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 الدويل للتصاميم الصناعية االحتاد اخلاص لإليداع
 (الهاي)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (العادية العشرون)الدورة والثالثون اخلامسة  الدورة

 2015أأكتوبر  14اإىل  5جنيف، من 
 
 

 للتسجيل الدويل( الهايالتقرير النهائي عن برنامج حتديث تكنولوجيا املعلومات )نظام 

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ليه فامي ييل بلكمة  .1 الغرض من هذه الوثيقة هو عرض  التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات )املشار اإ
لهيا فامي ييل بلكمة "امجلعية"( املعقودة يف لهاي "الربانمج"( منذ امجلعية السابقة لحتاد  ويف هذه . 2014 سبمترب)املشار اإ

 .الربانمج تنفيذطالع أأعضاء امجلعية عىل لإ  قام التقرير الهنايئيف مالوثيقة املناس بة، تأأيت هذه 

 عىل التقرير املرحيل السابق اخلاص ابلربانمج. H/A/34/1 وحتتوي الوثيقة .2

وجيدر التذكري بأأنّه من املقّرر تنفيذ الربانمج عىل ثالث مراحل: املرحةل الأوىل واملرحةل الثانية واملرحةل الثالثة. وتتأألف  .3
رساء الأسس التقنية للمرحةل الثانية. املرحةل  جيابية فورية أأو اإ ىل نتاجئ اإ الأوىل من مرشوعات فرعية تس هتدف التوّصل اإ

جراءات  وتنطوي املرحةل الثانية عىل التحّول التقين الفعيل ابلتقابل املبارش من نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل، اذلي يدمع اإ
ىل تكنولوجيا حديثة تضمن اس تفادة أأحصاب املصاحل يف نظايم مدريد  التسجيل ادلويل للك من نظايم مدريد ولهاي، اإ

ولهاي، عىل مدى الأعوام املقبةل، من منصة تقنية موحدة عىل مس توى لك دوائر القطاع املعنية. أأما املرحةل الثالثة فهي  
دخال أأية ن اس تقرار النظام اجلديدمرحةل اختيارية من املقّرر أأن يضطلع هبا املكتب ادلويل من أأجل السع  اإىل ضام ، أأو اإ

 بعد اترخي بدء تشغيهل رمسيا. تسوايت رضورية عىل بيئة معهل،
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ىل اس تكامل الأنشطة مضن املرحةل الأوىل، واس تالم نتيجة رئيس ية للمرحةل الثانية  H/A/34/1 وأأشري يف الوثيقة .4 اإ
، واليت اس تلمها (DIRISادلولية )التصاممي للنظام اجلديد ملعلومات جسالت  (Beta)من الربانمج، ويه النسخة الأولية 
جراءات الاختبار عىل صعيد النظام. رشن لل املكتب ادلويل أ نذاك واكنت جاهزة   التقين وبعدها لسلسةل من اإ

م املرتقب دلول ، أأّن الانضام2013اكن من املتوقّع منطقيا، قبل أأواخر عام أأيضا أأنه  H/A/34/1 وورد يف الوثيقة .5
ىل اتفاق لهاي  ابلتسجيل ادلويل بشأأن أأعضاء جديدة )الصني والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية( اإ
جراءات نظام لهاي وابلتايل عىل نظام دخال تغيريات عىل اإ بناء عليه و  احلايل. DMAPS للتصاممي الصناعية، س يقتيض اإ

ىل أأدىن مس توى ممكن من اخملاطر التشغيلية املرتبطة بتطوير تكل الوظائف اجلديدة خارج املنظمة، تقّرر معاجلة هذه  وللحّد اإ
احلايل، والعودة لس هتالل  DMAPS املسأأةل الوظيفية الهامة مضن موارد التطوير ادلاخلية، ومعاجلهتا مبارشة مضن نظام

وقف بأأنه تقّرر ي  التنفيذي اخلار ي عىل جنا  العرعة ُأبلغ الرش ونتيجة ذلكل، . معلية التحّول التقين يف اترخي لحق
التغيريات الرضورية املُدخةل عىل  رشن حىت الانهتاء من  DMAPS الأنشطة املرتبطة ابلتحّول التقين من نظام

 .وتوطيدها احلايل DMAPS نظام

ىل الياابن والولايت وابل  2014يوليو  1ساري النفاذ ابلنس بة اإىل مجهورية كوراي يف نظام لهاي وأأصبح  .6 نس بة اإ
 .DMAPS، ويديره حاليا مكتب جسل لهاي ابس تعامل النظام املعلومايت احلايل 2015مايو  13املتحدة الأمريكية يف 

 حاةل تنفيذ الربانمج

ىل أأن  H/A/34/1 أأشري يف الوثيقة .7 عند بدء برانمج حتديث لهاي والتحدايت اليت ُطرحت أأمام جسل أأيضا اإ
ىل الطبيعة النشطة واملتغرّية اليت  خمتلفة متاما عن التحدايت املطروحة اليوم. 2008املعلومات يف عام تكنولوجيا  وابلنظر اإ

جراءات  ّن من الأمهية القصوى مباكن أأن يكون نظاملهاي للتسجيل ادلويلتتسم هبا اإ قادرا عىل مواهجة  DIRIS ، فاإ
اس تعراض خار ي لربانمج  ، اس هتلّد من أأية خماطر يف هذا الس ياقحلومن أأجل ا .وأأية حتدايت جديدةالتحدايت الأصلية 

يرادات متأأنّه و  2014 حتديث تكنولوجيا املعلومات يف أأواخر الربع الثاين من عام ، عقب تدقيق داخيل لإجراءات حتصيل اإ
صدار قطاع العالمات والتصاممي،  جراء اس تعراض بعد تنفيذ املرحةل الثانية ماإ ىل اإ ن برانمج حتديث تكنولوجيا توصية تدعو اإ

جراءات  املعلومات. ، الاختباروتش متل مواصفات الاس تعراض عىل هنج عام، ووظائف النظام، وأأداء النظام، واإ
وس ميكّن ذكل الاس تعراض املكتب ادلويل من الزتام ادلقة يف حتديد التارخي ابملقّرر لبدء تشغيل  واسرتاتيجيات التشغيل.

 .DIRIS نظام

. وأأثبتت تكل العملية الهنج 2014س تعراض، املعروف بعملية التثبيت والتحقق املس تقةل، يف نوبمرب واس ُتمكل الا .8
جراءات اختبار النظام واختبار اس تخدامه، وبشأأن  العام ووظائف النظام، يف حني أأاثرت بعض املشالك خبصوص اإ

حدى اسرتاتيجيات التشغيل. و  دور مدير التحولت يف يني دور حمّدد حديثا وهو تع أأمّه التوصيات املنبثقة عن تكل العملية اإ
املساعدة عىل رفع مس توايت النضج التشغييل لإجراءات تقدمي خدمات تكنولوجيا ه والغرض من، شعبة دمع السجالت

جراء مسابقة، بدأأ مدير التحولت همامه مضن شعبة دمع السجالت يف مايو  . وترد يف 2015املعلومات والتصالت. وبعد اإ
رفق الأول قامئة ما تبقى من التوصيات املنبثقة عن معلية التثبيت والتحقق املس تقةل، واليت ستُنفذ تدرجييا خالل الفرتة امل

 وما بعد ذكل. 2015املتبقية من عام 

من املوّرد اخلار ي،  DIRIS ظامومت تأأكيد العمليات والإجراءات ادلاخلية اليت حتمك اس تالم النُسخ اجلديدة لن .9
ماكنية اختبار النظام واختبار  DIRIS ظامعن الأنشطة التقنية املرتبطة بنرش النُسخ اجلديدة لنفضال  داخل بيئة تقنية تتيح اإ

لأغراض اختبارية. وتكل العمليات والإجراءات املُتبعة  DIRIS ظاماس تخدامه، من خالل اس تالم ونرش عدد من نُسخ ن
 .DIRIS ظامية لنقابةل للتكرار فامي خيص لك النُسخ املس تقبل 
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(، فضال عن العمليات DIRIS لنظام Betaنسخة ومع حتقيق النتيجة الرئيس ية للمرحةل الثانية من الربانمج ) .10
، اعُترب الربانمج ُمنجزا. وسيتوىل املوظفون  DIRIS والإجراءات القابةل للتكرار واخلاصة ابس تالم ونرش نُسخ نظام

نتاج لنُسخ  ادلاخليون، بعد اختبار اس تخدام النظام وقبوهل، الاضطالع بلك النشاط املتبق  اخلاص ابلنرش التقين يف الإ
الالحقة. وقد ُخّصص ما تبقى من أأموال الربانمج لتكل النُسخ الالحقة. ويعرض املرفق الثاين قامئة  DIRIS نظام
 الربانمج. بنتاجئ

ليه يف التقارير املرحلية السابقة عن برانمج حتديث تك و  .11 نولوجيا املعلومات س يقرت  املكتب ادلويل، عند كام أأشري اإ
اللزوم فقط، ادلخول يف مرحةل الإجناز الثالثة من الربانمج من أأجل تكييف أأنشطة ما بعد التشغيل، مثل اإصال  الأخطاء، 

عادة حممتةل لهندسة الإجراءات وحتسني الأداء، فضال عن تغيري واهجة املس تخدم ىل عدم المتكّ وأأيّة اإ ن من تقدير . وابلنظر اإ
ىل مرحةل اثلثة حممتةل  ّل بعد احلاجة اإ طار تفاصيل املرحةل الثالثة احملمتةل يف  املرحةل الثانية، س ُتقدم نرشاإ الوقت املناسب، يف اإ

 أأنشطة الصيانة املعيارية اليت ُُترى عىل مدى دورة حياة النظام، وتُمّول من املزيانية العادية.

 خطة نرش املرحةل الثانية

واهجة مشرتكة، وهو السجل املقابل هل يف نظام مدريد واملقرر دخوهل مرحةل  MIRISمع نظام  DIRISولنظام  .12
. وتفاداي لزدواجية اجلهود وختصيص مفرط للموارد الرئيس ية، تقّرر 2016وأأبريل  2015بني صيف  نرشاختيار التشغيل وال 

ه للرتكزي أأساسا عىل عنارص النظام غري املشرتكة رش ن و  DIRISام أأول وأأن تسّخر لك هجود اختبار نظ MIRISنظام  رشن 
 واليت تتخّصص يف دمع وظائف جسل لهاي.

ذ اقتىض التنفيذ  .13 ىل معاهدة لهاي اإ ومما أأثّر أأيضا يف اجلدول الزمين العام انضامم الياابن والولايت املتحدة الأمريكية اإ
ذه التغيريات قد نفّذت ولكن ينبغ  أأن تلهيا فرتة تدوم س تة أأشهر للتأأكد وه احلايل. DMAPSاملبارش للتغيريات عىل نظام 

 ( بغية تفادي أأي انقطاع غري متوقع للأعامل.2015من ثبات النظام )من املقرر انهتاؤها يف ديسمرب 

جراء التخطيط املفصل والاختبار الهنايئ  .14 . 2015خالل شهري سبمترب وأأكتوبر ونرشه  DIRISنظام ل ومن املعزتم اإ
مرشوع  نرشوهذا التوقيت رضوري يك يتس ىن تضمني اجلدول الزمين ما أأحرز من تقدم وما اس تخلص من أ فاق عقب 

ىل جانب اجلهود الإضافية يف ) MIRISنظام  اذلي س يكون بعد ذاك قد تقّدم ابلقدر الاكيف لتوفري توقّعات زمنية موثوقة( اإ
ى تريم اإىل حتسني وظائف لهاي، مثل التصممي من أأجل تعميق التفاصيل التصممي والتطوير املنتظرة من مبادرات أأخر 

 .2015اذلي سينفذ بني يوليو وسبمترب 

بني يناير وأأبريل  DIRISنظام وحسب التخطيط املفصل الهنايئ املبنّي أأعاله، من املقرر تنفيذ الإعداد التقين لصيغة  .15
 .2016مايو وأأغسطس  بعد ذكل بني رشن وتنفيذ الاختبار الهنايئ وال  2016
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  DIRISلمرحةل الثانية من مرشوع عاةل املس توى لاخلطة  – 1الشلك 

 اس تخدام املزيانية

مليون فرن  سويعري  10.804مليون فرن  سويعري لأغراض املرشوع ) 13.804اعُتمد غالف مايل اإجاميل قدره  .16
احتاد لهاي(. ووصل املبلغ املُنفق فعال عىل ماليني فرن  سويعري من قبل مجعية  3من قبل مجعية احتاد مدريد و
ىل   ابملائة من مزيانية املرشوع. 98مليون فرن  سويعري، أأو  13.527املرشوع، حىت ال ن، اإ

 

ىل الإحاطة علام  .17 ن امجلعية مدعوة اإ اإ
لتقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا "اب

للتسجيل هاي لاملعلومات )نظام 
 (.H/A/35/1 ")الوثيقةادلويل(

 [ييل ذكل املرفقان]

MAPS تحديث نظام

كما في 2 يونيو 2015

يات المشروع استخدامالرصيد المتبقيالنفقات2ميزان

يات ياتالمراجعات1الميزان الميزانية%المبلغالنفقاتنفقاتنفقاتالنفقاتالميزان

اإلجمالية20142015حتى نهايةالمراجعةاألولية

2013 %

%100%0            -           277'3               -               -          277'3      277'3(292)              569'3المرحلة األولى

المرحلة الثانية والثالثة 

)مدمجتان(

10'235             292 10'527    6'573          2'805            872               10'250         277           3%97%

المجموع الكلي، تحديث 

MAPS نظام

13'804  -           13'804    9'850          2'805            872               13'527         277           2%98%

(بآالف الفرنكات السويسرية)

.MM/A/48/1 تعكس المراجعات ترحيل رصيد أموال المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية، طبقا لما ورد في الصفحة 2 من الوثيقة 1

2تشمل النفقات األعباء المالية السابقة أو االلتزامات.
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 املرفق الأول

التوصيات الوجهية الواردة يف تقرير معلية التثبيت والتحقق املس تقةل اخلاصة بربانمج حتديث 
 املعلومات تكنولوجيا

 بول.لك املرشوعات الراهنة واملتوقّعة وفق معيار مق حتديد  .1

 قياس املرشوع والربانمج والإبالغ عن التقدم احملرز. .2

 الأخذ بقواعد احملاس بة اخلاصة ابملرشوعات. .3

ىل اجمللس املعين / فرقة العمل املعنية بربانمج الإصال . .4 حاةل هممة مراقبة مزيانية احملفظة اإ  اإ

عادة الاطالع عىل وثيقة اس هتالل املرشوع اخلاصة بن .5  .والتحقّق مهنا MIRIS ظاماإ

 والتحقّق مهنا. MIRIS ظاماس تعراض خطة نرش ن .6

 حشد مرشوع جديد لإجراء حتليل اكمل وشامل ملتطلبات العمل املشمول بربانمج الإصال . .7

جراء الإصالحات الرضورية. .8 نشاء معليات متعّددة الوظائف من أأجل تناول طلبات التحسني واإ  اإ

دارة .9  اخملاطر واملشالكت. مراجعة أ لية تدوين واإ

دارة النظام.توزيع ملكية البياانت بطريقة مناس بة عىل املس تخ .10  دمني واجلهات املعنية ابملساعدة وتكل املعنية ابإ

 حتديد أأدوار املدير التقين ومدير الإصدار ومدير مراقبة التغيري. .11

، واملس توايت املمتزية للمساعدة التقنية 11لبند حتديد مس توايت اجلهد فامي خيص الأدوار الثالثة املذكورة يف ا .12
 واملساعدة املُقدمة للمس تخدمني.

ومعلية مراقبة التغيري اليت تضطلع برانمج التحسني املتواصل لفريق العمليات  فامي خيصتنفيذ معلية متعّددة الوظائف  .13
 هبا شعبة دمع السجالت.

نشاء مكتبة مرشوع داخلية.  .14  اإ

 معيار معيل خبصوص واثئق املرشوع.تنفيذ  .15

 ختصيص مدير تدريب جملليس الربانمج واملرشوع. .16

ضافة تقيمي أأثر التدريب اإىل معلية  .17  التغيري.اإ

 توثيق العمليات والبياانت املؤسس ية. .18

ضافة متطلبات الأداء / القيود اخلاصة بتحديد مرشوع .19  .MIRIS اإ

 نظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات.و شعبة دمع السجالت بشلك مس تقل بني  واهجةدارة اللإ تنفيذ معلية  .20

دراج ملحقات خارجية يف ختطيط املرشوع. .21  اإ

عادة ختطيط وتصممي الاختبارات استنادا اإىل حصائل املتطلبات املؤسس ية ومعلية توثيق البياانت. .22  اإ

دارة التغيريات املؤسس ية. .23  تنفيذ معليات لأغراض اإ

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 لثاينااملرفق 

 النتاجئ املُحقّقة يف اإطار برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات

ىل بيئة  .1  .UNIXترحيل النظام القدمي اذلي يعمل يف بيئة مركزية اإ

ثبات حصة مفهوم البنية التحتية اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات. .2  اإ

خدمة الإيداع الإلكرتوين يف  –املرشوع التجرييب املكتيب القامئ عىل البنية التحتية اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات  .3
 نظام مدريد.

 خدمة التجديد الإلكرتوين يف نظام لهاي. .4

 وين يف نظام لهاي.مراجعة خدمة الإيداع الإلكرت  .5

دارة احملفظات مضن خدمة الإيداع الإلكرتوين يف نظام لهاي. .6  أأداة اإ

 فامي خيص لك ترجامت نظايم مدريد ولهاي. WorldServerأأداة الرتمجة نرش  .7
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