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CWS/7/15 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  22 التارخي:

 الويبو مبعايري املعنية اللجنة

 السابعة الدورة
 2019یولیو  5ٕاىل  1جنیف، من 

 أداة الويبو للتسلسل

 املكتب ا�ويل من ٕا�دادوثیقة 

 املقدمة

ٔأن �كون هنج  �ىل ،2017وافقت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري) يف دورهتا اخلامسة اليت ُعقدت يف  .1
مجیع الطلبات نتي�ة ��، فٕان و . ST.26ٕاىل معیار الویبو  ST.25معیار الویبو  من"القطعیة" هو اخلیار املعمتد لالنتقال 

  .ST.26مع معیار الویبو  تتوافقجيب ٔأن ، 2022ینا�ر  1د  تتلقاها ماكتب امللكية الفكریة بعاليت

ٕال�داد  مودعي الطلباتوطلبت جلنة املعایري من املكتب ا�ويل اس�ت�داث ٔأداة �رجمیة مو�دة من شأٔهنا ٔأن تدمع  .2
�ىل �د سواء. ومن شأٔن أ�داة املو�دة ٔأن تتيح  ST.26قوامئ التسلسل اخلاصة هبم والتحقق من توافقها مع معیار الویبو 

طلب �راءة، وذ� من ٔأ�ل ضامن �متثال لتمكیل  مقدمةالتحقق من قامئة �سلسل  ٕاماكنیة ٔأیضًا ملاكتب امللكية الفكریة
تضاء، من . ؤأ�ريًا، سيتوىل املكتب ا�ويل ٕادارة حتدیث و�رش إالصدارات اجلدیدة لٔ�داة، عند �ق ST.26ملعیار الویبو 

 �الل اس�ت�دام �ادم حتدیث.
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 ST.26ٔأداة الصیا�ة والتثبت املو�دة للمعیار  �سمیات

، وافق املد�ر العام للمكتب ا�ويل رمسیًا �ىل �سمیة أ�داة املو�دة اليت جيري اس�ت�دا�ا ٕاضافة ٕاىل 2019يف مارس  .3
مجیع  التسمیة يف ههذس�ت�دم ستُ تسلسل " و الویبو لل صطلح "ٔأداة مب�سمیات مكو�هتا املمث�. و�ادة ما �ُشار ٕاىل أ�داة 

 وسيُشار ٕاىل مكو�ت أ�داة ابتداء من ا�ٓن �ىل النحو التايل: .املو�دة�ٔ�داة  ف� یتعلقالالحقة  البال�ات
�ىل حواسيهبم، مما یتيح هلم ٕا�داد  مودعو الطلبات": تطبیق �ىل احلاسوب املكتيب یثبته للتسلسل  الویبؤأداة " -

 �رغبون يف حام�هتا مبوجب �راءة والتحقق من ت� القامئة؛قامئة �سلسل 
ٔأن تتلقى املاكتب  مما یضمنماكتب امللكية الفكریة  بيئة": �دمة صغرية مدجمة يف مثبت ٔأداة الویبو للتسلسل" -

 �سلسل مس�توفية للرشوط؛امئ قو 
املكتب ا�ويل لتقدمي إالصدارات اجلدیدة  سيس�تعني به�ادم للت�دیث والنرش  ":�ادم ٔأداة الویبو للتسلسل" -

 لٔ�داة.

 التقدم احملرز يف اس�ت�داث أ�داة

 ) ويه:CWS/6/17أ�بلغت جلنة املعایري يف دورهتا السادسة ٔأن التطو�ر �شمل ٔأربع مرا�ل (انظر الوثیقة  .4
 : حتلیل احتیا�ات العمل؛1املر��  -
  وٕاثبات املفهوم؛: التصممي2املر��  -
 تطو�ر التطبیق؛ 3املر��  -
 : املوافقة �ىل التطبیق وبدء إالنتاج.4املر��  -

عن التقدم احملرز حىت  �الل ا�ورة أ�بلغ، و املعایري ا�ورة السادسة للجنةانعقاد قبل  2و 1 اس�ُتمكلت املر�لتانو  .5
 .)CWS/6/34الوثیقة  يف 118ٕاىل  115والفقرات من  CWS/6/17(انظر الوثیقة  3ا�ٓن �شأٔن املر�� 

ملدة مخسة دامت ر �تطو  مرا�ل معلجنة املعایري، اس�مترت بعد ا�ورة السادسة ل قد يه مر�� التطو�ر و  3املر�� و  .6
 اختارت، و 6ويف هنایة املر��  الثنائیاتر ويف هنایة لك مر��، ٔأتیحت الفرصة ٕاىل ماكتب امللكية الفكریة الختبا ٔأسابیع.

 .أ�داة ملسا�دة يف تطو�رافرصة  لتتيح هلم س�ت�ذ�ن هنائینيم ماكتب امللكية الفكریة النشطة 

رشوع الویبو ف� یتعلق مب بوابة الویبو للملكية الفكریة وا�ة لتعكس �سبب التأٔ�ريات النامجة عن ٕا�ادة تصممي الو  .7
حىت أ�س�بوع أ�ول من مارس  3، وافق جملس املرشوع �ىل متدید املر�� تثبتال تعقيد و�دة و�س�تخفاف ب ، اجلدید
2019. 

 واس�تعراض للهندسة، ل ٕ�جراء اختبارات وظیفية مس�تق�يه فرتة القبول الرمسیة حيث یقوم فریق منفص 4املر�� و  .8
ا��ن عّینهتم واملس�ت�دمني ا�هنائیني  ملاكتب امللكية الفكریة أ�تیحت، و�الل هذه الفرتةاملصدر، واختبار أ�داء.  وشفرات

، اكن من املقرر ه الوثیقةيف وقت كتابة هذوجراء اختبارات ٕاىل �انب فریق �ختبار الرمسي. الٕ فرصة  هذه املاكتب،
 .2019�نهتاء من املر�� الرابعة يف ٔأوائل یونیو 

ماكتب امللكية قبل �سلميها ٕاىل یه املقدمة ٕال  الثنائیاتالتحقق من  س�یجري، �سلمي أ�داة ٕاىل املكتب ا�ويل مبجردو  .9
 .2019، يف هنایة سبمترب ٔأحناء العامل يف مجیع ومودعي الطلبات الفكریة
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وستتاح وا�ة ٔأداة الویبو للتسلسل بلغات النرش العرش ملعاهدة الرباءات (إالنلكزيیة والعربیة والصینية والفر�س�یة  .10
لنظر و�غالیة والروس�یة وإالس�بانیة). وسيتوافر إالصدار أ�ول لٔ�داة مبختلف هذه اللغات. وأ�ملانیة والیا�نیة والكوریة والربت

تاح يف فٕاهنا ستُ ، لطلبات حول �یفية اس�ت�دام أ�داةا ملودعي، ا�ي یوفر ا�مع أ�سايس "دلیل املس�ت�دم" وثیقة جحم ٕاىل
 زيیة فقط.لك�للغة إالن احلايل الوقت

 ة الفكریة ومودعي الطلباتالتعاون مع ماكتب امللكي

اكمتلت املواصفات الوظیفية اليت حتدد متطلبات مكو�ت أ�داة الثالثة، وذ� مبسا�دة من فرقة العمل املعنیة بقوامئ  .11
للمرشوع.  ةصصا�صف�ة و�يك  �ربالتسلسل. وأ�جریت مناقشات 

/https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software . ونُظمت ٔأیضًا اج��ات �رب إالنرتنت
(WebEx)  بصورة منتظمة مع ٔأعضاء فرقة العمل النشطني، كام هو مطلوب حلل املسائل العالقة �رس�ة. وقدم فریق

 �ىل �د سواء. 8و 6 الویبو للتسلسل يف هنایة املر�لتني التطو�ر عرضًا عن �ا� ٔأداة

 5 املرا�ل �شملاليت و  ،ماكتب امللكية الفكریةٕاىل تسلسل لل الویبو  ٔأداةٔأدوات تنفيذ  متدِّ قٌ ، مر��يف هنایة لك و .12
ة يف اختبار للمشارك ن مودعي الطلباتم فرصة لعددٔأعضاء فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل  ٔأ�حو  .10و 8و 7و 6و

مر�لتني من التطو�ر �متكني ماكتب امللكية الفكریة من حتدید �یفية دمج هذه بعد تسلسل لل الویبو  أ�داة. ؤأتیح مثبت ٔأداة
 يف ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات احلالیة. الصغريةاخلدمة 

 التطو�ر املس�تقبيل

ىل احلصول إ  اً تسلسل، �سعى املكتب ا�ويل �الیلل الویبو  مثبت ٔأداة �شأٔنردود ماكتب امللكية الفكریة تلقي بعد  .13
�متثل ٔأ�د �قرتا�ات . و لتسلسلل حول إالماكنیات املس�تقبلیة ٔ�داة الویبو  املعنیة بقوامئ التسلسلعمل ال تعلیقات فرقة�ىل 

 ما یيل: �شمل الوظائف املقرت�ةو . الطلبات حفص�د فاحيص الرباءات ٔأثناء معلیة يف أ�داة �سا وظائفيف توفري 
، للمسا�دة يف ٕاد�ال هذه ا�لفات يف FASTA نسقب  حتمیلهاقامئة املراد اس�تخراج خملفات التسلسل من ال -

 ؛ٔأداة البحث
 .ST.26 املعیار متوافقني مع �سلسل ٕالجراء مقارنة بني قامئيتؤأداة  -

 عرض تقدميي لٔ�داة

لزتویدها مبعرفة رفيعة املس�توى  املعایري س�ُیعرض إالصدار أ�ول من ٔأداة الویبو للتسلسل يف ا�ورة السابعة للجنة .14
 بوظائفها.

 ٕان جلنة املعایري مدعوة ٕاىل ما یيل: .15

إال�اطة �لامً مبضمون هذه  (ٔأ)
الوثیقة، مبا يف ذ� املصطل�ات احملّدثة لٔ�داة 

 ؛ST.26املو�دة للمعیار 

https://www3.wipo.int/confluence/display/ST26software/
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و�شجیع ماكتب امللكية الفكریة  (ب)
 2019ٕاصدار أ�داة يف هنایة سبمترب  اختبار�ىل 

 .�شأٔن ذ� وتقدمي تعلیقات

 ]هنایة الوثیقة[
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