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البرنامج الرئيسي ١٥ 
 

تكنولوجيا المعلومات 
 
 

دعم تكنولوجيا المعلومات  ١٥-١
خدمات تكنولوجيا المعلومات  ١٥-٢

شبكة الويبو العالمية للمعلومات  ١٥-٣
أتمتــة ادارة المعلومــات ألغــراض معــاهدة التعــاون بشـــأن  ١٥-٤

البراءات  
نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات وااليداع االلكتروني  ١٥-٥

نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة  ١٥-٦
نظام االدارة المتكاملة  ١٥-٧

 
 

ملخص  
 

يهدف ادماج تكنولوجيا المعلومات على نحو استراتيجي في أنشطة الويبـو الـى زيـادة االنتاجيـة  -٢٤٩
وتحسين الفعالية واالستغالل األمثل للموارد في جميع ادارات المنظمة . آما ستعود االستثمارات في مجال 
ــم اتحـادات الويبـو للتسـجيل (معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  تكنولوجيا المعلومات ، سواء آانت في دع
ومدريد والهاي) أو دعم أنظمتها االدارية أو تحسين انتاجية الموظفين ، بمنافع هامة على الدول األعضاء 
في الويبو وقطاعاتها األخرى وذلك بتطويــر اجـراءات تجاريـة أآـثر فعاليـة ودعمـها وباتاحـة النفـاذ الـى 
بيانات الملكية الفكرية ونشرها وبانشاء بنية شبكية عالمية لدعم خدمات الملكية الفكرية . وهكذا ، تسـتخدم 

تكنولوجيا المعلومات في الويبو آنشاط موجه نحو الخدمات يستجيب لمتطلبات المنظمة وأولوياتها . 
 

ــذ أنشـطتها الخاصـة بتكنولوجيـا  ولضمان بلوغ النتائج المرجوة ، طبقت الويبو نهجا نظاميا لتنفي -٢٥٠
ــات  المعلومات . وقد طبقت مناهج المعايير التجارية و"أفضل الممارسات" لدعم أنشطة تكنولوجيا المعلوم
، وبالترآيز على النوعية والمساءلة وتحقيق النتائج . ويقوم ذلك على أسـاس بنيـة للتوظيـف تدعـم تطـور 
ــات ، وذلـك بـدءا باسـتهالل المشـروعات واألنشـطة الفرديـة وتطويرهـا وانتـهاء  دورة تكنولوجيا المعلوم
ــواع أنظمـة  باطالقها ودعمها وتعزيزها على نحو أآبر . آما ُخطط النهج على نحو يضمن توفير أفضل أن
الحوسبة التــي تعمـل علـى الوجـه األمثـل ويسـهل صونـها علـى المـدى الطويـل . ويعتـبر اسـتخدام أفـرق 
ــها المـوارد الفنيـة الخارجيـة ، عـامال هامـا فـي تسـهيل نقـل  المشروعات من موظفي الويبو ، والتي تدعم

المعارف الى المكتب الدولي بما يؤمن استمرارية أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي طوَرت . 
 

وقد أعقب اقرار الويبو لممارسات ومناهج ادارة المشروع تقسيم بنية تكنولوجيا المعلومات الـى  -٢٥١
ثالثة مجاالت رئيسية (ادارة األعمال والبرامج والمشــروعات والخدمـات) وتغطـي بـدورة المشـروع مـن 

استهالله واطالقه وتشغيله . ويضطلع آل مجال بأدوار ومسؤوليات محددة لتحقيق األهداف الرئيسية . 
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ــبعة برامـج فرعيـة . وسـيضطلع البرنـامج الفرعـي ١٥-١  ويتكون البرنامج الرئيسي ١٥ من س -٢٥٢
الخاص بدعم تكنولوجيا المعلومات بادارة تطوير األنظمة الرئيسية آنظام أتمتة ادارة المعلومات ألغراض 
ــافع انتاجيـة علـى اجـراءات الويبـو  معاهدة التعاون بشأن البراءات وشبكة الويبو العالمية والتي ستعود بمن
التجارية وتكسبها فعالية اضافية وتضع األساس التصاالت الكترونية عالمية مع مكاتب الملكيـة الفكريـة . 
ـــي اطــار البرنــامج ١٥-١ ، آمحــور لمجمــل  وسـيعمل قسـم تكنولوجيـا المعلومـات ودعـم البرنـامج ، ف
موضوعات األتمتة آما ســيعمل علـى ضمـان بلـوغ أهـداف البرنـامج ونشـر األنشـطة باسـتخدام المنـاهج 
ــامج  المجربة وأن تكنولوجيا المعلومات تخدم احتياجات المنظمة بمردودية عالية وفعالية. وسيضطلع البرن
الفرعي ١٥-٢ الخاص بخدمات تكنولوجيا المعلومات بادارة البنى واألنظمة والخدمات التي تدعــم أعمـال 
الويبو وادارتها واجراءاتها المكتبية . وسترفع مستويات الخدمــات وتعـزز ، حيثمـا آـان ذلـك ضروريـا ، 
وذلك لالستجابة الحتياجات المنظمة المتغيرة . ويعتمد نجاح برنامج تكنولوجيا المعلومــات الـى حـد آبـير 
على المحافظة على الموظفين المدربين الذين يمتازون بالفعالية ، ولذلك سيتواصل ايالء األولوية لبرنــامج 

تدريب الموظفين في المجاالت المختلفة .  
 

وقد سبق عرض البرامج الفرعية ١٥-١ و١٥-٢ في الوثيقة WO/PBC/3/2 . واتساقا مع القرار  -٢٥٣
الصادر من الدورة الثالثة الجتماعات لجنة البرنــامج والميزانيـة الخـاص بادمـاج عـرض الميزانيـة ، فقـد 
 . WO/PBC/3/3 أدخلت خمسة برامج فرعيـة اضافيـة تغطـي األنشـطة التـي عرضـت سـابقا فـي الوثيقـة
وتشمل ذلك البرنامج الفرعي ١٥-٣ (شبكة الويبو العالمية للمعلومــات) والبرنـامج الفرعـي ١٥-٤ (أتمتـة 
ادارة المعلومـات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات) والبرنـامج الفرعـي ١٥-٥ (نظـام معــاهدة 
التعـاون بشـأن الـبراءات وااليـداع االلكـتروني) والبرنـامج الفرعـي ١٥-٦ (نظـــام تصنيــف المعلومــات 
المؤتمتة) والبرنامج الفرعي ١٥-٧ (نظام االدارة المتكاملة) . وتتطابق تقديرات فترة السنتين الــواردة فـي 
ــدة ١٥-٣ و١٥-٧ بصـورة آاملـة مـع العـرض المـالي الموضـح سـابقا فـي الوثيقـة  البرامج الفرعية الجدي
المذآورة . وينطبق ذلك أيضا على عرض الملحق ١ الذي يعرض األطر الزمنيـة والمعـالم واالنعكاسـات 

بعيدة المدى ألنشطة تكنولوجيا المعلومات الرئيسية . 
 

وستواصل األنشطة الجارية لنظام ادارة المعلومات ألغــراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  -٢٥٤
وشبكة الويبو العالمية بلوغ أهداف ذات أولوية عالية وتدفع المصالح التجارية والتي ستكملها ثالثة أنشــطة 
جديدة : نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات وااليداع االلكتروني و٦ (نظام تصنيف المعلومــات المؤتمتـة 
ونظام االدارة المتكاملة . وتمثل األنشطة المقترحة معا مجموعة متكاملة من حلول تكنولوجيــا المعلومـات 
ــات الويبـو بحيـث يتحقـق االسـتغالل األمثـل السـتعمال الحلـول التـي  أعدت لتوفير نهج شامل لتوفير خدم
ــم الـى  توفرها المعدات وبرامج الحاسوب المستخدمة في المنظمة وذلك بغية تخفيض نفقات الصيانة والدع

أدنى حد ممكن واستغالل التكنولوجيات القائمة على االنترنت الى أقصى حد ممكن . 
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البرنامج الفرعي ١٥-١ 

دعم تكنولوجيا المعلومات 
 
 

األهداف : 
العداد أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتنفيذها بنجاح حتى تحقق أهدافها المنشودة في حــدود الميزانيـة المصدقـة  �

واالطار الزمني المحدد . 

ولضمان ادماج جميع أنشطة تكنولوجيا المعلومات في اجراءات الويبو التجارية .  �

ــة صلتـها مـع منظـور الويبـو واسـتجابتها  ولدعم أنشطة الويبو الخاصة بتكنولوجيا المعلومات فيما يتصل بوثاق �

لالحتياجات التجارية الخاصة بالبرامج األخرى والتنسيق مع الدول األعضاء . 

وتوفير دعم األمانة للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات .  �

 
 

الخلفية 
 

تضطلع شعبة مشروعات تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ وانجاز مشروعات الحوسبة الرئيســية فـي  -٢٥٥
الويبو أي مشروع شـبكة الويبـو ومشـروع ادارة المعلومـات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات 
ومشروع نظام االيداع االلكتروني بنــاء علـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومشـروع نظـام تصنيـف 
ــرد فـي الملحـق ١ مـن هـذه  المعلومات المؤتمتة الى جانب توفير الدعم لمشروع نظام االدارة المتكاملة وت

الوثيقة تفاصيل األنشطة االضافية ومعلومات الميزانية الخاصة بتلك األنشطة . 
 

ويعمل قسم دعم برنامج تكنولوجيا المعلومات آمحور وينسق بين جميع أنشطة الويبـو الخاصـة  -٢٥٦
بتكنولوجيا المعلومات . وباتاحته الوصل بين برنامج تكنولوجيا المعلومات وبرامج الويبو األخرى ، يلعب 
قسم دعم برنامج تكنولوجيا المعلومات دورا هاما في تقييم المقترحات وتوفير العون فــي مجـاالت تجاريـة 
ــا  أخرى في الويبو بتحديد المتطلبات أو التحسينات المحتملة في االنتاجية والتي قد تنجم عن نشر تكنولوجي
المعلومات في مجاالت محددة . ويتمثل أحد األدوار التي يقوم بها هذا القسم في االستغالل األمثـل لمـوارد 

تكنولوجيا المعلومات .  
 

ويمكن أن تنشأ الطلبـات البتـدار مشـروعات جديـدة مـن الـدول األعضـاء مباشـرة ومـن خـالل  -٢٥٧
الهيئات آاللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات أو تنشــأ نتيجـة لتحديـد احتياجـات األعمـال بواسـطة 
المكتب الدولي . ولدى تطبيقه لمنــهج دورة أنشـطة تكنولوجيـا المعلومـات ، سـيضطلع قسـم دعـم برنـامج 
تكنولوجيا المعلومات بتأمين اتباع نهج متسق لدى ابتدار المشروعات وادارتــها وتـأمين القـدر الكـافي مـن 
التمويل والموظفين وااليفاء بمعايير محددة أخرى وذلك قبل احالة المشــروع لقسـم مشـروعات تكنولوجيـا 
ــم برنـامج تكنولوجيـا المعلومـات بمـهام السـكرتارية للجنـة  المعلومات لتطويره وتنفيذه . آما يقوم قسم دع

الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات . 
 

وبموجب بنية التوظيف التي تتصف بالمرونة والترابط في اطار برنامج تكنولوجيا المعلومات ،  -٢٥٨
ــق مجـال خبرتـه ، آمـا يضـم قسـم دعـم برنـامج تكنولوجيـا  ُيحدد لكل موظف في القسم "فريقا خاصا" وف
ــي مجـاالت الدعـم واألعمـال . ويضـم هـؤالء محلليـن فـي مجـال  المعلومات موظفين يتمتعون بمهارات ف
ــي االدارة  األعمال واختصاصيين في االدارة المتغيرة وآتاب فنيين وخبراء في مجال ضمان الجودة . وتع
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المشترآة لمجال تكنولوجيا المعلومات أهمية تلـك الخـبرات للمنظمـة وسـتتابع علـى نحـو موصـول تقييـم 
احتياجات المنظمة فيما يتصل بالتوظيف لدى تنفيذ األنشطة الرئيسية وبذلك تضمن المحافظة على الموارد 

والمعارف الكافية وبلوغ أفضل مستويات الصيانة والدعم المستدامة . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
انجـاز مشـروعات تكنولوجيـا المعلومــات  - ١
في حدود الميزانية المخصصة واالطــار الزمنـي 

المحدد . 

ــة  مقارنـة المصروفـات الفعليـة مـع الميزاني �

وانجاز األنشطة في المهل المحددة . 

تحقيــق المشــروعات ألهدافــها المحـــددة  - ٢
ودعمها لمنظور الويبو العام ودولها األعضاء . 

معلومات واردة من المنتفعيــن ومـن الـدول  �

األعضاء عبر التقارير المكتوبة . 
االســتغالل األمثــل للمــوارد فــي مجــال  - ٣

تكنولوجيا المعلومات . 
تخفيض التكــاليف عـبر التنسـيق فـي شـراء  �

المعدات أو تقاسم الموارد . 
ــن للعمـل فـي  وزيادة عدد الموظفين المؤهلي �

أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة . 
تحليل موثق لجميع مجاالت أعمال الويبو  - ٤
بالمقارنة مع مستويات األتمتة الحالية ومتطلبــات 

المستقبل بما يحقق أعمال تجارية محسنة . 

عدد مشروعات الخطــط الخاصـة بمعالجــة  �

تطوير النظام و/أو استبدال المتطلبات بنــاء 
على احتياجات األعمال . 

ــة  دعم فعال لهيئات الدول األعضاء المعني - ٥
بقضايا تكنولوجيا المعلومات . 

معلومات واردة من الوفود .  �

 
 

األنشطة 
 

ــة حـول المشـروعات ، لكبـار المسـؤولين االدارييـن فـي المنظمـة  المراقبة واعداد التقارير المرحلي �

والدول األعضاء حيثما آان ذلك ضروريا . 
 

وتوفير خدمات الدعم لمشروعات تكنولوجيا المعلومات وأقسام الخدمات .  �

 
والتنسيق بين جميع مجاالت برنامج الويبو بما في ذلك دراسة األنظمة الحاليـة والنظـر فـي جـدوى  �

مبادرات جديدة  للحوسبة . 
 

وتوفير خدمات السكرتارية للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات .  �
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البرنامج الفرعي ١٥-٢ 

خدمات تكنولوجيا المعلومات  
 
 

األهداف : 
لدعم استخدام الويبو المتزايد لتكنولوجيا المعلومات .  �

ولضمان محيط لتكنولوجيا المعلومات في الويبو يتصف بالفعالية واالستقرار واألمان .  �

ولضمان استمرارية تحديث األنظمة والخدمات ومسايرتها الحتياجات المنظمة .  �

 
 

الخلفية 
 

يضطلع قسم خدمات تكنولوجيا المعلومــات بـادارة بنيـة الويبـو الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات  -٢٥٩
وأنظمتها وخدماتها المستخدمة في جميع مجاالت المنظمة . آما يؤمـن القسـم النشـر الفعـال لتكنولوجيـات 
ــات داخـل وخـارج المكتـب الدولـي آمـا يضطلـع  االنترنت واالنترانت لتحسين االتصاالت وتدفق المعلوم

القسم بمسؤولية وضع وتنفيذ سياسة الويبو الخاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات .  
 

ويضطلع القسم بوضع معايير تكنولوجيا المعلومات وموجهاتها ومقدمة حول أفضــل ممارسـات  -٢٦٠
األعمال في مجاالت التشغيل ودعم المنتفعين وتطوير برامج الحاسوب وصيانتها . ويضطلع القسم باجراء 
ــة وأولويـات المسـتخدمين فـي المنظمـة ، ويطبـق  التحسينات على األنظمة الحالية استجابة لطلبات وموافق

القسم لهذا الغرض نفس المعايير المحددة للمشروعات الجديدة . 
 

ـــع المنتفعيــن بخدمــات تكنولوجيــا  وسـتعد االتفاقـات الخاصـة بمسـتويات الخدمـات الداخليـة م -٢٦١
المعلومات مع اعتبار متطلبات الخدمات والنتائج المرجوة والموارد المتاحة . ويعتبر ذلك ضروريا لتوفير 
ــن الخدمـات الـذي يضمـن التشـغيل الفعـال ألنظمـة الويبـو . وأخـيرا سـيتواصل توفـير  المستوى المالئم م
التنسيق الفني والدعم لقسم مشروعات تكنولوجيا المعلومات بغية ضمان االدماج النــاجح لألنظمـة الجديـدة 

في محيط االنتاج . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
بنيـة حديثـة لتكنولوجيـا المعلومـات ودعـــم  - ١

ُمحسن للمنتفعين بغية زيادة انتاجية الموظفين . 
عدد الشبكات ومعدات الحاسوب وبرامجه  �

التــي تــم تحديثــها لتتــالءم مــع معـــايير 
األعمال . 

واحصائـــيات حــول اســـتخدام خدمـــات  �

الشبكة . 
وعدد الموظفين الذين تلقوا تدريبات حول  �

التطبيقات األساسية والمتطورة . 
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ــــات  تشـــغيل أنظمـــة تكنولوجيـــا المعلوم - ٢
وخدماتها في الويبو على نحو موثوق ومستقر . 

وضع اتفاقات تقديم الخدمات في مجــاالت  �

المنتفعين .  
ونسبة تشغيل األنظمة .  �

ــواردة  واالسـتجابة السـريعة للمحادثـات ال �

لخدمات دعم لمستخدمين . 
وتوفـــير األنظمـــة والوثـــائق الخاصــــة  �

بالمستخدمين . 
استمرار تحديث األنظمة الحالية ومالءمتها  - ٣

لمتطلبات المنظمة المتغيرة . 
ــراءات  عدد خطط العمل المعمول بها واج �

ــال التعديـالت فـي  التحكم في التغيير الدخ
األنظمة . 

ــــات  وعـــدد حـــاالت االســـتجابة لمتطلب �

المستخدمين الجدد . 
 
 

األنشطة 
 

تنسيق وتخطيط وادارة قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات .  �

 
واعداد السياسات واالجراءات والموجهات الخاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في الويبــو  �

بما في ذلك مراقبة األنشطة ورصدها . 
 

وتوفير بنية الشبكة وخدماتها لموظفي الويبو وتطويرها وادارتها بما في ذلك أنشــطة ادارة البيانـات  �

ودعم األنظمة الرئيسية . 
 

واعداد أنظمة الويبو التجارية واالدارية والمحافظة عليها وادماجها .  �

 
ووضع أنظمة الويبو الخاصة باالنترنت واالنترانت وخدماتها والمحافظة عليها وادارتها .  �

 
وتوفـير معـدات تكنولوجيـا المعلومـات والدعـم الفنـي للموظفيـن واجتماعـات الويبـو ومؤتمراتــها .  �

وتنسيق تدريب الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتنظيمه . 
 

وتوفير أدوات النشر االلكتروني لقطاعات العمل في الويبو وتطويرها .  �
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البرنامج الفرعي ١٥-٣ 

شبكة الويبو  
 
 

الهدف : 
ــة  توفير شبكة البنية التحتية الضرورية والخدمات لضمان تبادل المعلومات بين األوساط المعنية بالملكية الفكري �

على الصعيد العالمي على نحو أفضل . 
 
 

الخلفية 
 

ــز شـبكة  يتكون مشروع شبكة الويبو من جزأين أساسيين . أوال انشاء مرفق مرآزي يسمى مرآ -٢٦٢
الويبو لتقديــم مختلـف خدمـات المعلومـات االلكترونيـة . وسـتتاح تلـك الخدمـات لمكـاتب الملكيـة الفكريـة 
ــة بـاالنترنت بأجـهزة الحاسـوب األساسـية  الموصولة باالنترنت . وثانيا تزويد تلك المكاتب غير الموصول
ووصلها باالنترنت وتدريب موظفيها ، ويشار اليها بأساسيات شــبكة الويبـو . ويـرد فـي المرفـق ١ المـهل 
الزمنية المحددة ألنشطة شبكة الويبو وتقديرات الميزانية الخاصة بها واالنعكاســات بعيـدة المـدى الخاصـة 

بتلك األنشطة . 
 

ويضطلع الموظفون الحاليون بتنســيق األنشـطة المتعلقـة بتوصيـل الشـبكة علـى مكـاتب الملكيـة  -٢٦٣
ــل  الفكريـة . ويشـرف الموظفـون الحـاليون ، خـالل فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ، علـى تصريـف العم
اليومي لمرآز شبكة الويبو والربط بالشبكة وتقديم خدمات شبكة الويبو للدول األعضاء وذلك لدعم الشــبكة 

وتطويرها . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
ــــل خدمـــات شـــبكة الويبـــو  تقديــم مجم - ١
المرآزية لكل مكاتب الملكيـة الفكريـة المرتبطـة 

باالنترنت في الدول األعضاء . 

ــة الحاصلـة علـى  عدد مكاتب الملكية الفكري �

ـــان  خدمـات شـبكة الويبـو المرآزيـة مـع بي
صلة الخدمات بمتطلباتهم العملية . 

عـدد مســـتخدمي شــبكة الويبــو المســجلين  �

المنتفعين بخدماتها . 
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ــا  استكمال المرحلة من النشر في ٩٠ مكتب - ٢
من مكاتب الملكية الفكرية ، بما في ذلك التدريب 

وزيادة استخدام االنترنت في تلك المكاتب . 

عدد مكــاتب الملكيـة الفكريـة التـي حصلـت  �

على أساسيات شبكة الويبو .  
وعدد موظفي مكاتب الملكية الفكرية الذيـن  �

تلقوا التدريب . 
ــاالنترنت الموفـرة  وعدد ساعات االتصال ب �

لمكاتب الملكية الفكرية . 
تحسـين نشـر معلومـات الملكيــة الفكريــة  - ٣
عبر زيادة االقبال علـى برامـج التعليـم عـن بعـد 
وتحسـين التعـاون بذلـك بيـــن األوســاط المعنيــة 

بالملكية الفكرية . 

عـدد نتـائج البحـث فـي مواقـع الـوب علـــى  �

شبكة الويبو . 
وعـدد صفحـات المعلومـات المرسـلة عــبر  �

موردي الخدمات الخاص بشبكة الويبو . 
وعدد المؤتمرات السمعية والبصريـة علـى  �

شبكة الويبو . 
وعدد الدورات الدراسية المتاحة على الخط  �

المرتبطة باالنترنت عبر شبكة الويبو وعدد 
المشارآين في تلك الدورات . 

ـــو مــع برامــج  دمـج خدمـات شـبكة الويب - ٤
ـــن  تكنولوجيـا المعلومـات الرئيسـية والتخلـص م
االطنـاب والعمـل علـى تحسـين الفعاليـة وزيــادة 

االستعمال الفعال للموارد المالية . 

ــــن  عـــدد موظفـــي المكتـــب الدولـــي الذي �

يستعملون خدمات شبكة الويبو .  
وعـدد خدمـات شـــبكة الويبــو وتكنولوجيــا  �

المعلومات المدمجة . 
ــك  نظام فعال ودعم المستخدمين بما في ذل - ٥

اقامة موقع االحتياطي لشبكة الويبو . 
احصائيات عن االستعانة بخدمات المساعدة  �

الحاسوبية واالستجابة في الوقت المناسب . 
واستهالل عمليات الموقع االحتياطي لشبكة  �

الويبو في األجل المحدد . 
 
 

األنشطة 
 

ادارة شبكة الويبو وتشغيلها بما في ذلك نفاذها لما يقارب ٩٨ مكتبا من مكاتب الملكية الفكرية .  �

 
ــي  وتنظيم التدريب والندوات وورش العمل حتى يبقى موظفو مكاتب الملكية الفكرية والمكتب  الدول �

على االضطالع بمستجدات خدمات شبكة الويبو . 
 

ورصد المسائل واالتجاهات الخاصة بالنظام األمنــي العـالمي ، واتخـاذ التدابـير المناسـبة لمواجهـة  �

التجهيزات ، بما في ذلك تطوير البنى التحتية األساسية لنفاذ الجمهور الى شبكة الويبو . 
 

وصيانة بنية شبكة الويبو وتحديثها وتعزيز األداء المتواصل للشبكة وجودة الخدمات .  �

 
ودمج شبكة الويبو بقسم خدمات تكنولوجيا المعلومات .  �
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وتعزيز دعامة شبكة الويبو فيما يخص تقديم البرامج للمنتفعين ، مثل برامج التعليم عن بعد .  �

 
وانشاء موقع شبكة الويبو االحتياطي .  �

 
ـــها والخاصــة مثــل الشــبكة  ووصـل شـبكة الويبـو بشـبكات الملكيـة الفكريـة األخـرى االقليميـة من �

ـــبراءات  االفتراضيـة الخاصـة اآلمنـة والثالثيـة (TSVPN) وشـبكة الـبراءات للمكتـب األوروبـي لل
  . (PATnet)

 
ــي تكنولوجيـا المعلومـات العـاملين فـي البنـى التحتيـة لشـبكة  واالستمرار في تطوير مهارات موظف �

الويبو وخدماتها . 
 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٤ 

نظام ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 
 

الهدف : 
ــات الورقيـة أو االلكترونيـة  االستجابة لمتطلبات عمل المكتب لمعاهدة التعاون بشأن البراءات في معالجة الطلب �

ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 
 

الخلفية 
 

ــاون بشـأن الـبراءات تقدمـا آبـيرا  لقد حقق مشروع نظام ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التع -٢٦٤
ــداء بمكتـب مسـح البيانـات  خالل سنة ٢٠٠٠ ، وستدخل بعض عناصره الطور العملي في سنة ٢٠٠١ ابت
والعنصر الخاص بالتبليغات بناء على الطلب . وترد في المرفق ١ المهل الزمنيــة الخاصـة بأنشـطة نظـام 
ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات وتقديــرات الميزانيـة الخاصـة بـه وآثـاره بعيـدة 
المدى . ويرد في الجدول الميزانية المخصصة فــي األصـل للمشـروع وتبلـغ ٤٠ مليـون فرنـك سويسـري 
وتحديد نفقات التشــغيل اعتبـارا مـن فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ويشـتمل البرنـامج والميزانيـة لفـترة 
السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ الوارد شرحه فيمــا يلـي علـى األنشـطة األوليـة لمشـروع نظـام ادارة المعلومـات 

ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات باالضافة الى تكاليف بدء العمل التي أدخلت حديثا . 
 

وقد اقتضى األمر أن يغطي نظام ادارة المعلومــات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  -٢٦٥
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وحجـم  تكاليف الزيادة غير المتوقعة في عدد الطلبات المودعة بناء على مع
ــوق ٢٠ بالمائـة  تلك الطلبات مقارنة مع النمو المتوقع في الميزانية وهو ٩ بالمائة والزيادة الحقيقية التي تف
في السنة طوال األربع سنوات منذ أن وضعت ميزانية المشــروع للمـرة األولـى . ويمثـل ذلـك فـي الواقـع 
زيادة بنسبة ٤٥ بالمائة في قدرة النظام على معالجة الطلبـات المودعـة بنـاء علـى معـاهدة التعـاون بشـأن 
ــاهدة التعـاون  البراءات . وال تضع هذه الزيادة في االعتبار الزيادة في حجم الطلبات المودعة بناء على مع
ــات مكونـة مـن آالف  بشأن البراءات وذلك بفضل زيادة عدد ما يطلق عليه الطلبات "الضخمة" (وهي طلب
ــببت هـذه العوامـل فـي تعزيـز ملمـوس لقـدرة البنيـة التحتيـة  الصفحات) في مجاالت البيوتكنولوجيا . وتس
ــتجابة لتلـك  ألجهزة الحواسيب والشبكة مقارنة بما آان مخططا سنة ١٩٩٧ لتشغيل النظام . وتقتضي االس
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ــطة نظـام ادارة المعلومـات ألغـراض معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات .  التغيرات التكييف المستمر ألنش
ونتيجة لذلك ، ربما يكون من الضروري تحديث تقديرات الميزانية المقررة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ 

والتكاليف الالحقة الموضحة في المرفق ١ . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
زيادة استخدام خدمات نظام التبليغات بناء  - ١

على الطلبات (المرحلة األولى) . 
عدد آتيبات معاهدة التعاون بشأن البراءات  �

والوثائق األخرى المتعلقة بها المرسلة عبر 
هذه الخدمة . 

ونســبة النســخ الورقيــة لكتيبــات معـــاهدة  �

التعاون بشأن البراءات . 
وعـدد المكـاتب التـي لـم تعـد تتسـلم النســـخ  �

الورقيـة مـن الكتيبـات والوثـــائق المرســلة 
الكترونيا . 

دخـول نظـام المكتـــب الدولــي (المرحلــة  - ٢
الثانية) الطور العملي . 

انخفـاض آميـة النســـخ الورقيــة المتداولــة  �

داخل مكتب معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 .

وانخفـاض اسـتعمال خدمـات مرآـز األمـــم  �

المتحدة للحساب االلكتروني . 
دخول نظام مكاتب تسلم الطلبات والمكتب  - ٣

الدولي (المرحلة الثالثة) الطور العملي. 
عدد الطلبات الدولية المرسلة الكترونيا عبر  �

نظـام ادارة المعلومـات ألغـراض معـــاهدة 
التعاون بشــأن الـبراءات لـدى مكـاتب تسـلم 

الطلبات والمكتب الدولي . 
 
 

األنشطة 
 

تشغيل النظام وصيانته في المرحلة األولى والتبليغات بناء على الطلبات ويتكون من ثالثة عناصر :   �

ــى الطلبـات . وقـد وضـع  مكتب مسح البيانات والتبليغات بناء على الطلبات ونظام التبليغات بناء عل
هذا النظام وتم انشاءه وتجريبه خالل سنة ٢٠٠١ آما دخل مكتب مسح البيانات طـوره العملـي فـي 

سنة ٢٠٠١ .  
 

تزويد نظام التبليغات بناء على الطلبات بالبيانات .  �

 
والتوسيع التدريجي لمهام مكاتب مسح بيانات التبليغــات بنـاء علـى الطلبـات لتشـمل معالجـة جميـع  �

أنواع الوثائق التي تعالج بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

االنتقال الى انتاج التبليغات بناء على الطلبات المحددة والتبليغات بناء علــى الطلبـات النظاميـة ليتـم  �

الفراغ منها في الربع األول من سنة ٢٠٠٢ . 
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ـــي  وتشـغيل نظـام المكتـب الدولـي (المرحلـة الثانيـة) ونظـام مكـاتب تسـلم الطلبـات والمكـتب الدول �

(المرحلة الثالثة) في ٣١ ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ . ويشتمل هذا التشغيل على وجه التحديد على 
اآلتي : 

 
 • تشييد مجموعات المباني األساسية للملفات االلكترونية استنادا الى المتطلبات العامة . 

 • مواءمة مجموعات المباني مع مواصفات النظــام المحـددة خـالل طـور التخطيـط للمرحلتيـن 
الثانية والثالثة . 

 • اختبار العناصر والدمج للمرحلتين الثانية والثالثة . 
 • نقل بيانات معاهدة التعاون بشأن البراءات الى نظام المكتب الدولي . 

 • االنتقال الى العمل بنظام المكتب الدولي . 
 

ادارة مرحلة االنتقال - في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات - الى المناهج العاملة الجديــدة التـي  �

يقتضيها نظام ادارة المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات .  
 

ــد ٣١  تشغيل نظام المكتب الدولي ونظام مكاتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وصيانتهما الى ما بع �

ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٢ بما في ذلك تسليم العمليات الى قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات . 
 

اجراء المراجعة بعد التنفيذ لكل مــن نظـام المكتـب الدولـي ونظـام مكـاتب تسـلم الطلبـات والمكتـب  �

الدولي بغرض تحدي االحتياجات الالزمة لنشر أي من النظامين في المستقبل . 
 

ــي ذلـك الـدول األعضـاء فـي معاهـدة  واقامة حوار فعال مع أصحاب المصالح في المشروع ، بما ف �

التعاون بشأن البراءات واشراآهم في آل القرارات التي يمكن أن يترتب عليها انحـراف آبـير عـن 
خطة المشروع . 

 
وعقد الدورات حــول الخـبرات المكتسـبة مـن المشـروع مـع فريـق المشـروع بغـرض نقـل الخـبرة  �

المكتسبة الى مشروعات الويبو األخرى . 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٥ 

االيداع االلكتروني ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات  
 
 

األهداف : 
وضع معيار اليداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا .  �

وتطوير نظام لاليداع االلكتروني للطلبات الدولية يرتكز على نظام الطلب االلكتروني .  �
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الخلفية 
 

ــأن الـبراءات آجـزء مـن مشـروع  نشأ مشروع االيداع االلكتروني ألغراض معاهدة التعاون بش -٢٦٦
نظام المعلومات ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات . وتحقق تقدم آبـير فـي وضـع مشـروع معيـار 
ايداع الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا ، عن طريق التشاور مع مكاتب وادارات معاهدة التعاون بشــأن 
البراءات واألطراف األخرى المهتمة لغرض تحديد ما يتطلبه نظام االيداع االلكترونـي . اضافـة الى هـــذا 
ــتوى (أنظـر الوثيقـة .PCT/29/2 Add المرفـق الثـالث) واطلعـت  ، تم تحضير مخطط مشروع عالي المس

عليه جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات (أنظر الوثيقة PCT/29/4 ، الفقرة ١٢) . 
 

ــة الـى تعقـد  واذ أقر المكتب الدولي بأهمية االيداع االلكتروني بالنسبة للدول األعضاء ، باالضاف -٢٦٧
ــات تطويـر النظـام  متطلباته المحددة ، فقد عهد الى فريق منفصل داخل قسم مشروعات تكنولوجيا المعلوم
على نحو عاجل . ويرتقب أن يستغرق تنفيذ المشروع فترة أربع سنوات وأن يستكمل بنهاية سنة ٢٠٠٤ . 

 
ــادل طلبـات الـبراءات  وأوضحت المشاورات أن عددا من المكاتب يعمل على تطوير أنظمتها لتب -٢٦٨
ــاتب أخـرى فـي العمـل المـتزايد القـائم علـى الـورق ، وتجـدر  االلكترونية ومعالجتها . في حين تستمر مك
االشارة الى أن المكتب الدولي يضع معيارا (والى حــد مـا برنـامج الحاسـوب الـالزم) لتنفيـذ نظـام اليـداع 
الطلبات الدولية ومعالجتها الكترونيا . ومراعاة لتطلعات العديد من الـدول األعضـاء وخطـر التنـوع غـير 
الالزم لألنظمة مما يتسبب في القصور في العمــل المشـترك بالنسـبة لمودعـي الطلبـات والمكـاتب ، باشـر 
ــطة االيـداع االلكـتروني بنـاء علـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  المكتب الدولي العمل األولي في انش
باستعمال الموارد المتاحة . ويرد في المرفق ١ شرحا للمهل الزمنية المحددة ألنشــطة االيـداع االلكـتروني 
ــها المختلفـة وتقديـرات ميزانيتـها وانعكاسـاتها فـي األمـد  بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ومراحل

البعيد . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
ملء الطلبات الدولية بأقل عدد من العيوب  - ١
ــم  الشكلية نظرا العدادها من طرف برامج تصمي

رسمية . 

عدد الطلبات الدولية المودعة الكترونيا .  �

وعدد العيوب في آل طلب دولي .  �

ــي ادخـال البيانـات  تجنب العملية اليدوية ف - ٢
(الكتابة أو المسح) على أنظمة الحواسيب . 

تخفيـض عـدد الموظفيـن المشـــرفين علــى  �

ادخال البيانات . 
معالجة الطلبات بسرعة وبتكلفة أقل .  ــها مـن ٣ - عدد الطلبات الدولية التي تتم معالجت �

طرف آل فاحص . 
ــائق والبيانـات فـي نسـق متفـق  توحيد الوث - ٤

عليه ألجل التبادل مع  المكاتب األخرى . 
مستوى النشاط في مجال تبادل البيانات بين  �

المكاتب . 
 



 WO/PBC/4/2
 - 154 -

 
 

األنشطة 
 

تطوير برنامج شامل لنظام الطلبات االلكترونية ألغراض معاهدة التعاون بشأن البراءات قادر على  �

تحضير وتقديم الطلبات الدولية الكترونيا . 
 

ــات  وتطوير برنامج مورد الخدمات للمكتب الدولي بصفته مكتب تسلم الطلبات قادر على تسلم الطلب �

الدولية المودعة الكترونيا . 
 

وتنفيذ بنية تحتية أساسية موجهة للجمهور في المكتب الدولي قادرة على منح الشهادات الرقمية ذات  �

ــات المنتفعيـن بنظـام االيـداع االلكـتروني ألغـراض  المستوى المتدني وتوثيقها لصالح مقدمي الطلب
معاهدة التعاون بشأن البراءات . 

 
وتنفيذ قاعدة بيانات رائدة وآمنة تسمح بحفظ النسخ االلكترونية للطلبات الدولية التي يتســلمها مكتـب  �

تسلم الطلبات لدى المكتب الدولي واسترجاعها وطباعتها على نحــو بسـيط خـالل مرحلـة البـدء فـي 
العمل . 

 
واستكمال العمــل فـي وثيقـة متطلبـات النظـام ووثيقـة تحديـد النطـاق لبرنـامج شـامل لنظـام الطلـب  �

االلكتروني ولتطوير االيداع االلكتروني ألغراض معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات وتنفيـذه بشـكل 
عام . 

 
ــائق ألغـراض االنـترنت  وانتاج نظام تعريف نوع الوثائق باستعمال نظام (XML) بشأن تنسيق الوث �

ألجل الطلبات الدولية الستعمالها آأساس لمجموعة المواصفات الضرورية .  
 

وتنفيذ بنية تحتية لخدمات المساعدة الحاسوبية .  �

 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٦ 

نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة 
 
 

الهدفان : 
دعم مكاتب الملكية الصناعية للدول األعضاء في اعادة تصنيف مجموعات براءاتها .  �

 
ــه المكـاتب الثالثيـة والمكـاتب الكبـيرة  وتوفير األدوات لمناصفة نتائج التصنيف الذي قامت ب �

ــيرة  باستعمال الجزء المتقدم من التصنيف الدولي للبراءات المعدل مع مكاتب البراءات الصغ
والمتوسطة ومع مكاتب البلدان النامية التي تسـتعمل قـاعدة بيانـات التصنيـف األصليـة التـي 
تحتوي على بيانات التصنيف (رقم الطلب والنشر واألولوية) لكل وثائق البراءات المنشـورة 

في بقاع العالم . 
 
 

الخلفية 
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ــدد مـن مكـاتب الملكيـة  والتصنيف الدولي للبراءات هو التصنيف الدولي الوحيد المستعمل في ع -٢٦٩
الفكريـة لتصنيـف وثـائق الـبراءات والمعلومـات والبحـث فيـها . ومـع حلـول االنـترنت أدرك المهندســون 
وجمهور الناس قيمة التصنيف الدولي للبراءات باعتباره أفضل من نظام للبحث في النصوص الذي ال يفيد 
آثيرا في البحث عن معلومات البراءات نسبة للتعقيدات التقنية والمصطلحية التي تتسم بها وثائق البراءات 
. وقد أضافت معلومات البراءات ثقال اضافيا على مكاتب الملكية الفكريــة فـي تصنيـف وثـائق الـبراءات . 
ــي للـبراءات  ويجعل التقدم التقني المتسارع من الصعب العمل بصفة متواصلة على تحديث التصنيف الدول
ــية حسـب اتفـاق استراسـبرغ . وسيسـمح اصـالح للتصنيـف الدولـي للـبراءات  باللغتين االنكليزية والفرنس
بوضع قاعدة بيانـات التصنيـف األصليـة التـي تتضمـن مجموعـة مناسـبة ومجموعـة مفصلـة مـن رمـوز 

التصنيف بهدف التغلب على الصعوبات المشار اليها أعاله . 
 

ــا السـتكمال اصـالح التصنيـف  ويعتبر تنفيذ مشروع نظام تصنيف المعلومات المؤتمتة ضروري -٢٧٠
الدولي للبراءات واقامة قاعدة بيانات التصنيف األصلية . وسوف يوفر نظاما حاسوبيا ونظامــا مبنيـا علـى 
ــى الفرنسـية (ترجمـة  االنترنت لتخصيص رموز التصنيف (تصنيف مؤتمت) وترجمة النص االنكليزي ال
مؤتمتة) . ويرد في المرفق ١ بيان المهل الزمنية للمشروع ومراحله وتقديـرات ميزانيتـه وانعكاسـاته فـي 

األمد البعيد . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

تحسين النفاذ الى وثائق براءات المكــاتب  - ١
الصغرى والمتوسطة ومكاتب البلدان النامية . 

معدل استعمال قاعدة بيانات التصنيف األصلية  �

 .

ـــف  تخفيـف عـبء العمـل المتعلـق بتصني - ٢
وثائق البراءات . 

ــوز مفصلـة  عدد الوثائق المصنفة باستعمال رم �

خصصتها المكاتب الكبرى . 
ــات  اتاحة التصنيف الدولي للبراءات باللغ - ٣

األخرى التحاد استراسبرغ . 
ــة  عدد الصيغ اللغوية المحدثة باستعمال الترجم �

اآللية . 

تحسـين النفـاذ الـى مجموعـــات بــراءات  - ٤
المكـاتب الصغـرى والمتوسـطة ومكـاتب بـــراءات 
البلدان النامية التي ال تنشر وثائقها باللغة االنكليزية 

 .

عـدد قواعـد البيانـات المتصلـــة بصيــغ لغويــة  �

معينة للتصنيف الدولي للبراءات . 

 
 

األنشطة  
 

ــاون مـع المكتـب األوروبـي للـبراءات (أو توفـير الربـط  اقامة قاعدة بيانات التصنيف األصلية بالتع �

ــبراءات المتاحـة علـى االنـترنت (الناشـئة عـن النظـام الثـاني  انطالقا من صيغة التصنيف الدولي لل
للمعلومات المتعلقة بالتصنيف الدولي للبراءات) الى قاعدة بيانات التصنيف األصلية) . 
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ــف األصليـة  واستحداث األدوات الالزمة الستعمال معلومات أسر البراءات في قاعدة بيانات التصني �

للتوفيق بين رموز تصنيف الوثائق والرموز الوطنية المستعملة في مكاتب الملكية الفكرية (أو توفير 
ـــات التصنيــف  األدوات لمكـاتب الملكيـة الفكريـة السـتخالص معلومـات التصنيـف مـن قـاعدة بيان

األصلية) . 
 

واختبار األدوات ألتمتة تحديد فئات وثائق الــبراءات وتصنيفـها واعـادة تصنيفـها (باالرتكـاز علـى  �

تحليل النص بكامله أو الملخص أو المطالب في وثائق البراءات) . 
 

ووضع نظام لتعليم الذات .  �

 
وتنفيذ نظام لدعم مساعدة مورد الخدمات .  �

 
 

البرنامج الفرعي ١٥-٧ 

نظام االدارة المتكاملة 
 
 

الهدف : 
ــا مـن دعـم النـهج  احالل نظام محاسبة مالية ومراقبة للميزانية عصريا ومتكامال يكون متمكن �

الذي تسير عليه المنظمة في ادارة المعلومات المالية وعرضها محــل نظـام مـالي عمـره ١٦ 
ــارير (نظـام تتبـع نفقـات  سنة (هو نظام المعالجة المؤتمتة للمسائل المالية) ونظـام وضع التق

الميزانية) . 
 
 

الخلفية 
 

ظل نظام الشعبة المالية منذ العديد من السـنوات أحـد أهـم أنظمـة الويبـو الثالثـة المحوسـبة الـى  -٢٧١
ــى  جانب معاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة مدريد . ومنذ تنفيذه في أواسط الثمانينات ظل جوهره عل
ــادات مهمـة  ما هو عليه دون تغيير سوى بعض التحسينات الشكلية والصغيرة . بيد أن هذه المدة شهدت زي

في المجاالت التي تؤثر مباشرة في عدد المعامالت المالية التي تجريها األمانة . 
 

ــب الفيدرالـي السويسـري لمراجعـة الحسـابات فـي نوفمـبر/تشـرين الثـاني ٢٠٠٠  وأجرى المكت -٢٧٢
مراجعة حسابية متعلقــة بتكنولوجيـا المعلومـات فـي الويبـو وأدلـى بالبيـان التـالي مـع توصيـة بخصـوص 

مشروع نظام االدارة المتكاملة  : 
 

ــة المؤتمتـة للمسـائل الماليـة قـادرا  "… لم تعد البيانات المالية المتاحة بفضل نظام المعالج
على توفير معلومات آافية عن االدارة بالنسبة لمنظمة عصرية وآبيرة آمنظمة الويبو . وغالبا 
ما يجبر المنتفعون علـى حفـظ البيانـات الموجـودة فـي أنظمـة الحواسـيب المرآزيـة يدويـا ثـم 
معالجتها باستعمال عدد محدود من البرامج وقواعد البيانات المتاحة . ولعــل عـدم وجـود نظـام 
متكامل لمسح البيانات المتكررة يتسبب في اهدار الموارد … لذا يجب أن يحظى تطويـر نظـام 
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االدارة المتكاملة باألولوية القصوى . آما يتعين اقرار ميزانية مناسبة لنظام االدارة المتكاملة . 
آما يجب تقوية دعم المنتفع بالموارد البشرية االضافية ." 

 
وبموجب نظام االدارة المتكاملة سيتم استبدال النظام المــالي المعمـول بـه حاليـا (نظـام المعالجـة  -٢٧٣
المؤتمتة للمسائل المالية) ونظام تتبع نفقات الميزانية لوضع التقارير ، وستدمج تجهيزات رصــد الميزانيـة 
والمحافظة على آل المشابك اليدوية والحاسوبية . وسوف يتم تحليل العمليات التجارية فـي المجـال محـدد 
ــات التـي ال تدخـل فـي ذلـك  النطاق وتعديلها حيث يكون ذلك مطلوبا أو مرغوبا فيه . ولن يتم تحليل العملي

النطاق أو تحسينها . 
 

وتلقت األمانة في يوليه/تموز ٢٠٠٠ تقديرات من الموردين آرد على طلب تقديرات تكلفة نظام  -٢٧٤
االدارة المتكاملة . وتميزت المعلومات المالية التي تم تقديمها بالحذر الذي ال يضــر باختيـار أي حـل تقنـي 
  SCIT/5/6 في هذه المرحلة . وتجدر االشارة الى ان التقديرات المالية المؤقتة التــي تـم تقديمـها فـي الوثيقـة
لتغطيـة تكـاليف مشـروع االدارة المتكاملـة علـى مـدى أربـع ســـنوات بلغــت ١٥ مليــون مــن الفرنكــات 
ــذي سيسـتغرقه انجـاز العمـل والمقـدر  السويسرية . وينعكس الفرق في نطاق المشروع المحدود والوقت ال
ــنوات . ويـرد فـي المرفـق ١ بيـان المـهل الزمنيـة للمشـروع ومراحلـه وتقديـرات ميزانيتـه  اآلن بثالث س

وانعكاساته في األمد البعيد . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

ــة للمسـائل  تجاوز نظام المعالجة المؤتمت - ١
المالية في السنتين أو السنوات الثالث المقبلة . 

ـــة  عـدد المجـاالت فـي الماليـة والميزاني �

التي ستعتمد على النظام القديم حتى سنة 
 . ٢٠٠٣

وتخفيــض اســتعمال المرآــز الدولــــي  �

للحساب االلكتروني . 

تنفيذ نظام مالي يحتوي على ما يلزم من  - ٢
ـــتجابة لمتطلبــات المراجعــة  أدوات المراقبـة لالس
الحسـابية داخليـا وخارجيـا والتقليـل مـن المخــاطر 

المالية بذلك . 

والمعلومـات الـــواردة مــن المراجعيــن  �

الداخليين . 
والمعلومـات الـــواردة مــن المراجعيــن  �

الخارجيين . 
ـــامل لمراقبــة  توفـير نظـام مسـتقر ومتك – ٣
المالية والميزانية يسمح بانصــهار أنظمـة التشـغيل 

في المستقبل . 

عدد المشابك المؤتمتة العاملـة بواسـطة  �

أنظمة خارج المالية والميزانية .  

توفـير المعلومـــات المناســبة عــن ادارة  – ٤
المالية الدارة الخدمات . 

والمعلومات الواردة من المنتفعين .  �
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األنشطة  
 

�  اقتناء أجهزة الحاسوب وبرامجه  : ســوف يتـم تحديـد أفضـل الـبرامج . وسـيتم تقييـم االقتراحـات 

ــهم االختيـار مـن  باستعمال منهجية تقييم منظمة وصياغة العقود في شكلها النهائي مع من وقع علي
البائعين . وسيعد أيضا جرد مفصل ألجهزة الحاسوب الالزمة وصياغة العقود بشأنها ، في شــكلها 

النهائي مع ضمان أن يتم التسليم والترآيب وفقا لمخطط المشروع . 
 

ـــل  وتصميـم المشـروع واألنظمـة باسـتعمال البرنـامج الحاسـوبي المناسـب : سـوف يتـم توثيـق آ �

العمليات التجارية المستهدفة التي يجب اجراؤها باسـتعمال الحـل الجديـد . وسـوف يقـرر الفريـق 
الساهر على المشروع بمعية المنتفعين حول آيفية اســتعمال النظـام السـتكمال آـل العمليـات التـي 
تدخل في نطاق المشروع . وسوف تحدد متطلبــات الزبـائن األساسـية دون اغفـال ضـرورة تبنـي 

نماذج أحسن الممارسات التجارية واستغاللها الى الحد األقصى .  
 

ــك لمراعـاة حـد أدنـى مـن متطلبـات الزبـائن آمـا هـو مناسـب بنـاء علـى  التنفيذ والتدريب  :  وذل �

القرارات المتخذة بشأن التصميم وترتيب البيانات والتحضير لالنتقال الــى النظـام الجديـد وتوثيـق 
اجراءات المنتفعين وتدريب آل المنتفعين واختبار األنظمة وضمان قبول المنتفعين باالختبار . 

 
ــة الـى النظـام المسـتهدف عـبر المراحـل  �  ونشر المشروع ، بما في ذلك االنتقال من األنظمة القديم

التي تم تحديدها . 
 

ودعم تغيير الوظيفة  :  الحتواء دعم آل المنتفعين وحل مشكالت العمل واألنشطة المتعلقــة بذلـك  �

بواسطة فريق المشروع والمنتفعين لضمان سهولة وادارة األنظمة المستهدفة بعد اطالقها . 
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الجدول ١١-١٥ 
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باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

 
 


