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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون(العادية )الدورة األربعون والسادسة  الدورة

 4023أأكتوبر  4اإىل سبمترب  43جنيف، من 
 
 

 برنامج حتديث تكنولوجيا املعلومات 
 : تقرير مرحليدريد للتسجيل الدويل()نظام م

عدادمن   املكتب ادلويل 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 عية احتاد مدريد )ج  دورة عقدهتا"الربانمج"( منذ أ خر  ريم . كام ت4024 أأكتوبريف  ابمس "امجلعية"( بعد شار اإ

ىلالوثيقة  الإخطار بأأي تغيري يف عن  فضالاإطالع أأعضاء احتاد مدريد عىل أأي تغيري يف الهنج العام حنو اس تكامل الربانمج،  اإ
 اجلدول الزمين للربانمج.

 عىل التقرير املرحيل السابق للربانمج. MM/A/45/3وحتتوي الوثيقة  .4

ر تنفيذ الربانمج عىل مرحلتني: املرحةل الأوىل واملرحةل الثانية. وتتأألف املرحةل الأوىل من ه من املقر  وجيدر التذكري بأأن   .3
رساء الأسس التقنية للمرحةل الثانية. أأم   جيابية فورية أأو اإ ىل نتاجئ اإ ا املرحةل الثانية مرشوعات فرعية تس هتدف التوصل اإ

جرايئ مدريد احلايلا املعلومات ام تكنولوجيمن نظابلتقابل املبارش الفعيل يل التقين فتنطوي عىل الرتح  ، واذلي يدمع الًك من اإ
ىل تكنولوجيا حديثة تكفل انتفاع أأحصاب املصاحل يف نظايم مدريد ولهاي عىل مدى الس نوات  ولهاي للتسجيل ادلويل، اإ

 .لك ادلوائر املعنيةوحدة عىل مس توى  من منصة تقنية ماملقبةل
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)دورهتا الاس تثنائية السادسة والعرشون( والأربعني  اخلامسةة اعمتدت خالل دورهتا امجلعي كام جيدر التذكري بأأن   .2
دت فيه  صة اخملص  وارد حاطت علام ابملل املرحةل الثانية، وأأ س تكاملجل لكأ  4023منتصف عام اجلدول الزمين املعدل وحد 

جامل والبالغةلمرشوع ل  دهتا جعية احتاد مدريد ي اعمتمليون فرنك سويرس  17,32مليون فرنك سويرسي ) 227,32 اإ
 فرنك سويرسي اعمتدهتا جعية احتاد لهاي(. ينيمال 3و

 املرحةل الأوىل -حاةل التنفيذ 

مس مرشوع دمج لمليات ابأأجنزت املرحةل الأوىل من الربانمج بنجاح وجيري ال ن تشغيل املرشوع التجرييب املكتيب  .5
 .(IRPIالتسجيل ادلويل )

طار  IRPIوع رش والهدف الأسايس مل  .6 يداع لهو وضع اإ . المات التجارية ادلوليةطلبات تسجيل العالإلكرتوين ل الإ
يداع الإلكرتوين شامةل منصةاملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  اس تحدثت الإطار ذكلثبات فعالية لإ و  اس تدجمه لالإ

 بعض املاكتب املشاركة يف بواابهتا الإلكرتونية عىل الإنرتنت.

لكرتونية عىل  IRPIم مرشوع ويقو  ., عىل الهيلك املولجه حنو اخلدمات اذلي اختارته الويبو، وهو يتأألف من خدمات اإ
( ومكتب التنس يق يف BOIPالإنرتنت اشرتك يف تطويرها الويبو وماكتب وطنية مشاركة )مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية )

(. وسيشمل INPIواملعهد الوطين الربتغايل للملكية الصناعية )( OHIMالسوق ادلاخلية )العالمات التجارية والتصاممي( )
عداد الطلبات ادلولية و لأغراض  مقديم الطلبات،رشوع امل مس تخدمو  لتصديق عىل الطلبات ا ، لأغراضيداعها، واملاكتباإ اإ

رسالها ادلولية  .واإ

. وتشمل تكل IRPI ملرشوع املاكتب الوطنية املشاركة أأدرجت يف الربانمج احلاسويبدة من معق   متطلباتوهناك  .1
ض ( SSOق من الهوية بتسجيل ادلخول الأحادي )للتحق   وظيفةجةل أأمور مهنا  املتطلبات  بالويبو للمكت من خاللهاتفو 

دمج رسوم املعاجلة اليت تقتطعها املاكتب الوطنية مع الرسوم ادلولية،  انطوىق من هوية املس تخدمني. كام الوطين هممة التحق  
 ادلفع. عىل مراجعة شامةل لإجراءاتلملية دفع واحدة،  عن طريق

نتاج مرشوع  .9 يس تضيفه مركز البياانت التابع ملركز الأمم املتحدة ادلويل  IRPIورشعت الويبو أأيضا يف بناء هيلك لإ
عةللحساب الإلكرتوين الاكئن يف جنيف بسويرسا. وسيس تفيد املرشوع من منصة  طاق قابةل للتطوير ومتاحة عىل ن ُمجم 

 اس تجابة لمنو الطلب يف املس تقبل. واسع

. 4025-4023فامي خيص الفرتة  IRPIمع وتطوير مرشوع ، طلب تقدمي الاقرتاحات دل4024يف ديسمرب أأصدر، و  .20
 .4023وس ُيعلن عن أأسامء الفائزين يف املناقصة يف منتصف عام 

قبل  IRPIاصة مبس تخديم مرشوع ، عل جتميد الرشوط اخل4023ورك زت اجلهود، خالل النصف الأول من عام  .22
مكتب بنيلوكس ويُزمع أأن يكون ذكل يف منتصف العام. ومن املتوق ع أأن ينتقل لك من املقي د، دخول املرشوع طور التشغيل 

نتاج خالل شهري  (OHIM( ومكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية )BOIPللملكية الفكرية ) ىل مرحةل الإ ابملرشوع اإ
 .4023أأكتوبر ونومفرب 

املندرلجة مضن املرحةل الأوىل رشعت الويبو يف اس تخدام أأداة لجديدة للرتجة يف يوليو وفامي خيص الأنشطة الأخرى  .24
ىل زايدة الكفاءة وتبس يط لملية الرتجة. وقد بدأأ العمل بأأداة الرتجة ، مم ا 4024 عىل حنو اكمل فامي  WorldServerأأدى اإ

 ريد ولهاي.جراءات املتعلقة بنظايم مدالإ خيص جيع 
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، بعض اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة املوهجة 4024أأتيحت ملس تخديم نظام مدريد، يف مايو وابلإضافة اإىل ذكل  .23
دارة احملفظات يف نظام مدريد )اكلتايل للزابئن فضال عن بعض مواد التعلمي ابلفيديو، ويه ( واملنب ه الإلكرتوين MPM: أأداة اإ

وخضعت تكل الأدوات ملزيد من التحسني (. MRSعق ب ال ين للطلبات يف نظام مدريد )( وأأداة التMEAيف نظام مدريد )
( عبارة عن "خدمة تنبيه" جمانية ُُص مت من MEA. واملنب ه الإلكرتوين يف نظام مدريد )4023خالل اجلزء الأول من عام 

دة. وأأداة التعق ب أألجل توفري معلومات للمس تخدمني املهمتني برصد وضع بعض تسجيالت العالمات التج ارية ادلولية احملد 
( يه أأداة مس تقةل تعرض الوضع ال ين للطلبات اليت جتري معاجلهتا من قبل املكتب MRSال ين للطلبات يف نظام مدريد )

دارة احملفظات يف نظام مدريد ) ا أأداة اإ م لفائدة أأحصاب MPMادلويل للويبو. أأم  ( فهي  عبارة عن تطبيق ش بيك ُمصم 
لهيم مم ن يرغبون يف النفاذ اإىل حمفظات عالماهتم ادلولية بغرض تقدمي الامتسات لجديدة لتدويهنا يف ت ادلولية وممث  التسجيال

 السجل ادلويل.

ر النظام اجلديد 4023وسيبدأأ العمل، يف يونيو  .22 نتاج الإخطارات والشهادات. وُطو  ماكنية اإ ، بنظام نرش لجديد يتيح اإ
يسهم يف أأمتتة النظام اجلديد لكيا مم ا س  بدل من الربانمج احلاسويب للنرش املكتيب. وسيمت XML/Javaابس تخدام تكنولوجيا 

يضا لتحديث التصممي العام غيل. واغتمنت الويبو هذه الفرصة أأ من تاكليف التش ابلتايل احلد ةل و جلهات املشغ   خفض تدخل ا
 للواثئق.

يف  IRPI، وبدء العمل بنظام 4023النرش اجلديد يف يونيو وس تنهتي  أأنشطة املرحةل الأوىل عند بدء العمل بنظام  .25
 .4023أأواخر عام 

 املرحةل الثانية -معلومات أأساس ية 

جراء  .26 تقين ابلتقابل املبارش من نظام ترحيل جيدر التذكري بأأن  الهنج املعمتد لتنفيذ املرحةل الثانية من الربانمج هو اإ
اخلدمات عن طريق اختيار رشيك خاريج مؤه ل يف جمال ه حنو ولج  اإىل هيلك حديث ماحلايل ا املعلومات تكنولوجي

 تكنولوجيا املعلومات.

تدفق العمل من لغة الربجمة الطبيعية بياانت و ال وقاعدة  اسويباحلالانتقال ابلربانمج والغرض من الرتحيل التقين هو  .,2
ىل لغة الربجمة Adabasونظام أأداابس ) لإدارة قواعد البياانت، مبا يف ذكل  Oracle ونظام Java( لإدارة قواعد البياانت اإ

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

لكرتونية حديثة تضمن  .21 ومن التحدايت الرئيس ية املطروحة أأمام مرشوع الرتحيل التقين اس تنباط واهجة مس تخدم اإ
ىل أأدىن مس توى ممكن املس تخدم  جتربةالتشابه مع  قدرا اكفيا من من احتيالجات املس تخدمني من الراهنة من أألجل احلد اإ

.  التدريب والتعّل 

دخالها عىل واهجة املس تخدم وأأي ة يأأن  أأي ة تغيريات  ابلتذكري أأيضاواجلدير  .29 عادة لزم اإ هندسة الإجراءات ستمت، حممتةل ل اإ
دراج عىل الأرحج عادة اإ طار اإ خبصوص دمج  MM/A/43/1من الوثيقة  3املرحةل الثالثة من الربانمج )انظر الفقرة ، يف اإ

اتحة خياراملرحلتني الثانية والثالثة مع  عادة فتح املرحةل الثالثة " اإ حدىبوضوح ذكل  عندما تقتيض اإ  "العمل متطلبات اإ
ص أأصال (. وس ُيضطلع بأأي نشاط من أأنشطة املرحةل ال MM/A/45/3من الوثيقة  42والفقرة  ثالثة مضن حدود املبلغ اخملص 

 للمرشوع.

 املرحةل الثانية -النتاجئ احملققة 

)ويه الرشيك  ELCAأأجرت رشكة  عقب اس تكامل مرحليت املرشوع الأوىل والثانية بنجاح )التحليل والتصممي( .40
ص يف تكنولوجيا املعلومات(، يف هناية عام  قاً 4024اخلاريج اخملتار املتخص  للشفرة املصدرية املرُبجمة ابللغة  ، حتليال معم 
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عادة تقيمي درلجة التعقيد اليت يكتس هيا مرشوع الرتحيل والتحق   ق من الفرضيات التقنية املُعمتدة خالل الطبيعية من أألجل اإ
عداد اقرتاهحا بسعر اثبت. وكشفت نتاجئ التحليل عن درلجة تعقيد أأكرب مم ا اكن متوقعا فامي خيص الرتحيل التقين ابل ابلتق اإ

دة لإجناز املرشوع من أألجل تاليف تغيري  املبارش للنظام وقاعدة البياانت الراهنني، مم ا أأسفر عن متديد الفرتة الإجاملية املُحد 
د أأصال.  السعر الثابت املُحد 

وبدأأ الرتحيل التقين بتنفيذ لملية التقابل املبارش املتعلقة ابس تالم وحفص الطلبات ادلولية والتسجيل ادلويل  .42
 للعالمات التجارية.

، ُرك بت النُسخ الأربع الأوىل من الشفرة املُس تحدثة، بنجاح، يف بيئة 4023وخالل الأشهر الثالثة الأوىل من عام  .44
اختبارية بغرض  . واس ُتحدثت خططالتطوير اخلاصة ابلويبو لأغراض اس تعراضها وتثبيهتا واختبارها من قبل فريق املرشوع

جراء  هجة املس تخدم اجلديدة واعامتدها.اختبارات أأولية لوا اإ

وُرمست خرائط تدفق لمل زابئن الويبو يف الأداة اجلديدة لإدارة الإجراءات املؤسس ية وثُب تت من قبل فريق  .43
 املرشوع.

 دة البياانت وجيري اس تخراج مجموعات البياانت الأوىل لأغراض الاختبار.واختريت أأداة لرتحيل بياانت قاع .42

الرتحيل التقين للشفرة املصدرية املرُبجمة ابللغة الطبيعية لجارية عىل حنو جي د. وسيمت تغيري واهجة ن  لملية واملالحظ أأ  .45
دراج املرحةل الثالثة من الربانمج عادة اإ طار اإ عادة هندسة الإجراءات، يف اإ  .املس تخدم، ورب ام اإ

ةل طةاخل  املرحةل الثانية –تنفيذ املرشوع ل  املفص 

ىل  2املهام من تنفيذ  فعال مكلاس تُ . و 4020لثانية من الربانمج يف الربع الثالث من عام املرحةل ا اس هُتلت .46 من  20اإ
ةلطة اخل  وفق اجلدول التايل:لجار الربانمج . و 22تنفيذ املهمة جيري أأدانه، و  2نة يف الشلك ، املبي  تنفيذ املرشوع ل  املفص 

 

ةلطة اخل -2الشلك   يف املرحةل الثانية لتنفيذ املرشوع املفص 

، عىل الرتحيل 4023ويتضح من املُهل الزمنية املبي نة أأعاله أأن  أأنشطة املرحةل الثانية سرتك ز، أأثناء ما تبقى من عام  .,4
، رشيطة احلصول عىل ، بعمليات تكرار لشفرة الربانمج املُس تحدثةخالل العام ضطلع، جمدداالتقين للنظام الراهن. وس يُ 

 م من فريق املرشوع.التثبيت الالز 

 
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
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دالتاكفؤ الوظيف  الصارم هنج  وينبغ  الإحاطة علام بأأن   .41 عادة اإ ، كام أأويص به ربانمجال منثالثة ال رحةل امل راجيقتيض اإ
ل للعمل اذلي يتعني  القيام به يف . وس ُيعرض، يف التقرير املرحيل القادم، وصف مفص  MM/A/45/3فعال يف الوثيقة 

 ف تاكليف ذكل العمل وفق مزيانية املرشوع الراهنة.املرحةل الثالثة، وس ُتكي  

 الوضع املايل

صة للربانمج من املالحظ أأن   .49 جامل املوارد اخملص  جعية احتاد كام اعمتدهتا مليون فرنك سويرسي  227,32والبالغة اإ
ي( وجعية احتاد لهاي يف مليون فرنك سويرس  17,32))ادلورة العادية الثامنة عرشة( مدريد يف دورهتا الثانية والأربعني 

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

ال اثر املالية املرتتبة عىل بشأأن عية امجل ىل اإ ث تكنولوجيا املعلومات اقرتاحات عن حتدي قبلالتقرير املرحيل امل  قدموس ي .30
عادة د اإ  .ثالثةال رحةل املراج اإ

ىل ما ييل: .32 ن  امجلعية مدعوة اإ  اإ

جناز املرحةل الأوىل من  "2" الإحاطة علام ابإ
 الربانمج؛

والإحاطة علام ابلتقدم احملرز يف املرحةل  "4"
 انمج؛الثانية من الرب

والإحاطة علام بأأن  التقرير املرحيل املقبل  "3"
 .الثالثة ال لأنشطة املرحةلسيشمل وصفا مفص  

 ]هناية الوثيقة[


