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االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات

(احتاد مدريد)

اجلمعية
الدورة التاسعة واألربعون (الدورة العادية احلادية و العشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

التقرير النهائي عن برنامج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل الدويل)

من اإعداد املكتب ادلويل

مقدمة
 .1الغرض 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") املعقودة يف سبمترب  .2014ويف هذه
املناس بة ،تقوم هذه الوثيقة مقام التقرير الهنايئ إلطالع أأعضاء امجلعية عىل تنفيذ الربانمج.
.2

وحتتوي الوثيقة  MM/A/48/1عىل التقرير املرحيل السابق اخلاص ابلربانمج.

املقرر تنفيذ الربانمج عىل ثالث مراحل :املرحةل ا ألوىل واملرحةل الثانية واملرحةل الثالثة .وتتأألف
 .3وجيدر التذكري بأأن ّه من ّ
التوصل اإىل نتاجئ اإجيابية فورية أأو 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 تفادة أأحصاب املصاحل يف نظايم مدريد
ولهاي ،عىل مدى ا ألعوام املقبةل ،من منصة تقنية موحدة عىل مس توى لك دوائر القطاع املعنية .أأما املرحةل الثالثة فهي
املقرر أأن يضطلع هبا املكتب ادلويل من أأجل السع اإىل ضامن اس تقرار النظام اجلديد ،أأو اإدخال أأية
مرحةل اختيارية من ّ
تسوايت رضورية عىل بيئة معهل ،بعد اترخي بدء تشغيهل رمسيا.
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 .4و أأشري يف الوثيقة  MM/A/48/1اإىل اس تكامل ا ألنشطة مضن املرحةل ا ألوىل ،واس تالم النتيجة الرئيس ية للمرحةل
الثانية من الربانمج ،ويه النسخة ا ألولية ( )Beta 1للنظام اجلديد ملعلومات جسالت مدريد ادلولية ( ،)MIRISوتركيهبا
ألغراض اختبار النظام واختبار اس تخدامه .وقد خضعت تكل النخسة وقهتا لسلسةل من اإجراءات الاختبار عىل صعيد
النظام.

حاةل تنفيذ الربانمج
 .5أأشري يف الوثيقة  MM/A/48/1أأيضا اإىل أأن والتحدايت اليت ُطرحت أأمام جسل مدريد عند بدء برانمج حتديث
تكنولوجيا املعلومات يف عام  2008خمتلفة متاما عن التحدايت املطروحة اليوم .وابلنظر اإىل الطبيعة النشطة و ّ
املتغرية اليت
تتسم هبا اإجراءات مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات التجارية ،فا ّإن من ا ألمهية القصوى مباكن أأن يكون نظام  MIRISقادرا
عىل مواهجة التحدايت ا ألصلية وتكل اليت ُكشف عهنا حديثا.
 .6كام أأشري يف الوثيقة  MM/A/48/1اإىل أأنه ُرشع ،للحدّ من أأية خماطر يف هذا الس ياق ،يف اإجراء اس تعراض
خاريج لربانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات يف أأواخر الربع الثاين من عام  2014و أأن ّه مت ،عقب تدقيق داخيل لإجراءات
حتصيل اإيرادات قطاع العالمات والتصاممي ،اإصدار 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 أأداء النظام ،وإاجراءات
اختبار النظام واختبار اس تخدامه ،واسرتاتيجيات التشغيل .وس ميكّن ذكل الاس تعراض املكتب ادلويل من الزتام ادلقة يف
ملقرر لبدء تشغيل نظام .MIRIS
حتديد التارخي اب ّ
 .7واس ُتمكل الاس تعراض ،املعروف بعملية التثبيت والتحقق املس تقةل ،يف نومفرب  .2014و أأثبتت تكل العملية الهنج
العام ووظائف النظام ،يف حني أأشارت اإىل وجود بعض املشالك خبصوص اإجراءات اختبار النظام واختبار اس تخدامه،
وبشأأن اسرتاتيجيات التشغيل .ومشلت أأ ّمه التوصيات املنبثقة عن تكل العملية اإجراء تعيينات للهنوض ابدلورين اجلديدين
املُحدّدين وهام ،أأول ،دور مدير العمليات يف جسل مدريد ودور مدير التحولت يف شعبة دمع السجالت .والغرض من الك
ادلورين هو املساعدة عىل رفع مس توايت النضج التشغييل لإجراءات تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف
قطاع العالمات والتصاممي .وبعد اإجراء مسابقة ،بد أأ مدير التحولت همامه مضن شعبة دمع السجالت يف مايو  ،2015يف
حني اس هتُ لت مسابقة لتعيني مدير العمليات وادلمع .وترد يف املرفق ا ألول قامئة ما تبقى من التوصيات املنبثقة عن معلية
التثبيت والتحقق املس تقةل ،واليت ستُنفذ تدرجييا خالل الفرتة املتبقية من عام  2015وفامي بعد ذكل.
املورد اخلاريج،
 .8ومت تأأكيد العمليات والإجراءات ادلاخلية اليت حتمك اس تالم النُسخ اجلديدة لنظام  MIRISمن ّ
فضال عن ا ألنشطة التقنية املرتبطة بنرش النُسخ اجلديدة لنظام  MIRISداخل بيئة تقنية تتيح اإماكنية اختبار النظام واختبار
اس تخدامه ،من خالل اس تالم ونرش عدد من نُسخ نظام  MIRISألغراض اختبارية .وتكل العمليات والإجراءات املُتبعة
قابةل للتكرار فامي خيص لك النُسخ املس تقبلية لنظام .MIRIS
 .9ومع حتقيق النتيجة الرئيس ية للمرحةل الثانية من الربانمج (نسخة  Beta 1لنظام  ،)MIRISفضال عن العمليات
والإجراءات القابةل للتكرار واخلاصة ابس تالم ونرش نُسخ نظام  ،MIRISاع ُترب الربانمج ُمنجزا .وسيتوىل املوظفون
ادلاخليون ،بعد اختبار اس تخدام النظام وقبوهل ،الاضطالع بلك النشاط املتبق اخلاص ابلنرش التقين يف الإنتاج لنُسخ
نظام  MIRISالالحقة .وقد خ ُّصص ما تبقى من أأموال الربانمج لتوفري ونرش تكل النُسخ الالحقة .ويعرض املرفق الثاين
قامئة بنتاجئ الربانمج.
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 .10وكام أأشري 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 أأجل تكييف أأنشطة ما بعد التشغيل ،مثل اإصالح ا ألخطاء،
وحتسني ا ألداء ،فضال عن تغيري واهجة املس تخدم و أأيّة اإعادة حممتةل لهندسة الإجراءات .وابلنظر اإىل عدم المتكّن من تقدير
احلاجة اإىل مرحةل اثلثة حممتةل إا ّل بعد نرش املرحةل الثانية ،س ُتقدم تفاصيل املرحةل الثالثة احملمتةل يف الوقت املناسب ،يف اإطار
أأنشطة الصيانة املعيارية اليت ُُترى عىل مدى دورة حياة النظام ،وت ُّمول من املزيانية العادية.

خطة نرش املرحةل الثانية
 .11ابلنظر اإىل اس تكامل البنية التقنية لنظام  ،MIRISسريكّز مرشوع النرش عىل الاختبار والقبول عىل الصعيد
املؤسيس ،مما س ُيجرى بطريقة رمسية و ُمنظمة وفق أأفضل املامرسات املُتبعة يف قطاع الربجميات.
 .12وسيمت ،يف الفرتة بني يونيو ويوليو  ،2015ختطيط وتصممي الاختبارات وهتيئة سلسةل اختبارات نظام MIRIS
"اجلاهز ل إالنتاج" املتضمنة بياانت حقيقية وموصوةل متاما بلك ا ألنظمة اخلارجية والإضافية الالزمة .ويف الوقت نفسه ،س ُتنشأأ
العمليات واملوارد الرضورية لتدوين وتسوية أأية مشالكت تُواجه يف الاختبار.
 .13ويف الفرتة بني شهري أأغسطس وديسمرب  ،2015سيتوىل فريق أأسايس يُعىن ابلختبارات املؤسس ية اإدارة مجموعة
متنوعة من ا ألخصائيني املؤسس يني من خالل اإجراء اختبارات اكمةل جملالهتم الوظيفية مضن نظام  .MIRISوس ييل ذكل،
يف الشهرين ا ألوليني من عام  ،2016اختبار واسع للنظام والتاكمل يتبعه ،يف ا ألخري ،اختبار رمس دلرجة القبول دلى
التحول التشغييل املُنظم اإىل اس تخدام مؤسيس اكمل لنظام  MIRISاعتبارا
املس تخدمني ،وهو ما س يكون اجلزء ا ألول من ّ
من عام .2016
 .14ولضامن اس مترارية العملّ ُ ،
ُصم نظام  MIRISبطريقة ُتعهل أأقرب ما يكون من انحييت الوظيفية واملظهر من نظام
اتفاق مدريد وبروتوكوهل ( ،)MAPSغري أأن خمطط النرش يتيح ويتوىخ اإدخال تغيريات أأساس ية عىل نظام  MIRISحىت
يكون حمداث ابلاكمل عند بدء تشغيهل ،دون احلاجة اإىل اإجراء أأية تعديالت أأخرى عىل املدى القصري .ومن التغيريات اليت
س ُتطبق عىل ذكل النظام التغيريات املتعلقة ابلقواعد ( مبا يف ذكل تكل اليت س تدخل ّ
حزي النفاذ اعتبارا من
 1أأبريل  ،)2016ولك التغيريات املُطبقة عىل نظام  MAPSمنذ "ُتميد الشفرة" املُطبق عىل نظام  ،MIRISو أأية تغيريات
رضورية لعمل السجل واليت تُعرف قبل دخول نظام  MIRISمراحل الاختبار الهنائية.
ُ
حتول خال
.15
وسريصد الاس تخدام ا ألويل لنظام  MIRISعن كثب وستُتاح مساعدة تقنية ومؤسس ية اإضافية لضامن ّ
من املشالك وضامن عدم توقف ا ألنشطة العادية.
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MIRIS

MRIS

املفصةل للمرحةل الثانية من املرشوع واخلاصة ابختبار نظام  MIRISونرشه
الشلك  – 1اخلطة ّ

اس تخدام املزيانية
 .16اع ُتمد غالف مايل اإجاميل قدره  13.804مليون فرنك سويرسي ألغراض املرشوع ( 10.804مليون فرنك سويرسي
من قبل مجعية احتاد مدريد و 3ماليني فرنك سويرسي من قبل مجعية احتاد لهاي) .ووصل املبلغ املُنفق فعال عىل
املرشوع ،حىت الآن ،اإىل  13.527مليون فرنك سويرسي ،أأو  98ابملائة من مزيانية املرشوع.
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 .17اإن امجلعية مدعوة اإىل الإحاطة علام
"ابلتقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا
املعلومات (نظام مدريد للتسجيل
ادلويل)"(الوثيقة .)MM/A/49/1
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

التوصيات الوجهية الواردة يف تقرير معلية التثبيت والتحقق املس تقةل اخلاصة بربانمج حتديث تكنولوجيا
املعلومات
.1

حتديد لك املرشوعات الراهنة واملتوقّعة وفق معيار مقبول.

.2

قياس املرشوع والربانمج والإبالغ عن التقدم احملرز.

.3

ا ألخذ بقواعد احملاس بة اخلاصة ابملرشوعات.

.4

اإحاةل هممة مراقبة مزيانية احملفظة اإىل اجمللس املعين  /فرقة العمل املعنية بربانمج الإصالح.

.5

اإعادة الاطالع عىل وثيقة اس هتالل املرشوع اخلاصة بنظام  MIRISوالتحقّق مهنا.

.6

اس تعراض خطة نرش نظام  MIRISوالتحقّق مهنا.

.7

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

.8

اإنشاء معليات متعدّدة الوظائف من أأجل تناول طلبات التحسني وإاجراء الإصالحات الرضورية.

.9

مراجعة أآلية تدوين وإادارة اخملاطر واملشالكت.

 .10توزيع ملكية البياانت بطريقة مناس بة عىل املس تخدمني واجلهات املعنية ابملساعدة وتكل املعنية ابإدارة النظام.
 .11حتديد أأدوار املدير التقين ومدير الإصدار ومدير مراقبة التغيري.
 .12حتديد مس توايت اجلهد فامي خيص ا ألدوار الثالثة املذكورة يف البند  ،11واملس توايت املمتزية للمساعدة التقنية
واملساعدة املُقدمة للمس تخدمني.
 .13تنفيذ معلية متعدّ دة الوظائف فامي خيص برانمج التحسني املتواصل لفريق العمليات ومعلية مراقبة التغيري اليت تضطلع
هبا شعبة دمع السجالت.
 .14اإنشاء مكتبة مرشوع داخلية.
 .15تنفيذ معيار معيل خبصوص واثئق املرشوع.
 .16ختصيص مدير تدريب جملليس الربانمج واملرشوع.
 .17اإضافة تقيمي أأثر التدريب اإىل معلية التغيري.
 .18توثيق العمليات والبياانت املؤسس ية.
 .19اإضافة متطلبات ا ألداء  /القيود اخلاصة بتحديد مرشوع .MIRIS
 .20تنفيذ معلية إلدارة الواهجة بشلك مس تقل بني شعبة دمع السجالت ونظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات.
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 .21اإدراج ملحقات خارجية يف ختطيط املرشوع.
 .22اإعادة ختطيط وتصممي الاختبارات استنادا اإىل حصائل املتطلبات املؤسس ية ومعلية توثيق البياانت.
 .23تنفيذ معليات ألغراض اإدارة التغيريات املؤسس ية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

النتاجئ امل ُحقّقة يف اإطار برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات
.1

ترحيل النظام القدمي اذلي يعمل يف بيئة مركزية اإىل بيئة .UNIX

.2

اإثبات حصة مفهوم البنية التحتية اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات.

 .3املرشوع التجرييب املكتيب القامئ عىل البنية التحتية اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات – خدمة الإيداع الإلكرتوين يف
نظام مدريد.
.4

خدمة التجديد الإلكرتوين يف نظام لهاي.

.5

مراجعة خدمة الإيداع الإلكرتوين يف نظام لهاي.

.6

أأداة اإدارة احملفظات مضن خدمة الإيداع الإلكرتوين يف نظام لهاي.

.7

نرش أأداة الرتمجة  WorldServerفامي خيص لك ترجامت نظايم مدريد ولهاي.

.8

نرش أأداة الرتمجة الآلية .TAPTA

.9

أأداة اإدارة احملفظات يف نظام مدريد (.)MPM

 .10أأداة التنبيه الإلكرتوين يف نظام مدريد (.)MEA
 .11أأداة التعقّب الآين للطلبات يف نظام مدريد (.)MRS
 .12بوابة ماكتب نظام مدريد (.)MOP
 .13اس امترات نظام مدريد الإلكرتونية اذلكية (،MM10 ،MM9 ،MM8 ،MM7 ،MM6 ،MM5 ،MM4
.)MM12
 .14مراجعة نظايم النرش والإخطار التابعني لنظايم مدريد ولهاي.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

