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 الأصل: ابلإنلكزيية
 4023 يونيو 42التارخي: 

 
 

 
 االحتاد اخلاص لإليداع الدويل للرسوم والنماذج الصناعية

 (الهاي)احتاد 
 

 اجلمعية
 

 (التاسعة عشرةالعادية )الدورة والثالثون الثانية  الدورة
ىل سبمترب  43جنيف، من   4023أأكتوبر  4اإ

 
 

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

عداد املكتب ادلويلمن   اإ

 مقدمة

ليه فامي امل مج حتديث تكنولوجيا املعلومات )الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم احملرز يف بران .2 ابمس  بعدشار اإ
لهيا فاميامل ) ايلهعية احتاد ج  دورة عقدهتا"الربانمج"( منذ أ خر  ريم . كام ت4024 أأكتوبرابمس "امجلعية"( يف  بعد شار اإ

ىلالوثيقة  طالع أأعضاء  اإ الإخطار بأأي تغيري يف عن  فضالعىل أأي تغيري يف الهنج العام حنو اس تكامل الربانمج، امجلعية اإ
 اجلدول الزمين للربانمج.

 عىل التقرير املرحيل السابق للربانمج. H/A/31/1وحتتوي الوثيقة  .4

وجيدر التذكري بأأنّه من املقّرر تنفيذ الربانمج عىل مرحلتني: املرحةل الأوىل واملرحةل الثانية. وتتأألف املرحةل الأوىل من  .3
رساء الأسس التقنية للمرحةل الثانية. أأّما املر  جيابية فورية أأو اإ ىل نتاجئ اإ حةل الثانية مرشوعات فرعية تس هتدف التوصل اإ

جرايئ مدريد  فتنطوي عىل الرتحيل التقين الفعيل ابلتقابل املبارش من نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل، واذلي يدمع الًك من اإ
ىل تكنولوجيا حديثة تكفل انتفاع أأحصاب املصاحل يف نظايم مدريد ولهاي عىل مدى الس نوات  ولهاي للتسجيل ادلويل، اإ

 ية موحدة عىل مس توى لك ادلوائر املعنية.املقبةل من منصة تقن 
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( اجلدول عرشة الثالثة)دورهتا الاس تثنائية احلادية والثالثني  بأأّن امجلعية اعمتدت خالل دورهتاكام جيدر التذكري  .2
كأجل لس تكامل املرحةل الثانية، وأأحاطت علام ابملوارد اخملّصصة للمرشوع  4023الزمين املعدل وحّددت فيه منتصف عام 

جامل  مليون  17,32وماليني فرنك سويرسي اعمتدهتا جعية احتاد لهاي  3مليون فرنك سويرسي ) 227,32والبالغة اإ
 فرنك سويرسي اعمتدهتا جعية احتاد مدريد(.

 املرحةل الأوىل -حاةل التنفيذ 

. وستُتاح تكل 4023أأتيحت صيغة جديدة من طلب الإيداع الإلكرتوين جملموعة خمتارة من املس تخدمني يف مايو  .5
 .4001روهور بعد اختبارها لتّّل ّلّل الصيغة املُس تخدمة منذ مطلع عام الصيغة اجلديدة لعامة امجل 

حقول بياانت  عرض، مبا يف ذكل تاخملالفابعض  من أأجل تاليفقواعد جديدة للمعاجلة  بيقتط التحسينات مشلت و  .6
ماكنية قبول طلب التحقّ  فضال عنالأطراف املتعاقدة )مثل امس املنشئ(  حتديدا ختّص  ق من تأأجيل النرش والتحقّ ب ق من اإ

دراج وظائفأأيضا  مشلتو  تصنيف لواكرنو. الإلكرتوين عن ادلفع و ته وطباع الإشعار ابلس تالم فظ متكّن من حجديدة  اإ
عادة اس تخدام بياانت من طلب سابق بواسطة منوذج طلب معبأأ مس بقًا. اإ و  اجلاري أأو بطاقة الئامتناحلساب طريق  ماكنية اإ

 ةل وجحمروها.نسق الصور احملمّ التحقّق من  بغرضال يل  حّك تجديدة لل أأدوات أأيضا  نُفذتو 

دارة أأفضل لطلبات الإيدانفذ بعض وظستُ  عالوة عىل ذكلو  ., دارة احملافظ للسامح ابإ لكرتون ائف اإ  وستشمل يةع الإ
يداع الإلكرتوين  ية نفسروهاالإلكرتون واهجة ال عربعلهيا  لتلقي خطاابت اخملالفات والردّ  وظيفة ماكن و املس تخدمة لالإ دارة ما اإ ية اإ

 التسجيالت ادلولية.حيث ذكل من عىل  رتتبي

ومن املقّرر تعمميه بشلك اكمل يف يونيو  4023وأأتيح طلب الإيداع الإلكرتوين لعد ّلدود من املس تخدمني يف مايو  .1
 ستُس تمكل جيع أأنشطة املرحةل الأوىل.، وابلتايل 4023

 املرحةل الثانية -معلومات أأساس ية 

جراء ترحيل تقين ابلتقابل املبارش من نظام جيدر التذكري بأأّن الهنج املعمتد لتنفيذ املرحةل الثانية من الربانمج ه .9 و اإ
ىل هيلك حديث موّجه حنو اخلدمات عن طريق اختيار رشيك خاريج مؤّهل يف جمال  تكنولوجيا املعلومات احلايل اإ

 تكنولوجيا املعلومات.

لربجمة الطبيعية والغرض من الرتحيل التقين هو الانتقال ابلربانمج احلاسويب وقاعدة البياانت وتدفق العمل من لغة ا .20
ىل لغة الربجمة Adabasونظام أأداابس ) لإدارة قواعد البياانت، مبا يف ذكل  Oracleونظام  Java( لإدارة قواعد البياانت اإ

جناز ذكل الرتحيل خماطر تقادم البنية التحتية القامئة.  دمج أأحدث أأداة لإدارة الإجراءات املؤسس ية. وسزييل اإ

لكرتونية حديثة تضمن ومن التّدايت الرئيس ية املط .22 روحة أأمام مرشوع الرتحيل التقين اس تنباط واهجة مس تخدم اإ
ىل أأدىن مس توى ممكن من احتياجات املس تخدمني من  قدرا اكفيا من التشابه مع جتربة املس تخدم الراهنة من أأجل احلد اإ

 التدريب والتعّّل.

دخالروها عىل واهج .24 عادة ّلمتةل لروهندسة الإجراءات ست،م، واجلدير ابلتذكري أأيضا أأّن أأيّة تغيريات يلزم اإ ة املس تخدم وأأيّة اإ
دراج املرحةل الثالثة من الربانمج )انظر الفقرة  عادة اإ طار اإ خبصوص دمج  H/A/31/1من الوثيقة  16عىل الأرحج، يف اإ

حدى  عادة فتح املرحةل الثالثة " عندما تقتيض ذكل بوضوح اإ اتحة خيار اإ متطلبات العمل"(. املرحلتني الثانية والثالثة مع اإ
 اخملّصص أأصال للمرشوع. املواردوس ُيضطلع بأأي نشاط من أأنشطة املرحةل الثالثة مضن حدود 
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 املرحةل الثانية -النتاجئ احملققة 

)ويه الرشيك  ELCAعقب اس تكامل مرحليت املرشوع الأوىل والثانية بنجاح )التّليل والتصممي( أأجرت رشكة  .23
، حتليال معّمقًا للشفرة املصدرية املرُبجمة ابللغة 4024تكنولوجيا املعلومات(، يف هناية عام اخلاريج اخملتار املتخّصص يف 

عادة تقيمي درجة التعقيد اليت يكتس هيا مرشوع الرتحيل والتحقّق من الفرضيات التقنية املُعمتدة خالل  الطبيعية من أأجل اإ
عداد اقرتاهحا بسعر اثبت. وكشفت نتاجئ التّليل عن درجة ت  عقيد أأكرب مّما اكن متوقعا فامي خيص الرتحيل التقين ابلتقابل اإ

املبارش للنظام وقاعدة البياانت الراهنني، مّما أأسفر عن متديد الفرتة الإجاملية املُّّددة لإجناز املرشوع من أأجل تاليف تغيري 
 السعر الثابت املُّّدد أأصال.

التسجيل ادلويل املتعلقة ابس تالم وحفص الطلبات ادلولية و  وبدأأ الرتحيل التقين بتنفيذ معلية التقابل املبارش .22
 .4023ومن املقّرر أأن يبدأأ الرتحيل التقين لربانمج نظام لهاي املش متل عىل شفرة ممزية يف أأواخر عام  .التجارية الماتعلل

، ُركّبت النُسخ الأربع الأوىل من الشفرة املُس تّدثة، بنجاح، يف بيئة 4023وخالل الأشروهر الثالثة الأوىل من عام  .25
التطوير اخلاصة ابلويبو لأغراض اس تعراضروها وتثبيهتا واختبارها من قبل فريق املرشوع. واس ُتّدثت خطط اختبارية بغرض 

جراء اختبارات أأولية لواهجة املس تخدم اجلدي  دة واعامتدها.اإ

وُرمست خرائط تدفق معل زابئن الويبو يف الأداة اجلديدة لإدارة الإجراءات املؤسس ية وثُّبتت من قبل فريق  .26
 املرشوع.

 واختريت أأداة لرتحيل بياانت قاعدة البياانت وجيري اس تخراج مجموعات البياانت الأوىل لأغراض الاختبار. .,2

فرة املصدرية املرُبجمة ابللغة الطبيعية جارية عىل حنو جيّد. وسي،م تغيري واهجة واملالحظ أأّن معلية الرتحيل التقين للش .21
دراج املرحةل الثالثة من الربانمج. عادة اإ طار اإ عادة هندسة الإجراءات، يف اإ  املس تخدم، ورباّم اإ

 املرحةل الثانية –اخلطة املفّصةل لتنفيذ املرشوع 

ىل  2. واس ُتمكل فعال تنفيذ املروهام من 4020الربع الثالث من عام اس هُتلت املرحةل الثانية من الربانمج يف  .29 من  20اإ
 . والربانمج جار وفق اجلدول التايل:22أأدانه، وجيري تنفيذ املروهمة  2اخلطة املفّصةل لتنفيذ املرشوع ، املبيّنة يف الشلك 

 

 املفّصةل لتنفيذ املرشوع يف املرحةل الثانيةطة اخل -2الشلك 

 
ID Task Name Start Finish

20112010 2014

Q2Q3Q1 Q2Q3 Q4 Q3 Q4 Q1Q3

1 30.09.201001.07.2010Project Manager Selection Process

2 08.10.201013.09.2010
Publication of Expression of Interest 

(EOI) - First Round

3 30.11.201009.10.2010
Evaluation of EOI Responses - First 

Round

4 01.12.201001.12.2010Project Manager at WIPO

5 17.01.201115.12.2010Publication of EOI - Second Round

6 18.03.201118.01.2011
Evaluation of EOI Responses - 

Second Round

7 20.06.201121.03.2011
Publication of Request for Proposal 

(RFP)

8 20.06.201120.06.2011RFP Due Date

9 30.09.201121.06.2011Evaluation of RFP Responses

10 31.12.201101.10.2011
Contract Review Committee (CRC) 

Approval & Contract Negotiation

11 30.06.201416.01.2012Project Execution

% 

Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

45%

12 0%01.07.201401.07.2014Go Live

20132012

Q2 Q1Q4 Q2 Q3Q1 Q4

2015

Q4 Q1



H/A/32/1 
4 
 

40.  ُ ، عىل الرتحيل 4023روهل الزمنية املبيّنة أأعاله أأّن أأنشطة املرحةل الثانية سرتكّز، أأثناء ما تبقى من عام ويتضح من امل
التقين للنظام الراهن. وس ُيضطلع، جمددا خالل العام، بعمليات تكرار لشفرة الربانمج املُس تّدثة، رشيطة احلصول عىل 

 التثبيت الالزم من فريق املرشوع.

دالتاكفؤ الوظيفي الصارم هنج  ام بأأنّ وينبغي الإحاطة عل .42 عادة اإ ، كام أأويص به ربانمجال منثالثة ال رحةل امل راجيقتيض اإ
. وس ُيعرض، يف التقرير املرحيل القادم، وصف مفّصل للعمل اذلي يتعنّي القيام به يف املرحةل H/A/31/1فعال يف الوثيقة 

 املرشوع الراهنة.الثالثة، وس ُتكيّف تاكليف ذكل العمل وفق مزيانية 

 الوضع املايل

جامل  .44 جعية احتاد كام اعمتدهتا مليون فرنك سويرسي  227,32من املالحظ أأّن املوارد اخملّصصة للربانمج والبالغة اإ
مليون فرنك سويرسي( وجعية احتاد لهاي يف  17,32))ادلورة العادية الثامنة عرشة( مدريد يف دورهتا الثانية والأربعني 

جناز املرحةل  فرنك سويرسي( ماليني 3))ادلورة العادية السابعة عرشة( الثامنة والعرشين دورهتا  مل تُس تخدم لكيا لمتويل اإ
 لإجناز املرحةل الثانية من الربانمج. الأوىل من الربانمج وقد تبقى ما يكفي من املوارد املتاحة

ال اثر املالية املرتتبة عىل بشأأن عية امجل ىل اإ اقرتاحات  ث تكنولوجيا املعلوماتعن حتدي قبلالتقرير املرحيل امل  قدموس ي .43
عادة د اإ  .ثالثةال رحةل راج املاإ

ىل ما ييل: .42 ّن امجلعية مدعوة اإ  اإ

رحةل الإحاطة علام حباةل تنفيذ أأنشطة امل "2"
حتديدا  اد لهايالأوىل من الربانمج املتعلقة ابحت

 ؛عىل النحو املوصوف يف هذه الوثيقة

ابلتقدم احملرز يف املرحةل  والإحاطة علام "4"
 الثانية من الربانمج؛

والإحاطة علام بأأّن التقرير املرحيل املقبل  "3"
 سيشمل وصفا مفّصال لأنشطة املرحةل الثالثة.

 ]هناية الوثيقة[


