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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 42 :يونيو 4023

االحتاد اخلاص لإليداع الدويل للرسوم والنماذج الصناعية

(احتاد الهاي)

اجلمعية
الدورة الثانية والثالثون (الدورة العادية التاسعة عشرة)

جنيف ،من  43سبمترب اإىل  4أأكتوبر 4023

برنامج حتديث تكنولوجيا املعلومات
(نظام الهاي للتسجيل الدويل) :تقرير مرحلي

من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .2الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (املشار اإليه فامي بعد ابمس
"الربانمج") منذ أخر دورة عقدهتا جعية احتاد لهاي (املشار اإلهيا فامي بعد ابمس "امجلعية") يف أأكتوبر  .4024كام تريم
الوثيقة اإىل اإطالع أأعضاء امجلعية عىل أأي تغيري يف الهنج العام حنو اس تكامل الربانمج ،فضال عن الإخطار بأأي تغيري يف
اجلدول الزمين للربانمج.
.4

وحتتوي الوثيقة  H/A/31/1عىل التقرير املرحيل السابق للربانمج.

املقرر تنفيذ الربانمج عىل مرحلتني :املرحةل ا ألوىل واملرحةل الثانية .وتتأألف املرحةل ا ألوىل من
 .3وجيدر التذكري بأأن ّه من ّ
مرشوعات فرعية تس هتدف التوصل اإىل نتاجئ اإجيابية فورية أأو اإرساء ا ألسس التقنية للمرحةل الثانية .أأ ّما املرحةل الثانية
فتنطوي عىل الرتحيل التقين الفعيل ابلتقابل املبارش من نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل ،واذلي يدمع ً
الك من اإجرايئ مدريد
ولهاي للتسجيل ادلويل ،اإىل تكنولوجيا حديثة تكفل انتفاع أأحصاب املصاحل يف نظايم مدريد ولهاي عىل مدى الس نوات
املقبةل من منصة تقنية موحدة عىل مس توى لك ادلوائر املعنية.

H/A/32/1
2

 .2كام جيدر التذكري بأأ ّن امجلعية اعمتدت خالل دورهتا احلادية والثالثني (دورهتا الاس تثنائية الثالثة عرشة) اجلدول
اخملصصة للمرشوع
الزمين املعدل وحدّ دت فيه منتصف عام  4023أكجل لس تكامل املرحةل الثانية ،و أأحاطت علام ابملوارد ّ
والبالغة اإجامل  227,32مليون فرنك سويرسي ( 3ماليني فرنك سويرسي اعمتدهتا جعية احتاد لهاي و 17,32مليون
فرنك سويرسي اعمتدهتا جعية احتاد مدريد).

حاةل التنفيذ  -املرحةل ا ألوىل
 .5أأتيحت صيغة جديدة من طلب الإيداع الإلكرتوين جملموعة خمتارة من املس تخدمني يف مايو  .4023وستُتاح تكل
الصيغة اجلديدة لعامة امجلروهور بعد اختبارها لتّ ّل ّل ّل الصيغة املُس تخدمة منذ مطلع عام .4001
 .6ومشلت التحسينات تطبيق قواعد جديدة للمعاجلة من أأجل تاليف بعض اخملالفات ،مبا يف ذكل عرض حقول بياانت
ختص حتديدا ا ألطراف املتعاقدة (مثل امس املنشئ) فضال عن التحقّق من اإماكنية قبول طلب بتأأجيل النرش والتحقّق من
ّ
تصنيف لواكرنو .ومشلت أأيضا اإدراج وظائف جديدة متكّن من حفظ الإشعار ابلس تالم وطباعته وادلفع الإلكرتوين عن
طريق احلساب اجلاري أأو بطاقة الئامتن وإاماكنية اإعادة اس تخدام بياانت من طلب سابق بواسطة منوذج طلب معبأأ مس بقًا.
ون ُفذت أأيضا أأدوات جديدة للت ّ
حك اليل بغرض التحقّق من نسق الصور احمل ّمةل وجحمروها.
 .,وعالوة عىل ذكل ستُنفذ بعض وظائف اإدارة احملافظ للسامح ابإدارة أأفضل لطلبات الإيداع الإلكرتونية وستشمل
وظيفة لتلقي خطاابت اخملالفات والر ّد علهيا عرب الواهجة الإلكرتونية نفسروها املس تخدمة ل إاليداع الإلكرتوين وإاماكنية اإدارة ما
يرتتب عىل ذكل من حيث التسجيالت ادلولية.
املقرر تعمميه بشلك اكمل يف يونيو
 .1و أأتيح طلب الإيداع الإلكرتوين لعد ّلدود من املس تخدمني يف مايو  4023ومن ّ
 ،4023وابلتايل ستُس تمكل جيع أأنشطة املرحةل ا ألوىل.

معلومات أأساس ية  -املرحةل الثانية
 .9جيدر التذكري بأأ ّن الهنج املعمتد لتنفيذ املرحةل الثانية من الربانمج هو اإجراء ترحيل تقين ابلتقابل املبارش من نظام
تكنولوجيا املعلومات احلايل اإىل هيلك حديث مو ّجه حنو اخلدمات عن طريق اختيار رشيك خاريج مؤهّل يف جمال
تكنولوجيا املعلومات.
 .20والغرض من الرتحيل التقين هو الانتقال ابلربانمج احلاسويب وقاعدة البياانت وتدفق العمل من لغة الربجمة الطبيعية
ونظام أأداابس ( )Adabasلإدارة قواعد البياانت اإىل لغة الربجمة  Javaونظام  Oracleلإدارة قواعد البياانت ،مبا يف ذكل
دمج أأحدث أأداة لإدارة الإجراءات املؤسس ية .وسزييل اإجناز ذكل الرتحيل خماطر تقادم البنية التحتية القامئة.
 .22ومن التّدايت الرئيس ية املطروحة أأمام مرشوع الرتحيل التقين اس تنباط واهجة مس تخدم اإلكرتونية حديثة تضمن
قدرا اكفيا من التشابه مع جتربة املس تخدم الراهنة من أأجل احلد اإىل أأدىن مس توى ممكن من احتياجات املس تخدمني من
التدريب و ّ
التعّل.
 .24واجلدير ابلتذكري أأيضا أأ ّن أأيّة تغيريات يلزم اإدخالروها عىل واهجة املس تخدم و أأيّة اإعادة ّلمتةل لروهندسة الإجراءات ست،م،
عىل ا ألرحج ،يف اإطار اإعادة اإدراج املرحةل الثالثة من الربانمج (انظر الفقرة  16من الوثيقة  H/A/31/1خبصوص دمج
املرحلتني الثانية والثالثة مع اإاتحة خيار اإعادة فتح املرحةل الثالثة " عندما تقتيض ذكل بوضوح اإحدى متطلبات العمل").
اخملصص أأصال للمرشوع.
وس ُيضطلع بأأي نشاط من أأنشطة املرحةل الثالثة مضن حدود املوارد ّ
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النتاجئ احملققة  -املرحةل الثانية
 .23عقب اس تكامل مرحليت املرشوع ا ألوىل والثانية بنجاح (التّليل والتصممي) أأجرت رشكة ( ELCAويه الرشيك
املتخصص يف تكنولوجيا املعلومات) ،يف هناية عام  ،4024حتليال مع ّمق ًا للشفرة املصدرية املُربجمة ابللغة
اخلاريج اخملتار ّ
ُ
الطبيعية من أأجل اإعادة تقيمي درجة التعقيد اليت يكتس هيا مرشوع الرتحيل والتحقّق من الفرضيات التقنية املعمتدة خالل
اإعداد اقرتاهحا بسعر اثبت .وكشفت نتاجئ التّليل عن درجة تعقيد أأكرب ممّا اكن متوقعا فامي خيص الرتحيل التقين ابلتقابل
املبارش للنظام وقاعدة البياانت الراهنني ،ممّا أأسفر عن متديد الفرتة الإجاملية املُّدّ دة لإجناز املرشوع من أأجل تاليف تغيري
السعر الثابت املُّدّد أأصال.
 .22وبد أأ الرتحيل التقين بتنفيذ معلية التقابل املبارش املتعلقة ابس تالم وحفص الطلبات ادلولية والتسجيل ادلويل
املقرر أأن يبد أأ الرتحيل التقين لربانمج نظام لهاي املش متل عىل شفرة ممزية يف أأواخر عام .4023
للعالمات التجارية .ومن ّ
 .25وخالل ا ألشروهر الثالثة ا ألوىل من عام ُ ،4023ركّبت النُسخ ا ألربع ا ألوىل من الشفرة املُس تّدثة ،بنجاح ،يف بيئة
التطوير اخلاصة ابلويبو ألغراض اس تعراضروها وتثبيهتا واختبارها من قبل فريق املرشوع .واس ُتّدثت خطط اختبارية بغرض
اإجراء اختبارات أأولية لواهجة املس تخدم اجلديدة واعامتدها.
ُ .26ورمست خرائط تدفق معل زابئن الويبو يف ا ألداة اجلديدة لإدارة الإجراءات املؤسس ية وثُ ّبتت من قبل فريق
املرشوع.
 .2,واختريت أأداة لرتحيل بياانت قاعدة البياانت وجيري اس تخراج مجموعات البياانت ا ألوىل ألغراض الاختبار.
 .21واملالحظ أأ ّن معلية الرتحيل التقين للشفرة املصدرية املُربجمة ابللغة الطبيعية جارية عىل حنو جيّد .وسي،م تغيري واهجة
املس تخدم ،وربّام اإعادة هندسة الإجراءات ،يف اإطار اإعادة اإدراج املرحةل الثالثة من الربانمج.

املفصةل لتنفيذ املرشوع – املرحةل الثانية
اخلطة ّ
 .29اس هتُ لت املرحةل الثانية من الربانمج يف الربع الثالث من عام  .4020واس ُتمكل فعال تنفيذ املروهام من  2اإىل  20من
املفصةل لتنفيذ املرشوع  ،املبيّنة يف الشلك  2أأدانه ،وجيري تنفيذ املروهمة  .22والربانمج جار وفق اجلدول التايل:
اخلطة ّ
2015
Q1

2014
Q4

Q3

Q2

2013
Q1

Q4

Q3

Q2

2012
Q1

Q4

Q3

2011

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

2010
Q1

Q4

Q3

%
Complete

Finish

Start

100%

30.09.2010

01.07.2010

100%

08.10.2010

13.09.2010

100%

30.11.2010

09.10.2010

ID

Task Name

Project Manager Selection Process
Publication of Expression of Interest
(EOI) - First Round
Evaluation of EOI Responses - First
Round

1
2
3

100%

01.12.2010

01.12.2010

Project Manager at WIPO

4

100%

17.01.2011

15.12.2010

Publication of EOI - Second Round

5

100%

18.03.2011

18.01.2011

100%

20.06.2011

21.03.2011

 Evaluation of EOI ResponsesSecond Round
Publication of Request for Proposal
)(RFP

6
7

100%

20.06.2011

20.06.2011

RFP Due Date

8

100%

30.09.2011

21.06.2011

Evaluation of RFP Responses

9

100%

31.12.2011

01.10.2011

)Contract Review Committee (CRC
Approval & Contract Negotiation

10

45%

30.06.2014

16.01.2012

Project Execution

11

0%

01.07.2014

01.07.2014

Go Live
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املفصةل لتنفيذ املرشوع يف املرحةل الثانية
الشلك  -2اخلطة ّ
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 .40ويتضح من امل ُروهل الزمنية املبيّنة أأعاله أأ ّن أأنشطة املرحةل الثانية سرتكّز ،أأثناء ما تبقى من عام  ،4023عىل الرتحيل
التقين للنظام الراهن .وس ُيضطلع ،جمددا خالل العام ،بعمليات تكرار لشفرة الربانمج املُس تّدثة ،رشيطة احلصول عىل
التثبيت الالزم من فريق املرشوع.
 .42وينبغي الإحاطة علام بأأ ّن هنج التاكفؤ الوظيفي الصارم يقتيض اإعادة اإدراج املرحةل الثالثة من الربانمج ،كام أأويص به
مفصل للعمل اذلي ّ
يتعني القيام به يف املرحةل
فعال يف الوثيقة  .H/A/31/1وس ُيعرض ،يف التقرير املرحيل القادم ،وصف ّ
الثالثة ،وس ُتكيّف تاكليف ذكل العمل وفق مزيانية املرشوع الراهنة.

الوضع املايل
اخملصصة للربانمج والبالغة اإجامل  227,32مليون فرنك سويرسي كام اعمتدهتا جعية احتاد
 .44من املالحظ أأ ّن املوارد ّ
مدريد يف دورهتا الثانية وا ألربعني (ادلورة العادية الثامنة عرشة) ( 17,32مليون فرنك سويرسي) وجعية احتاد لهاي يف
دورهتا الثامنة والعرشين (ادلورة العادية السابعة عرشة) ( 3ماليني فرنك سويرسي) مل تُس تخدم لكيا لمتويل اإجناز املرحةل
ا ألوىل من الربانمج وقد تبقى ما يكفي من املوارد املتاحة لإجناز املرحةل الثانية من الربانمج.
 .43وس يقدم التقرير املرحيل املقبل عن حتديث تكنولوجيا املعلومات اقرتاحات إاىل امجلعية بشأأن الاثر املالية املرتتبة عىل
اإعادة اإدراج املرحةل الثالثة.

.42

إا ّن امجلعية مدعوة اإىل ما ييل:

" "2الإحاطة علام حباةل تنفيذ أأنشطة املرحةل
ا ألوىل من الربانمج املتعلقة ابحتاد لهاي حتديدا
عىل النحو املوصوف يف هذه الوثيقة؛
" "4والإحاطة علام ابلتقدم احملرز يف املرحةل
الثانية من الربانمج؛
" "3والإحاطة علام ب أأ ّن التقرير املرحيل املقبل
مفصال ألنشطة املرحةل الثالثة.
سيشمل وصفا ّ
[هناية الوثيقة]

