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االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات

(احتاد مدريد)

اجلمعية
الدورة الثامنة واألربعون (الدورة االستثنائية الثامنة و العشرون)

جنيف ،من  33اإىل  21سبمترب 3102

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

من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .0الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم احملرز يف برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (املشار اإليه فامي ييل بلكمة
"الربانمج") منذ امجلعية السابقة لحتاد مدريد (املشار اإلهيا فامي ييل بلكمة "امجلعية") املعقود يف أكتتوبر  .3102تام تريم
الوثيقة اإىل اإطالع أكعضاء امجلعية عىل أكي تغيري يف الهنج العام حنو اس تكامل الربانمج ،فضال عن الإخطار بأأي تغيري يف
اجلدول الزمين للربانمج.
.3

وحتتوي الوثيقة  MM/A/46/1عىل التقرير املرحيل السابق اخلاص ابلربانمج.

املقرر تنفيذ الربانمج عىل ثالث مراحل :املرحةل ا ألوىل واملرحةل الثانية واملرحةل الثالثة .وتتأألف
 .2وجيدر التذتري بأأن ّه من ّ
التوصل اإىل نتاجئ اإجيابية فورية أكو اإرساء ا ألسس التقنية للمرحةل الثانية.
املرحةل ا ألوىل من مرشوعات فرعية تس هتدف ّ
التحول التقين الفعيل ابلتقابل املبارش من نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل ،اذلي يدمع اإجراءات
وتنطوي املرحةل الثانية عىل ّ
التسجيل ادلويل للك من نظايم مدريد ولهاي ،اإىل تكنولوجيا حديثة تضمن اس تفاد أكحصاب املصاحل يف نظايم مدريد
ولهاي ،عىل مدى ا ألعوام املقبةل ،من منصة تقنية موحد عىل مس توى لك دوائر القطاع املعنية .أكما املرحةل الثالثة فهي
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املقرر أكن يضطلع هبا املكتب ادلويل من أكجل السع اإىل ضامن اس تقرار النظام اجلديد بعد اترخي بدء
مرحةل اختيارية من ّ
تشغيهل رمسيا.

املرحةل ا ألوىل – حاةل التنفيذ
 .2عقب الإطالق الناحج ملرشوع دمج معليات التسجيل ادلويل (( )IRPIيف صيف عام  ،)3102اس ُتمكلت املرحةل
ا ألوىل من الربانمج بنجاح .ونتيجة ذلكل سيُس تخدم ما تبقى من أكموال املرحةل ا ألوىل يف املرحةل الثانية ،وسيتوقف الإبالغ
عن املرحةل ا ألوىل من الربانمج يف واثئق دورات امجلعية القادمة.

املرحةل الثانية – معلومات كأساس ية
 .5جيدر التذتري بأأ ّن الهنج املعمتد لتنفيذ املرحةل الثانية من الربانمج هو اإجراء ترييل تقين ابلتقابل املبارش من نظام
تكنولوجيا املعلومات احلايل اإىل هيلك حديث مو ّجه حنو اخلدمات عن طريق اختيار رشيك خاريج مؤهّل يف جمال
تكنولوجيا املعلومات.)ELCA Informatique SA( .
 .6والغرض من الرتييل التقين هو الانتقال ابلربانمج احلاسويب وقاعد البياانت وتدفق العمل اخلاص من لغة الربجمة
الطبيعية ونظام أكداابس ( )Adabasلإدار قواعد البياانت اإىل لغة الربجمة  Javaونظام  Oracleلإدار قواعد البياانت ،مبا يف
ذكل دمج أكحدث أكدا لإدار الإجراءات املؤسس ية .وسزييل اإجناز ذكل الرتييل خماطر تقادم البنية التحتية القامئة.

املرحةل الثانية – النتاجئ املُحققة
 .7عقب اس تكامل ا ألطوار  0و 3و 2من املرحةل الثانية بنجاح (التحليل والتصممي والتنفيذ التجرييب) أكجرى الرشيك
للتحول التقين من الربانمج
اخلاريج اخملتار ّ
املتخصص يف تكنولوجيا املعلومات ،خالل عام  ،3102أك ّول معلية تكرارية ّ
احلاسويب احلايل لنظام اتفاق وبروتوكول مدريد (.)MAPS
التحول التقينُ ،رتّبت أك ّول نسخة رئيس ية ( )Beta 1للنظام اجلديد ملعلومات جسالت مدريد ادلولية
 .8وعقب ّ
( )MIRISعىل مس توى املكتب ادلويل يف  07يناير  .3102وخضعت نسخة  Beta 1لنظام  MIRISفورا لعملية
اختبارية أكجراها فريق املرشوع بغرض الكشف ،يف مراحل مبكّر  ،عن عيوب و مشالك يف أكداء الربانمج احلاسويب .ومت،
عقب ذكل ،تركيب عد نُسخ يف املكتب ادلويل خالل الربع ا ألول والربع الثاين من العام نفسه بغرض اإصالح ا ألخطاء
وحتسني ا ألداء.
 .9ون ُّظمت تظاهر اإعالمية كبري يف  07مارس  3102لتعريف أكوساط مس تخديم نظام مدريد ابلنسخة ا ألولية Beta 1
املقرر بدء
من نظام  .MIRISواكن الغرض من التظاهر هو تقامس املعارف والتأأكيد ألوساط املس تخدمني أك ّن نظام ّ MIRIS
العمل به يف املس تقبل مماثل لنظام  MAPSاحلايل من ييث الوظائف وتفاعل املس تخدمني ،ممّا ميكّن من بتقليص الفرت
الالزمة إلملامه به وتكيّفه معه واحاف ،،يف الوقت ذاته ،عىل اإنتاجيهت .
 .01واعتبارا من  02يناير  ،3102اس هتُ لت معلية اختبار مهنية للربامج احلاسوبية من أكجل ( )0تعزيز القدرات الاختبارية
عىل مس تويي النظام واملس تخدم ( )3وتبس يط و أكمتتة احلالت الاختبارية ( )2وتنفيذ سلسةل ا ألدوات الاختبارية املؤمتتة .ول
بدّ من اإجراء محةل اختبارية واسعة لنظام  MIRISوس تكون تكل امحلةل مدعومة اب ألدوات الاختبارية املؤمتتة ،ممّا يوفر أكدةل
موضوعية لنتاجئ الاختبارات وتغطية اختبارية لنظام  .MIRISوهناك أكترث من  511حاةل اختبار جارية عىل مدار الساعة
من خالل أكدوات برجمية حموس بة حتفّز تفاعل املس تخدمني مع نظام  MIRISاجلديد .ومت ّكن تكل السلسةل من ا ألدوات
الاختبارية املؤمتتة من اإجراء اختبار الاحندار عىل الربامج احلاسوبية دون أكي تدخل برشي ،وابلتايل دون أكية تاكليف مالية،
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وميكّن يف الوقت نفسه من الكشف املبكّر عن أكية عيوب برجمية مل تكن موجود يف نُسخ الربامج احلاسوبية املقبوةل سابقا.
ونظرا أل ّن حالت الاختبار امخلسامئة احلالية ل متث ّل سوى حنو  21ابملائة من سيناريوهات الاس تخدام ،جيب زداد عدد
حالت الاختبار بقدر كبري  ،مبا يف ذكل ابإضافة سيناريوهات أكترث تعقيدا ،وذكل قبل دخول نظام  MIRISطور التشغيل.
ومن ا ألمهية مباكن رصد كيفية تفاعل نظام  MIRISمع تكل السيناريوهات الاختبارية الإضافية قبل ّ
البت هنائيا يف اإماكنية
ا ألخذ به .و ّمما يزيد ا ألمر تعقيدا التجربة التارخيية احملدود ملوظف نظام مدريد املعنيني ابلفحص يف اإنشاء سيناريوهات
اس تخدام اختبارية اكمةل وشامةل.

املفصةل لتنفيذ املرشوع والسبيل حنو تشغيل نظام  :MIRISاحلومكة وإادار اخملاطر
املرحةل الثانية – اخلطة ّ
وضبط اجلود
 .00ا ّإن حتويل نظام حاسويب ُط ّور داخليا ومعره  07س نة ،ويش متل عىل أكترث من  6111برانمج ومليوين خط من
خطوط شفر اللغة الطبيعية ،اإىل بيئة هيلك ّ Oracle
املوجة حنو اخلدمات مع اس تخدام لغة الربجمة  Javaودمج أكحدث
أكدا لإدار تدفق الإجراءات املؤسس ية ،يُعترب من املهام الشاقة .وعليه فا ّإن من امله للغاية ابلنس بة للمكتب ادلويل اإخضاع
النظام اجلديد  MIRISلختبار اكمل قبل بدء نرشه من أكجل تاليف خطر عرقةل مهمة املكتب ادلويل املمتث ّةل يف خدمة
املس تخدمني وا ألطراف املتعاقد يف تسجيل العالمات ادلولية وإادارهتا .ولهذا السبب وطبقا لهنج النرش التدرجي
التحول من النظام احلايل:
ملهنجية  PRINCE2اخلاصة ابإدار املرشوعات ،من املتوقّع دمج النُسخ التالية لس تكامل ّ
نسخة  Beta 2لنظام  ،MIRISوالنسخة املرحشة لنظام  ،)RC( MIRISوالنسخة الهنائية لنظام ،MIRIS
والنسخة  0.1لنظام  .MIRISومن املزمع تسلمي نسخة  Beta 2لنظام  MIRISيف هناية يونيو  3102وعند ذكل فقط
س ميكن الرشوع يف اختبار النظام بأأمكهل واختبار اس تخدامه ،وسيمت بعد ذكل اإخضاع لك نسخة اتلية ملعايري القبول نفسها
ا ألش ّد رصامة.
 .03والتحددات اليت ُطريت أكمام جسل مدريد عند بدء برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات يف عام  3118خمتلفة متاما
عن التحددات املطروحة اليوم .وابلنظر اإىل الطبيعة النشطة وا ّ
ملتغري اليت تتس هبا اإجراءات مدريد للتسجيل ادلويل
للعالمات التجارية ،فا ّإن من ا ألمهية القصوى مباكن أكن يكون نظام  MIRISقادرا عىل مواجة التحددات ا ألصلية وتكل اليت
ُتشف عهنا حديثا .وللحدّ من أكية خماطر يف هذا الس ياق ،اس هتُ ل اس تعراض خاريج لربانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات
يف أكواخر الربع الثاين من عام  ،3102علامً بأأن ّه صدرت ،عقب تدقيق داخيل لإجراءات حتصيل اإيرادات قطاع العالمات
والتصاممي ،توصية تدعو اإىل اإجراء اس تعراض بعد تنفيذ املرحةل الثانية من برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات .وتش متل
مواصفات الاس تعراض عىل هنج عام ،ووظائف النظام ،و أكداء النظام ،وإاجراءات اختبار النظام واختبار اس تخدامه،
واسرتاتيجيات التشغيل
 .02وجتدر الإشار اإىل أكن ّه جيب عىل الرشيك اخلاريج أكن يكفل ،دون مقابل وملد  03شهرا بعد قبول املكتب ادلويل
الربانمج احلاسويب  MIRISامل ُ َ
ابلتحول التقين
سّل ،فرت ضامن يلزتم فهيا ابإصالح أكي خطأأ يُكشف عنه يف الربانمج ويتعلق ّ
من نظام  MAPSاحلايل.
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 .02واس هتُ لت املرحةل الثانية من الربانمج يف الربع الثالث من عام  .3101واس ُتمكل فعال تنفيذ املهام من  0اإىل  01من
املفصةل لتنفيذ املرشوع  ،املبيّنة يف الشلك  0أكدانه ،وجيري تنفيذ املهمة  .00والربانمج جار وفق اجلدول التايل اذلي
اخلطة ّ
سيمت تدقيقه يف الاس تعراض اخلاريج لربانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات:
2015
Q3

Q2

2014
Q1

Q4

Q3

Q2

2013
Q1

Q4

Q3

Q2

2012
Q1

Q4

Q3

Q2

2011
Q1

Q4

Q3

Q2

2010
Q1

Q4

Q3

%
Complete

Finish

Start

100%

30.09.2010

01.07.2010

100%

08.10.2010

13.09.2010

100%

30.11.2010

09.10.2010

ID

Task Name

Project Manager Selection Process
Publication of Expression of Interest
(EOI) - First Round
Evaluation of EOI Responses - First
Round

1
2
3

100%

01.12.2010

01.12.2010

Project Manager at WIPO

4

100%

17.01.2011

15.12.2010

Publication of EOI - Second Round

5

100%

18.03.2011

18.01.2011

100%

20.06.2011

21.03.2011

 Evaluation of EOI ResponsesSecond Round
Publication of Request for Proposal
)(RFP

6
7

100%

20.06.2011

20.06.2011

RFP Due Date

8

100%

30.09.2011

21.06.2011

Evaluation of RFP Responses

9

100%

31.12.2011

01.10.2011

)Contract Review Committee (CRC
Approval & Contract Negotiation

10

75%

31.03.2015

16.01.2012

Project Execution

11

0%

31.03.2015

31.03.2015

Go Live

12

املفصةل لتنفيذ املرشوع يف املرحةل الثانية
الشلك  -0اخلطة ّ

 .05تام أكشري اإليه يف التقارير املرحلية السابقة عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات س يقرتح املكتب ادلويل ،عند
اللزوم فقط ،ادلخول يف مرحةل الإجناز الثالثة من الربانمج من أكجل تكييف أكنشطة ما بعد التشغيل ،مثل اإصالح ا ألخطاء،
وحتسني ا ألداء ،فضال عن تغيري واجة املس تخدم و أكيّة اإعاد حممتةل لهندسة الإجراءات .وابلنظر اإىل عدم المتكّن من تقدير
احلاجة اإىل مرحةل اثلثة حممتةل إا ّل بعد معلية النرش ،س ُيطنب يف رشح تفاصيل املرحةل الثالثة احملمتةل يف تقرير مرحيل ليق.
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اس تخدام املزيانية
 .06اع ُتمد ألغراض املرشوع غالف مايل قدره  028812مليون فرنك فرنيس ( 018812مليون فرنك سويرسي من قبل
مجعية احتاد مدريد و  2ماليني فرنك سويرسي من قبل مجعية احتاد لهاي) .وبلغت املبالغ املُنفقة فعال عىل املرشوع ،يىت
الآن 018262 ،مليون فرنك سويرسي ،أكو  76ابملائة من مزيانية املرشوع .ومن املتوقّع أكن تكون املوارد املتبقية اكفية
لس تكامل املرحةل الثانية من الربانمج ،علامً بأأ ّن اس تنتاجات الاس تعراض اخلاريج قد تسفر عن ختصيص موارد اإضافية
لضامن اإدار اخملاطر وضبط اجلود عىل حنو مالمئ.
اجلدول  .0الوضع املايل (بأآلف الفرناكت السويرسية) ،يف أكواخر مارس 3102

املوارد املتاحة من ا ألموال
الايتياطية

النفقات ابس تثناء الالزتامات الرصيد يف أكواخر مارس
3102
وا ألعباء املالية السابقة

املرحةل ا ألوىل

2 569

2 377

393

املرحةل الثانية

01 325

7 087

2 128

اجملموع

02 812

01 262

2 221

 .07اإن امجلعية مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون التقرير املرحيل بش أأن برانمج حتديث
تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل
ادلويل) (الوثيقة .)MM/A/48/1
[هناية الوثيقة]

