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 الدويل للتصاميم الصناعية االحتاد اخلاص لإليداع
 (الهاي)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (عشرة اخلامسة االستثنائية)الدورة والثالثون  الرابعة الدورة

 3102سبمترب  21اإىل  33جنيف، من 
 
 

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

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ليه فامي امل مج حتديث تكنولوجيا املعلومات )الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم احملرز يف بران .0 ابمس  بعدشار اإ
لهيا فاميامل ) ايلهعية احتاد ج  دورة عقدهتا"الربانمج"( منذ آ خر  ريم . كام ت3102 آأكتوبرابمس "امجلعية"( يف  بعد شار اإ

ىلالوثيقة  الإخطار بأأي تغيري يف عن  فضالعىل آأي تغيري يف الهنج العام حنو اس تكامل الربانمج، امجلعية اإطالع آأعضاء  اإ
 اجلدول الزمين للربانمج.

 ربانمج.اخلاص ابل عىل التقرير املرحيل السابق H/A/32/1وحتتوي الوثيقة  .3

ثالث مراحل: املرحةل الأوىل واملرحةل الثانية واملرحةل الثالثة. وتتأألف  عىلالربانمج تنفيذ  املقّرروجيدر التذكري بأأنّه من  .2
ىل تس هتدفمن مرشوعات فرعية املرحةل الأوىل  جيابية فورية آأو  التوّصل اإ رساءنتاجئ اإ الأسس التقنية للمرحةل الثانية.  اإ

جراءات ، اذلي يدمع احلايلمن نظام تكنولوجيا املعلومات ابلتقابل املبارش التحّول التقين الفعيل  عىلاملرحةل الثانية وتنطوي  اإ
ىل تكنولوجيا حديثة تضمن اس تفادة آأحصاب املصاحل يف نظايم مدريد التسجيل ادلويل ل لك من نظايم مدريد ولهاي، اإ

. آأما املرحةل الثالثة فهي  موحدة عىل مس توى لك دوائر القطاع املعنيةمن منصة تقنية  الأعوام املقبةل، عىل مدىولهاي، 
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يضطلع هبا املكتب ادلويل من آأجل السع  اإىل ضامن اس تقرار النظام اجلديد بعد اترخي بدء من املقّرر آأن مرحةل اختيارية 
 تشغيهل رمسيا.

 حاةل التنفيذ –املرحةل الأوىل 

اس ُتمكلت  ،3102الش بيك يف يونيو لكرتوين لإ اجلديد اخلاص ابلإيداع الربانمج احلاسويب عقب الإطالق الناحج ل .2
املرحةل الأوىل من الربانمج بنجاح. ونتيجة ذلكل سيُس تخدم ما تبقى من آأموال املرحةل الأوىل يف املرحةل الثانية، وسيتوقف 

 القادمة. دورات امجلعيةالإبالغ عن املرحةل الأوىل من الربانمج يف واثئق 

 معلومات آأساس ية –املرحةل الثانية 

جراء ترييل تقين ابلتقابل املبارش من نظام جي .5 در التذكري بأأّن الهنج املعمتد لتنفيذ املرحةل الثانية من الربانمج هو اإ
تكنولوجيا املعلومات احلايل اإىل هيلك حديث موّجه حنو اخلدمات عن طريق اختيار رشيك خاريج مؤّهل يف جمال 

 (.ELCA Informatique SA) املعلومات.تكنولوجيا 

من لغة الربجمة اخلاص والغرض من الرتييل التقين هو الانتقال ابلربانمج احلاسويب وقاعدة البياانت وتدفق العمل  .6
ىل لغة الربجمة Adabasالطبيعية ونظام آأداابس )  لإدارة قواعد البياانت، مبا يف Oracleونظام  Java( لإدارة قواعد البياانت اإ

جناز ذكل الرتييل خماطر تقادم البنية التحتية القامئة. ذكل دمج آأحدث آأداة لإدارة الإجراءات املؤسس ية.  وسزييل اإ

 النتاجئ املُحققة –املرحةل الثانية 

اخملتار املتخّصص يف الرشيك اخلاريج  رشع( )التحليل والتصمميبنجاح  املرشوعمن  3و 0 الطورينعقب اس تكامل  .7
ابمس احلايل املعروف  النظامتحّول التقين من يف معلية ال ،  3102عام  يف آأواخرعىل النحو املزمع ، تكنولوجيا املعلومات

 .DMAPS نظام

دية )الصني والياابن الانضامم املرتقب دلول آأعضاء جدي ، آأنّ 3102آأواخر عام قبل ، املتوقّع منطقيامن اكن و  .8
ىل اتفاق لهاي املتعلق ابل  س يقتيض تسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية، وجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية( اإ

جراءات نظام لهاي وابلتايل عىل  دخال تغيريات عىل اإ  احلايل. DMAPS نظاماإ

ىل آأدىن مس توى ممكن من ا وللحدّ عليه وبناء  .9 خارج  تطوير تكل الوظائف اجلديدةب بطة خملاطر التشغيلية املرت اإ
 DMAPS نظامموارد التطوير ادلاخلية، ومعاجلهتا مبارشة مضن مضن  الهامةالوظيفية املنظمة، تقّرر معاجلة هذه املسأأةل 

 التقين يف اترخي ليق.التحّول معلية احلايل، والعودة لس هتالل 

الأنشطة املرتبطة ابلتحّول التقين من  وقف( 0)مبا ييل: عىل جناح الرسعة اخلاريج التنفيذي ُآبلغ الرشيك و  .01
ّ DMAPS نظام ىل  DMAPS نظاممن معلية التحّول التقين من آأولية  نسخةه ، ولو آأن نظام اجلديد ملعلومات جسالت ال اإ

ىل املكتب ادلويل (DIRIS) ادلولية التصاممي من برانمج حتديث  DIRIS اخلاص بنظام العنرص( وتعليق 3) قد ُسلّمت اإ
ىل  DMAPS نظامتكنولوجيا املعلومات )التحّول الفعيل من  تثبيت التغيريات الانهتاء من املنصة احلاسوبية اجلديدة( يىت اإ

من قبل رشيك  التقينالتحّول معلية لس هتالل برسعة العودة ، هاعند ،وميكن. احلايل DMAPS نظامعىل املُدخةل الرضورية 
 .تنفيذي خاريج
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معلومات جسالت مدريد نظام ) MIRIS تنفيذ الربانمج احلاسويب املقابل جيريمعلّقا،  DIRIS نظام يظلّ حني ويف  .00
ّن وعليه . (ادلولية تنفيذ ال سيس تفيد من التجربة املكتس بة من  يف وقت ليق DMAPS نظاممن التحّول اس تئناف فاإ
 .MIRIS نظامالاكمل ل 

 ملرشوعاملفّصةل لتنفيذ ا اخلطة –املرحةل الثانية 

نّ  .03 خمتلفة متاما  3118عند بدء برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات يف عام  لهايالتحدايت اليت ُطريت آأمام جسل  اإ
ىل الطبيعة النشطة واملتغرّية  جراءات عن التحدايت املطروحة اليوم. وابلنظر اإ ّن للتسجيل ادلويل لهاياليت تتسم هبا اإ ، فاإ

قادرا عىل مواهجة التحدايت الأصلية وتكل اليت ُكشف عهنا حديثا.  DIRIS القصوى مباكن آأن يكون نظاممن الأمهية 
الثاين  الربعوللحّد من آأية خماطر يف هذا الس ياق، اس هُتل اس تعراض خاريج لربانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات يف آأواخر 

يرادات قطاع العالمات والتصاممي، توصية تدعو ، علامً بأأنّه صدرت، عقب تدقيق داخيل لإجر 3102من عام  اءات حتصيل اإ
ىل  جراء اس تعراض بعد تنفيذ املرحةل الثانية من برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات. اإ وتش متل مواصفات الاس تعراض عىل اإ

جراءات اختبار النظام واختبار اس تخدامه، واسرتاتيجيات س ميكّن و  .التشغيل هنج عام، ووظائف النظام، وآأداء النظام، واإ

 .DIRIS نظامتوقّع لبدء تشغيل حتديد التارخي امل  ضامن دقة آأكرب يف ذكل الاس تعراض املكتب ادلويل من

ىل  0. واس ُتمكل فعال تنفيذ املهام من 3101املرحةل الثانية من الربانمج يف الربع الثالث من عام اس هُتلت و  .02 من  01اإ
 .3105يناير  0يف ومن املتوقّع اس تئنافها  00املهمة ت عُلّقآأدانه، و  0املبيّنة يف الشلك اخلطة املفّصةل لتنفيذ املرشوع ، 
 :والربانمج جار وفق اجلدول التايل

 
 اخلطة املفّصةل لتنفيذ املرشوع يف املرحةل الثانية -0الشلك 

ليه يف التقارير املرحلية السابقة عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات س يقرتح املكتب ادلويل، عند و  .02 كام آأشري اإ
آأجل تكييف آأنشطة ما بعد التشغيل، مثل اإصالح الأخطاء، اللزوم فقط، ادلخول يف مرحةل الإجناز الثالثة من الربانمج من 

عادة حممتةل لهندسة الإجراءات وحتسني الأداء، فضال عن تغيري واهجة املس تخدم ىل عدم المتكّن من تقدير وآأيّة اإ . وابلنظر اإ
ىل مرحةل اثلثة حممتةل  ّل بعد معلية النرش، س ُيطنباحلاجة اإ  القادم.رحيل املتقرير ال احملمتةل يف يف رشح تفاصيل املرحةل الثالثة  اإ

  

 
ID Task Name Start Finish

20112010 2014

Q3Q4Q1 Q3Q3 Q4 Q3 Q1 Q2Q3

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 01.11.201516.01.2012Project Execution

% 

Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

12 0%01.11.201501.11.2015Go Live (indicative date)

20132012

Q2 Q2Q4 Q2 Q4Q1 Q1

2015

Q1 Q2Q4

2016

Q3 Q4 Q1
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 اس تخدام املزيانية

مليون فرنك سويرسي من قبل  018812مليون فرنك فرنيس ) 028812قدره اعُتمد لأغراض املرشوع غالف مايل  .05
 ماليني فرنك سويرسي من قبل جعية احتاد لهاي(. وبلغت املبالغ املُنفقة فعال عىل املرشوع، يىت 2جعية احتاد مدريد و 

ابملائة من مزيانية املرشوع. ومن املتوقّع آأن تكون املوارد املتبقية اكفية  76مليون فرنك سويرسي، آأو  018262ال ن، 
ضافية  لس تكامل املرحةل الثانية من الربانمج، علامً بأأّن اس تنتاجات الاس تعراض اخلاريج قد تسفر عن ختصيص موارد اإ

دارة اخملاطر وضبط اجلودة   .و مالمئعىل حنلضامن اإ

 3102الفرناكت السويرسية(، يف آأواخر مارس  املايل )بأ لف. الوضع 0اجلدول 

املوارد املتاحة من الأموال  
 الايتياطية

النفقات ابس تثناء الالزتامات 
 والأعباء املالية السابقة

الرصيد يف آأواخر مارس 
3102 

 393 2 377 2 569 املرحةل الأوىل

 2 128 7 087 01 325 املرحةل الثانية

 2 221 01 262 02 812 اجملموع

ىل الإحاطة علام  .06 ن امجلعية مدعوة اإ اإ
مبضمون التقرير املرحيل بشأأن برانمج حتديث 

للتسجيل  لهايتكنولوجيا املعلومات )نظام 
 (.H/A/34/1 ادلويل( )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


