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CWS/6/15 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  7 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السادسة الدورة
ىل  15جنيف، من   2018أأكتوبر  19اإ

 44 رقم املهمة عن التسلسل بقوائم املعنية العمل فرقة تقرير
عدادوثيقة   العمل املعنية بقوامئ التسلسل فرقة من اإ

 معلومات أأساس ية

ىل  25أأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل يف دورهتا الأوىل ) .1  29اإ

 (:CWS/1/10من الوثيقة  29)انظر الفقرة  44 رمق ( لتتوىل املهمة2010أأكتوبر 

( XMLالأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) والأحامض"صياغة توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات 

ىل جانب تقرير عن وقع املعيار املذكور عىل  لعامتدها معيارا للويبو. وينبغي تقدمي الاقرتاح بشأأن معيار الويبو اجلديد اإ

ىل التغيريا ST.25معيار الويبو  ضافة اإ دخالها عىل املعيار احلايل، اإ  ".ST.25ت الرضورية املقرتح اإ

 وُطلب أأيضا من فرقة العمل ما ييل: .2

"التنس يق مع الهيئة املعنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص الوقع احملمتل ذلكل املعيار عىل املرفق "جمي" من 

 ت".التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءا

رمسيا  - ST.26املعيار  وهو -ب الأورويب للرباءات مرشفا عىل فرقة العمل واعُتمد معيار الويبو اجلديد وعُّين املكت .3

دا )  .2016( يف مارس CWS/4BISيف ادلورة الرابعة للجنة املعايري اجملمتعة جمدن
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ىل  29ة من واعمتدت جلنة املعايري يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف الفرت  .4 عة ملعيار الصيغة املراج   2017يونيو  2مايو اإ

، وأأحاطت علام ابلوثيقة اليت عرضها وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن املوضوعات 1.1، أأي النسخة ST.26الويبو 

 املضافة أأو احملذوفة احملمتةل.

ىل  ST.25أأحاكم الانتقال من معيار الويبو وبناء عىل التوصية اخلاصة ب .5 مهتا فرقة  ST.26اإ العمل، اتفقت واليت قدَّ

 جلنة املعايري عىل ما ييل:

 املعمتد للك ماكتب امللكية الصناعية؛ نتقالالايكون سيناريو "القطيعة" خيار أأن  (أأ  )

 وأأن يكون اترخي الإيداع ادلويل التارخي املرجعي؛ (ب )

 اترخي الانتقال. 2022وأأن يكون يناير  (ج )

لمتكّي املودعّي  توالتثب للصياغةمشرتاك جديدا وبيا برانجما حاس وأأبلغ املكتب ادلويل جلنة املعايري بأأنه سيس تحدث .6

عداد قوامئ التسلسل والتحقق من توافق تكل القوامئ مع معيار الويبو  ؛ )ابلقدر املمكن حتديده ابحلاسوب( ST.26من اإ

 معاجلة الطلب اذلي حيتوي عىل قوامئ التسلسل يف ماكتب امللكية الصناعية. أأيضاسيسهل الربانمج احلاسويب و 

ل للمهمة رمق  .7 دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري " 44واتفقت جلنة املعايري، يف دورهتا اخلامسة، عىل الوصف املعدَّ

ودمع املكتب ادلويل يف  ؛ST.26لمعيار ل  للصياغة والتثبت وفقامتطلبات املس تخدمّي وتعليقاهتم بشأأن الربانمج احلاسويب 

عداد املراجعات الالزمة ملعيار الويبو  عاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛املراجعة الالحقة للتعلاميت الإدارية مل بناء عىل  ST.26واإ

 ".اللجنة طلب

 تقرير مرحيل

خالل ادلورة اخلامسة للجنة املعايري واملوافقة عىل توصيات الانتقال من املعيار  ST.26عقب مراجعة معيار الويبو  .8

ST.25  ىل املعيار عالن املكتب ادلويل أأنه سيس تحدث  ST.26اإ دلمع املعيار، س تضطلع  مشرتاك جديدابرانجما حاسوبيا واإ

 فرقة العمل بعدة أأنشطة ملواصةل حتسّي املعيار وحتديد متطلبات الأداة اجلديدة.

عدة وعقدت  الصياغة والتثبتأأداة  ابس تحداثفأأنشأأت فرقة العمل صفحة وييك جديدة للأنشطة التعاونية املتعلقة  .9

ثبات حصة مفهوم أأداة   .اجلديدة الصياغة والتثبتاجامتعات ش بكية لإعداد مواصفات املتطلبات واإ

ق  .10 طار املهمة رمق  الصياغة والتثبتأأداة  اس تحداثواس تمكل املكتب ادلويل، بصفته ممول ومنسنِّ ، 44اجلديدة يف اإ

عداد بنجاح ثبات حصة املفهوم ومواصفات املتطلبات وبدأأ مرشوع  اإ  .الأداة حداثاس تاإ

 ST.26اليت ركزت عىل موضوعات تتعلق ابلتنفيذ الفعيل للمعيار اجلوةل العارشة من املناقشات و وأأجرت فرقة العمل  .11

 املودعّي واملاكتب لكهيام. عىليف ماكتب امللكية الصناعية ومراجعهتا الالحقة من أأجل تيسري الفهم والاس تخدام 

عة اثنية من معيار الويبو ومعلت فرقة العمل خباصة عىل نسخة مرا .12 م اقرتاح مراجعة املعيار ST.26ج   ST.26. ويقدَّ

ىل جلنة املعايري يك تنظر فيه وتوافق عليه عند الاقتضاء؛ ويشمل الاقرتاح تعديالت يف منت املعيار  واملرفقات من  ST.26اإ
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ىل الرابع واخلامس  دراجالأول اإ تفاصيل املراجعة املقرتحة يف مرفق سابع جديد. وميكن الاطالع عىل  فضال عن اإ

 .CWS/6/16 الوثيقة

ىل الفريق العامل ملعاهدة  PCT/WG/11/24وأأحاطت فرقة العمل علام ابلوثيقة  .13 مهتا اإ اليت أأعدهتا الويبو وقدَّ

ن دورته احلادية عرشة املعقودة يف يونيو  ابن لالحئة االرباءات ) التعاون بشأأن بشأأن الإطار القانوين ملعاهدة 2018الرباءات اإ

 والتعلاميت الإدارية واملرفق "جمي"( فامي خيص قوامئ التسلسل. التنفيذية

 اخلطوات املقبةل

 تعزتم فرقة العمل القيام مبا ييل: .14

عة الثانية من املعيار  (أأ  ) ن دورهتا السادسة  ST.26احلصول عىل موافقة جلنة املعايري عىل النسخة املراج  ابن اإ

ىل  15)  (؛2018أأكتوبر  19اإ

 التجريبية؛ الصياغة والتثبتدمع املكتب ادلويل للويبو ابملشاركة يف تطوير واختبار أأداة  (ب )

 ؛ة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلإجراء املراجعات الالزمة عىل التعلاميت الإداريدمع الويبو  (ج )

اكتب واملودعّي تيسري تطبيق امل، عند الاقتضاء، من أأجل ST.26العمل عىل أأي مراجعة مقبةل ملعيار الويبو  (د )

 .ST.26للمعيار 

ىل ما ييل: .15  واإن جلنة املعايري مدعوة اإ

أأن حتيط علام مبضمون  (أأ  )

 الوثيقة؛ هذه

)د( 14، يف ضوء الفقرة وأأن تنظر (ب )

 44تغيري وصف املهمة رمق  يف ،من هذه الوثيقة

من مث حبذف عبارة "بناء عىل طلب اللجنة" و 

دمع عىل الوصف اجلديد املقرتح وهو " توافق

املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات 

املس تخدمّي وتعليقاهتم بشأأن الربانمج احلاسويب 

ودمع  ؛ST.26لمعيار ل  للصياغة والتثبت وفقا

املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة للتعلاميت 

واإعداد  الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛

 .".ST.26املراجعات الالزمة ملعيار الويبو 

 ]هناية الوثيقة[
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