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االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات 
  )احتاد مدريد(
 

  اجلمعية
 

  )السادسة والعشروناالستثنائية الدورة ( اخلامسة واألربعونالدورة 
توبر  9 إىل 1جنيف، من   2012كأ

 
 

 منظا( برنامج حتديث تكنولوجيا املعلومات
  تقرير مرحلي): مدريد للتسجيل الدويل

تب ادلويل من إعداد  ملكا

 مقدمة

يا حتديث برانمج يف احملرز لتقدما عرض هو ثالويقة هذه من الغرض .1 جنولو يه يوشار (املعلومات تك  ابمس ييل فامي لإ

ية" ابمس ييل فامي إلهيا يوشار (مدريد احتاد مجلعية انعقاد آخر منذ") الربانمج"  يف ثالويقة تفيد كام. 2011 سبمترب يف") مجلعا
تكامل حنو العام الهنج يف تغيري أي عىل مدريد احتاد أعضاء إطالع  اجلدول يف تغيري بأي اإلخطار إىل ًإضافة الربانمج، سـا

 .للربانمج الزمين

توي .2 تقرير عىل MM/A/44/4 ثالويقة حتو سابق املرحيل لا   .للربانمج لا

تذكري وجيدر .3 تني عىل الربانمج تنفيذ املقرر من بأنه لا ية واملرحةل األوىل املرحةل: حلمر ثا نا  من األوىل املرحةل توتألف. ل

ية مرشوعات توصل تسـهتدف عفر ية نتاجئ إىل لا ية األسس إرساء أو فورية بإجيا ية للمرحةل لتقنا ثا نا ية املرحةل أما. ل ثا نا  ل

يل عىل فتنطوي تقين حالرت تقابل لا بارش لاب يا نظام من فعلًيا ملا جنولو يا، القامئ القدمي املعلومات تك ًحا  من الًك يدمع واذلي ل

يا إىل ادلويل، للتسجيل والهاي مدريد إجرايئ جنولو ثة تك تفاع تكفل يحد  عىل والهاي مدريد نظايم يف املصاحل أحصاب نا

نوات مدى بةل لسـا ناعة مسـتوى عىل موحدة تقنية منصة من ملقا  .لصا
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تذكري جيدر كام .4 ية بأن لا متدت مجلعا تكامل ًمعدال ًموعدا 2013 عام منتصف يف واألربعني الرابعة دورهتا خالل عا  سـال

ية، املرحةل ثا نا تت وأهنا ل رشوع موارد إلجاميل ثبأ ته  ملا قميحدا  يون فرنك سورسي 11,731ً ي  يون فرنك 8,731(مل مل 
ية احتاد مدريد و متدهتا  مجعسورسي ا ع ية احت3ي متدهتا  يون فرنك سورسي ا مجع  عمل  ). اد الهايي

يذ    املرحةل األوىل-لتنفحاةل ا

رشوعات يف كبري تقدم أحرز لقد .5 ية ملا تاجئ إىل أفىض مما األوىل، للمرحةل عالفر ية لنا توقعة باإلجيا  .ملا

يا وجيري .6 ًحا رشوع تنفيذ ل تجرييب ملا تيب لا  معليات دمج مرشوع ابمس املعروفة اخلدمات إىل املوهجة للمعامرية ملكا

يل هدف. (IRPI) ويلادل لتسجا تجرييب للمرشوع األسايس لوا تجارية العالمات تسجيل طلبات إليداع إطار وضع هو لا  لا

يا لادلوية ًإلكرتو ية الفكرية . ن ية  نظمة العا للملكوقد طورت ا مل بو(مل يقا شامال ) يالو ية هذا اإلطار  بات فعا يل إ ًيف  ً ب ل تطث سب
شا تدجمه بعض املاكتب ا مللإليداع اإللكرتوين، و ية عىل اإلنرتنتسـ  .نركة يف بواابهتا اإللكرتو

يل معليات دمج مرشوع ويقوم .7 تقهتا اليت اخلدمات إىل املوهجة املعامرية عىل ادلويل لتسجا بو، نا  من تتألف ويه يالو

ية خدمات بو تطويرها يف اشرتك اإلنرتنت عىل نإلكرتو ية وماكتب يالو تب والربتغال بنيلوكس (مشاركة طنو يق مكو  يف لتنسـا
سوق ية لا يكون). خلادلا يل معليات دمج مرشوع مسـتخديم بني من سـو بات إلعداد مودعون، ادلويل لتسجا  لادلوية لطلا

ها، بات عىل للتصديق وماكتب عوإيدا  .لادلوية لطلا

سوغ .8 رشوع أعامل مو تجرييب ملا تيب لا يل معليات دلمج ملكا  أفضل إلكرتوين إيداع خدمات توفري هو ادلويل لتسجا

ية عىلوأ وأرسع يل أنظمة ملسـتخديم قموثو   .ادلويل لتسجا

شاركة املاكتب عىل عرض وقد .9 بني من مجموعة وعىل ملا  اإلطار من ٍلك من أول إصدار تطوير 2011 نومفرب يف قاملرا

يق  اإليداع تطبيق تشغيل يقرر مكتب للك ختصيص إجراء سـيلزم أنه الاجامتع هذا حمصةل واكنت. اإللكرتوين اإليداع تطبو

يد نإماكيات إىل احلاجة يتضمن مما اخلاصة، أحواهل أبعد ٍحد إىل يالمئ حبيث لكرتويناإل حتو  وتفويض ادلخول تسجيل ل

نفاذ حقوق  .لا

هدت .10 ية موارد ختصيص 2012 عام بواكري شو يصات، من ٍمزيد إجراء إلاتحة فإضا تطويرات تسـتمكل أن عىل لتخصا  لا

رش اجلديدة تذكري وجيدر. 2012 عام هناية قبل تنو تاحة املوارد بأن لا يل معليات دمج ملرشوع الراهن الوقت يف ملا  لتسجا

تطلب. اإللكرتوين اإليداع إطار تطوير عىل مقصورة ادلويل تطور سيو يل معليات دمج ملرشوع الالحق لا  ادلويل لتسجا

ية اخلدمات من مجموعة وضع ألغراض  موارد حتديد شامل بشلك دمدري نظام أعامل معامالت تغطي اإلنرتنت عىل ناإللكرتو

 من ًجزءا ذكل يكون وقد نورشها، مالمئة

نت وقد .11 بو علأ نوي الاجامتع خالل 2012 مايو يف يالو تجارية للعالمات لادلوية للجمعية 134 رمق لسـا  (INTA) لا

نة يف عقد اذلي نطن يمد تحدة ابلوالايت شـوا ية ملا ية خدمات ثالث عن يكاألمر  أداة ويه ،اإلنرتنت عىل جديدة نإلكرتو

ية للحاةل مدريد وأداة (MEA) اإللكرتوين للتنبيه مدريد وأداة (MPM) احملافظ إلدارة مدريد  .(MRS) للحظا

شأ .12 سجةل اإللكرتوين الربيد عناوين أساس عىل جتارية عالمات حمافظ للعمالء تُنو سجل يف ملا  وتعرض. ادلويل لا

يل حافظة MPM أداة بو دلى بهحسا عىل دخوهل تسجيل مبجرد لعما يع. يالو تخدمون يسـتطو  لك حاةل عىل الاطالع ملسـا
يل تسجيل  مسـتخدمو يسـتطيع كام. ذكل وغري لدوية تسجيالت وجتديد مدفوعات وإجراء للتسجيل جديدة طلبات حتمو

نفاذ حقوق تفويض MPM خدمة بو مع حساب دليه آخر مسـتخدم إىل احملافظ إىل لا  يسـتطيع ذكل، عىل ًوعالوة. يالو

ت نفاذ خدمونملسـا ًضويا ممسوحة واثئق إىل لا  .اخلاصة لادلوية بتسجيالهتم تتعلق ئ
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ية متابعة خدمة فهو MEA نظام وأما .13 ثة، لألطراف نإلكرتو ثا لا تخدام عند اثلث طرف يسـتطيع حيث ل  سـا

شاء بسهوةل MEA نظام يالت قامئة نإ ندما. متابعهتا يف يرغب اليت لادلوية لتسجاب  إىل القامئة يف وارد دويل تسجيل خيضع عو

تخدم يتلقى تغيري، أي يل ذكل إىل تشعيب رابط هبا اإللكرتوين ابلربيد رساةل ملسـا  بياانت قاعدة يف ادلويل لتسجا
ROMARIN. 

يح .14 تعالم معليات إجراء للمسـتخدمني MRS خدمة تتو بو إىل قدموها تسجيل طلبات حاةل عن سـا هر. يالو  ألي تظو

سجل يف مدون طلب سجل يف دون قد الطلب يكن مل إن أما. اإلخطار توارخي ادلويل لا نة احلاةل فتظهر ادلويل لا . هالرا
تقى سجل من احلاةل معلومات تسـو  .حلظي بشلك ادلويل لا

تمكل وقد .15 تقصاء سـا تخدمني آلراء سـا سني اقرتاحات من عدد ونفذ املعدةل ROMARIN واهجة بشأن ملسـا  كام. لتحا

نات من ٍمزيد تطوير جيري ية العمالء اتصاالت خدمات مع ادلمج ةودراس لتحسيا  MRSو MPM( اإلنرتنت عىل ناإللكرتو
 ).MEAو

تعلق .16 همة اإلجنازات أحد يو ية الاتصاالت بتعزيز األوىل املرحةل يف األخرى ملا ثلني/احلقوق بأحصاب ناإللكرتو  فقد. ملما

ية املراسالت من متنوعة مجموعة 2007 عام منذ أرسلت ثلني قوقاحل أحصاب إىل ناإللكرتو  اإللكرتوين الربيد عرب ملموا

سجل، يع من ٍملزيد األداة هذه نطاق خضع كام ملا تو سـا تعديالت وإخطارات اخملالفات خطاابت يتضمن حبيث ل  لا
(http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2007/madrid_2007_15.pdf). 

تاجئ توتواىل .17 ية لنا نامجة العديدة باإلجيا رشوعات عن لا يةالف ملا  حتديث برانمج من األوىل املرحةل تؤلف اليت عر

يا جنولو ثري املعلومات، تك يني للمسـتخدمني متاح مهنا كو يني خلادلا تب ألنظمة جواخلار ـي. ادلويل ملكا تام سـتنهتو رشوع ختاب  ملا

تجرييب تيب لا يل معليات دلمج ملكا شطة مجيع ادلويل لتسجا  املرحةل موارد إجاميل مضن أجريت واليت األوىل املرحةل إطار نأ

بالغ األوىل  .يسورسي فرنك مليون 5,028 لا

ية  ية-سـمعلومات أسا ثا ن املرحةل ا ل
 

تذكري اجلدير من .18 متد الهنج أن لاب ية املرحةل لتنفيذ ملعا ثا نا يار قىض ل يا رشيك مفتوحة، لدوية مناقضة عرب ،ختاب جنولو  تك

يجي معلومات  :عىل يقوم خربة ذي خاريج تاسرتا

ها إىل معامرية جديدة موهجة إىل اخلدمات؛تإجراء  - ياانت القدمية هبدف حتو يليمي تقين لألنظمة وقواعد ا  لبق

تيب  - تجرييب ا رشوع ا بات نظرية املعامرية املوهجة إىل اخلدمات وا تاجئ إ ية مالمئة، مع أخذ  ملكاقرتاح معامرية  ل ث ن ملن تق
يات ا لتدلمج  ليل ادلوية معل بار؛ IRPIسج  عت يف الا

ية املقرتحة، مما إعد - ياانت القدمية إىل املعامرية ا يات وا يات الرب تحويل  سعر  ناد 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

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

تذكري  أيضاينبغيو .19 ييل ادلمع منوذج بأن لا ية للبيئة األمد طويل لتشغا ناجتة لتقنا ناحج الهنج وفق سـيصاغ لا بق لا  ملطا

يا ًحا بو، دلى القامئ املايل AIMS ظاملن ل تقين احلل صيانة دلمع خاريج رشيك مع عقد يوقع أن ذكل ومؤدى يالو نه لا  حتسيو

يدار. متواصل بشلك بارشه معل رزم عرب العقد هذا سـو ية املوارد من فريق يو  وهمارات ابألعامل قوية معرفة حيمل خلادلا

شاريع إدارة مهنجيات يف وابع حتليلية يب PRINCE2 ملا  املعرفة سالمة ضامن فإن ذكل، عىل ًوعالوة. اخملاطر إدارة لوأسا

ية يا لتقنا ًدا يق خل ثا املطور لتطباب ًحد ياان ادلاخيل الفريق حتمل يتطلب ي ًأ ية ح لسؤو نظام عىل اثنوية حتسينات إجراء م  .لا
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تاجئ احملققة  ية-لنا ثا ن املرحةل ا ل
 

تمكلت .20  مالمئ خاريج رشيك حتديد أجل من أطلقت اليت العطاءات طلب معلية بنجاح 2011نومفرب هناية يف سـا

نظام لتحويل بت جلنة وأرست القدمي لا بو دلى لا سعر اثبت العقد يالو  ELCA Informatique SA رشكة عىل لا

سورسية يا  .ل

بو فريق إىل ELCA وانضمت .21 يل مرشوع ببدء ًإيذاان 2012 يناير شهر أوائل يف يالو يا حالرت ًر  .مس

تة فرتة خالل ًأساسا ELCA فريق ركز وقد .22 هر لسـا رشوع يف األوىل شأ يل مرحةل عىل )2012 نيويو-يناير (ملا تح لا  ل

تصممي رشوع، يف لوا يات األعامل مكوانت من يلزم ما لك جبمع وذكل ملا ياانت قواعد وخمططات جموالرب  واللواحئ والقواعد لبا

يل مرشوع تعقيد مدى تقيمي وإعادة احلايل للنظام متعمق حتليل إلجراء تحقق بغية حالرت ية الافرتاضات من لا  اليت لتقنا

سعر اثبتELCA عطاء إعداد مرحةل خالل وضعت  .لا

يل وانجت .23 تح لا تعمق ل ية هو ملا تو صا باع ل بارش للتقابل الصارم تابال يل يف ملا نظام حتر ياانت وقاعدة لا  من القدميني لبا

يل أدوات خالل تة، حتر نظام وظائف يف ًاتما ًتطابقا يفرز مما متمؤ تخدم، وواهجة لا  .العطاءات طلب يف ًمطلواب اكن كام ملسـا

تخدم لواهجة حتويالت جترى وقد .24 ثة للمرحةل إدخال إعادة من كجزء للعمليات هندسة إعادة إىل ًإضافة ملسـا ثا لا  يف ل
يا حتديث برانمج جنولو يةلا عىل لالطالع ،3 الفقرة ،MM/A/43/1 ثالويقة مراجعة رجاء (املعلومات تك  بدمج صتو

تني ية حلاملر ثا نا ثة ل ثا لوا ثة املرحةل فتح إعادة خيار إاتحة مع ل ثا لا  .)"ذكل إىل تدفع واحضة أعامل رضورة قامت حيامث "ل

نفذ .25 بات سبيل يف ELCA ستو ية جدوى ثإ يل تيجاسرتا تقابل مؤمتت حتر بارش لاب بات ًإجراء ملا نظرية ثإل  طريق عن لا

يل تجارية العالمات نظام معامالت من حمدودة مجموعة حتر  .القدمي لا

يل إجراء عىل ًوعالوة .26 نظام حتر ية املرحةل سـتتيح القدمي، لا ثا نا نظام يف جتارية ترمجة أداة دمج ل  أن ينبغي مما القدمي، لا

ية منافع إىل ًفورا يؤدي نات لما يات يف حتسيو يدخل .لعملا تقدم World Server نظام سـو يل حزي الرتمجة إلدارة ملا  لتشغا

ًباراعا يا املطور اخلاص الرتمجة برانمج حمل ليحل ،2012ليويو شهر من ت ًدا بو يف خل ثل. يالو  األمام إىل كربى خطوة هذا ميو

يات، حتديث درب عىل تج، هذا سيتضمن احملدث للنظام الهنايئ اإلصدار إن حيث لعملا يا هل مطابق منتج أو ملنا ًو  .ظيف
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رشوع  توى األعىل  للمخطة ا ية املرحةل ا-ملسـ نثا ل
 

ية املرحةل بدأت .27 ثا نا ثالث الربع يف الربانمج من ل تمكلت وقد. لها ًخمططا اكن كام 2010 عام من لا هام ابلفعل سـا  ملا

توى خطة من 10 إىل 1 من نة للمرشوع، األعىل ملسـا شلك يف ملبيا همة تنفيذ وجاري أدانه، 1 لا  الربانمج يوسري. 11 ملا

تايل اجلدول وفق  :لا

 ID Task Name Start Finish

Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13

Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

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 30.06.201316.01.2012Project Execution

% 

Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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يةمل خطة ا- 1شلك  ثا رشوع يف املرحةل ا نتوى األعىل  ل للمسـ

 

سارات من يوتضح .28 ية ملا شطة تركزي بؤرة أن أعاله املوحضة منالز ية املرحةل نأ ثا نا  عىل سـتعمتد 2012 عام من بقي فامي ل

بات ية ELCA ثإ يل تيجالسرتا تقابل حالرت بارش لاب  .ملا

بغي .29 تاكفؤ أن مالحظة ينو يفي لا ثة مرحةل لإدخا إعادة يقتيض قد الصارم ظالو يا حتديث برانمج يف لاث جنولو  تك

تضت إذا املعلومات ية وظائف إدخال الرضورة قا  .فإضا

بالغ املوارد إجاميل بعد يسـتغل ومل .30 متدته اذلي يسورسي فرنك مليون 11,731 لا مجعية احتاد مدريد يف دورهتا  عا
ية واألربعني  ثا نا ييون فرنك سورسي 8,731(ل ية احتاد الهاي يف  )مل رشين مجعو نة وا ثا لعدورهتا ا م يون فرنك 3(ل مل 

رشوع برانمج الرتمجة، مما جيعل املوارد اليت )يسورسي رشوع ومدير  سددة ملدير ا تعويضات ا ناء الرواتب وا م، اب مل مل ل سـتث
ية يا املعلومات اك نولو رشوع حتديث  ية من  ثا تاحة للمرحةل ا فيت  ج تك م مبق ن  .ل

يطرح .31 تقرير سـو تايل املرحيل لا يات حتديث عن لا جنولو  رضورة بشأن مدريد احتاد مجعية عىل اقرتاحات املعلومات ك

ثة مرحةل إدخال إعادة  .املوارد حيث من ذكل يقتضيه وما لاث

 متويل حصة احتاد الهاي 

تذكري اجلدير من .32 يا حتديث برانمج يف الهاي احتاد مسامهة أن لاب جنولو تني املعلومات تك ية حلللمر ثا نا ثة ل ثا لوا  ل
ندوق من قرض خالل من ُمولت) تالرتيب عىل يسورسي فرنك 2 487 600و يسورسي فرنك 511 000( ياطي لصا  حتالا

تعاون معاهدة الحتاد تني انظر (الرباءات بشأن لا  ).H/A/28/2و PCT/A/40/6 ثيقالو

يا حتديث برانمج يف الهاي احتاد مسامهة يتحمل حبيث تالرتيب ذكل تعديل املقرتح ومن .33 جنولو  اداحت املعلومات تك

تعاون معاهدة احتاد ال مدريد هوم من يكون أن عىل ،)WO/PBC/19/8 ثالويقة انظر (الرباءات بشأن لا  احتاد أن ملفا

يات مسـتوى وصول فور مدريد احتاد عىل هذا يسورسي فرنك مليون 3 مبلغ سريد الهاي يا طا  ٍحد إىل الهاي احتاد حت
 .ذكل يتيح
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يةإن  .34 مجلعا
 : ما ييلإىل مدعوة 

يذ املرحةل اإلح "1" تنفاطة علما بوضع  ً
 األوىل من الربانمج؛ 

تقدم احملرز يف و "2" لاإلحاطة علما اب ً
ية من الربانمج؛  ثا ناملرحةل ا  ل

ًاإلحاطة علما ابحامتل إعادة و "3"
ثة من الربانمج؛إعامل ثا ل املرحةل ا  ل

إقرار حتويل القرض من احتاد و "4"
شأن الرباءات  تعاون  بمعاهدة ا ل

مدريد كام هو مذكور يف إىل احتاد 
 .33 و32هذه الفقرتني 

 ]ثهناية الويقة[


