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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021أكتوبر  5التاري    خ: 

 المعنية بمعايير الويبواللجنة 

 التاسعةالدورة 
 2021 نوفمي   5إىل  1جنيف، من 

 تقرير فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل

فة عىل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل وثيقة من إعداد  الهيئة المشر

 معلومات أساسية

ي أكتوبر  .1
ي دورتها األوىل المنعقدة فز

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

ز الموسعة ) مي  ( العتمادها XML"صياغة توصية بشأن عرض قوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغة الير
اح بشأن معيار الويبو الجديد إىل جانب تقرير عن وقع المعيار المذكور عىل معيار الويبو  ي تقديم االقير

معيارا للويبو. وينبغز
ST.25 ا ، إضافة إىل التغيي  ح إدخالها عىل المعيار الحاىلي ورية المقير  ". ST.25ت الضز

لب أيضا من فرقة العمل  .2
ُ
اءات المعنية بقوائم التسلسل وط  : ما يىلي فيما يتعلق بالتعاون مع هيئة معاهدة التعاون بشأن الير

اءات فيما يخص الوقع المحتمل لذلك ال التنسيق" معيار عىل المرفق مع الهيئة المناسبة من هيئات معاهدة التعاون بشأن الير
 للتعليمات اإلدارية الخاصة بتلك المعاهدة." "جيم"

اءات  .3 ي للير سند إىل المكتب األوروبر
ُ
مد معيار الويبو الجديد  مهمةوأ

ُ
فة عىل فرقة العمل واعت بشأن  ،الموىص بهالهيئة المشر
ز الموسعة ) مي  ي الدورة  – ST.26وهو المعيار  – (XMLعرض قوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغة الير

 فز
ً
رسميا

ي مارس CWS/4BISالمستأنفة )الرابعة للجنة المعايي  
  . 2016( فز

ي قدمتها فرقة العمل خالل دورتها  ST.26إىل المعيار  ST.25وبناًء عىل التوصية المتعلقة بأحكام االنتقال من المعيار  .4
التر

: (، اتفقت CWS/5/7الخامسة )انظر الوثيقة   لجنة المعايي  كذلك عىل ما يىلي

ي ةسيناريو "القطعيأن يكون  (أ
ي إطار " هو خيار االنتقال المعتمد )أي انتقال جميع الدول المتعاقدة فز

اءات فز معاهدة الير
 وقت واحد(؛

 ؛بدال من تاري    خ األولوية أن يكون تاري    خ اإليداع الدوىلي هو التاري    خ المرجغي  (ب
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 . ST.26تنفيذ معيار الويبو ل 2022يناير  1هو  أن يكون تاري    خ االنتقال ج(

ي دورتها الخامسة لجنة المعايي   توأبلغ .5
كا جديدا المكتب الدوىلي  أنفز ز مودعي  سيستحدث برنامجا حاسوبيا مشير لتمكي 

. (بالحاسوببالقدر الممكن تحديده )، ST.26من توافق تلك القوائم مع معيار الويبو  التثبتالطلبات من إعداد قوائم التسلسل و 

ا من صحة القوائم  سيتثبت ذيوال لتسلسل،لأداة الويبو مثبت وهو  ثانوي، عنض ، سيكون هناك االستحداثوكجزء من هذا 
ً
أيض

ي تتلقاها مكاتب الملكية الفكرية التسلسل 
ز باسم و لمعيار. ا توافقها مع للتأكد منالتر الويبو  أداةيشار إىل عنضي األداة مجتمعي 

 تسلسل. لل

ي دورتيها الخامسة والسادسة .6
، عىل إجراء والسابعة ووافقت لجنة المعايي  فز  3.1و 2.1و 1.1 اتمراجعات لإلصدار ، عىل التواىلي

 . ST.26معيار الويبو  من

اءات،معاهدة التعاون بشأن لناقش الفريق العامل و  .7 ي أكتوبر  الير
ة فز ي دورته الثالثة عشر

حات لتعديل الالئحة  ،2020فز مقير
اءات،التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن  ي مرفق الوثيقة  الير

إجراء مل عىل وافق الفريق العاو . PCT/WG/13/8عىل النحو الوارد فز
اءات للن اءات بهدف تقديمها إىل جمعية معاهدة التعاون بشأن الير ظر فيها تعديالت عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن الير

ي عام 
ي دورتها المقبلة فز

 (. PCT/WG/13/14من الوثيقة  5)انظر الفقرة  2021فز

الالزمة  التحديثاتجراء إإىل  ترمي  تخالل دورتها الثامنة. وكان ST.26لمعيار الويبو  4.1اإلصدار مراجعة وافقت اللجنة عىل و  .8
" عىل المستويات الوطنية القطغي بحلول تاري    خ التنفيذ " ST.26إىل معيار الويبو  ST.25لضمان االنتقال السلس من معيار الويبو 

ي  أتاحت هذهو  واإلقليمية والدولية. 
اءات التر ات عىل لوائح معاهدة التعاون بشأن الير ا إجراء تغيي 

ً
الفريق عليها  وافقالمراجعة أيض

ي بالعامل 
ي أكتوبر المعتز

اءات فز   . 2020معاهدة التعاون بشأن الير

ي دورتها الثامنة  لجنةكما أشارت  .9
ي  إىلالمعايي  فز

الوفود  من عددتسلسل وكذلك طلب لل أداة الويبو  استحداثالتقدم المحرز فز
ية. كأخرى غي  اإلن بلغةالدعم مواد تدريب و بشأن ال ز عن تقديم دورات تدريبية بشأن مبادرة المكتب الدوىلي  تاما تأييداأيدت اللجنة و لي 

 أي مشارك مهتم. فائدة ل الويبو تسلسل أداة و  ST.26معيار الويبو  تشمل بعد

 التقرير المرحىلي 

حت فرقة العمل .10 ي إطار المهمة رقم  ،اقير
ي عام  ST.26مراجعة نهائية لمعيار الويبو  ،44فز

قد . و 2022قبل تاري    خ التنفيذ فز
حة عىل عرضت  ي هذه الدورة خالل لجنة المعايي  المراجعة المقير

 . CWS/9/12الوثيقة  فز

ي ضوء جدول األعمال و .11
ي عام  الموجز فز

اءات فز سبب التدابي  الصحية ذات الصلة ب ،2020لجمعية معاهدة التعاون بشأن الير
اءات النظر  إرجاءقد تقرر  ،19-جائحة كوفيدب ي التعديالت عىل لوائح معاهدة التعاون بشأن الير

بغرض  ،ST.26تنفيذ معيار الويبو ل ،فز
اءات لدناعتمادها من  ي  لذلك،. ونتيجة 2021أكتوبر  إىل شهر  جمعية معاهدة التعاون بشأن الير

لتنفيذ  الضيقوبالنظر إىل اإلطار الزمتز
اءات قبل تاري    خ التنفيذ المتفق  ،أصدر المكتب  عليه،اللوائح المعتمدة لمعاهدة التعاون بشأن الير بالتشاور مع فرقة العمل  الدوىلي

ك تعميمال التسلسل، بقوائمالمعنية  . 2022يوليو  1بتأجيل تاري    خ التنفيذ إىل  الذي يوىصي  ،-C. PCT 1626 / C. CWS. 150 المشير

ون مكتًبا و  عىل  2022يوليو  1تأجيل تاري    خ التنفيذ إىل الواردة أيدت جميع الردود كما   للتعميم للملكية الفكريةاستجاب تسعة وعشر
ح )انظر الوثيقة النحو ال ي والموافقة عىل هذا التأجيل (WO/GA /54/14مقير

 
ي  خالل. وسيصدر القرار النهاب

ز
الجمعية العامة للويبو ف

 . 2021أكتوبر 

،عقب الدورة الثامنة للجنة و  .12 لمناقشة  عن بعدالويكي واجتمعت ست مرات صفحة  عير أجرت فرقة العمل مناقشات  المعايي 
اءات وع و  ST.26معيار الويبو المتعلقة بمع المكتب الدوىلي وخطة التدريب  مراجعة التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن الير مشر

 . ST.26المراجعة الخامسة لمعيار الويبو إجراء لتسلسل و ل استحداث أداة الويبو 

،واصل المكتب و  .13 عىل إدخال تعديالت عىل التعليمات اإلدارية  االنكباب التسلسل، بقوائمبدعم من فرقة العمل المعنية  الدوىلي
اءات ونماذج معاهدة التعاون بشأن  اءات،لمعاهدة التعاون بشأن الير ي أغسطس  C. PCT 1627 التعميمإصدار تمخض عنه  الير

فز
اءات  عىل التعديالت اعتماد. والهدف من ذلك هو 2021 معية العامة للويبو الجمن لدن التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن الير

ي أكتوبر 
ز
ي  لكي تدخل 2021ف

ز
ز النفاذ ف ي حالة ،2022يوليو  1حي 

ز
 . الحاسمقررت الجمعية العامة للويبو تأجيل موعد التنفيذ  ف
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 استحداث أداة الويبو للتسلسل

ي اختبار جميع مراحل التطوير الشي    ع ل .14
تلك األداة، من خالل فيما يتعلق باستحداث أداة الويبو للتسلسل، شاركت فرقة العمل فز

ي 
، وكذلك من خالل االختبار الوظيفز

ً
لكل عنض من عنارص األداة )أداة الويبو توفي  متطلبات جديدة و/أو ضبط المتطلبات القائمة أصال

 . للتسلسل ومثبت أداة الويبو للتسلسل(

،كنتيجة لالختبار و  .15 ي
ز MVPدنيا" )ذو قيمة  منتجالتسلسل مواصفات " قوائمقدمت فرقة العمل المعنية ب الوظيفز ( الذي يتعي 

ز بحيث  لدنلالستخدام من  إطالق اإلصدار تسلسل تحقيقه قبل للالويبو أداة  عىل أن تكون واثقة مكاتب لليمكن المكاتب والمودعي 
. من قدرتها عىل تحقيق  ي تحدد وظا جرى المواصفات،هذه  إصدار كجزء من و هدفها األصىلي

ئف األداة مراجعة حاالت االستخدام التر
 وأولويات المتطلبات الجديدة. 

وع و  .16 ز  ر آخ تطوير سيدير المكتب الدوىلي مشر ي  أداة الويبو للتسلسللتحسي 
ي بالمتطلبات المنصوص عليها فز

بحيث تفز
وع و . "دنياذو قيمة  منتج"مواصفات  ي سبتمير  داة الويبو للتسلسلأل  دنياذو قيمة  منتجبدأ تطوير مشر

ي  2021فز
ومن المقرر أن يكتمل فز

ي لإطالق اإلصدار الجديد  المزمعمن كما أنه نهاية العام.  
ز المكاتب  وتحظز . 2022عام  مطلعمجموعة األدوات فز مواصلة دعم ل بالتحفي 

   . المتاحةالمكتب الدوىلي من خالل اختبار اإلصدارات 

 للتسلسل والتدريب عىل أداة الويبو  ST.26معيار الويبو 

ي استخدام معيار الويبو  .17
ز فز المكتب الدوىلي  أعدالويبو للتسلسل،  وأدوات ST.26من أجل دعم مكاتب الملكية الفكرية والمودعي 

ي مكاتب الملكية ل تدريبية وقدم سلسلة من الدورات التدريبية عن بعد مواد بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل
موظفز

ز  الفكرية ز والممثل والمودعي  ز  القانونيي  ة من أبريل إىل مايو ك واألطراف المعنية باللغة اإلني  ية خالل الفير ز :  2021لي   عىل النحو التاىلي

 ؛ST.26وتدريب متقدم عىل معيار الويبو  تمهيد (أ)
  للتسلسل؛أداة الويبو  (ب)
 لتسلسل. لأداة الويبو مثبت  (ج)

 
ائح العر  تونشر  الدوراتهذه  وسجلت .18 ي  موقعالعىل  ضمقاطع الفيديو إىل جانب شر

وبز لويبو: ل اإللكير
https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=330  

ي دورتها الثامنة توفي  التدريب بلغات معااللجنة طلبت و  .19
اءات األخرى معايي  فز ي  المعمول بهاهدة التعاون بشأن الير

أداة الويبو فز
ز لتقديم مع نسق المكتب الدوىلي  لذلك،(. ونتيجة CWS/8/24من الوثيقة  47)انظر الفقرة  للتسلسل والتدريب  التمهيدالمتحدثي 

باللغات الصينية والفرنسية واأللمانية والكورية واليابانية والروسية واإلسبانية خالل سبتمير وأكتوبر  ST.26المتقدم بشأن معيار الويبو 
2021 . 

 خطة العمل

ة  تبلغ .20 :  ،2022 - 2021فرقة العمل لجنة المعايي  بخطة عملها للفير  وهي كالتاىلي

ي معايي  الالحصول عىل موافقة لجنة  )أ( 
ز
  . ST.26لمعيار الويبو  5.1صدار لإلالمراجعة الخامسة  إلجراء التاسعة تهادور ف

ي  ST.26" لبدء نفاذ المعيار غي القطموعد "البشأن تأجيل العامة للويبو  الجمعيةمن  انتظار قرار رسمي  )ب( 
 ؛2021أكتوبر  فز

ي تطوير واختبار  مواصلةدعم المكتب الدوىلي من خالل  )ج( 
 ؛تسلسللل الويبو  أداةالمشاركة فز

اءاتموافقة الحصول عىل انتظار  )د(  مراجعة التعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون جراء إل  جمعية معاهدة التعاون بشأن الير
ي أكتوبر 

اءات فز   ؛2021بشأن الير

 المكاتبلدن من كفاية تنفيذها   لتيسي   ،عند االقتضاء ،ST.26عىل أي مراجعة أخرى لمعيار الويبو  االنكباب )ـه( 
ز  قاعدة البيانات التعاونية الدولية لتسلسل النوويدات مع متطلبات  توافقهاالحفاظ عىل  إىل جانبوالمودعي 

(INSDC .) 

21.  :  إن لجنة المعايي  مدعوة إىل ما يىلي

https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=330
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 بمضمون هذه الوثيقة (أ)
ً
بما  اإلحاطة علما

ي ذلك خطة عمل فرقة العمل المعنية بقوائم 
فز

 ؛التسلسل

ز مكاتب الملكية الفكرية عىل  (ب) تحفي 
مواصلة اختبار أداة الويبو للتسلسل عىل النحو 

ي الفقرة 
ز فز  أعاله.  16المبي 

 [ نهاية الوثيقة] 

 

 


