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ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2022سبتمير  13التاري    خ: 

 اللجنة المعنية بمعايي  الويبو

ة  الدورة العاشر

 2022نوفمير  25إىل  21جنيف، من 

 تقرير فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل

اءات وثيقة من إعداد  ي للبر  المكتب األوروبر

 ملخص

 لعمل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل ) .1
ً

م هذه الوثيقة ملخصا
ِّ

( منذ الدورة التاسعة للجنة المعنية بمعايبر SEQLتقد
 .) ي  ST.26وقد دخل معيار الويبو  الويبو )لجنة المعايبر

ز النفاذ فز راَجعة من ، وتعمل فرقة العمل عىل تقديم نسخة م2022يوليو  1حبر
 . ة للجنة المعايبر  المعيار إّبان الدورة العاشر

 معلومات أساسية

كتوبر  .2 ي أ
ي دورتها األوىل المعقودة فز

 44لتتوىل المهمة رقم  2010أنشأت لجنة المعايبر فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل فز
 (: CWS/1/10من الوثيقة  29)انظر الفقرة 

ز الموسعة )"صياغة توصية بشأن عرض قوائم تسلس مبر ( العتمادها XMLل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغة البر
اح معيار الويبو الجديد إىل جانب تقرير بشأن وقع المعيار المذكور عىل معيار الويبو الحاىلي  معيارا للويبو.  ي تقديم اقبر

وينبغز
ST.25 ح إدخالها عىل المعيار ورية المقبر ات الضز  ."ST.25، إضافة إىل التغيبر

اءات فيما يخص األثر المحتمل  .3 لب من فرقة العمل "التنسيق مع الهيئة المناسبة من هيئات معاهدة التعاون بشأن البر
ُ

وط
 لذلك المعيار عىل المرفق جيم للتعليمات اإلدارية الخاصة بتلك المعاهدة". 

ز الم .4 ّ
مد معيار الويبو الجديد وُعير

ُ
 عىل فرقة العمل واعت

ً
فا اءات مشر ي للبر ي الدورة  - ST.26وهو المعيار  -كتب األوروبر

 فز
ً

رسميا
 )انظر الفقرة 

ً
دا

ّ
ي مارس CWS/4BIS/16من الوثيقة  52الرابعة للجنة المعايبر المجتمعة مجد

 . 2016( فز

ي دورتها الخامسة، عىل أن يكو  .5
، فز ي بأن يكون تاري    خ واتفقت لجنة المعايبر

ن سيناريو "القطعية" خيار االنتقال الذي يقضز
 تاري    خ اإليداع  نفسه بالنسبة لجميع مكاتب الملكية الفكرية.  ST.26إىل معيار الويبو  ST.25االنتقال من معيار الويبو 

ّ
رر أن ُيعد

ُ
وق

ز تاري    خ االنتقال )انظر الفق 2022الدوىلي التاري    خ المرجغي وأن يكون شهر يناير   (. CWS/5/22من الوثيقة  45و 44رتير
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ز من إعداد  .6 ز المودعير كة لتمكير ي الدورة نفسها، أبلغ المكتب الدوىلي لجنة المعايبر بأنه سيستحدث أداة برمجية جديدة مشبر
ز

وف
 44رقم ومن ثم فقد وافقت لجنة المعايبر عىل تعديل وصف المهمة  . ST.26قوائم التسلسل والتحقق من توافقها مع معيار الويبو 

 :  كما يىلي

 
ً

ي للصياغة والتثبت وفقا نامج الحاسوبر ز وتعليقاتهم بشأن البر "دعم المكتب الدوىلي عن طريق توفبر متطلبات المستخدمير
اءات؛ وإعداد ST.26للمعيار  ي المراجعة الالحقة للتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر

ز
؛ ودعم المكتب الدوىلي ف

 بناء عىل طلب اللجنة." ST.26يار الويبو المراجعات الالزمة لمع

كتوبر  .7 ي أ
ز

ي الدورة السادسة للجنة المعايبر ف
ز

 ST.26، اعتمدت اللجنة النسخة المراجعة الثانية لمعيار الويبو 2018وف
ي الوثيقة 1.2 )اإلصدار

ز
ز الرئيسي لمعيار ا . CWS/6/16(، عىل النحو الوراد ف دخلت عىل المير

ُ
لويبو وشملت المراجعة تعديالت أ

ST.26  ي والثالث والرابع والسادس، وإضافة مرفق سابع جديد بعنوان
"توصية تحويل قائمة تسلسل من المعيار ومرفقاته األول والثابز

ST.25  إىل المعيارST.26"  . ي
ز المعيار األول إىل الثابز  لتيسبر االنتقال بير

ي يوليو  .8
ز

ي الدورة السابعة المعقودة ف
ز

يبر بعض التعديالت الموضوعية والتصويبات التحريرية عىل ، اعتمدت لجنة المعا2019وف
ز األول والسابع لمعيار الويبو   (. CWS/7/14( )انظر الوثيقة 1.3)اإلصدار  ST.26المرفقير

ي ديسمبر  .9
ز

ي دورتها الثامنة المعقودة ف
ز

( 1.4عىل عدة مراجعات تحريرية وجوهرية )اإلصدار  2020ووافقت اللجنة ف
 . (.CWS/8/6 Revالوثيقة  )انظر

كتوبر  .10 ي أ
ز

ز المعقودة ف ي دورتها الثالثة والخمسير
ز

اءات، ف ، عىل التعديالت المدخلة عىل 2021ووافقت جمعية معاهدة البر
ي مرفق الوثيقة 

حة فز اءات بصيغتها المقبر ووافقت الجمعية العامة  . PCT/WG/13/8الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البر
ز التنفيذ هو  ST.26يكون التاري    خ الجديد لدخول معيار الويبو للويبو عىل أن  ي واإلقليمي  2022يوليو  1حبر

عىل المستوى الوطنز
ي الوثيقة  183إىل  178، والفقرات WO/GA/54/14الوثيقة  والدوىلي )انظر

 (. WO/GA/54/15من تقرير الدورة الوارد فز

 تقرير مرحىلي 

، أجر  .11 ت فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل مناقشات عىل موقع الويكي لمناقشة عقب الدورة التاسعة للجنة المعايبر
حة عىل معيار الويبو  ز لمناقشة مسألة األداء المبلغ عنها فيما يخص مجموعة أدوات ST.26التنقيحات المقبر ، واجتمعت مرتير

WIPO Sequence Suite  ونموذج الدعم بمجرد بدء إنتاج مجموعة أدواتWIPO Sequence Suite . 

ي  ST.26ودخل معيار الويبو  .12
ز النفاذ فز ي أدخلت عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة 2022يوليو  1حبر

، إىل جانب التعديالت النر
اءات، واالستمارات، والمبادئ التوجيهية لمكاتب تسلم الطلبات اءات، والتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر  التعاون بشأن البر

اءات، والمبادئ التوجيهية للبحث الدوىلي والفحص التمهيدي الدوىلي بناء عىل معاهدة التعاون بناء عىل مع اهدة التعاون بشأن البر
اءات.  بشأن  البر

 ST.26مراجعة معيار الويبو 

جريت أحدث مراجعة لمعيار الويبو  .13
ُ

ي نوفمبر  ST.26أ
لقت وتع (. 1.5إّبان الدورة التاسعة للجنة المعايبر )اإلصدار  2021فز

ز الرئيسي للمعيار والمرفقات األول إىل الثالث )انظر الوثيقة  ات بالمير ، وشملت عدة تعديالت تحريرية (CWS/9/12 REVالتغيبر
وتينات )  (. UniProtو/أو طفيفة من أجل الوضوح والمواءمة مع قاعدة البيانات العالمية للبر

ي إطار المهمة رقم  .14
 لم44وفز

ً
احا  فرقة العمل اقبر

ّ
عد

ُ
مه إىل لجنة المعايبر  (1.6)اإلصدار  ST.26راجعة معيار الويبو ، ست

ِّ
لتقد

ة.  ز التنفيذ  للموافقة عليه إّبان دورتها العاشر ة المكتسبة منذ دخول المعيار حبر حة تحسينات عامة تستند إىل الخبر ر المراجعة المقبر
ِّ

وتوف
ي 

ي ذلك ثالثة أمثلة جديدة ستضاف إىل 2022يوليو  1فز
وترد المزيد من التفاصيل بشأن المراجعة  المرفق السادس للمعيار. ، بما فز

ي الوثيقة 
حة فز  . CWS/10/13المقبر

 WIPO SEQUENCE SUITEمجموعة أدوات 

اءات من إعداد  2018يعمل المكتب الدوىلي منذ عام  .15 ز مودعي طلبات البر ز من أجل تمكير ز مختلفتير ز برمجيتير عىل إعداد أداتير
اءات من التثّبت من امتثال بيانات قوائم التسلسل المودعة لمعيار ST.26قوائم تسلسل متوافقة مع معيار الويبو  ز مكاتب البر ، وتمكير

 داتان هما: ، وهاتان األ ST.26الويبو 

ي مستقل(؛ : WIPO Sequence (أ)  وهي أداة لمودعي الطلبات من أجل صياغة قوائم التسلسل والتثبت منها )تطبيق مكتنر
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وهي أداة لمكاتب الملكية الفكرية من أجل التثبت تعمل بوصفها خدمة مستقلة  : WIPO Sequence Validator (ب)
ة مد ي شبكة مكاتب الملكية الفكرية )خدمة شبكية صغبر

ز
ي مكاتب الملكية الفكرية ف

ز
ي كل نظام لتكنولوجيا المعلومات ف

ز
مجة ف

 (. ST.26من أجل التحقق من امتثال قوائم التسلسل المودعة لمعيار الويبو 

ز باسم مجموعة أدوات   . WIPO Sequence Suiteوُيشار إىل عنضي األداة مجتمعير

ي  - 2.1.2أي اإلصدار  - Sequence WIPOوأحدث نسخة من أداة  .16
وبز يل من موقع الويبو اإللكبر ز ويمكن  . 1متاحة للتبز

باالتصال  - 2.1.1أي اإلصدار  - WIPO Sequence Validatorلمكاتب الملكية الفكرية الحصول عىل أحدث نسخة من أداة 
ي عىل 

وبز يد اإللكبر  . wiposequence@wipo.intبالمكتب الدوىلي عن طريق البر

والعيوب المبلغ عنها وأنشطة  WIPO Sequence Suiteوللحصول عىل مزيد من التفاصيل عن تطوير مجموعة أدوات  .17
ي للجنة الرجوع إىل الوثيقة 

مة، ينبغز
َّ

 . CWS/10/14التدريب المقد

ي المستقبل
ز

 خطة العمل والتعاون ف

ز ال ST.26مع دخول معيار الويبو  .18 نفاذ، ُيرجر من مكاتب الملكية الفكرية التعاون مع المكتب الدوىلي عن طريق أداء حبر
 التالية:  المهام

  ز ألداة ز النهائيير  ؛WIPO Sequenceتقديم دعم من المستوى األول إىل المستخدمير

  ي بأداة
ي ال يمكنها الرد عليها إىل فريق الدعم المعنز

؛ WIPO Sequenceإحالة الطلبات النر ي المكتب الدوىلي
ز

ئ ف نسر
ُ

 الذي أ

  ز عىل االنتقال إىل أحدث إصدار من أداة ي القائمة  WIPO Sequenceتشجيع مستخدميه النهائيير
اك فز واالشبر

يدية ألداة   ؛WIPO Sequenceالبر

  الحفاظ عىل تعميم أداةWIPO Sequence Validator ؛ ه المكتب الدوىلي  وتحديثها إىل أحدث إصدار بمجرد أن ينشر

  ي ذلك قاعدة المعارف الخاصة بمجموعة أدوات
ي مختلف المنتديات، بما فز

ومعيار  WIPO Sequenceالمشاركة فز
ز مجموعة WIPO Sequence Validatorوموقع الويكي الخاص بأداة  ST.26الويبو  ، والتعاون عىل تحسير

 أو تحديثها.  WIPO Sequence Suiteأدوات 

ي المقابل، سيكون المكتب الدوىلي  .19
: وفز  عما يىلي

ً
 مسؤوال

  مجية عىل مجموعة أدوات ات البر والتواصل مع المكتب عند توفر  WIPO Sequence Suiteإدخال جميع التغيبر
 إصدارات جديدة؛

  ي الوقت المناسب عن طريق تقديم
ي وما فوقها فز

االستجابة لطلبات المكتب للحصول عىل دعم من المستوى الثابز
ية؛الردود المناسبة إىل المكتب بالل ز  غة اإلنكلبر

  ي قد يقدمها المكتب إلدخال
مجيات، مع مراعاة الطلبات النر وضع إجراء إلدخال تحديثات وتحسينات منتظمة عىل البر

مجيات؛ ات عىل البر  تغيبر

  ي مجموعة أدوات
؛ WIPO Sequence Suiteتحديد إجراء إلصالح العيوب فز

ً
 ضمن مهلة زمنية محددة مسبقا

 بأداة  وضع وقيادة المنتدى الخاصWIPO Sequence  ي الحفاظ عىل قاعدة
اء المكتب فز حيث يشارك خبر

 . ST.26ومعيار الويبو  WIPO Sequenceالمعارف الخاصة بمجموعة أدوات 

ة  .20 : 2023-2022وتبلغ فرقة العمل لجنة المعايبر بخطة عملها للفبر  ، وهي كما يىلي

ة إلجرا  (أ) ي دورتها العاشر
حة لمعيار الويبو الحصول عىل موافقة لجنة المعايبر فز أي إعداد  ST.26ء المراجعة المقبر

 ؛1.6اإلصدار 

ي تطوير واختبار مجموعة أدوات  (ب)
ي المشاركة فز

، WIPO Sequence Suiteدعم المكتب الدوىلي باالستمرار فز
ي يدخل فيها معيار الويبو 

 ؛ST.26وإعداد مواد أخرى متصلة بها مثل قاعدة المعارف أو معايبر الويبو النر

                                                
1 https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html 

mailto:wiposequence@wipo.int
https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html


CWS/10/12 
4 
 
 

ز لها إىل ST.26العمل عىل أي مراجعة أخرى لمعيار الويبو  (ج) ، عند االقتضاء، لزيادة تيسبر تنفيذ المكاتب والمودعير
( وقاعدة INSDCجانب الحفاظ عىل توافقها مع متطلبات قاعدة البيانات التعاونية الدولية لتسلسل النوويدات )

وتينات )  (. UniProtالبيانات العالمية للبر

: إن لجنة الم .21  عايبر مدعوة إىل القيام بما يىلي

ي  (أ)
 بمضمون هذه الوثيقة، بما فز

ً
اإلحاطة علما

ذلك خطة عمل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل، 
ي الفقرة 

 من هذه الوثيقة؛ 20عىل النحو المشار إليه فز

وطلب دعم مكاتب الملكية الفكرية فيما  (ب)
يتعلق باستخدام مجموعة أدوات 

WIPO Sequence Suite ىل النحو المشار إليه ع
ي الفقرة 

 من هذه الوثيقة.  18فز

 

 

 ]نهاية الوثيقة[


