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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 العاشرة الدورة

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

 الرباءات بشأن التعاون معاهدة إطاريف  التسلسل قوائم عرض معيار
عداد املكتب الأورويب للرباءات  وثيقة من اإ

 ملخص
عداد املكتب الأورويب للرباءات بصفته املرشف عىل فرقة العمل املعنية بقوامئ تتضمن هذه الوثيقة تقرير  .1 ا من اإ

فادة  ST.26حمددة بشأأن مراجعة معيار الويبو  التسلسل اليت أأنشأأهتا اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة(. ويه تقدم اإ
ىل معيار الويبو  ST.25وتعرض توصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من معيار الويبو  واليت س ُتعرض عىل اللجنة لتوافق  ST.26اإ

ىل  29علهيا يف دورهتا اخلامسة املقرر انعقادها يف الفرتة من   ، واليت س يكون لها عواقب بشأأن وضع2017يونيو  2مايو اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  القواعد والتعلاميت الإدارية املرتقبة لتنفيذ املعيار اجلديد يف اإ

 معلومات أأساس ية
ىل  25أأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل يف دورهتا الأوىل ) .2  29اإ

 (:CWS/1/10من الوثيقة  29)انظر الفقرة  44( ليك تتوىل املهمة 2010 أأكتوبر

( XML"صياغة توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة )
ىل جانب تقرير بشأأن تأأثري املعيار املذكور عىل معيار  لعامتدها معيارا للويبو. وينبغي تقدمي اقرتاح معيار الويبو اجلديد اإ

دخالها عىل املعيار ST.25الويبو   "ST.25، وتضمني التقرير التغيريات الرضورية املقرتح اإ
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ىل فرقة العمل ما ييل: .3  وُطلب اإ

س يق مع هيئة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية فامي خيص التأأثري احملمتل ذلكل املعيار عىل املرفق جمي من "التن 
 التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات."

ىل املكتب الأورويب للرباءات  .4 ، ST.26د معيار الويبو اجلديد، املسم  دور املرشف عىل فرقة العمل، واعمتوُأس ند اإ
 (.CWS/4BIS) 2016رمسًيا خالل ادلورة الرابعة املس تأأنفة للجنة يف مارس 

من  83)انظر الفقرة  2016يف دورهتا الرابعة املس تأأنفة يف مارس  44ووافقت اللجنة عىل الوصف املعّدل للمهمة  .5
 (، فصار الآن اكلتايل:CWS/4BIS/16الوثيقة 

عداد توصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من امل  ىل املعيار  ST.25عيار "اإ راجعة معيار مل؛ واقرتاح ST.26اإ
ذا لزم الأمر، ST.26 الويبو  ".اإ

 التقرير املرحيل
يف ادلورة الرابعة املس تأأنفة للجنة، عقدت فرقة العمل جولتني من املناقشات.  ST.26عقب اعامتد معيار الويبو  .6

ون الانتقال ؤ فركزت عىل ش 9عىل كيفية حتسني املعيار املعمتد لضامن فعاليته فور تنفيذه، أأما اجلوةل  8اجلوةل  وركزت
ىل  ST.25 )من عن  ( فضالWebEx(. وخالل هذه الفرتة، عقدت فرقة العمل العديد من الاجامتعات عن بعد )ST.26اإ

 (.2016 سبمترب 9و 2016مارس  23اجامتعني غري رمسيني يف جنيف )

بغية تيسري تنفيذه من قبل املودعني واملاكتب.  ST.26ومعلت فرقة العمل بشلك خاص عىل مراجعة املعيار املعمتد  .7
 واذلي قُدم للجنة يف دورهتا اخلامسة لعامتده، التغيريات الأساس ية التالية: ST.26ويشمل املعيار املعدل 

 ملتنوعة داخل املعيار؛توضيح حوامض البيبتايد النووية والتسلسالت ا  -

عداد وثيقة توجهيية )املرفق السادس( لتيسري توحيد املامرسة والتفسري فامي بني املاكتب واملودعني؛  -   اإ

بقاعدة البياانت ادلولية  V.10.6مع جدول السامت املتسقة و حتديث املرفق الأول ـ املفردات اخلاضعة للمراقبة   -
  ؛2016ر يف نومفرب ( الصادINSDCلتسلسل النوويدات )

عادة صياغهتا داخل املرفق الثاين )تعريف   - ضافة تعليقات أأو اإ الاتساق لتوضيح وضامن اع الواثئق( لانو أأ اإ
  .INSDC DTD v1.5 مع

ىل املناقشات العامة اليت أأجراها املكتب الأورويب للرباءات ومكتب نص املعيار بوجه عام استنادحتسني   - ا اإ
 . 2017و 2016براءات الياابن ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات يف 

ىل  ST.25وفامي خيص أأمور الانتقال، ابلنظر اإىل عالقة هذا الانتقال من معيار الويبو  .8 مبعاهدة التعاون  ST.26اإ
فادة يف معلها. وتبعا ذلكل، أأ  ىل التشاور مع أأعضاء املعاهدة لالإ رسل بشأأن الرباءات، دعت فرقة العمل املكتب ادلويل اإ

. وشاطر املكتب ادلويل 2016نومفرب،  18، املؤرخ C. PCT 1485/C. CWS 75م رمق املكتب ادلويل اخلطاب املعم
م، وقّدم حتليال لتكل الردود يف ادلورة الرابعة والعرشين لجامتع الإدارات اخلطاب املعم نفرقة العمل الردود املس تلمة بشأأ 

 (.PCT/MIA/24/14)انظر الوثيقة  2017( يف فرباير PCT/MIAادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )
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الانتقال يف العديد ومسائل معلية  C. PCT 1485/C. CWS 75م ء فرقة العمل نتاجئ اخلطاب املعموانقش أأعضا .9
( وعىل املنتدى الإلكرتوين. واكنت نتيجة تكل املناقشات أأن قّدمت فرقة العمل اقرتاحا WebExمن الاجامتعات عن بعد )

ىل  ST.25بعنوان "توصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من معيار الويبو  " يك تنظر فهيا جلنة املعايري وتوافق علهيا يف ST.26اإ
ىل  29قرر عقدها يف الفرتة من دورهتا اخلامسة امل (. ويرد الاقرتاح CWS/5/7)انظر مرفق الوثيقة  2017يونيو  2مايو اإ

 يف مرفق هذه الوثيقة.

ىل املكتب ادلويل لتحديد متطلبات الأداة الربجمية اجلديدة لالإصدار والتحقق الالزمة  .10 وقدمت فرقة العمل أأيضا ادلمع اإ
 كتب ادلويل.اذلي س يضعه امل  ST.26لتنفيذ املعيار 

 خارطة الطريق
 يف ادلورة اخلامسة للجنة. ST.26احلصول عىل املوافقة عىل النصوص املعدةل أأو املضافة بشأأن املعيار  .11

ىل  ST.25احلصول عىل املوافقة عىل "التوصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من معيار الويبو  .12 " يف ادلورة ST.26اإ
 اخلامسة للجنة.

 عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وردودمه بشأأن أأداة الإصدار.دمع املكتب ادلويل للويبو  .13

 دمع املكتب ادلويل للويبو لإجراء املراجعات الالزمة عىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. .14

قامئة عىل طلب  . ومن املقرتح أأن تكون املراجعات املقبةل للمعيارST.26العمل عىل أأي مراجعة مقبةل ملعيار الويبو  .15
 من أأعضاء جلنة املعايري وليس اتبعة جلدول زمين حمّدد مس بقا.

ىل الإحاطة علام   .16 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[



PCT/WG/10/15 
ANNEX 

 املرفق
 

 (44)املهمة  ST.26اإىل  ST.25ر الويبو توصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من معيا

 (CWS/5/7)كام وردت يف مرفق الوثيقة 

 معلومات أأساس ية
تقدمي اقرتاح  (SEQL)لجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل ال المتست  .1

ىل  ST.25بشأأن أأحاكم الانتقال من معيار الويبو  . 2017يك تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه يف دورهتا املنعقدة يف  ST.26اإ
، أأجرت فرقة العمل جوةل من املناقشات اليت متحورت حول مسائل 2016يف  ST.26وبعد أأن اعمتدت جلنة املعايري املعيار 

ىل  ST.25معلية الانتقال )  (.ST.26اإ

مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، دعت فرقة  ST.26ىل اإ  ST.25معيار الويبو من وابلنظر اإىل عالقة هذا الانتقال  .2
م  فادة يف معلها. وتبعا ذلكل، أأرسل املكتب ادلويل اخلطاب املعمَّ ىل التشاور مع أأعضاء املعاهدة لالإ العمل املكتب ادلويل اإ

م، وقّدم . C. PCT 1485/C. CWS 74 رمق . وشاطر املكتب ادلويل مع فرقة العمل الردود املس تلمة بشأأن اخلطاب املعمَّ
. وانقش 2017يف فرباير  (PCT/MIA)حتليال لتكل الردود يف اجامتع الإدارات ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 وعىل املنتدى الإلكرتوين. (WebEx) أأعضاء فرقة العمل مسائل معلية الانتقال يف العديد من الاجامتعات عن بعد

 توصيات من فرقة العمل
م،  .3 نزول عند الامتس جلنة املعايري ومع مراعاة حصيةل املشاورات اليت أأجراها املكتب ادلويل من خالل اخلطاب املعمَّ

 فاإن فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل تويص مبا ييل:

 سيناريوهات الانتقال:

م، تعتقد فرقة العمل أأن سيناريو "القطيعة" متش يا والرأأي اذلي أأ  .4 عربت عنه مجيع املاكتب يف رّدها عىل اخلطاب املعمَّ
هو اخليار الأفضل لأنه يتيح عىل ما يبدو أأعىل درجة من اليقني القانوين للمودعني واملاكتب. وينبغي ابلتايل أأن تتّفق مجيع 

يداع قوامئ التسلسل يف الطلبات اجلديدة  ST.26ىل اإ  ST.25املاكتب عىل اترخي واحد لالنتقال من املعيار  لأغراض اإ
 )"اترخي الانتقال"(.

الطلبات ادلولية املودعة بعد اترخي الانتقال اليت يطالب فهيا بأأولوية طلب حيتوي عىل قوامئ تسلسل مودعة وفقا ملعيار الويبو 
 :ST.25معيار الويبو 

آراء مت  .5 م عن أ ماكنية حتديد اترخي الانتقال ابلعامتد عىل اترخي الإيداع أأعربت الردود عىل اخلطاب املعمَّ باينة حول اإ
 ادلويل للطلبات ادلولية أأو عىل اترخي الأولوية أأو أأن يرتك اخليار للمودع.

وبعد حتليل معّمق لالإجيابيات والسلبيات يف لك واحد من اخليارات الثالثة، مبا يف ذكل الردود اليت قّدهما اجامتع  .6
(، قّررت فرقة العمل PCT/MIA/24/15من الوثيقة  67اإىل  65يف فرباير )انظر الفقرات  PCT/MIAولية الإدارات ادل

ضافة مادة أأو حذفها  مؤقتا أأن اترخي الإيداع ادلويل س يكون التارخي الأنسب، يف انتظار مزيد من التحليل للنظر يف احامتل اإ
، ورشط توافر أأداة لالإصدار والتثبيت ميكن الاس تعانة هبا يف حتويل قوامئ ST.25عيار جراء حتويل قامئة تسلسل من امل 

ىل  ST.25التسلسل من املعيار  عداد وثيقة لإجرار هذا التحليل وصياغة  ST.26اإ ضافة مادة أأو حذفها. وجيري اإ دون اإ
 التوصيات املناس بة لفائدة املودعني.

قلميية )مثال وينبغي أأن يرتك للماكتب الوطنية/الإقلميية حرية حت .7 ديد الإجراءات الواجب اختاذها يف املرحةل الوطنية/الإ
 بشأأن الطلبات اجلزئية(.
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 اترخي الانتقال املؤقت

هو اترخي التنفيذ، رشيطة توافر برجمية لالإصدار والتثبيت متكّن  2022اتفقت فرقة العمل مؤقتا عىل أأن يكون يناير  .8
 للقراءة. من عرض قوامئ التسلسل وطباعهتا يف نسق قابل

 العمل املقبل لفرقة العمل
 عىل املهام التالية: (SEQL)اتفقت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل  .9

 س تقّدم فرقة العمل دمعها للمكتب ادلويل للويبو بتوفري متطلبات املس تخدمني والردود عىل أأداة الإصدار. )أأ(

لإجراء املراجعات الالزم عىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة  س تقّدم فرقة العمل دمعها للمكتب ادلويل للويبو )ب(
 التعاون بشأأن الرباءات.

. ومن املقرتح أأن تكون املراجعات ST.26س توّجه فرقة العمل هجودها يف املس تقبل أأيضا حنو مراجعة املعيار  )ج(
 حمّدد مس بقا.املقبةل للمعيار قامئة عىل طلب من أأعضاء جلنة املعايري وليس اتبعة جلدول زمين 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


