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ية ز  األصل: باإلنكلي 

 2021أغسطس  23التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو 

ون( الدورة   الرابعة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 ST.26معيار الويبو مسائل متعلقة بتاري    خ تنفيذ 

 د األمانة وثيقة من إعدا

 المقدمة 

ي مارس  .1
 ف 
ً
، إّبان دورتها الرابعة المجتمعة مجددا "توصية بشأن عرض    ST.26، معيار الويبو 2016اعتمدت لجنة المعايير

مير  الموسعة )
 (". XMLقوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغة الير

 إىل دعم تنفيذ معيار الويبو   .2
ً
، ما انفك المكتب الدوىلي يعمل بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل  ST.26وسعيا

وتشمل الحزمة أداة   )أداة الويبو للتسلسل(.  WIPO Sequenceوالتابعة للجنة المعايير عىل تطوير حزمة أداة 
WIPO Sequence -   اءات إعداد قوائم تسلسل لألحماض األمينية والنوويدات تمتثل ي تتيح لمودعي الير وهي أداة حاسوب مكتبر

ي  وهي خدمة شبكية  -)مثبت أداة الويبو للتسلسل(  WIPO Sequence Validator؛ وأداة ST.26لمعيار الويبو  
تدعم المكاتب ف 

 التحقق من امتثال قوائم التسلسل المودعة للمعيار نفسه. 

ي عام  .3
ي آن   ST.26، عىل تنفيذ معيار الويبو  2017واتفقت الدول األعضاء، إّبان الدورة الخامسة للجنة المعايير المعقودة ف 

ف 
ي 
ي واإلقليمي والدوىلي ف 

ك التاري    خ فيما يىلي بعبارة "تاري    خ القطيعة"، انظر  )وُيشار إىل ذل 2022يناير   1واحد عىل المستوى الوطب 
 (. CWS/5/22من الوثيقة   44إىل   42الفقرات 

اءات من أجل تنفيذ معيار الويبو   .4  لقرص الوقت المتاح لتنفيذ التعديالت المدخلة عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة الير
ً
ونظرا

ST.26اء ي يتوقع اعتمادها إّبان جمعية معاهدة الير
ي أكتوبر  ، والبر

، أخطرت بعض المكاتب المكتب الدوىلي  2021ات المقرر عقدها ف 
ية الالزمة قبل  ي استكمال األعمال التحضير

دخلت عىل   2022يناير  1بأنها ستواجه صعوبة ف 
ُ
ي أ
اف بالتعديالت البر إما من حيث االعير

اءات وإما من حيث تعديل لوائحها الخاصة لتنف  إىل عمليات معاهدة  الالئحة التنفيذية لمعاهدة الير
ً
يذ العمليات الوطنية استنادا

ي الالئحة التنفيذية والتعليمات اإلدارية. 
اءات المنصوص عليها ف   الير

اح تأجيل تاري    خ القطيعة إىل  .5 ومن ثم،   . 2022يوليو  1وبناًء عىل ذلك، وافقت فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل عىل اقير
ح أن تدخل تعديالت الالئحة  ي ُيقير

اءات حير  النفاذ ف   عن   2022يوليو  1التنفيذية لمعاهدة الير
ً
،    2022يناير  1عوضا

ً
وصي سابقا

ُ
كما أ

 من التاري    خ نفسه. 
ً
 وأن تغير الدول األعضاء ترتيباتها كي تدخل قوانينها الوطنية ونظمها المعلوماتية حير  التنفيذ اعتبارا
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ا  .6 اح مكاتب الير  إىل جمع التعليقات عىل اقير
ً
 .PCT C./150 CWS. C 1626التعميم ءات، أصدر المكتب الدوىلي وسعيا

 عىل كل المستويات.  ST.26ودعا فيه المكاتب إىل إبداء تعليقاتها عىل توصية تأجيل تاري    خ القطيعة الخاص بتنفيذ معيار الويبو 

 ملخص الردود عىل التعميم 

ين التا .7  من مكاتب الدول األعضاء والمكاتب اإلقليمية التسعة والعشر
ً
 عىل التعميم المذكور آنفا

ً
  لية: تلقر المكتب الدوىلي ردودا

ستان،  غير  ، وكرواتيا، والدانمرك، وألمانيا، وهنغاريا، وإرسائيل، واليابان، وقير ، والصير  ازيل، وبلغاريا، وكندا، وشيىلي وليتوانيا،  النمسا، والير
، وسنغافورة، وسلوفاكيا، والسويد، و  تغال، وجمهورية كوريا، واالتحاد الروسي و، والير وي    ج، وبير

أوكرانيا،  والمكسيك، ونيوزيلندا، والي 
اءات.  ي للير اءات، والمكتب األوروبر ي اآلسيوي للير  والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، والمكتب األوروبر

ي واإلقليمي والدوىلي   ST.26وتؤيد جميع الردود توصية تأجيل تاري    خ القطيعة الخاص بتنفيذ معيار الويبو  .8
عىل المستوى الوطب 

، ولكنها تؤيد التأجيل ألنها   ST.26بعض المكاتب أنها مستعدة لتنفيذ المعيار وذكرت  . 2022يوليو  1إىل  ي تاري    خ التنفيذ األصىلي
ف 

امن من المعيار  ي التاري    خ المتفق عليه  ST.26إىل المعيار  ST.25ترى أن األهم هو االنتقال المنسق والمير 
بغية تفادي خلط   ف 

 . ST.26والمعيار  ST.25مكاتب، والحد من المعالجة الموازية لملفات المعيار المودعير  بير  متطلبات اإليداع المختلفة بحسب ال

 أن التأجيل سيتيح الفرصة لجميع المكاتب لمواصلة تقديم تعليقاتها عىل حزمة أداة   .9
ً
وذكرت بعض المكاتب أيضا

WIPO Sequence عن توفير مهلة 
ً
إضافية للمكاتب   لضمان توفير جميع الوظائف الالزمة للمودعير  والمكاتب، فضال

 والمستخدمير  من أجل التعرف أكير عىل الحزمة. 

ي تاري    خ أقرب إىل تاري    خ   .10
م المكتب الدوىلي دورة تدريبية "تنشيطية" لألطراف المعنية ف 

ِّ
ورة أن ينظ وأشار أحد المكاتب إىل ض 

ية(،  التنفيذ الجديد.   )باإلنكلير 
ً
باإلضافة إىل قبول هذا التأخير البالغة مدته ستة أشهر، إىل احتياج  إذ يمكن أن يؤدي تنظيم الدورة مبكرا

م المكتب الدوىلي توفير   بعض المستخدمير  إىل المزيد من التدريب.  اح والطلبات الواردة من جهات أخرى، يعير  ومع مراعاة هذا االقير
 .
ً
ح حديثا  إضافة التدريب المطلوب قبل تاري    خ التنفيذ المقير

ً
المزيد من التفاصيل إىل دليل المستخدم ودليل   وطلب المكتب أيضا

ي   . WIPO Sequenceالعمليات الخاص بحزمة أداة 
وينتظر المكتب الدوىلي الحصول عىل التعليقات بشأن المعلومات اإلضافية البر

 . ي إضافتها إىل الدليلير 
 ينبغ 

اق الدول األعضاء عىل تاري    خ االنتقال وطلب مكتب آخر تأكيد عدم إمكانية العودة إىل تاري    خ االنتقال األصىلي عقب اتف .11
ل.  اءات سوى  المؤجَّ ي إطار معاهدة الير

م بأنه ال خيار أمامها بوصفها إدارة للبحث الدوىلي ف 
ِّ
وذكر أن الويبو )والدول األعضاء( تسل

 من  . ISA/202استخدام االستمارة المنقحة 
ً
ستخدم تلك االستمارة اعتبارا

ُ
تأجيل تاري    خ االنتقال  بغض النظر عن  2022يناير  1وست

 للقيود المرتبطة بتحديث نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
ً
 نظرا

ً
 وحبر قبل دخوله حير  النفاذ رسميا

اح  االقير

ح تأجيل تاري    خ القطيعة الخاص بتنفيذ معيار الويبو  .12 ، ُيقير
ً
 إىل كل الردود اإليجابية عىل التعميم المذكور آنفا

ً
عىل   ST.26نظرا
ي واإلقليمي والدوىلي من  المستوى

 . 2022يوليو  1إىل  2022يناير  1الوطب 

إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إىل اإلحاطة   .13
ي تاري    خ القطيعة  

 بمضمون هذه الوثيقة، والنظر ف 
ً
علما

عىل   ST.26الجديد الخاص بتنفيذ معيار الويبو 
ي 
ي واإلقليمي والدوىلي ف 

 2022يوليو  1المستوى الوطب 
ي الفقرة كما هو 

ح ف   عليه.  ، والموافقةالسابقة 12مقير

 ]نهاية الوثيقة[ 

https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/files/cws_150.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/files/cws_150.pdf
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