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 االحتاد اخلاص للتسجيل الدويل للعالمات
 )احتاد مدريد(

 
 اجلمعية

 
 العشرون( و احلادية العادية)الدورة األربعون و التاسعة الدورة

 2015 أأكتوبر 14اإىل  5جنيف، من 
 
 

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

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 بلكم ويف هذه . 2014 سبمتربة "امجلعية"( املعقودة يف "الربانمج"( منذ امجلعية السابقة لحتاد مدريد )املشار اإ

 .الربانمج تنفيذطالع أأعضاء امجلعية عىل لإ  مقام التقرير الهنايئالوثيقة هذه  تقوماملناس بة، 

 عىل التقرير املرحيل السابق اخلاص ابلربانمج. MM/A/48/1 وحتتوي الوثيقة .2

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

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

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

 بعد اترخي بدء تشغيهل رمسيا. تسوايت رضورية عىل بيئة معهل،



MM/A/49/1 
2 
 

ىل MM/A/48/1 يف الوثيقة شريوأأ  .4 مرحةل لل الرئيس ية النتيجة اس تالمالأنشطة مضن املرحةل الأوىل، و اس تكامل  اإ
ا ، وتركيهب(MIRISللنظام اجلديد ملعلومات جسالت مدريد ادلولية ) (Beta 1)الثانية من الربانمج، ويه النسخة الأولية 

جراءات الاختبار عىل صعيد النظام واختبار اس تخدامهاختبار لأغراض  . وقد خضعت تكل النخسة وقهتا لسلسةل من اإ
 النظام.

 حاةل تنفيذ الربانمج

ىل أأن  MM/A/48/1 أأشري يف الوثيقة .5 والتحدايت اليت ُطرحت أأمام جسل مدريد عند بدء برانمج حتديث أأيضا اإ
ىل الطبيعة النشطة واملتغرّية اليت  خمتلفة متاما عن التحدايت املطروحة اليوم. 2008 تكنولوجيا املعلومات يف عام وابلنظر اإ

جراءات مدريد للتسجيل ادلويل  ّن من الأمهية القصوى مباكن أأن يكون نظامتتسم هبا اإ قادرا  MIRIS للعالمات التجارية، فاإ
 عىل مواهجة التحدايت الأصلية وتكل اليت ُكشف عهنا حديثا.

ىل أأنه  MM/A/48/1 كام أأشري يف الوثيقة .6 جراء  يف، للحّد من أأية خماطر يف هذا الس ياق، رُشعاإ اس تعراض اإ
، عقب تدقيق داخيل لإجراءات متأأنّه و  2014 مات يف أأواخر الربع الثاين من عامخاريج لربانمج حتديث تكنولوجيا املعلو 

يرادات قطاع العالمات والتصاممي،  جراء اس تعراض بعد تنفيذ املرحةل الثانية من برانمج اإصدار حتصيل اإ ىل اإ توصية تدعو اإ
جراءات وتش متل مواصفات الاس تعراض عىل هنج عام، ووظائف ا حتديث تكنولوجيا املعلومات. لنظام، وأأداء النظام، واإ

الاس تعراض املكتب ادلويل من الزتام ادلقة يف وس ميكّن ذكل  اختبار النظام واختبار اس تخدامه، واسرتاتيجيات التشغيل.
 .MIRIS نظامدء تشغيل ملقّرر لبحتديد التارخي اب

العملية الهنج تكل . وأأثبتت 2014 ل الاس تعراض، املعروف بعملية التثبيت والتحقق املس تقةل، يف نومفربواس ُتمك .7
جراءات  بعض املشالك أأشارت اإىل وجود العام ووظائف النظام، يف حني ، النظام واختبار اس تخدامهاختبار خبصوص اإ

جراء تعيينات للهنوض ابدلورين اجلديدين لوبشأأن اسرتاتيجيات التشغيل. ومش ت أأمّه التوصيات املنبثقة عن تكل العملية اإ
مدريد ودور مدير التحولت يف شعبة دمع السجالت. والغرض من الك  لدور مدير العمليات يف جساملُحّددين وهام، أأول، 

رفع مس توايت النضج التشغييل لإجراءات تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف ادلورين هو املساعدة عىل 
جراء مسابقة، بدأأ مدير التحولت همام ، يف 2015 ه مضن شعبة دمع السجالت يف مايوقطاع العالمات والتصاممي. وبعد اإ

حني اس هُتلت مسابقة لتعيني مدير العمليات وادلمع. وترد يف املرفق الأول قامئة ما تبقى من التوصيات املنبثقة عن معلية 
  بعد ذكل.فاميو  2015التثبيت والتحقق املس تقةل، واليت ستُنفذ تدرجييا خالل الفرتة املتبقية من عام 

من املوّرد اخلاريج،  MIRIS ظامالعمليات والإجراءات ادلاخلية اليت حتمك اس تالم النُسخ اجلديدة لنومت تأأكيد  .8
ماكنية  MIRIS ظامفضال عن الأنشطة التقنية املرتبطة بنرش النُسخ اجلديدة لن اختبار النظام واختبار داخل بيئة تقنية تتيح اإ

لأغراض اختبارية. وتكل العمليات والإجراءات املُتبعة  MIRIS ظام، من خالل اس تالم ونرش عدد من نُسخ ناس تخدامه
 .MIRIS ظامفامي خيص لك النُسخ املس تقبلية لنقابةل للتكرار 

(، فضال عن العمليات MIRIS لنظام Beta 1نسخة لمرحةل الثانية من الربانمج )ل الرئيس ية النتيجة حتقيقومع  .9
وسيتوىل املوظفون ، اعُترب الربانمج ُمنجزا. MIRIS ونرش نُسخ نظاموالإجراءات القابةل للتكرار واخلاصة ابس تالم 

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

 قامئة بنتاجئ الربانمج.
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ليه يف التقارير املرحلية السابقة عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات س يقرتح املكتب ادلويل، عند و  .10 كام أأشري اإ
الإجناز الثالثة من الربانمج من أأجل تكييف أأنشطة ما بعد التشغيل، مثل اإصالح الأخطاء،  اللزوم فقط، ادلخول يف مرحةل

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

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

 خطة نرش املرحةل الثانية

ىل اس تكامل  .11 ار والقبول عىل الصعيد ، سريكّز مرشوع النرش عىل الاختبMIRIS لنظام يةالبنية التقن ابلنظر اإ
 وفق أأفضل املامرسات املُتبعة يف قطاع الربجميات. نظمةمما س ُيجرى بطريقة رمسية ومُ  املؤسيس،

 MIRIS نظامسلسةل اختبارات ، ختطيط وتصممي الاختبارات وهتيئة 2015وسيمت، يف الفرتة بني يونيو ويوليو  .12
نتاج" اجلاهز" بياانت حقيقية وموصوةل متاما بلك الأنظمة اخلارجية والإضافية الالزمة. ويف الوقت نفسه، س ُتنشأأ  ةاملتضمن لالإ

 العمليات واملوارد الرضورية لتدوين وتسوية أأية مشالكت تُواجه يف الاختبار.

دارة مجموعة يُعىن ابلختبارات أأسايس ، سيتوىل فريق 2015الفرتة بني شهري أأغسطس وديسمرب يف و .13 املؤسس ية اإ
جراء اختبارات اكمةل جملالهتم الوظيفية مضن  ذكل، وس ييل . MIRIS ظامنمتنوعة من الأخصائيني املؤسس يني من خالل اإ

دلى قبول ال  رجةمس  دلبعه، يف الأخري، اختبار ر يت  تاكملال واسع للنظام و ختبار ا، 2016 يف الشهرين الأوليني من عام
ىل اس تخدام مؤسيس اكمل  املُنظمول من التحّول التشغييل املس تخدمني، وهو ما س يكون اجلزء الأ  اعتبارا  MIRIS ظامنل اإ

 .2016 من عام

نظام من  ظهروامل  الوظيفيةا يكون من انحييت بطريقة ُتعهل أأقرب م MIRIS ظامنالعمل، ُُصّم ضامن اس مترارية لو  .14
دخال ، غري أأن خمطط النرش يتيح ويتو(MAPSبروتوكوهل )مدريد و اتفاق  حىت  MIRIS ظامنتغيريات أأساس ية عىل ىخ اإ

ىل  يكون حمداث ابلاكمل عند بدء تشغيهل، دون جراءاحلاجة اإ التغيريات اليت ومن أأية تعديالت أأخرى عىل املدى القصري.  اإ
ا من اعتبار  التغيريات املتعلقة  ابلقواعد ) مبا يف ذكل تكل اليت س تدخل حزّي النفاذعىل ذكل النظام  س ُتطبق

، وأأية تغيريات MIRIS ظامنعىل " املُطبق ةُتميد الشفر منذ " MAPS عىل نظام التغيريات املُطبقة ولك(، 2016 أأبريل 1
 مراحل الاختبار الهنائية. MIRIS ظامنتُعرف قبل دخول جل واليت رضورية لعمل الس

ضافية عدة تقنية عن كثب وستُتاح مسا MIRIS ظامنس تخدام الأويل ل الاوسرُيصد  .15 ضامن حتّول خال لومؤسس ية اإ
 ن عدم توقف الأنشطة العادية.املشالك وضاممن 
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 هونرش  MIRIS ظامنختبار واخلاصة ابرشوع امل ة من للمرحةل الثاني املفّصةلطة اخل – 1الشلك 

 املزيانيةاس تخدام 

مليون فرنك سويرسي  10.804لأغراض املرشوع ) مليون فرنك سويرسي 13.804غالف مايل اإجاميل قدره اعُتمد  .16
عىل  املُنفق فعالاملبلغ وصل و ماليني فرنك سويرسي من قبل مجعية احتاد لهاي(.  3من قبل مجعية احتاد مدريد و

ىل املرشوع، حىت الآن،  ابملائة من مزيانية املرشوع. 98أأو  مليون فرنك سويرسي، 13.527 اإ

 

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

سجيل املعلومات )نظام مدريد للت 
 (.MM/A/49/1 ")الوثيقة(ادلويل

]ييل ذكل املرفقان[

              MIRIS

                         

                        

                     

                              

                     

                                

       

               MRIS

                 

                                                                 

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%

( آ     ف              ة)

.MM/A/48/1 1   س      ج               أ           ة  أل    إ         ة       ة،              ف     ف ة 2  ن       ة

2        ف     أل           ة       ة أ      ز    .
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 الأولاملرفق 

حتديث تكنولوجيا اخلاصة بربانمج  معلية التثبيت والتحقق املس تقةلتقرير يات الوجهية الواردة يف التوص 
 املعلومات

 لك املرشوعات الراهنة واملتوقّعة وفق معيار مقبول.حتديد  .1

 والإبالغ عن التقدم احملرز.قياس املرشوع والربانمج  .2

 اخلاصة ابملرشوعات.اس بة احملالأخذ بقواعد  .3

حاةل  .4 ىل مزيانية احملفظة مراقبة هممة اإ  .بربانمج الإصالح ةفرقة العمل املعني/  املعين لساجملاإ

عادة الاطالع عىل وثيقة اس هتالل املرشوع اخلاصة  .5  .والتحقّق مهنا MIRIS ظامنب اإ

 والتحقّق مهنا. MIRIS ظامناس تعراض خطة نرش  .6

 .تطلبات العمل املشمول بربانمج الإصالحل مل د لإجراء حتليل اكمل وشامحشد مرشوع جدي .7

نشاء .8 جراء الإصالحات الرضورية.من أأجمعليات متعّددة الوظائف  اإ  ل تناول طلبات التحسني واإ

آلية .9 دارة اخملاطر واملشالكت.تدوين  مراجعة أ  واإ

دارة النظام.ناس بة عىل املس تختوزيع ملكية البياانت بطريقة م  .10  دمني واجلهات املعنية ابملساعدة وتكل املعنية ابإ

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

، واملس توايت املمتزية للمساعدة التقنية 11املذكورة يف البند خيص الأدوار الثالثة  د فاميحتديد مس توايت اجله .12
 واملساعدة املُقدمة للمس تخدمني.

تضطلع اليت تغيري ال مراقبة معلية و برانمج التحسني املتواصل لفريق العمليات  فامي خيصدة الوظائف تنفيذ معلية متعدّ  .13
 سجالت.شعبة دمع ال  هبا

نشاء مكتبة مرشوع داخلية.  .14  اإ

 تنفيذ معيار معيل خبصوص واثئق املرشوع. .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  بنيواهجة بشلك مس تقل دارة اللإ معلية  تنفيذ .20
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دراج ملحقات خارجية يف ختطيط املرشوع. .21  اإ

ىل  .22 عادة ختطيط وتصممي الاختبارات استنادا اإ  املتطلبات املؤسس ية ومعلية توثيق البياانت. حصائلاإ

دارة التغيريات املؤسس ية.23  . تنفيذ معليات لأغراض اإ

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

 ُ  حقّقة يف اإطار برانمج حتديث تكنولوجيا املعلوماتالنتاجئ امل

ىل بيئة  مركزيةترحيل النظام القدمي اذلي يعمل يف بيئة  .1  .UNIXاإ

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

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

 خدمة التجديد الإلكرتوين يف نظام لهاي. .4

 مراجعة خدمة الإيداع الإلكرتوين يف نظام لهاي. .5

دارة احملفظات مضن  .6  .خدمة الإيداع الإلكرتوين يف نظام لهايأأداة اإ

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

 .TAPTAنرش أأداة الرتمجة الآلية  .8

دارة احملفظات يف نظام مدريد  .9  .(MPM)أأداة اإ

 (.MEAأأداة التنبيه الإلكرتوين يف نظام مدريد ) .10

 (.MRSأأداة التعقّب الآين للطلبات يف نظام مدريد ) .11

 .(MOPمدريد )نظام بوابة ماكتب  .12

لكرتونية مدريد  نظاماس امترات  .13 ، MM4 ،MM5 ،MM6 ،MM7 ،MM8 ،MM9 ،MM10اذلكية )الإ
MM12.) 

 عني لنظايم مدريد ولهاي.والإخطار التاب النرش مراجعة نظايم .14

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


