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  للرسوم والنماذج الصناعية الدويل لإليداعاالحتاد اخلاص 
  )الهاياحتاد (
 

  اجلمعية
 

  )عشرة الثالثةاالستثنائية الدورة ( والثالثون احلاديةالدورة 
توبر  9 إىل 1جنيف، من   2012كأ

 
 

 نظام( علوماتبرنامج حتديث تكنولوجيا امل
  تقرير مرحلي):  للتسجيل الدويلالهاي

تب ادلويل من إعداد  ملكا

 مقدمة

يا املعلومات اثالغرض من هذه الويقة هو عرض  .1 نولو جتقدم احملرز يف برانمج حتديث  تك يه فامي ييل ابمس (ل لوشار إ ي
ية احتاد الهاي ") الربانمج" مجلعنذ آخر انعقاد  مترب ") مجلعيةا"يوشار إلهيا فامي ييل ابمس (م يد الويقة يف . 2011سبيف  ثكام  تف

يري يف اجلدول  تكامل الربانمج، إضافة إىل اإلخطار بأي  يري يف الهنج العام حنو ا تغإطالع أعضاء احتاد الهاي عىل أي  سـ ًتغ
 .الزمين للربانمج

توي الويقة  .2 ثو سابق للربانمجH/A/30/2حت تقرير املرحيل ا ل عىل ا  .ل

تذكري بأنه م .3 تنيلوجيدر ا يذ الربانمج عىل مر حلن املقرر  ية :تنف ثا ناملرحةل األوىل واملرحةل ا توتألف املرحةل األوىل من . ل
ية ثا ية للمرحةل ا ية فورية أو إرساء األسس ا تاجئ إجيا توصل إىل  سـهتدف ا ية  نرشوعات فر ل ن ب ن ل ت لتقع ية . م ثا نأما املرحةل ا ل

يا بارش  تقابل ا تقين اب يل ا ًنطوي عىل الرت فعل مل ل ل حت يا، واذلي يدمع ف يا املعلومات القدمي القامئ حا نولو ً من نظام  ل ج  ءاتإجراتك
تفاع أحصاب املصاحل يف نظايم مدريد والهاي عىل مدى  ثة تكفل ا يا حد نولو يل ادلويل، إىل  نمدريد والهاي  ي جسج تك للت

ناعة توى ا ية موحدة عىل  نصة  بةل من  نوات ا لصا سـ ن مسـ تقل م  .ملق
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ية .4 تذكري بأن  مجعكام جيدر ا رشة ل ثة  ثا متدت خالل دورهتا ا ع احتاد الهاي ا ل ل ً موعدا معدال 2013منتصف عام يف ع ً
ته  رشوع حدا  تت إلجاميل موارد ا ية، وأهنا أ ثا تكامل املرحةل ا ميال ن ل قسـ ً مل ييون فرنك سورسي  11,731ثب يون فرنك 3(مل مل 

متدها احتاد الهاي و عسورسي ا متدها احتاد مدر8,731ي يون فرنك سورسي ا ع  ي  ).يدمل

يذ    املرحةل األوىل-لتنفحاةل ا

ية يف عام  .5 رشة ادلوية للرسوم 2011ئيسـمن اإلجنازات الر رش وحتديث واهجة موقع ا تكامل أعامل إحاكم دورة ا ل ا نسـ لن ل
نحو املوصوف يف الويقة  ثوالامنذج اإللكرتوين عىل ا بحت . H/A/30/1ل رشة ادلوية للرسوم والامنذجصوأ لا رش يوم امجلعة لن تن 

بوعمن  رش اجلديدة. سـلك أ توعب دورة ا ية والربامج ابلاكمل  ية ا تابة ا يدت  لنوقد أ سـ ت ك تع لتح ل تايل اخنفضت الفرتة . لبن لواب
رش  رشة ادلوية للرسوم والامنذجلنالفاصةل  لا هرالن بوع واحد بعد أن اكنت  ً إىل أ ش يد تصممي واهجة موقع . سـ رشة عوقد أ لنا

ئةلادلوية للرسوم والامنذج نت  ً و هتي تخدمنيُحس تجربة أفضل  سـ  بوعي األول من . للمل يح العدد األ سـوأ رشة ادلوية للرسوم ت لا لن
 .2012 فرباير 3 يف والامنذج

تخدمني  .6 سني جتربة ا ية إىل  بديئ لإليداع اإللكرتوين الرا يق ا يا مراجعة ا تطوير األخرية حا سـومتر مبراحل ا حت مل ب ل ملل متط ل ً
ثل  يات األحدث،  نولو تفادة من ا موالا ج لتك نظام احلديثJAVA/J2EEمنصة سـ رس ادلمج مع ا ل، مما  بليي  .ملق ا

ياانت  .7 نب بعض أوجه اخللل، مبا يف ذكل تقدمي حقول  يق قواعد جديدة للمعاجلة  نات  تضمن ا بو تج لب تط ي ست لتحس
تعاقدة نا ابألطراف ا ملتعلق  ًت شئ( تعيي ملنثل امس ا رش وا) م يل ا تأ بول طلب  تحقق من إماكية  لإضافة إىل ا ل ن لنل ج ق تحقق من ً

ساب . تصنيف لواكرنو سداد اإللكرتوين عن طريق ا تالم  باعة واإلعالم ابال تضمن مزيات جديدة للحفظ وا حلكام  لل سـ لط ست
بقا بأ  ياانت من طلب سابق بواسطة منوذج طلب  تخدام  ًاجلاري أو بطاقة الائامتن وإماكية إعادة ا سـ مع ب سـ نفذ . من ستكام 

سق ال ية جديدة لفحص  نأدوات حتمك تلقا هائ  .جحمصور احملمةل و

تضمن أداة  .8 بات اإليداع اإللكرتوين  سامح بإدارة أفضل  نفذ بعض وظائف إدارة احملافظ  ًوعالوة عىل ذكل،  تً لطل ٍلل ست
تخدمة لإليداع اإللكرتوين مع إماكية إلدارة  نتلقي خطاابت اخملالفات والرد علهيا من خالل نفس واهجة املوقع اإللكرتوين ا سـ ملل

بعه ذكل يالت ادلويةيسـتتما  ل من ا  2011وقد بدأ تطوير اإلصدار اجلديد من أداة اإليداع اإللكرتوين يف أوائل عام . لتسج
بل هناية   .2012قومن اخملطط إاتحة اإلصدار اجلديد 

سق  .9 تاحا  ييك لإلنرتنت حيل حمل امللحق اإلحصايئ احلايل اذلي اكن  نا يق د ـى تطوير  نوقد ا ي بب ً م م يح . PDFتطنهت تتو
تة، األداة  ثا ياانت ا يا بدال من جداول ا نا ية د ية حمددة من اجلداول اإلحصا تخدمني إعداد مجموعات فر باجلديدة  ل ب ي ئ ع لسـ ًللم ً ميك

ية للك مهنا يا سل وإعداد رسوم  ية إىل برانمج إ ٍومن مث تزنيل تكل اجملموعات الفر ن ب ك يات . ع ئوتضمن هذه األداة اجلديدة إحصا ت
هرية شنوية و يحت اإلحصا. سـ ية اجلديدة عىل اإلنرتنت يف فرباير توقد أ نا ية ادل ميكيات اإللكرتو ي ن  .2012ئ

ية  ية-سـمعلومات أسا ثا ن املرحةل ا  ل

ية قىض  .10 ثا يذ املرحةل ا متد  تذكري أن الهنج ا نمن اجلدير اب ل لتنفل يارملع يا ختاب نولو توحة، رشيك  ناقضة دوية  ج، عرب  تك مف لم
يجي خاريج ذي خربة يقوم عىل  :تمعلومات اسرتا

ها إىل معامرية جديدة موهجة إىل اخلدمات؛إ - ياانت القدمية هبدف حتو يمي تقين لألنظمة وقواعد ا يلجراء   لبتق

تجرييب ا - رشوع ا بات نظرية املعامرية املوهجة إىل اخلدمات وا تاجئ إ ية مالمئة، مع أخذ  ملاقرتاح معامرية  ل ث ن ملن كتيب تق
يل ادلويل يات ا سجدلمج  بار؛ IRPI لتمعل  عت يف الا
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ية املقرتحة، مما  - ياانت القدمية إىل املعامرية ا يات وا يات الرب تحويل  سعر  نإعداد عرض اثبت ا ب جم يلك ل لتقل ل ه
يذ ما ييل ذكل من  يات املعامرية املوهجة إىل اخلدمات و نولو ية الالزمة و نفتضمن إعداد اخلدمات اإللكرتو ج تتك ن ي

ية ألداء األنظمة،  يس مر بار لألنظمة ووضع مقا نا جع جت ية تعممي مالمئة إضافة إىل يخ نب مع اسرتا ًبا إىل  تيج ج ً
ها وبعده قامئة عىل عقد فرتة ضامن جماين ملدة  ية دلمع األنظمة وقت إطال قتوفري اسرتا هرا12تيج  ً  .ش

نا أيضاينبغيو .11 ية ا ئة ا ييل طويل األمد  تذكري بأن منوذج ادلمع ا ل ا ن شغ لتقل للبيل بق ت ناحج ا يصاغ وفق الهنج ا ملطجتة  ل سـ
يا ًحا ية الفكرية AIMSلنظام  ل ية  نظمة العا للملك املايل القامئ دلى ا مل بو(مل ، ومؤدى ذكل أن يوقع عقد مع رشيك خاريج )يالو

تواصل شلك  نه  تقين و يانة احلل ا مدلمع  بي ل ية حي .حتسص بارشه فريق من املوارد ادلا يدار هذا العقد عرب رزم معل و خلو ي مل سـ
شاريع  يات إدارة ا ية وابع يف  ملمعرفة قوية ابألعامل وهمارات  مهنج يب إدارة اخملاطرPRINCE2حتليل ًوعالوة عىل  .ل وأسا

ية إجراء  سؤو ياان  تطلب حتمل الفريق ادلاخيل أ ثا  يق املطور حد يا اب ية دا لذكل، فإن ضامن سالمة املعرفة ا م ي ً ي ب خل ًن حتط ل ً لتق
نظام لنات اثنوية عىل ا  .حتسي

تاجئ احملققة  ية-لنا ثا ن املرحةل ا ل
 

تمكلت يف هناية نومفرب  .12 ية طلب العطاءات اليت أطلقت من أجل حتديد رشيك خاريج مالمئ 2011سـا نجاح  معل  ب
سعر عىل رشكة  بو العقد اثبت ا بت دلى الو نة ا نظام القدمي وأرست  لتحويل ا ي ل جل ل  ELCA Informatique SAل

سورسية يا   .ل

ناير  إىل فريقELCAوانضمت  .13 هر  بو يف أوائل  ي الو يا2012شي يل ر رشوع الرت بدء  ً إيذاان  مس حب م ً.  

رشوع ELCAوقد ركز فريق  .14 هر األوىل يف ا تة أ مل أساسا خالل فرتة ا ش لسـ يل ) 2012نيويو -يناير(ً تح لعىل مرحةل ا ل
يات وخمططات قواعد ا رشوع، وذكل جبمع لك ما يلزم من مكوانت األعامل والرب تصممي يف ا لوا جم بياانت والقواعد واللواحئ ملل

ية اليت  تحقق من الافرتاضات ا ية ا يل  رشوع الرت يد  يمي مدى  نظام احلايل وإعادة  تعمق  يل  نإلجراء  ل بغ لل لتقحتل ح تعق تق مم
سعرELCAوضعت خالل مرحةل إعداد عطاء   .ل اثبت ا

نظ .15 يل ا بارش يف تر تقابل ا باع الصارم  ية ابال تو تعمق هو ا يل ا تح لوانجت ا مل لل ت ص ل مل ل ياانت القدميني من حل لبام وقاعدة ا
تخدم، كام اكن مطلواب يف طلب العطاءات نظام وواهجة ا تة، مما يفرز تطابقا اتما يف وظائف ا يل مؤ ًخالل أدوات تر سـ ل ملمت ً ً  .ح

ثة يف  .16 ثا يات كجزء من إعادة إدخال للمرحةل ا ندسة  تخدم إضافة إىل إعادة  لوقد جترى حتويالت لواهجة ا ل للعمل ه ًسـ مل
يا املعلومات برانمج  نولو جحتديث  ية بدمج 3، الفقرة MM/A/43/1ثرجاء مراجعة الويقة (تك تو ص، لالطالع عىل ا ل

ثة  ثا تح املرحةل ا يار إعادة  ثة مع إاتحة  ثا ية وا ثا تني ا لاملر ل ل ل ن ل فحل   ").حيامث قامت رضورة أعامل واحضة تدفع إىل ذكل"خ

نفذ  .17 يل مELCAستو ية تر بات جدوى اسرتا يل إ ح يف  يجب تث نظرية عن طريق س بات ا بارش إجراء إل تقابل ا لؤمتت اب ث مل ًل
تجارية القدمي يل مجموعة حمدودة من معامالت نظام العالمات ا لتر  .ح
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رشوع  توى األعىل  للمخطة ا ية-ملسـ ثا ن املرحةل ا ل
 

ثالث من عام  .18 ية من الربانمج يف الربع ا ثا لبدأت املرحةل ا ن ها2010ل ل كام اكن خمططا  تمكلت ابلف .ً هام سـوقد ا ملعل ا
رشوع، 10 إىل 1 من توى األعىل  للم من خطة ا شلك ملسـ نة يف ا لا همة  أدانه، 1ملبي يذ ا ملوجاري  يوسري الربانمج  .11تنف

تايل  :لوفق اجلدول ا

 

 
ية- 1شلك  ثا رشوع يف املرحةل ا توى األعىل  ن خطة ا ل للمسـ  مل

شطة املر .19 ية املوحضة أعاله أن بؤرة تركزي أ سارات الز نوتضح من ا ن مل ية فامي بقي من عام مي ثا نحةل ا متد عىل 2012ل سـتع 
بات  بارشELCAثإ تقابل ا يل اب ية الرت مل السرتا ل حيج   .ت

يا  .20 نولو ثة يف برانمج حتديث  تيض إعادة إدخال مرحةل اث يفي الصارم قد  تاكفؤ الو بغي مالحظة أن ا جو تك يق لن ظ ل ي
ية تضت الرضورة إدخال وظائف إضا فاملعلومات إذا ا  .ق

تغل بعد إ .21 بالغ يسـومل  ية احتاد مدريد يف دورهتا 11,731لجاميل املوارد ا متدته  يون فرنك سورسي اذلي ا مجع  عمل ي
ية واألربعني  ثا نا يون فرنك سورسي8,731(ل ي  رشين  )مل نة وا ثا ية احتاد الهاي يف دورهتا ا لعو م ل يون فرنك 3(مجع مل 

رشوع، مما جي)يسورسي سددة ملدير ا تعويضات ا ناء الرواتب وا مل، اب مل ل ية من سـتث ثا تاحة للمرحةل ا يت  نعل املوارد اليت  ل م بق
ية يا املعلومات اك نولو فرشوع حتديث  ج تك  .م

شأن رضورة إعادة  .22 ية الهاي  يا املعلومات اقرتاحات عىل  نولو تايل عن حتديث  تقرير املرحيل ا يطرح ا بو مجع ل ل جسـ تك
يث املوارد يه ذكل من  ثة وما  حإدخال مرحةل اث تض  .يقل

 يمتويل حصة احتاد الها

ثة  .23 ثا ية وا ثا تني ا يا املعلومات للمر نولو سامهة احتاد الهاي يف برانمج حتديث  تذكري أن  لمن اجلدير اب ل ن ل حل م جل تك
تفرنك سورسي عىل الرتيب 2 487 600يفرنك سورسي و 511 000( ياطي ) ي ندوق الا تمولت من خالل قرض من ا حلص ُ

شأن الرباءات  تعاون  بالحتاد معاهدة ا تني (ل    ).H/A/28/2 وPCT/A/40/6ثيقانظر الو

يا املعلومات احتاد  .24 نولو سامهة احتاد الهاي يف برانمج حتديث  تحمل  يث  جومن املقرتح تعديل ذكل الرتيب  تك مت ي حب
شأن الرباءات  تعاون  بمدريد ال احتاد معاهدة ا هوم أن احتاد )WO/PBC/19/8ثانظر الويقة (ل ملف، عىل أن يكون من ا

بلغ  يون فرن3مالهاي سريد  يات احتاد الهاي إىل حد إىليك سورسي مل  يا توى ا ٍ احتاد مدريد فور وصول  ط ت حسـ م
  .ذكل يتيح
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 : ما ييلمجعية احتاد الهاي مدعوة إىلإن  .25

شطة  "1" يذ أ ناإلحاطة علما بوضع  تنف ً
تعلقة ابحتاد  ملاملرحةل األوىل من الربانمج ا

نحو املوصوف يف  لالهاي حتديدا عىل ا ً
 ثهذه الويقة؛ 

تقدم احملرز يف اإلحو "2" لاطة علما اب ً
ية من الربانمج؛ ثا ناملرحةل ا  ل

 إعاملًاإلحاطة علما ابحامتل إعادة و "3"
ثة من الربانمج؛ ثا لاملرحةل ا  ل

ًاإلحاطة علما ابقرتاح حتويل و "4"
شأن  تعاون  بالقرض من احتاد معاهدة ا ل

الرباءات إىل احتاد مدريد كام هو مذكور يف 
 .ثهذه الويقة

 

 ]ثلويقةهناية ا[


