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WO/PBC/4/2 Add.1
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٩/١٠ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

لجنة البرنامج والميزانية 

الدورة الرابعة 

جنيف ، من ١٧ الى ١٩ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ 

مواصلة مشروع التعرف الضوئي على الحروف في إطار 
معاهدة التعاون بشأن البراءات 

وثيقة من اعداد األمانة 

مقدمة 
 

ــذه الوثيقـة اسـتجابة إلـى توصيـة تقـدم بـها الفريـق العـامل المعنـي بمشـروعات  أعدت األمانة ه - ١
تكنولوجيا المعلومات والتابع للجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات في دورته األولى التي انعقدت في 

الفترة من ٣ إلى ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١. 
 

وفي الدورة الثالثة التي انعقدت فــي الفـترة مـن ٢٥ إلـى ٢٧ أبريـل/نيسـان ٢٠٠١، آـانت لجنـة  - ٢
ـــا  البرنـامج والميزانيـة قـد أحـاطت علمـا بمضمـون الوثيقـة WO/PBC/3/3 بشـأن "مشـروعات تكنولوجي
المعلومات الممولة من الفائض" وطلبت رفع النص إلى الفريـق العـامل المذآـور أعـاله السـتعراضه مـن 
الناحية التقنية في اجتماعه األول . وآانت الوثيقة تحتوي على خمسة مشروعات رئيسية مقترحة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات لتنفيذهــا فـي فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بميزانيـة قدرهـا ٠٠٠ ٥٤٧ ٩٩ فرنـك 
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سويسري . وينقسم ذلك المبلغ إلى مبلغ قدره ٠٠٠ ٩٠٠ ٨٢ مليون فرنك سويســري مـن المقـترح تمويلـه 
باعتماد جديد من الصندوق االحتياطي الخــاص وتمديـد لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بمبلـغ قـدره ٠٠٠ 
٦٤٧ ١٦ هو عبارة عن الرصيد غير المصروف من ميزانية مشـروع نظـام إدارة المعلومـات ألغـراض 

 . (IMPACT) معاهدة التعاون بشأن البراءات
 

ـــامل علــى تعليــق أولويــة عليــا علــى  ولـدى بحـث الوثيقـة WO/PBC/3/3 ، اتفـق الفريـق الع - ٣
المشروعات الخمس المذآورة في الوثيقة (وهي مشروعات شبكة الويبو ونظام إدارة معاهدة التعاون بشأن 
ــة ونظـام اإلدارة المتكاملـة) . ورأى  البراءات ونظام الطلب اإللكتروني ونظام تصنيف المعلومات المؤتمت

 . (SCT/ITPWG/1/13 أنظر الوثيقة) أن المبالغ المخصصة لكل مشروع لها ما يبررها
 

ومع ذلك ، عبر الفريق العامل عن قلقه من أن برنامج تكنولوجيــا المعلومـات المخصـص لفـترة  - ٤
 (OCR) السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لم يعتمد رصيدًا لمواصلة تنفيذ مشروع التعرف الضوئي على الحــروف
الخاص بالطلبات المنشورة في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات . ورأى الفريق أن ذلك المشروع مهم 
بما فيه الكفاية ليطلب من المكتب الدولــي أن يقـترح علـى لجنـة البرنـامج والميزانيـة زيـادة فـي الميزانيـة 
ـــن فرنــك  المخصصـة لبرنـامج تكنولوجيـا المعلومـات (البرنـامج الرئيسـي ١٥) مبلغـًا قـدره أربعـة ماليي
سويسري لتمويل ذلك المشروع في فترة السنتين المقبلة . وينبغي أن يشمل ذلك االقتراح تقديرات مفصلـة 
ــبراءات  لتكلفة العمل وعرض لمبررات المشروع تستند إلى الفوائد المالية التي سيجنيها المنتفعون بنظام ال

والمعلومات التكنولوجية التي سيتيسر توفيرها بفضل ذلك المشروع . 
 

مبررات المشروع 
 

بالنسبة إلى مكاتب البراءات 
 

إن أهم مهمة تضطلع بها مكاتب البراءات هي منح براءات صحيحة . ومن األهم في عملية منح  - ٥
البراءات إمكانية إجراء بحث دقيق في حالة التقنية الصناعية السابقة . وإلجراء تلك البحوث ، تأخذ مكاتب 
البراءات على عاتقها إعداد ملفات للبحث والحفاظ على تلك الملفات التي تحتــوي علـى مـا يزيـد علـى ٣٠ 
مليون وثيقة براءة . ونظرا إلى تزايد تلك الوثائق آمًا وتعقيـدًا ، أصبـح مـن الضـروري تسـهيل االطـالع 

على وثائق البراءات دون تأخير وبمردودية عالية لضمان تحقيق نتائج عالية الجودة في البحوث . 
 

وبإمكان معظم مكاتب البراءات حاليا أن تحصل على الوثائق للبحث في حالــة التقنيـة الصناعيـة  - ٦
ــة وفقـا لنظـام خـاص  بطريقتين . وتقوم الطريقة األولى على وضع وثائق البراءات في ملفات للبحث مرتب
بتصنيف البراءات يسهل عمل الباحثين . وأآثر تلك األنظمة شيوعا التصنيف الدولي للبراءات ، علما بأن 
ــاج البـاحثون إلـى النظـر فـي  ذلك التصنيف ال يستطيع أن يوفر آل ما يلزم لضمان جودة البحوث . إذ يحت
ــى  نصوص وثائق البراءات الكاملة . ويعمد معظم مكاتب البراءات ، في مضمار عملية نشر البراءات ، إل
إنشاء ملف خاص بوثائق البراءات المنشورة في شكل قابل للقراءة ونسق قـابل للبحـث . علـى أن الوضـع 

ليس آذلك بالنسبة إلى الطلبات الدولية المنشورة بناًء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . 
 

وبفضل المشروع الجاري بشأن نظام التعرف الضوئي على الحروف في إطار معاهدة التعـاون  - ٧
بشأن البراءات ، يتم تحويل تلك الطلبات المنشورة بناًء على المعاهدة (في الجزء األعظم منها) إلـى نسـق 
ــة الرقميـة ولمكـاتب أخـرى للـبراءات  يتاح بعد النشر فورا في نظام الويبو الخاص بمكتبات الملكية الفكري
تستطيع بدورها أن تضيفه إلى قاعدة بياناتها الداخلية . ونظرا إلى أن من المرتقب نشر ما يزيد على ٠٠٠ 
ــات التـي  ٢٠٠ طلب دولي بناًء على المعاهدة خالل فترة السنتين المقبلة ، فمن الواضح أن فقدان تلك البيان
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ــاهدة سـيؤثر تـأثيرا سـلبيا للغايـة فـي جـودة عمليـات  تسهل االطالع على الطلبات المنشورة بناًء على المع
البحث . 

 
بالنسبة إلى عامة الجمهور وغيره من الجهات المعنية 

 
ــبراءات أهميـة  تكتسي المعلومات الواردة في الطلبات المودعة بناًء على معاهدة التعاون بشأن ال - ٨
خاصة بالنسبة إلى العديد من األفراد والشرآات ممن يهتم بأنشطة البحث والتطوير . ولتلك البيانــات قيمـة 
هائلة ألنها تسمح باختصـار عمليـة البحـث والتطويـر ، إذ إنـها تضـع معلومـات قيمـة مباشـرة بيـن أيـدي 
المنتفعين بتلك المعلومات دون دفع أي مقابل . وخير دليل على ذلك مدى االنتفـاع بنظـام مكتبـات الملكيـة 

الفكرية الرقمية على موقع الويبو الذي تصل إليه ماليين االستفسارات آل أسبوع . 
 

وفي حال وقف عملية المسح في إطار نظام التعرف الضوئي على الحــروف ، سـيفقد المنتفعـون  - ٩
ــدا ال يدعـم أنشـطة  بتلك المعلومات في العالم ممن يعتمد عليها في أعمال البحث والتطوير مصدرا مهما ج

االبتكار فحسب بل يشجع النشاط االبتكاري على المستوى الوطني وال سيما في البلدان النامية . 
 

وال بد من التشديد على أن نظام مكتبات الملكية الفكرية الرقمية يزيـد مـن قيمـة مضمـون شـبكة  -١٠
الويبو التي ترمي بصفة خاصة إلى تعميم المعلومات على مكاتب الملكية الفكرية الوطنية . 

 
تقرير عن مناقشات الفريق العامل 

 
ــي علـى الحـروف فـي إطـار معـاهدة  ُأثير في األصل موضوع مواصلة مشروع التعرف الضوئ -١١
التعاون بشأن البراءات أثناء اجتماع الفريق العامل بهدف وقف مشــروع مـهّمش خـاص بمكتبـات الملكيـة 
الفكرية الرقمية في نهاية سنة ٢٠٠١ . فبعد ذلك التاريخ ، سينتقل نظام مكتبات الملكية الفكرية الرقمية إلى 
إعداد مجموعات البيانات الخاصة بالويبو وسيندرج العمل المتعلق بوضع المعايير التقنية للمكتبات الرقمية 
في خطة العمل الخاصة بقسم معايير تكنولوجيا المعلومات ووثائقها . وفي الوقت الحــاضر ، يجـري تنفيـذ 
النشاط الخاص بالتعرف الضوئي على الحروف في إطار ذلك المشروع وال يزال يمول من ميزانيته حتى 

هذا التاريخ . 
 

ــبراءات  وأخذ العديد من الوفود الكلمة لتأآيد أهمية حصر البيانات اإللكترونية الخاصة بطلبات ال -١٢
المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات بالنسـبة إلـى مكـاتب الملكيـة الفكريـة وأفـراد المنتفعيـن 
ــات التقنيـة الالزمـة فـي نسـق  بنظام البراءات واألوساط المعنية بكاملها ، ألنه يتيح قدرًا آبيرًا من المعلوم
يضم النصوص الكاملة التي يسهل االطالع عليها والبحث فيها . ويــرد بيـان المناقشـات التـي دارت بشـأن 
ـــاع الفريــق العــامل ، أي الفقــرات مــن ١٢٤ إلــى ١٢٨ مــن الوثيقــة  ذلـك الموضـوع فـي تقريـر اجتم

 . SCIT/ITPWG/1/13
 
 
 

تأثير المشروع في الميزانية 
 

خالل السنوات الثالث األخيرة ، استمرت شرآة من خارج المنظمة في تحويل الطلبات المودعة  -١٣
بناء على معاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات إلـى نصـوص آاملـة فـي إطـار نظـام التعـرف الضوئـي علـى 
ــى أن األولويـات المحـددة لبرنـامج  الحروف بتمويل من برنامج الويبو الخاص بتكنولوجيا المعلومات . عل
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ــبة إلـى فـترة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ حـالت دون تخصيـص األمـوال الكافيـة  تكنولوجيا المعلومات بالنس
لمواصلة المشروع في ميزانية ذلك البرنامج . 

 
ــرات المؤقتـة لمواصلـة  وأثناء انعقاد اجتماع الفريق العامل ، استطاعت األمانة بيان بعض التقدي -١٤
ذلك النشاط في فترة الســنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . وشـملت تلـك التقديـرات التكـاليف الثابتـة لمراقبـة الجـودة 
ــن النسـق لـدى ورودهـا إلـى  (٠٠٠ ١٥٠ فرنك سويسري) والتكاليف المترتبة على نقل البيانات والتأآد م
الويبو (٠٠٠ ٢٥٠ فرنك سويسري) . آما بينت األمانة تكاليف اإلنتاج المقـدرة لسـنة ٢٠٠٢ بمبلـغ قـدره 
٢٥ر١ مليون فرنك سويسري ولســنة ٢٠٠٣ بمبلـغ قـدره ٥٥ر١ مليـون فرنـك سويسـري . علـى أن تلـك 
التكاليف قابلة للتغيير وهي محسوبة على أساس الصفحة الواحدة ومن المرجح إذًا أن تزيد مــع تزايـد عـدد 
الطلبات المودعة بناء على المعاهدة . ونظرًا إلى أن ذلك العمل ممول إلى حد آبير مـن خـارج المنظمـة ، 
ــد العقـد الخـاص بإنجـازه . وبنـاء عليـه ، فقـد أوصـى الفريـق  فسيقتضي األمر توفير التمويل الالزم لتجدي
العامل بتخصيص ميزانية ال تزيــد علـى أربعـة مالييـن فرنـك سويسـري إلنجـاز ذلـك العمـل خـالل فـترة 

السنتين المقبلة بكاملها . 
 

وآما ورد آنفًا ، من المعتزم إسناد المشروع الخاص بمكتبات الملكية الفكرية الرقمية الذي يمول  -١٥
حاليًا ذلك النشاط إلى شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٢ . وبنـاء 
ــي جديـد (١٥-٨) لمشـروع التعـرف الضوئـي علـى  على ذلك ، فقد اقترح المدير العام وضع برنامج فرع
ــا  الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات وإضافته إلى البرنامج الرئيسي ١٥ الخاص بتكنولوجي
المعلومات . ويحتوي المرفق األول لهذه الوثيقة على نص البرنامج الفرعي الجديد ويحتوي المرفق الثاني 
على الجدول جيم الخاص بالبرنامج الرئيسي ١٥ بعد تعديله . ومن المقترح أن يتولى اتحاد معاهدة التعاون 
ـــد المبلــغ  بشـأن الـبراءات تغطيـة تكلفـة ذلـك المشـروع بمبلـغ قـدره ٤ مالييـن فرنـك سويسـري وأن يزي
المخصص لبند النشر في عمود غرض اإلنفاق . وبذلك ، تزيد الميزانية المخصصة للبرنامج الرئيسي ١٥ 
عن فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ لتبلغ ٠٠٠ ٦٥٦ ١٥٢ فرنك سويسري بعد أن آــانت فـي األصـل ٠٠٠ 
ــري بعـد أن آـانت  ٦٥٦ ١٤٨ فرنك سويسري وستزيد ميزانية الويبو لتبلغ ٠٠٠ ٤٠٠ ٦٨٢ فرنك سويس

أصال ٠٠٠ ٤٠٠ ٦٧٨ فرنك سويسري . 
 
 

إن لجنة البرنامج والميزانية مدعـوة  -١٥
ــي وبحـث إمكانيـة  إلى رفع تعليقاتها على ما يل

رفع توصيات بذلك إلى الجمعيات : 
 

ـــي  إضافـة مشـروع التعـرف الضوئ (أ)
على الحروف في إطار معاهدة التعاون بشأن 
ــــامج فرعـــي (١٥-٨) فـــي  الــبراءات آبرن
البرنــامج الرئيســــي ١٥ بشـــأن تكنولوجيـــا 
ــي مشـروع البرنـامح والميزانيـة  المعلومات ف

لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ ؛ 
وتخصيـص مبلـــغ قــدره ٤ مالييــن  (ب)
فرنــك سويســري للبرنــامج الفرعـــي ١٥-٨ 
الخـاص بمشـــروع التعــرف الضوئــي علــى 
ـــو المقترحــة  الحـروف ، لـتزيد ميزانيـة الويب
ـــغ ٠٠٠  لفتـــرة السـنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ فتبل

٤٠٠ ٦٨٢ فرنك سويسري ؛ 
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وتغطيــة ذلــك المبلــغ المخصــــص  (ج)
ــن  لمشروع التعرف الضوئي على الحروف م
ــبراءات ، أي  اتحـاد معـاهدة التعـاون بشـأن ال
ـــك المبلــغ مــن صنــاديق األمــوال  خصـم ذل

االحتياطية ورؤوس األموال العاملة . 
 
 

[يلي ذلك المرفقان] 
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