتفاظ بالمشابك الموجودة في النظام الحــالي . وسـوف يتـم تحديـث هـذه المشـابك المؤتمتـة  -٤١٩
ــاي وجـدول  التي يضمها النظام القديم الستعمالها في النظام الجديد ، مثل أنظمة معاهدة التعاون بشأن البراءات ومدريد واله
الرواتب . وسوف يستمر العمل بالمشابك التقليدية  الستعمالها في خدمات المشتريات والعقود وفي نظــام التخطيـط والرصـد 
لمشروعات التعاون ألغراض التنمية ورصدها وفي نظام الرصد وفي مرآز الويبو للتحكيم والوساطة وألغراض السفريات 

والموارد البشرية . 
 

وسيتم تحقيق عدد من النتائج االيجابية بعد اتمام تنفيذ مشروع نظام االدارة المتكاملة . ففي ما يخــص التحسـينات  -٤٢٠
على الوظائف التجارية الحالية سوف يتم تيسير العمليات داخل المجال المالي وفي مجال الميزانية للزيادة من انتاجية العمــل 
. وسوف تصبح عملية ادخال البيانات أسهل وأسرع وغير مزدوجة وســوف تسـتفيد عمليـة اسـترجاع البيانـات مـن األدوات 
الجديدة للبحث عن البيانات وعن دمج النظــام فـي الـبرامج الحاسـوبية المعمـول بـها فـي الويبـو . وسـوف يتـم التطـرق الـى 
المتطلبات التي عبر عنها المراجعون الداخليون والخارجيون بشأن الشفافية واألمن في العمليات المالية آما سوف يتم تحقيق 
تطور آبير في جودة  معلومات االدارة المالية الموضوعــة فـي متنـاول مديـري الـبرامج عـبر أرجـاء المنظمـة وآميـة تلـك 

المعلومات وتمكينهم بذلك من مراقبة ميزانياتهم للمشروعات واألنشطة بسهولة . 
 

ــد تربطـه باألنظمـة الحاليـة فمـن  وما أن يتم وضع نظام مالية وميزانية متكامل وجدير بالثقة وبمشابك قوية تصم -٤٢١
الممكن استحداث عناصر جديدة على نفــس أسـاس البرنـامج بالنسـبة للخدمـات االداريـة األخـرى وبالنسـبة لقطـاع التعـاون 
ــات المنظمـة االداريـة ومراقبتـها .  ألغراض التنمية . وسوف تسمح الدرجة العالية من التكامل من الزيادة في تحسين معلوم
وسوف يتيح النظام الجديد آذلك المرونة الالزمة لتبني التغييرات في تنظيم الميزانية واالجراءات الحسابية التي ال يسمح بها 
ــة مـع تكـاليف النظـام  النظام الحالي . وأخيرا من المرتقب أن تنخفض تكاليف الصيانة السنوية بالنسبة للنظام الجديد بالمقارن

الحالي . 
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تكاليف نظام االدارة المتكاملة 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 Project 2000-2001 Revised Budget 2002-2003 Proposed Budget  2004-2005 Estimate
   Staff Non-Staff  Total  Staff Non-Staff  Total  Staff Non-Staff  Total
           

 AIMS   --   --   --  362  9,538  9,900   --  1,000  1,000
           

 
ملخص أنشطة تكنولوجيا المعلومات ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
 Project 2000-2001 Revised Budget 2002-2003 Proposed Budget  2004-2005 Estimate

   Staff Non-Staff  Total  Staff Non-Staff  Total Staff Non-Staff  Total

           
1.  WIPOnet   --  43,546  43,546  402  4,766  5,168   --   --   -- 
  WIPOnet start-up   --   --   --  2,340  21,792  24,132 2,340  22,260 24,600

2.  IMPACT  1,042  20,840  21,882  3,496  15,605  19,101   --   --   -- 
   IMPACT start-up   --   --   --  2,132  17,614  19,746 3,000  10,000 13,000

3.  PCT E-Filing   --   --   --  1,760  16,540  18,300   --  1,000  1,000
4.  CLAIMS   --   --   --  734  2,466  3,200   --   --   -- 
5.  AIMS   --   --   --  362  9,538  9,900   --  1,000  1,000
           

 Total  1,042  64,386  65,428 11,226  88,321  99,547 5,340  34,260 39,600
 

نفقات مشروعات تكنولوجيا المعلومات لست سنوات 
 

 
 [يلي ذلك المرفق ٢] 
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