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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  14 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 44تقرير عن املهمة رقم 

 فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسلاملرشف �ىل  الهیئة من ٕا�دادوثیقة 

 معلومات ٔأساس�یة

) فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل، �الل دورهتا أ�وىل اليت ُعقدت املعایري ٔأ�شأٔت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة .1
 ):CWS/1/10من الوثیقة  29(انظر الفقرة  44، لتتوىل املهمة رمق 2010يف ٔأكتو�ر 

 (XML) النوویدات وأ�حامض أ�مينیة �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعةأٔن عرض قوامئ �سلسل "صیا�ة توصیة �ش
. وینبغي تقدمي اقرتاح معیار الویبو اجلدید ٕاىل �انب تقر�ر �شأٔن وقع املعیار املذ�ور �ىل معیار الع�دها معیارًا للویبو

 ".ST.25ٕاد�الها �ىل املعیار ، ٕاضافة ٕاىل التغیريات الرضوریة املقرتح ST.25الویبو احلايل 

 وُطلب من فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل ٔأیضًا ما یيل: .2

احملمتل �� املعیار �ىل  الوقع"التنس�یق مع الهیئة املناس�بة من هیئات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ف� خيص 
 املرفق جمي للتعل�ت إالداریة اخلاصة بت� املعاهدة."

وهو املعیار  –معیار الویبو اجلدید �ىل فرقة العمل واعُتمد  ةاملرشفالهیئة وأ�س�ند ٕاىل املكتب أ�ورويب للرباءات دور  .3
ST.26 –  رمسیًا يف ا�ورة الرابعة للجنة املعایري ا�متعة جمددًا(CWS/4BIS)  2016يف مارس. 
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، 1.1، النس�ة ST.26الصیغة املراجعة ملعیار الویبو  2017واعمتدت جلنة املعایري يف دورهتا اخلامسة اليت ُعقدت يف  .4
 ؤأ�اطت �لامً �لوثیقة اليت قد�ا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن املوضو�ات املُضافة ٔأو احملذوفة احملمت�.

قة العمل �الل دورهتا اليت قدمهتا فر  ST.26ٕاىل املعیار  ST.25بأٔحاكم �نتقال من املعیار  املتعلقةوبناًء �ىل التوصیة  .5
 �ىل ما یيل:كذ� )، اتفقت جلنة املعایري CWS/5/7اخلامسة (انظر الوثیقة 

خيار �نتقال املعمتد (ٔأي انتقال مجیع ا�ول املتعاقدة يف معاهدة الرباءات يف هو ٔأن �كون سيناریو "القطعیة"  ٔأ)
 وقت وا�د)؛

 جعي؛التارخي املر  هو ٔأن �كون �رخي إالیداع ا�ويل ب)

 .2022ٔأن �كون �رخي �نتقال ینا�ر  ج)

من ٕا�داد  مودعي الطلباتؤأبلغ املكتب ا�ويل جلنة املعایري بأٔنه سيس�ت�دث الرب�مج احلاسويب املشرتك اجلدید �متكني  .6
(�لقدر املمكن حتدیده �حلاسوب). ومن شأٔن  ST.26قوامئ التسلسل والتحقق من توافق ت� القوامئ مع معیار الویبو 

 هذا الرب�مج ٔأن �سهّل معاجلة الطلبات اليت حتتوي �ىل قوامئ التسلسل يف ماكتب امللكية الفكریة.

، ST.26ملعیار الویبو راجعة �ىل الصیغة امل، 2018 ٔأكتو�ر ووافقت جلنة املعایري، يف دورهتا السادسة اليت ُعقدت يف .7
ومرفقاته أ�ول والثاين والثالث والرابع  ST.26�ىل املنت الرئييس للمعیار  ٔأد�لت اليت تتضمن تعدیالت، 1.2النس�ة 

 ).ST.26ٕاىل املعیار  ST.25والسادس، وٕاضافة مرفق سابع �دید (توصیة حتویل قامئة �سلسل من املعیار 

اليت ٔأصبح نصها  44ىل وصف معّدل للمهمة � )2018يف ٔأكتو�ر املُنعقدة ووافقت جلنة املعایري يف دورهتا السادسة ( .8
 اك�ٓيت:

 والتثبتللصیا�ة  الرب�مج احلاسويبتوفري متطلبات املس�ت�دمني وتعلیقاهتم �شأٔن  عن طریق"دمع املكتب ا�ويل 
، ؛ ودمع املكتب ا�ويل يف املراجعة الالحقة للتعل�ت إالداریة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتST.26وفقًا للمعیار 

 ."ST.26وٕا�داد التنقي�ات الالزمة ملعیار الویبو 

 التقر�ر املر�يل

مبا ورة السادسة للجنة املعایري، ملناقشة املسائل العالقة ا�اجمتعت فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل خشصیًا، �الل  .9
يف  (free text qualifiers)خطط التنفيذ اليت �سلكها ماكتب امللكية الفكریة، و�رمجة معّرِفات النصوص احلرة فهيا 

التسلسل للصیا�ة ، ومعاجلة ملفات قوامئ التسلسل الكبرية �ىل وسائط مادیة متعددة، ؤأداة الویبو ST.26املعیار 
 ، وخطط العمل املس�تقبلیة.منه توالتثب

ملناقشة التقدم احملرز يف  (WebEx)فرقة العمل اج��ًا عن بعد  نظمتورة السادسة للجنة املعایري، ا�انعقاد وبعد  .10
. وقدم ٔأعضاء فرقة العمل، �الل هذا �ج�ع، ٔأي حتدیثات رضوریة مطلوبة للمعیار واليت ینبغي تقدميها 44املهمة رمق 

 دورهتا السابعة. لتنظر فهيا �اللجلنة املعایري ٕاىل 
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 مشال مشاركني من ماكتب امللكية لتسلسل وقدمت عرضنيس�ت�دمت فرقة العمل صف�ة الو�يك ٔ�داة الویبو ل او  .11
دمع تطو�ر ٔأداة الویبو للتسلسل. وجرى �رتيب اج��ات �رب إالنرتنت ریة واملس�ت�دمني ا�هنائیني، وذ� من ٔأ�ل الفك

 ملقرت�ة لٔ�داة.حسب �قتضاء للمسا�دة �ىل �ل املسائل املتعلقة �لوظیفة ا

ر الرسیع ٔ�داة الویبو للتسلسل، من �الل توفري متطلبات �دیدة و/ٔأو �التطو مرا�ل مجیع شار�ت فرقة العمل يف و   .12
الوس�یطة املنشورة.  احلاسوبیة امجٕالصدارات الرب ضبط املتطلبات القامئة ٔأصًال، وكذ� من �الل �ختبار الوظیفي 

 إالصدار ، ويها�هنائیة 10املر��  من بيهنامرا�ل  ثالث اكن هناكاملعایري،  ومنذ انعقاد ا�ورة السادسة للجنة
 الختبار القبول الرمسي. ملس�ت�دما

عقدت ثالثة اج��ات �رب إالنرتنت، هبا، كام من املناقشات �شأٔن صف�ة و�يك اخلاصة  10ؤأجرت فرقة العمل اجلو�  .13
، واليت قُدمت ST.26للمعیار املقرت�ة اليت أ�دجمت يف الصیغة املراجعة الثالثة انویة، ثال  املشألكو�ل ركزت �ىل حتدید 

 .CWS/7/14السابعة. ویُتاح ملخص لهذه التعدیالت يف الوثیقة  جلنة املعایري لتوافق �لهيا يف دورهتإاىل 

الفریق العامل املعين  اليت ٔأ�ّدها املكتب ا�ويل وقّد�ا ٕاىل PCT/WG/11/24ؤأ�اطت فرقة العمل �لامً �لوثیقة  .14
�شأٔن إالطار القانوين ملعاهدة الرباءات  2018عاهدة الرباءات �الل دورته احلادیة عرشة اليت ُعقدت يف یونیو مب

 ف� یتعلق بقوامئ التسلسل.(القوا�د والتعل�ت إالداریة واملرفق جمي) 

 املسائل العالقة

�القة بعد املناقشات اليت ٔأجرهتا فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل. وینبغي  بقيتال �زال هناك �دد من املسائل اليت  .15
 إالشارة ٕاىل املسأٔلتني التالیتني �الل ا�ورة السابعة للجنة املعایري:

ٕاىل ٔأن  86و 85يف الفقرتني  ST.26: �شري املعیار (free text qualifiers)�رمجة معّرِفات النصوص احلرة  -
�ىل ٔأهنا عبارة وصفية قصرية، ینبغي ٔأن �كون �للغة  یُقد�ا مودعو الطلباتاحلرة، اليت معّرِفات النصوص 

إالنلكزيیة. ومع ذ�، فٕان ٕایداع طلب الرباءات �للغة أ�م يف بعض الوال�ت القضائیة، مثل ٕاس�بانیا، یُعد� رشطًا 
 ٔأنه هو من یعين هذا فٕان�ٕالنلكزيیة،  �رمجة لهذه املعّرفاتتقدمي  بالطل ُطلب من مودعقانونیًا. ولكن، ٕاذا 

 TXTاملعّرِفات يف ملف بنسق حتمیل ٕاماكنیة . وتتيح ٔأداة الویبو للتسلسل ملودعي الطلبات �اكلیفهايتحمل س 
من التعل�ت إالداریة  (a)5.2. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ینص مرشوع القا�دة اجلدیدة ال تتيح الرتمجة تلقائیاً لكهنا 

ات �ىل ٔأنه ال بد من ٕایداع قوامئ التسلسل مكلف ٕالكرتوين وحيد، مما یعين ٔأنه قد �كون من الالزم ملعاهدة الرباء
 شمل احلقول املرتمجة.يف �د ذاته لي  XML منوذجتعدیل 

مقرت�ًا لتعدیل إالطار القانوين ملعاهدة الرباءات (القوا�د والتعل�ت إالداریة  PCT/WG/11/24تتضمن الوثیقة  -
) من ٔأ�ل السامح ٕ�یداع ومعاجلة الطلبات ا�ولیة اليت تتضمن قوامئ التسلسل، وفقًا ملعیار الویبو واملرفق جمي

. واملسأٔ� العالقة يه ٔأن املرفق جمي ینص �الیًا �ىل تعل�ت حول تقدمي قوامئ التسلسل بنسق ST.26اجلدید 
اختاذ  س�یكون من الالزم. و 2021د�سمرب  31ٔأن �كون هذا النسق مدعومًا ٕاىل �ایة ، ویبغي ST.25معیار الویبو 

 ST.25قرار �شأٔن �یفية تعدیل التعل�ت إالداریة، الس�� املرفق جمي، �مع مودعي الطلبات يف تنفيذ املعیار�ن 
 �الل املر�� �نتقالیة. ST.26و
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 �ارطة الطریق

 �الل دورهتا السابعة. ST.26احلصول �ىل موافقة جلنة املعایري �ىل النس�ة املراجعة الثالثة للمعیار  .16

 .واختبارها دمع املكتب ا�ويل من �الل مواص� املشاركة يف تطو�ر ٔأداة الویبو اجلدیدة للتسلسل .17

ٕاىل املعیار  ST.25اكتب امللكية الفكریة اليت مل �زود املكتب ا�ويل بعد خبارطة طریق لالنتقال من املعیار �لنس�بة مل .18
ST.26 ، وخطط 2022ینا�ر  1يف الكيفية اليت س�تؤدي هبا هذه املهمة بأٔكرب قدر من الفعالیة قبل ینبغي ٔأن تنظر .
اكتب امللكية الفكریة املقدمة �لفعل، تتاح �ىل صف�ة و�يك اخلاصة بفرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل مب اخلاصةالتنفيذ 
 التالیة:

https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/ST.26+Implementation+Plan 

املرفق جمي نظرًا ٔ�ن  ،الرباءاتالالزمة �ىل التعل�ت إالداریة ملعاهدة  لالضطالع �لتعدیالتدمع املكتب ا�ويل للویبو  .19
 .ST.25ٕاىل اس�ت�دام املعیار  �الیاً  ریة �شريللتعل�ت إالدا

، عند �قتضاء، من ٔأ�ل تيسري تطبیق املاكتب واملود�ني لهذا ST.26العمل �ىل ٔأي مراجعة مقب� ملعیار الویبو  .20
 املعیار.

 مدعوة ٕاىل ما یيل: جلنة املعایريٕان  .21

إال�اطة �لامً مبضمون هذه  )أٔ (
 الوثیقة؛

 الفكریةو�شجیع ماكتب امللكية  (ب)
 18�ىل �رش خططها التنفيذیة وفقًا للفقرة 

 ٔأ�اله.

 ]هنایة الوثیقة[

https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/ST.26+Implementation+Plan
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