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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة احلادية عشرة

جنيف ،من  11اإىل  14يونيو 2019
قوائم التسلسل – تنفيذ معيار الويبو ST.26

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

ملخص
 .1اإن الفريق العامل مدعو اإىل تقدمي بعض التوجهيات للمكتب ادلويل ودمع هجوده الرامية اإىل تقدمي اقرتاح رمسي
للتعديالت اليت س يكون من الرضوري اإدخالها عىل الإطار القانوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) ،من
أأجل تنفيذ الانتقال من معيار عرض قوامئ التسلسل الراهن يف معاهدة الرباءات اإىل معيار الويبو اجلديد  ،ST.26لتنظر
فيه الهيئات الوجهية املعنية مبعاهدة الرباءات يف  .2020والفريق العامل مدعو أأيضا اإىل تقدمي بعض التوجهيات بشأأن
املدخالت اليت ينبغي أأن يقدهما املكتب ادلويل لفرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مضن اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة
املعايري) خبصوص احلاجة احملمتةل اإىل اإدخال مزيد من التعديالت عىل معيار الويبو  ST.26وتطوير ا ألدوات الربجمية اخملتلفة
من أأجل دمع حتضري قوامئ التسلسل وإايداعها ومعاجلهتا ،حتت ذكل املعيار.

معلومات أأساس ية
 .2اعمتدت جلنة املعايري يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمدّدا ،اليت عقدت من  21اإىل  24مارس  ،2016معيار الويبو
" ST.26توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات وا ألحامض ا ألمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ( .")XMLوقد
أأعادت اللجنة مراجعة معيار الويبو  ،ST.26يف دورهتا اخلامسة اليت عقدت يف مايو/يونيو  ،2017ويف دورهتا السادسة

PCT/WG/12/13
2

اليت عقدت يف أأكتوبر  .2018وقد وردت أأحدث صيغة ملعيار الويبو ( ST.26الصيغة  )2.1يف اجلزء الثالث من "دليل
الويبو للمعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية" ،1وهو متاح عىل املوقع الالكرتوين للويبو.
 .3ويف دورهتا اخلامسة اليت عقدت يف مايو/يونيو  ،2017أأ ّقرت جلنة املعايري اترخي  1يناير  2022مكوعد لالنتقال من
معيار الويبو  ST.25اإىل معيار الويبو  ،ST.26وتنفيذ املعيار املذكور عىل الطلبات الوطنية وادلولية املودعة ابتداء من
 1يناير  ،2022والمتست من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل ( أأنظر الفقرة  18من ملخص الرئيس ،الوارد يف الوثيقة
 )CWS/5/21ما ييل:
( أأ) دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وردودمه بشأأن أأداة الإصدار والتثبيت؛
(ب) ودمع املكتب ادلويل لإجراء املراجعات الالزمة عىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات؛
(ج) وإاعداد أأية مراجعات رضورية ملعيار الويبو  ST.26بناء عىل طلب جلنة املعايري.
 .4ولتنفيذ املعيار املذكور عىل الطلبات الوطنية وادلولية املودعة ابتداء من  1يناير  ،2022ينبغي أأن تعمتد مجعية معاهدة
الرباءات يف دورة سبمترب /أأكتوبر  ،2020التعديالت اليت أأدخلت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،يك تدخل تكل
التعديالت حزي النفاذ يف  1يناير  ،2022وس يكون من الرضوري اإدخال تعديالت جذرية عىل التعلاميت الإدارية
ملعاهدة الرباءات.
 .5وينبغي يف س ياق الانتقال من معيار قوامئ التسلسل يف معاهدة الرباءات اإىل معيار الويبو  ،ST.26التطرق اإىل
عدد من املسائل الهامة ،ويه:
( أأ) خبالف املعيار الساري حاليا لكشف قوامئ التسلسل يف معاهدة الرباءات ،واملبني يف املرفق جمي للتعلاميت
الإدارية ،ل يتيح املعيار  ST.26اإيداع قوامئ التسلسل يف شلك وريق أأو اإلكرتوين بأأي نسق غري لغة الرتمزي
املوسعة ،أأي بنسق  PDFمثال .وعليه ،س يكون من ا ألفضل اإيداع قوامئ التسلسل رفقة الطلب ادلويل ،يف شلك
اإلكرتوين .وإان ّ
تعذر ذكل ،ينبغي أأن ترفق الطلبات ادلولية اليت تودع بصيغة ورقية بقوامئ التسلسل يف شلك
اإلكرتوين ،وإايداع تكل القوامئ عىل وسائط مادية ،مما يعيد من الناحية العملية اإدراج "النسق اخملتلط" لإيداع
الطلبات يف معاهدة الرباءات.
(ب) وللمحافظة عىل الهنج املطبق حاليا يف معاهدة الرباءات خبصوص الرشوط اللغوية "للنص احلر" املرتبط بلغة
الطلب والوارد يف قوامئ التسلسل (تشرتط معاهدة الرباءات أأن يظهر "النص احلر" املرتبط ابللغة من جديد يف
القسم الرئييس للوصف يف الطلب ادلويل وبلغته)؛ وس يكون من الرضوري حتديد وتوضيح اإن اكن "النص احلر"
اذلي يسمح ابس تخدامه يف قوامئ التسلسل (بشلك اكمل أأو من الناحية العملية) "مرتبطا ابللغة" أأو "غري مرتبط
ابللغة" ،اإذ قد يكون من الرضوري ترمجة النص احلر ألغراض معاجلة الطلب يف املرحةل الوطنية (لالطالع عىل
التوضيح املفصل للرشوط اللغوية ملعاهدة الرباءات فامي يتعلق بقوامئ التسلسل ،أأنظر الفقرتني  12و 28أأسفهل).
(ج) ول حتتاج ماكتب تسمل الطلبات اإىل تدقيق املضمون الوارد يف ملفات قوامئ التسلسل املزعومة .وس تدقق
الإدارات ادلولية املضمون املذكور .غري أأن أأغلب الطلبات ادلولية اليت تتضمن قوامئ التسلسل س تودع عىل ا ألرحج
ابس تخدام أأنظمة الإيداع الالكرتونية ،وقد تطلع ماكتب تسمل الطلبات عىل نتاجئ معليات التصديق الآلية يف تكل
املرحةل .وينبغي النظر يف ا ألدوات املتاحة ملودعي الطلبات وماكتب تسمل الطلبات والإدارات ادلولية من أأجل
.https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf 1

PCT/WG/12/13
3

التصديق عىل الرشوط اخملتلفة اليت ينص علهيا معيار الويبو  ،ST.26وأاثر عدم التصديق عىل اس تجابة الطلب
للرشوط يف املراحل اخملتلفة واخليارات املتاحة لتصحيح ذكل.
 .6وقد عقد الفريق العامل ،خالل دورته احلادية عرشة يف  ،2018جوةل أأوىل من املناقشات بشأأن املسائل اليت ينبغي
التطرق اإلهيا يف س ياق الانتقال املرتقب اإىل معيار الويبو  ،ST.26وقد تضمن ملخص الرئيس
(الوثيقة  ،PCT/WG/11/26من الفقرة  105اإىل الفقرة  )107ملخصا لتكل املناقشات ،ويه كام ييل:
" .105استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  PCT/WG/11/24و.PCT/WG/11/24 Cor.
" .106أأشارت الوفود اإىل أأن عدد ًا من القضااي مل يُبت فهيا بعد ،فامي يتعلق ابإدراج معيار الويبو  .ST 26وس تحتاج
املاكتب وقت ًا لتنهتيي من حتضرياهتا .كام جيب تقيمي التبعات القانونية يف احلالت اليت ُأرسلت فهيا قوامئ التسلسل بنسق
 ST 25يف اإطار طلب سابق ،مث وجب اإرسالها بنسق  ST 26يف طلب لحق يُطالب فيه اب ألولوية؛ وجيب أأن
تقدم ا ألداة الربجمية املساعدة ملودعي الطلبات واملاكتب يف حالت من هذا القبيل .وجيب أأيض ًا امليض قدما يف
اس تكشاف قضااي اإضافة التسلسالت وحذفها .وجيب أأن تُتاح ا ألداة الربجمية للمس تخدمني يف ش ّّت اللغات .وجيب
تقيمي التبعات العملية والقانونية النامجة عن توقع أأن الطلبات ادلولية اليت تودع يف شلك وريق سرتفق بقوامئ
التسلسل اليت س تودع عىل وسائط مادية .وينبغي النظر يف مسأأةل ما اإذا اكنت ا ألحاكم العادية املتعلقة بتغيري اترخي
الإيداع أأو التضمني ابلإحاةل س تعمل عىل النحو املقصود يف احلالت اليت ي ُسقط فهيا كشف تسلسيل من طلب
دويل يف وقت اإيداع الطلب .ول تزال القضااي املتعلقة برتمجة "النص احلر" املرتبط بلغة الطلب واملساعدة اليت قد
تقدهما أأداة لتكنولوجيا املعلومات مضن القضااي العالقة .وقد وردت بعض املالحظات بشأأن احلاجة اإىل اإدخال عدد
من التحسينات املتنوعة عىل الصياغة من أأجل ضامن أأن مجيع ا ألحاكم س تحقق أأهدافها املنشودة عىل حنو فعال.
" .107و أأحاط فريق العمل علام مبحتوى الوثيقتني  PCT/WG/11/24و .PCT/WG/11/24 Cor.ودعا
املكتب ادلويل اإىل امليض قدم ًا يف معهل عىل تنفيذ معيار الويبو  ST.26يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
ور أأى أأن معيار الويبو س يكون فعا ًل ومتّسق ًا مع احتياجات املاكتب الوطنية".

التعديالت ا ألولية املقرتحة
 .7سيتطلب الانتقال من معيار الكشف التسلسيل ملعاهدة الرباءات املبني يف املرفق جمي للتعلاميت الإدارية اإىل معيار
الويبو  ،ST.26ألغراض معاهدة الرباءات ،اإدخال بعض التعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وتعلاميهتا
الإدارية ،فضال عن تطوير عدد من الإجراءات و أأدوات ادلمع .وترد يف مرفقات هذه الوثيقة التعديالت ا ألولية
املقرتحة ،ويه:
( أأ) التعديالت ا ألولية املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ( أأنظر املرفق ا ألول)؛
(ب) والتعديالت املقرتح اإدخالها عىل القسم الرئييس من التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات ( أأنظر املرفق الثاين)؛
(ج) والتعديالت املقرتح اإدخالها عىل املرفق جمي للتعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات ( أأنظر املرفق الثالث)؛
مع رضورة ا ألخذ بعني الاعتبار للمناقشات اليت أأجراها الفريق العامل يف دورته احلادية عرشة ،واملناقشات اليت تلهتا يف
فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مضن جلنة املعايري ،عالوة عىل الاعتبارات املبينة يف القسم الرئييس من هذه الوثيقة.
وسرتد مضن "التعليقات" بعض التوضيحات املفصةل حول التعديالت والتغيريات املقرتح اإدخالها عىل بعض القواعد وا ألقسام
احملددة من التعلاميت الإدارية واملبينة يف املرفقات.
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 .8وهيدف املعيار اجلديد ،عىل نفس النحو مع معيار الكشف التسلسيل ملعاهدة الرباءات املطبق حاليا ،اإىل متكني
مودعي الطلبات من رمس كشف تسلسيل واحد يف طلب الرباءات يكون مقبول ل إالجراءات ادلولية وا إلقلميية والوطنية.
وهيدف املعيار اجلديد أأيضا اإىل تعزيز دقة وجودة طريقة عرض قوامئ التسلسل من أأجل تيسري نرشها .مما س ييرس البحث
يف بياانت الكشف التسلسيل وميكّن تبادل بياانت الكشف التسلسيل يف شلك اإلكرتوين ،وإادراهجا يف قواعد البياانت
املؤمتتة اخملزنة دلى مزودي قواعد بياانت قوامئ التسلسل.
 .9وهتدف التعديالت ا ألولية املقرتحة املبينة يف مرفقات هذه الوثيقة اإىل اإحداث سبيل معيل ملعاجلة الطلبات ادلولية
اليت تتضمن قوامئ التسلسل ،وتربز هذه الوثيقة بشلك خاص املسائل اليت تس تدعي أأن ينظر فهيا املكتب ادلويل وفرقة
العمل املعنية بقوامئ التسلسل نظرة مفصةل العام القادم ،بغية اإعداد اقرتاح رمسي سينظر فيه الفريق العامل خالل النصف
ا ألول من  ،2020وتعمتده مجعية معاهدة الرباءات يف دورة سبمترب /أأكتوبر .2020
 .10وهتدف التعديالت املقرتح اإدخالها عىل املرفق جمي اإىل اإعادة صياغة املرفق بر ّمته .وتضمنت التعديالت املقرتحة ،بناء
عىل الهنج املتبع ،تفسريا مكمتال وموحدا لإجاميل اإجراءات معاهدة الرباءات اليت تدخل يف اإيداع قوامئ التسلسل ومعاجلهتا.
وتبعا ذلكل ،يتضمن املرفق جمي عددا من املقاطع املكررة من ا ألحاكم الواردة يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات (املرفق
ا ألول) والقسم الرئييس من التعلاميت الإدارية (املرفق الثاين) ،فضال عن بعض املقاطع املكررة من معيار الويبو  .ST.26وقد
ل تكون بعض ا ألحاكم الواردة يف املرفق رضورية من الناحية القانونية البحتة ،ولكهنا تقدم بعض املعلومات ا ألساس ية وتوحض
الغرض من بعض ا ألحاكم .وقد صيغ املرفق بشلك هيدف ،يف حاةل التكرار ،اإىل توضيح اإن اكن رشط معني يستند اإىل
قاعدة معينة من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات أأو اإىل فقرة معينة من القسم الرئييس للتعلاميت الإدارية ،أأو اإن اكن املقطع
اإحدى التعلاميت اجلديدة اليت وردت تفاصيلها يف ذكل املرفق.
 .11ويف س ياق الانتقال من معيار الكشف التسلسيل يف معاهدة الرباءات اإىل معيار الويبو  ،ST.26ل ب ّد من اإيالء
اهامتم خاص ملسأأةل الرشوط املتعلقة ابللغة فامي خيص "النص احلر" اذلي حيتويه كشف تسلسيل معني ،ويرد املزيد من
التفاصيل هبذا الشأأن يف الفقرات التالية.

الرشوط املتعلقة ابللغة
الهنج املعمتد حاليا
 .12يعدّ الكشف التسلسيل الوارد يف وصف الطلب ادلويل حاةل خاصة ،نظرا لرشط اترخي الإيداع املبني يف املادة
 "2")1(11واليت نصت عىل أأن طلب الرباءة جيب أأن يودع ابللغة اليت يقبلها مكتب تسمل الطلب ،وفقا للقاعدة  (1.12أأ)،
كام هو مبني يف الفقرات من  13اإىل  17الواردة فامي ييل .ومعوما ،س يكتفي مكتب تسمل الطلب ،عند التأأكد من مدى
مطابقة الطلب ادلويل لرشوط اللغة املتعلقة بتارخي الإيداع ،بناء عىل املادة  ،"2")1(11عىل حفص القسم الرئييس من
الوصف ومدى مطابقته للامدة  ،"2")1(11ولن يفحص أأي كشف تسلسيل وارد يف الوصف ( أأنظر القاعدة (1.20ج)).
 .13غري أأن املادّة املذكورة ل تعين أأن رشوط اللغة ليست ذات أأمهية يف س ياق اإيداع قوامئ التسلسل ومعاجلهتا .ومعوما،
من املهم خالل املرحةل ادلولية ،أأن تس تطيع اإدارة البحث ادلويل وإادارة الفحص المتهيدي ادلويل (خالل أأي اإجراء نص عليه
الفصل الثاين) فهم أأي نص حر مرتبط ابللغة قد يرد يف أأي جزء من الوصف يتضمن كشفا تسلسليا ،ألغراض اإجراء
البحث ادلويل ،ويف حالت معنية ،اإجراء الفحص المتهيدي ادلويل .وعىل نفس املنوال ،ونفس القدر من ا ألمهية ،ينبغي أأن
تكون املاكتب املعينة واخملتارة ذات الاختصاص ابلنظر يف الطلب خالل املرحةل الوطنية ،قادرة عىل فهم أأي نص حر
مذكور .وينبغي أأن يس تطيع امجلهور ،بعد النرش ادلويل مبوجب رشوط الكشف ،فهم أأي نص حر مرتبط ابللغة يرد مضن
كشف تسلسيل.
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 .14ومن أأجل حتقيق تكل الرشوط ،ينص املعيار احلايل للكشف التسلسيل يف معاهدة الرباءات (املبني يف املرفق جمي
للتعلاميت الإدارية) عىل اس تخدام "املفردات اخلاضعة للمراقبة" (مثلام هو مبني يف امللحق الثاين للمرفق جمي) لوصف قوامئ
التسلسالت الواردة يف جزء الكشف التسلسيل اذلي احتواه الوصف .و"املفردات اخلاضعة للمراقبة" يه مفردات "غري
مرتبطة ابللغة" أأو تعدّ كذكل ،وعليه ل تثار أأي أأس ئةل خبصوص احلاجة اإىل الرتمجة ألغراض البحث ادلويل أأو الفحص
المتهيدي ادلويل أأو ألغراض املرحةل الوطنية.
 .15ومن هجة أأخرى ،ينص املعيار احلايل للكشف التسلسيل يف معاهدة الرباءات عىل اس تخدام "املفردات اخلاضعة
للمراقبة" ،ويسمح أأيضا ابس تخدام "النص احلر" كنسق قمية لوصف بعض اخلصائص يف الكشف التسلسيل .وتنص الفقرة
 33من املعيار املذكور عىل أأ ّن "النص احلر هو مجموعة اللكامت اليت تصف خصائص الكشف التسلسل وفقا للمعرف الرمقي
<( >223معلومات أأخرى) دون اس تخدام املفردات غري املرتبطة ابللغة" .وتنص الفقرة  35عىل أأن ّه يفضّ ل اإدراج أأي "نص
حر" ابلإنلكزيية (ولكن ميكن اإيداعه بأأي لغة أأخرى).
 .16وتنص القاعدة (2.5ب) بصيغهتا احلالية عىل أأن "النص احلر" املذكور ينبغي أأن يظهر أأيضا يف اجلزء الرئييس للوصف
وبلغة الطلب ادلويل .ويضمن هذا الرشط أأن تمتكن اإدارة البحث ادلويل وإادارة الفحص المتهيدي ادلويل ،خالل املرحةل
ادلولية ،واملاكتب املعينة واخملتارة ،خالل اإجراءات املرحةل الوطنية ،من النفاذ اإىل "النص احلر" املذكور بلغة تقبلها تكل
ا إلدارات ،ألغراض البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل ،أأو املاكتب املذكورة عند معاجلة الطلب خالل املرحةل
الوطنية ،سواء ورد النص يف الطلب ادلويل كام أأودع ( أأو بعد التصحيح وفقا للقاعدة (13اثلثا) (1و)) أأو كجزء من ترمجة
الطلب ادلويل (مبا يف ذكل أأي "نص حر" أأعيد ذكره يف القسم الرئييس للوصف ،واكن بلغته) الالزمة ملعاجلة الطلب يف
املرحلتني ادلولية أأو الوطنية .وبناء عىل القاعدة املذكورة ،حيتاج مودع الطلب عادة اإىل اإعداد الكشف التسلسيل مرة
واحدة ،عند اإيداع الطلب ادلويل ،ولن حيتاج اإىل تقدمي كشف تسلسيل جديد لإدارة دولية معينة أأو ألي مكتب معني أأو
خمتار ،فقط نتيجة احلاجة اإىل ترمجة "النص احلر" املرتبط ابللغة والوراد يف الكشف التسلسيل املذكور ،اإىل لغة تقبلها
الإدارة أأو املكتب.
 .17وإان مل يكرر "النص احلر" املذكور املرتبط ابللغة يف القسم الرئييس للوصف بنفس لغة الوصف ،فينبغي عىل الإدارة
ادلولية املعنية أأن تدعو مودع الطلب اإىل تقدمي "النص احلر" املذكور يف القسم الرئييس للوصف ،بلغة الوصف ( أأنظر
القاعدتني (13اثلثا)(1و) و(13اثلثا) .)2ول هيدف هذا الرشط اإىل حتقيق فائدة ل إالدارة ادلولية (ويرسي هذا الرشط حّت
يف احلالت اليت يرد فهيا "النص احلر" املرتبط ابللغة املذكور بلغة تقبلها الإدارة ادلولية املعنية ألغراض البحث ادلويل أأو
الفحص المتهيدي ادلويل) بل ملنفعة مودع الطلب بشلك أأسايس .ول حيتاج مودع الطلب ،إان تكرر "النص احلر" املرتبط
ابللغة يف القسم الرئييس للوصف وابلتايل يف ترمجة الوصف ،اإىل تقدمي أأي كشف تسلسيل جديد يتضمن أأي "نص حر"
ابللغة املقبوةل ألغراض معاجلة املرحةل الوطنية (القاعدة (5.49أأ-اثنيا)).
الرشوط املتعلقة ابللغة بعد الانتقال اإىل معيار الويبو ST.26
 .18عىل حنو مماثل ملعيار الكشف التسلسيل يف معاهدة الرباءات ،يقتيض معيار الويبو  ST.26اس تخدام "املفردات
اخلاضعة للمراقبة" اليت جيب اس تخداهما عند وصف سامت الكشف التسلسيل ،أأي الرشوح املتعلقة ابملناطق واملواقع ذات
ا ألمهية كام هو مبني يف املرفق ا ألول من املعيار املذكور .وتضم املفردات اخلاضعة للمراقبة "املسموح هبا" ما ييل :رموز
النوويدات (الفقرة  1من املرفق ا ألول) ،وا ألسامء اخملترصة للنوويدات املعدّ ةل (الفقرة  2من املرفق ا ألول) ورموز ا ألحامض
ا ألمينية (الفقرة  3من املرفق ا ألول) وا ألسامء اخملترصة ل ألحامض ا ألمينية املعدّ ةل (الفقرة  4من املرفق ا ألول) ومفاتيح سامت
قوامئ التسلسل للنوويدات (الفقرة  5من املرفق ا ألول) ومعرفات قوامئ تسلسل النوويدات (الفقرة  6من املرفق ا ألول)
ومفاتيح سامت قوامئ التسلسل ل ألحامض ا ألمينية (الفقرة  7من املرفق ا ألول) ومعرفات قوامئ التسلسل ل ألحامض ا ألمينية
(الفقرة  8من املرفق ا ألول).
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 .19وبناء عىل معيار الويبو  ،ST.26تس تخدم "امل ُ ّعرفات" لتقدمي بعض املعلومات بشأأن السامت اإضافة اإىل املعلومات
الواردة يف مفتاح السمة وموقع السمة .وهناك عدة أأنواع من " أأنساق القمية" املسموح هبا اليت تراعي أأصناف املعلومات
املعرفات ،أأي املصطلحات اخملصصة ،والقمي املذكورة (مثل العدد أأو التارخي) و"النص احلر"
اخملتلفة اليت تتضمهنا ّ
وقوامئ التسلسل.
 .20وتتضمن املفردات اخلاضعة للمراقبة اليت يسمح ابس تخداهما عند وصف سامت الكشف التسلسيل ( أأنظر الفقرة ،18
الواردة فامي س بق) ،عددا من املفردات غري املرتبطة ابللغة أأو اليت تعد غري مرتبطة ابللغة ،ويه:
( أأ) رموز النوويدات املبينة يف الفقرة  1من املرفق ا ألول ملعيار الويبو ،ورموز ا ألحامض ا ألمينية املبينة يف الفقرة
 3من نفس املرفق؛
(ب) وا ألسامء اخملترصة للنوويدات املعدّ ةل املبينة يف الفقرة  2وا ألسامء اخملترصة ل ألحامض ا ألمينية املبينة يف الفقرة
املعرفات املعينة؛
 ،4ويه القمي الوحيدة املسموح هبا لبعض ّ
املعرفات املبينة يف الفقرتني  6و ،8دون ا ألخذ بعني
(ج) و أأسامء مفاتيح السامت املبينة يف الفقرتني  5و ،7و أأسامء ّ
املعرفات يه أأصال ابلإنلكزيية أأو أأسامء خمترصة
الاعتبار أأن العديد من ا ألسامء املسموح هبا ملفاتيح السامت و ّ
ابلإنلكزيية ( أأنظر مثال مفاتيح السامت  "C-region" .1.5و( "MOD_RES" 18.7الامس اخملترص "لتعديل
الراسب") ،واملعرفني "cell_type" 5.6و)"ORGANISM" 3.8؛
(د) ومجيع " أأنساق القمية" املبينة يف الفقرات  5و 6و 7و 8واليت يسمح ابس تخداهما لتقدمي ا ألنواع اخملتلفة من
املعلومات الواردة يف املعرفات خبالف "النص احلر" ( أأي املصطلحات اخملصصة والقمي املذكورة من سبيل العدد أأو
التارخي وقوامئ التسلسل) دون ا ألخذ بعني الاعتبار أأن العديد من " أأنساق القمية" املسموح هبا تتضمن أأجزاء
املعرف
ابلإنلكزيية أأو أأسامء خمترصة ابلإنلكزيية أأو من اجليل أأهنا مش تقة من لكامت ابلإنلكزيية أأو الالتينية ( أأنظر مثال ّ
"direction" 15.6؛ مع نسق القمية ")"left, right or both؛
 .21ويف الوقت احلارض ،ل تثار أأية أأس ئةل بشأأن احلاجة إاىل ترمجة أأية "مفردات خاضعة للمراقبة غري مرتبطة ابللغة"
ألغراض البحث ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل ،أأو ألغراض املرحةل الوطنية.
 .22غري أأن معيار الويبو ( ST.26يف الفقرتني  6و 8من املرفق ا ألول) ،مثلام هو احلال مع معيار الكشف التسلسيل يف
معاهدة الرباءات ،يسمح أأيضا ابس تخدام "النص احلر" كنسق قمية لبعض املعرفات يف قوامئ التسلسل .وتنص الفقرة  85من
معيار الويبو عىل أأن "النص احلر هو نوع من نسق القمية لبعض املعرفات (مثلام هو مبني يف املرفق ا ألول) ويرد عىل شلك
مجةل نصية ويفضّ ل وجواب أأن تكون ابلإنلكزيية".
 .23وخبالف معيار الكشف التسلسيل ملعاهدة الرباءات الساري حاليا ،يقتيض معيار الويبو  ،ST.26أأن ترد مجيع
املعلومات اليت يتضمهنا الكشف التسلسيل يف شلك اإلكرتوين ،ابس تثناء املعلومات املبينة يف عنارص " أأسامء مودعي
الطلب" و"امس اخملرتع" و"امس الاخرتاع" ،حبروف قابةل للطباعة من جدول الرموز الالتينية ا ألساس ية ابلرتمزي املوحد
(ابس تثناء عدد من الرموز املفردة ألغراض خاصة واملبينة يف معيار الويبو  ،ST.26كام ل يسمح ابس تخدام احلروف اليت
تتضمن عالمات نطقية) .أأي أأن من غري املمكن اإيداع كشف تسلسيل مس تويف لرشوط معيار الويبو  ،ST.26اإذا تضمن
الكشف التسلسيل أأي "نص حر" غري مرتبط ابللغة مكتواب بلغات ل تس تخدم احلروف الالتينية ا ألساس ية املذكورة ،ومهنا
الصينية والياابنية والكورية.
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 .24ول خيتلف "النص احلر" املسموح به بناء عىل معيار الويبو  ST.26كثريا ّمعا يسمح به معيار الكشف التسلسيل يف
معاهدة الرباءات الساري حاليا (ابس تثناء أأن النص احلر املذكور ل ميكن أأن يرد بأأي لغة ل تكتب ابحلروف الالتينية
املعرفات مقارنة
ا ألساس ية) ،غري أأن معيار الويبو  ST.26يسمح ابس تخدام "النص احلر" املذكور فامي يتعلق بعدد أأكرب من ّ
املعرفات اليت يسمح فهيا ابس تخدام
ابملعيار املطبق حاليا .وتبني الفقراتن  6و 8من املرفق ا ألول ملعيار الويبو ّ ،ST.26
"النص احلر" .وميكن معوما تصنيف "النص احلر" اذلي يسمح ابس تخدامه يف املعرفات اإىل ثالثة أأصناف ،ويه:
صنف من "النص احلر" غري مرتبط ابللغة متاما ،ومع أأنه حيمل صفة "نص حر" ول خيضع لتعريف أأنواع
( أأ)
الواثئق ،ف إانه يرحج أأن يرد يف نسق "عدد" أأو "رمز" ل يتغري من لغة اإىل أأخرى (مثالIPO Standard ST.26, :
Annex I, 6.16, qualifier “EC-number”; definition: “Enzyme Commission number for
enzyme product of sequence”; value format: “free text”; example:
”>)“<INSDQualifier_value>1.1.2.4</INSDQualifier_value؛
(ب) وصنف من "النص احلر" غري مرتبط ابللغة من الناحية العملية ،اإذ يُرتقب أأن يتضمن أأسامء ا ألشخاص (غري
أأ ّن تكل ا ألسامء تكتب ،يف احلالت الوجهية ،ابحلروف الالتينية أأو دون اس تخدام العالمات النطقية) أأو املفردات
املس تخدمة عىل الصعيد ادلويل ل إالشارة اإىل هيئة معينة (مثالWIPO Standard ST.26, Annex I, 6.27, :
qualifier “host”; definition “natural (as opposed to laboratory) host to the organism from
which sequenced molecule was obtained”; value format: “free text”; example:
”>)“<INSDQualifier_value>Homo sapiens</INSQualifier_value؛
(ج) وصنف من "النص احلر" املرتبط ابللغة دامئا ،ويرد عىل شلك تعليقات حقيقة "بنص دخيل" (مثال:
WIPO Standard ST.26, Annex I, 6.21, qualifier “function”; definition: “function attributed
to a sequence”; value format: “free text”; example: “<INSDQualifier_value>essential for
”>.)recognition of cofactor</INSDQualifier_value
 .25ول ألسف ،ل حيدّ د معيار الويبو  ST.26يف صيغته الراهنة بوضوح اإن اكن "النص احلر" اذلي يسمح ابس تخدامه يف
معرف ّ
معني "غري مرتبط ابللغة" (متاما أأو من الناحية العملية) أأو "مرتبطا ابللغة" (دامئا) .ول يقيد معيار الويبو يف
وصف ّ
معرف ّ
معني ،ول حيرصه يف أأحد ا ألصناف املذكورة فامي س بق ،ممّا يتيح
صيغته الراهنة "النص احلر" اذلي يس تخدم لوصف ّ
لق
ملعرف معني.
اس تخدام "مزجي" يضم "نص ًا حر ًا" من ا ألصناف الثالثة املذكورة ،ويسمح ابس تخدام ذكل املزجي كنسق ا مية ّ
وحيول ذكل تقريبا دون متكني مودعي الطلبات من حتديد "النص احلر" اذلي ينبغي اإدراجه يف القسم الرئييس من الوصف
وبلغته ،مبا يتوافق مع القاعدة (2.5ب) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،واحلفاظ عىل اإماكنية تقدمي الكشف
التسلسيل مرة واحدة فقط ،ألغراض اإجراءات املرحلتني ادلولية والوطنية .ومن الناحية النظرية ،قد يويح معيار الويبو أأن
يكرر "النص احلر" اذلي ميكن تصنيفه مرتبطا ابللغة متاما (ومن ذكل أأي
مودع الطلب ،يك يسد مجيع الثغرات ،جيب أأن ّ
"نص حر" مضن الصنف الثاين أأي "مرتبط ابللغة من الناحية العملية") يف القسم الرئييس للوصف.
 .26وميكن ختطي تكل الصعوبة عىل ا ألرحج ابعامتد أأحد خيارين .ويقتيض اخليار ا ألول تعديل معيار الويبو  ST.26بشلك
املعرفات
املعرفات اليت يعترب نسق القمية يف "نصها احلر" دامئا "مرتبطا ابللغة" ،وعليه ينبغي أأن تظهر تكل ّ
حيدّد بوضوح ّ
ملعرفات خبالف الصنف السابق،
بأأمكلها من جديد يف القسم الرئييس من الوصف وبلغته .ومن الناحية ا ألخرى ،يف حاةل ا ّ
يعترب أأي "نص حر" مس تخدم يف مجيع احلالت دامئا "غري مرتبط ابللغة" وذلا ل ينبغي أأن يظهر من جديد يف القسم
الرئييس من الوصف وبلغته .ول شك يف أأن اإدخال هذا التعديل عىل معيار الويبو  ST.26سيساعد عىل مواصةل اس تخدام
معيار معاهدة الرباءات الساري حاليا ،فامي يتعلق "ابلنص احلر" ،عىل النحو املبني يف الفقرات من  12اإىل  17الواردة أأعاله،
غري أأن التعديل املذكور سيتعارض مع الهنج اذلي وافقت عليه فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل واذلي يقتيض عدم اإدراج
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أأية أأحاكم اإجرائية يف معيار الويبو ( ST.26مع لفت الانتباه اإىل أأن رشوط الرتمجة املتعلقة بأأي نص حر قد تصنف مضن
املسائل الإجرائية).
 .27و أأما اخليار الثاين فيقتيض ،فامي خيص الطلبات ادلولية ،أأن حتدّ د يف معاهدة الرباءات ذاهتا (يف ملحقات املرفق جمي
املعرفات اليت يعترب نسق القمية يف "نصها احلر" دامئا "مرتبطا ابللغة" .وإان قررت
من التعلاميت الإدارية للمعاهدة ،مثال) ّ
مجعية معاهدة الرباءات اإدخال هذا التعديل عىل املعاهدة ذاهتا ،فيرسي هذا التوضيح عىل الطلبات الوطنية اليت أأودعت
بناء عىل القانون الوطين يف ادلول ا ألطراف يف املعاهدة ،وينبغي عىل ادلول غري ا ألطراف يف املعاهدة أأن تنص عىل التوضيح
املذكور يف قوانيهنا الوطنية املطبقة ،ممّا قد يتسبب يف تطبيق رشوط خمتلفة يف ادلول اخملتلفة.
 .28ويف احلالتني ،ومن أأجل مساعدة مودعي الطلبات عىل اإعداد القسم الرئييس من الطلب ادلويل بشلك يس تجيب
للقاعدة (2.5ب) من معاهدة الرباءات ،ستتضمن ا ألداة الربجمية (" )"WIPO Sequenceاليت ينكب املكتب ادلويل عىل
مبعرفات معينة (س تحدّد يف مرحةل لحقة) يك يمتكن مودع الطلب
تطويرها مزية تس تخرج أآليا "النص احلر" الوجيه املتعلق ّ
من اإدخاهل بسهوةل يف القسم الرئييس من الوصف (حتت العنوان الفرعي " ،"Sequence Listing Free Textأأنظر الفقرة
 "8"204من التعلاميت الإدارية) .وقد يُعرض النص احلر املعين عىل شلك جدول يتضمن عددا من اخلاانت من سبيل رمق
املعرف ،وخانتني لس تخراج "النص احلر" الوجيه ،وختصص
املعرف وقمية ّ
معرف الكشف التسلسيل ،ومفتاح السمة و ّ
اخلانة ا ألوىل "للنص احلر" ابللغة اليت ورد هبا يف الكشف التسلسيل ،وختصص اخلانة الثانية "للنص احلر" ابللغة اليت ورد
هبا يف القسم الرئييس من الوصف.
 .29وس يكون من الرضوري اإجراء املزيد من املناقشات بشأأن اخليارين املبينني يف الفقرتني  26و ،27الواردتني فامي س بق.
وقد يفيض مزيد العمل هبذا الشأأن اإىل اقرتاح أأن تر ّمز الرتجامت مكلف اإضايف بلغة الرتمزي املوسعة ( أأي ملف ل يكون جزء ًا
من الطلب) ،وحتديد املواقع الوجهية للك مسة مضن الكشف التسلسيل والسامح ابس تخدام عدد من ا ألدوات من أأجل
اإدراج قوامئ التسلسل مع الرشوح ،سواء ابللغة ا ألصلية أأو بعد الرتمجة.
املعرفات اليت يعد نسق القمية يف "نصها احلر" دامئا "مرتبطا ابللغة" ،س يكون من
 .30وعالوة عىل احلاجة اإىل حتديد ّ
ا ألفضل اإدخال تعديلني عىل الهنج املطبق حاليا ،بشأأن رشوط اللغة املتعلقة "ابلنص احلر" الوارد مضن الكشف التسلسيل،
عىل النحو املبني يف الفقرات التالية.
 .31أأول ،جتدر الإشارة اإىل أأن إاحدى الغاايت الرئيس ية ملعيار الويبو  ST.26يه متكني تبادل بياانت الكشف التسلسيل
يف شلك اإلكرتوين ،وإادخال تكل البياانت يف قواعد البياانت احملوس بة اليت خيزهنا مزودو قواعد بياانت الكشف التسلسيل.
ويف الوقت الراهن ميكن حتميل قوامئ التسلسل بشلك عادي يف قواعد البياانت املذكورة دون رشوط توحض سامت كشف
تسلسيل معينة ،ويريم معيار الويبو  ST.26اإىل متكني حتميل تكل الرشوح يف قواعد البياانت املذكورة .غري أأن حتميل
الرشوح س يقتيض أأن تكتب الرشوح املرتبطة ابللغة ابلإنلكزيية ،اإذ أأن الإنلكزيية عىل ا ألرحج يه اللغة الوحيدة اليت يقبلها
مزودو قواعد بياانت الكشف التسلسيل لهذا الغرض.
 .32وميكن تعديل الالحئة التنفيذية بشلك حيفز مودعي الطلب عىل تقدمي "النص احلر" املرتبط ابللغة ابلإنلكزيية،
فتطلب من:
( أأ) لك اإدارة حبث دويل ولك اإدارة حفص متهيدي دويل ،ألغراض البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل؛
(ب) ولك مكتب معني أأو خمتار ،ألغراض معاجلة الطلب يف املرحةل الوطنية؛
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قبول أأي "نص حر" مرتبط ابللغة يرد ابلإنلكزيية (اللغة اليت يفضل اس تخداهما مع أأي "نص حر" مرتبط ابللغة ،وفقا ملعيار
الويبو  ،)ST.26حّت وإان مل تكن الإنلكزيية اإحدى اللغات اليت تقبلها الإدارة املعنية ألغراض البحث ادلويل أأو الفحص
المتهيدي ادلويل يف احلالت ا ألخرى ،أأو يقبلها املكتب املعين ألغراض معاجلة الطلب يف املرحةل الوطنية .وميكن أأيضا تعديل
الالحئة التنفيذية ،يك تنص عىل أأنه يف حال قدّم مودع الطلب أأي "نص حر" مرتبط ابللغة ابلإنلكزيية ،فليس من الرضوري
أأن يظهر "النص احلر" من جديد يف القسم الرئييس من الوصف وبلغته ،اإذ س يكون "النص احلر" الوارد ابلإنلكزيية مقبول
مجليع أأغراض معاجلة الطلب يف املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية .وس يكون هذا التعديل حافزا كبريا ملودع الطلب يك يقدّم
قوامئ التسلسل يف شلك ميكن ترحيهل بشلك موثوق اإىل قواعد بياانت البحث.
 .33واثنيا ،قد يكون من ا ألفضل تعديل الالحئة التنفيذية بشلك يسدّ الثغرات اليت تشكو مهنا الإجراءات الراهنة اليت
تطبق عىل معاجلة الكشف التسلسيل ،وبشلك يوحض أأن "النص احلر" املرتبط ابللغة اإذا مل يرد ابلإنلكزيية ومل يظهر من
جديد يف القسم الرئييس من الوصف وبلغته ،حّت بعد دعوة مودع الطلب اإىل اإيداع تصحيح مبوجب القاعدة (2.5ب) ( أأي
تكرار النص احلر يف القسم الرئييس من الوصف وبلغته) ،ينبغي عىل الإدارة ادلولية أأن تنجز البحث أأو الفحص المتهيدي يف
حدود ما ميكهنا القيام به ،بشلك يؤدي بعض املعىن ،دون تقدمي مودع الرباءات لتصحيح.

التأأكيد وفرص التصحيح
 .34يفضّ ل أأن متكّن الربامج اليت يه بصدد التطوير من أأجل حتضري قوامئ التسلسل وتأأكيدها ،وجواب ،من اكتشاف أأي
خلل يف الكشف التسلسيل ،عن طريق برانمج اإيداع الطلب ،ومن تصحيح اخللل املذكور قبل أأن يقوم مودع الطلب
ابإرسال الكشف التسلسيل .غري أأنه من املرتقب من الناحية العملية ،أأن حتصل بعض ا ألخطاء اليت س تؤدي اإىل رضورة
التدقيق وخلق فرص متكّن مودع الطلب ،من تصحيح اخلطأأ ،ومهنا احلالت التالية:
حبرية اختيار الربانمج املس تخدم لتحضري قوامئ التسلسل ،غري أأن مودعي الطلبات
( أأ) يمتتع مودعو الطلبات ّ
مدعوون بشدة اإىل اس تخدام الربانمج اذلي ينكب املكتب ادلويل حاليا عىل تطويره ابلشرتاك مع فرقة العمل املعنية
بقوامئ التسلسل مضن جلنة املعايري ،واذلي س يؤكد اس تجابة قوامئ التسلسل ألغلب الرشوط اليت نص علهيا معيار
الويبو ،مما ميكن مودعي الطلبات من تصحيح ا ألخطاء قبل اإيداع الطلب .وينبغي اختاذ بعض القرارات بشأأن مدى
احلرص عىل اإنفاذ عدد من الرشوط اليت نص علهيا معيار الويبو ،من سبيل التقييدات عىل احلروف اليت يسمح
معرفات "النص احلر" ،مع مراعاة أأن أأحد الغاايت من الانتقال اإىل معيار الويبو  ST.26هو أأن
ابس تخداهما مضن ّ
تس تجيب بياانت الكشف التسلسيل لرشوط مزودي قواعد البياانت.
(ب) ول يشرتط أأن يدقق مكتب تسمل الطلب يف حمتوى قوامئ التسلسل ،غري أأن املكتب يتسمل الطلب يف
أأغلب احلالت عن طريق نظام الإيداع عرب الإنرتنت ،أأي أأن النظام عىل ا ألغلب ربّام أأجرى معليات التأأكيد و أأبلغ عن
أأوجه اخللل يف النسق ،اليت ميكن أأن يكتشفها برانمج اإيداع الطلبات .ويف تكل احلاةل ،من ا ألمثل ،أأن حيذر مكتب
تسمل الطلب مودع الطلب و أأن يعطيه فرصة لتصحيح اخللل الشلكي فورا .ول تقترص مسأأةل الإشعارات
"الإرشادية" املتعلقة بأأوجه اخللل عىل قوامئ التسلسل (من ا ألفضل يف أأغلب احلالت أأن ترد هذه "الإشعارات
الإرشادية" اإذا ر أأى مكتب تسمل الطلب أأن الرسوم الواردة يف الكشف مل تنقل بشلك جيد ،دون أأن تكون بدرجة
من السوء قد تتطلب اعتبار الطلب ملغ ّيا اإذا مل يقم املودع بتصحيح اخللل) ول تواصل هذه الوثيقة النظر يف
املسأأةل املذكورة.
(ج) وينبغي أأن تؤكّد اإدارة البحث ادلويل (وإادارة الفحص المتهيدي ادلويل ،يف احلالت الوجهية) نسق الكشف
التسلسيل وتنظر يف حمتواه .وإاذا مل يرد أأي كشف تسلسيل يف الطلب ،رمغ احلاجة اإىل ذكل ،أأو مل يس تجب
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الكشف التسلسيل اإىل الرشوط ،جيوز ل إالدارة املذكورة أأن تدعو مودع الطلب اإىل اإيداع التصحيح .وإاذا تضمن
الطلب خطأأ فادحا جيوز ل إالدارة املعنية أأن تدعو مودع الطلب اإىل اإيداع تقومي.
(د) وجيوز ملودع الطلب ،طاملا أأمكن ذكل ،أأن يرسل اإىل اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل ،أأحد التعديالت اليت
نصت علهيا املادة  ،34من سبيل حذف بعض قوامئ التسلسل اليت مل تعد وجهية ملطالبات الرباءة ،أأو اإضافة عدد من
قوامئ التسلسل اليت ورد كشفها يف القسم الرئييس من الوصف واليت اكنت جيب أأن ترد يف الكشف التسلسيل
بنفس الشلك اذلي ورد يف الطلب املودع ،برشط أأل يؤدي احلذف أأو الإضافة املذكورين اإىل أأي كشف يتجاوز
الكشف الوارد يف الطلب املودع يف ا ألصل.
(ه) وقد يكون من الرضوري اإدخال بعض التعديالت والتصحيحات عىل الطلب يف املرحةل الوطنية.
 .35وستساعد ا ألدوات الربجمية قيد التطوير عىل تصحيح قوامئ التسلسل وتعديلها ،وتأأكيد تكل القوامئ ،وقد تساعد
ا ألدوات املذكورة املاكتب عىل مقارنة الصيغ اخملتلفة لقوامئ التسلسل .غري أأنه سيبقى من الصعب عىل مودعي الطلبات
واملاكتب اإعداد الصيغ اخملتلفة للكشف التسلسيل ومقارنهتا .وعليه ،تريم الاقرتاحات املبينة يف مرفقات هذه الوثيقة اإىل
التشجيع عىل اعامتد مهنجيات حتدّ من عدد املناس بات اليت قد تتطلب اإيداع كشف تسلسيل جديد.

ادلخول ّ
حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية
 .36أأ ّقرت جلنة املعايري ،كام ورد يف الفقرة  3أأعاله" ،ساعة الصفر" وحدّدت اترخي  1يناير  2022لالنتقال من معيار
الويبو  ST.25اإىل  ،ST.26وتطبيق معيار الويبو  ST.26عىل لك الطلبات الوطنية أأو ادلولية اليت تودع ابتداء من التارخي
املذكور .وتبعا ذلكل س يطبق املعيار اجلديد عىل الطلبات الوطنية وادلولية املودعة ابتداء من ذكل التارخي ( أأنظر أأيضا الوثيقة
 CWS/5/7 Rev. 1والوثيقة )CWS/5/7 Rev. 1 Add.
 .37ويف هذه املرحةل ،من املرتقب أأن يقدم املكتب ادلويل اإىل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات ،اقرتاحا رمسيا بشأأن
تعديل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات وتغيري التعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات ،يك ينظر فيه الفريق العامل يف دورته يف
عام  2020وتعمتده مجعية معاهدة الرباءات يف دورهتا يف سبمترب /أأكتوبر  ،2020رفقة ا ألحاكم املرتقبة دلخول املعيار اجلديد
حزي النفاذ ،برشط أأن ينجح املكتب ادلويل يف تطوير ا ألدوات الربجمية الرضورية اليت جيري تطويرها حاليا ،وسيتضمن
الاقرتاح ما ييل:
( أأ) س تدخل التعديالت عىل الالحئة التنفيذية والتغيريات عىل التعلاميت الإدارية حزي النفاذ يف  1يناير 2022؛
(ب) سترسي الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية اليت س تدخل حزي النفاذ يف  1يناير  ،2022عىل لك الطلبات
ادلولية اليت س تودع ابتداء من  1يناير 2022؛
(ج) ستبقى الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية السارية يف  31ديسمرب  ،2021سارية املفعول عىل الطلبات
ادلولية اليت أأودعت قبل  1يناير ّ 2022
(حّت وإان أأس ند للطلب يف مرحةل لحقة اترخي اإيداع دويل بعد 1
يناير .)2022
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 .38ول يبدو من الرضوري اختاذ أأي ترتيبات انتقالية ألغراض معاهدة الرباءات ،غري أأنه قد يس تحسن تغيري معيار الويبو
 ST.25لتوضيح أأن املعيار يشري اإىل املرفق جمي للتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون الرباءات يف صيغهتا السارية بتارخي 31
ديسمرب .2021

.39

اإن الفريق العامل مدعو اإىل:

( أأ) تقدمي التعليقات بش أأن املسائل املبينة يف
الفقرات من  7اإىل  38يف هذه الوثيقة ،مع ا ألخذ
بعني الاعتبار التعديالت ا ألولية املقرتح اإدخالها
عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات املبينة يف
املرفق ا ألول لهذه الوثيقة ،والتعديالت ا ألولية
املقرتح اإدخالها عىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة
الرباءات ،املبينة يف املرفقني الثاين والثالث
لهذه الوثيقة؛
(ب) وتقدمي التوجهيات للمكتب ادلويل بش أأن
املسائل اليت ينبغي النظر فهيا أأو اليت ينبغي عىل
املكتب أأن يدعو جلنة املعايري دلراس هتا أأكرث.
[تيل ذكل املرفقات]
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القاعدة 5
الوصف

[ 1.5دون تغيري]
 2.5الكشف عن تسلسل النوويدات أأو احلوامض ا ألمينية
( أأ) اإذا تضمن الطلب ادلويل كشف ًا عن تسلسل واحد أأو أأكرث للنوويدات أأو احلوامض ا ألمينية ،من تكل اليت
ينبغي أأن ترد ،وفقا للتعلاميت الإدارية ،مضن كشف تسلسيل ،وجب أأن يتضمن الوصف جزء منفصال من الوصف
("الكشف التسلسيل الوارد يف الوصف") ،يتضمن كشفا تسلسليا مس توفيا للقاعدة املعيارية املنصوص علهيا يف للتعلاميت
املذكورة الإدارية ومقدما يف جزء منفصل من الوصف وفقا للقاعدة املعيارية املذكورة عىل شلك ملف اإلكرتوين وحيد وفقا
للتعلاميت املذكورة ("الكشف التسلسيل املس تويف للرشوط").

[التعليق :مت حتديد جوهر املعيار اجلديد يف أأغلبه عرب الإشارة اإىل معيار الويبو ( ST.26مكعيار منفصل عن الرتتيب الراهن،
اذلي أأدرج املعيار برمته يف املرفق جمي للتعلاميت الإدارية) .غري أأنه يقرتح أأن ترد الإشارة اإىل التعلاميت الإدارية ،دون الإشارة
اإىل معيار الويبو  ST.26مبارشة ،من أأجل ترك اجملال لتحديد التفاصيل ادلقيقة املتعلقة مبراقبة الإصدارات وحتديد التدابري
و إاجراءات التنفيذ اخلاصة مبعاهدة التعاون بش أأن الرباءات ،بشلك أأدق .ويقرتح اس تخدام عبارة "الكشف التسلسيل
مس تويف الرشوط" يف ا ألحاكم الالحقة ،وجتدر الإشارة اإىل أأن بعض ماكتب تسمل الطلبات اندرا ما تدقق يف قوامئ
التسلسل ،وقد ل تدقق فهيا أأصال ،بيامن قد ختترب الإدارات ادلولية واملاكتب املعينة واخملتارة وتشرتط أأن تس تويف قوامئ
التسلسل الرشوط].
( أأ)(اثنيا) ويعترب أأي ملف اإلكرتوين ،حيمل يف مغزاه أأو ظاهره صفات الكشف التسلسيل ،ومت اإيداعه أكقىص حد يف
تكون الطلب ادلويل تس تجيب مجليع الرشوط اليت نصت علهيا
التارخي اذلي أأ ّقر فيه مكتب تسمل الطلب أأن ا ألوراق اليت ّ
املادة  ،)1(11جزء من الوصف سواء أأشار اجلزء الرئييس من الوصف أأو الالامتس اإىل الكشف التسلسيل املذكورة أأو مل
يرش.

[التعليق :ل يرتبط هذا الاقرتاح بشلك مبارش ابلنتقال من معيار الويبو  ST.25اإىل  ،ST.26يف حد ذاته ،ولكن هيدف
اإىل احلد من خطر عدم اعتبار قوامئ التسلسل كجزء من الطلب ،كام جرى اإيداعه ،جراء اإدراهجا حتت العنوان اخلط أأ ،وقد
يزيد هذا اخلطر اإذا أأودع الطلب يف شلك وريق و أأرفق ابلكشف التسلسيل خمزان عىل الوسائط املادية .وينبغي أأن تتضمن
اخلطوط التوجهيية ملاكتب تسمل الطلبات التوجهيات الرضورية اليت تبني كيف ينبغي عىل ماكتب تسمل الطلبات أأن تعاجل
امللفات الإلكرتونية املذكورة ،واذلي س تعترب جزء من الوصف ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار لشلك (وريق أأو اإلكرتوين) اإيداع
بقية الطلب].
(ب) [دون تغيري] اإذا تضمن اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصف أأي نص دخيل مرتبطا بلغة الطلب كام
ورد تعريفه يف القاعدة املعيارية الواردة يف التعلاميت الإدارية ،وجب أأن يظهر ذكل النص احلر املرتبط ابللغة ،اإن مل يكن
ابلإنلكزيية ،أأيضا يف اجلزء الرئييس للوصف وبلغته.

[التعليق :انظر الفقرتني  26و 27من القسم الرئييس من هذه الوثيقة .وينبغي تعديل معيار الويبو  ST.26أأو التعلاميت
الإدارية ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات ،من أأجل حتديد املعرفات اليت يسمح فهيا ابس تخدام "النص احلر املرتبط بلغة
الوصف" ،واليت ينبغي أأن تظهر دامئا من جديد يف القسم الرئييس من الوصف وبلغته ،وفقا للتعديل املقرتح اإدخاهل عىل
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القاعدة (2.5ب) ،ما مل يرد النص احلر ابلإنلكزيية .ولالطالع عىل مزيد التوضيحات بش أأن الرشوط املتعلقة ابللغة لقوامئ
التسلسل ،أأنظر الفقرات من  12اإىل  ،33أأعاله ،الواردة يف القسم الرئييس من هذه الوثيقة].
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القاعدة 12
اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل والرتامج املطلوبة ألغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل

 1.12اللغات املقبوةل لإيداع الطلبات ادلولية
( أأ) [دون تغيري] جيب اإيداع لك طلب دويل بأأي لغة من اللغات اليت يقبلها مكتب تسمل الطلبات ذلكل الغرض.
(ب) [دون تغيري] عىل لك مكتب لتسمل الطلبات أأن يقبل اإيداع الطلبات ادلولية بلغة واحدة عىل ا ألقل تس تويف
الرشطني التاليني:
" "1أأن تكون اللغة مقبوةل دلى اإدارة البحث ادلويل أأو دلى اإحدى اإدارات البحث ادلويل عىل ا ألقل
وعند الاقتضاء ،عىل أأن تكون تكل الإدارة خمتصة يف اإجراء البحوث ادلولية يف الطلبات ادلولية املودعة دلى ذكل
املكتب لتسمل الطلبات،
" "2و أأن تكون لغة من لغات النرش.
الفقرة.

(ج) [دون تغيري] ابلرمغ من الفقرة ( أأ) ،تودع العريضة بأأي لغة نرش يقبلها مكتب تسمل الطلبات ألغراض هذه

(د) ابلرمغ من الفقرة ( أأ) ،يقدم لك نص وارد يف اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصف املشار اإليه يف
القاعدة  (5.2أأ) وفقا للقاعدة املعيارية املنصوص علهيا يف التعلاميت الإدارية.

[التعليق :من املقرتح اإعفاء اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصف أبأمكهل من رشوط اللغة اليت نصت علهيا القاعدة
 ،12مثلام هو احلال يف القاعدة (1.20ج) بصيغهتا احلالية ،ابلإضافة اإىل القواعد (3.12ب) و(4.12ب) و .5.49ولالطالع
عىل مزيد التوضيحات بش أأن الرشوط املتعلقة ابللغة لقوامئ التسلسل ،أأنظر الفقرات من  12اإىل  ،33أأعاله ،الواردة يف
القسم الرئييس من هذه الوثيقة].

(1.12اثنيا) اإىل [ 2.12دون تغيري]
[ 3.12دون تغيري] الرتمجة املطلوبة ألغراض البحث ادلويل
( أأ) [دون تغيري] اإذا مل تكن اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل مقبوةل دلى اإدارة البحث ادلويل امللكفة مببارشة
البحث ادلويل ،وجب عىل مودع الطلب أأن يقدم اإىل مكتب تسمل الطلبات ترمجة للطلب ادلويل بلغة تس تويف لك
الرشوط التالية ،يف غضون شهر واحد من التارخي اذلي يتسمل فيه ذكل املكتب الطلب ادلويل:
" "1أأن تكون تكل اللغة مقبوةل دلى تكل الإدارة،
" "2و أأن تكون تكل اللغة لغة من لغات النرش،
" "3و أأن تكون تكل اللغة مقبوةل دلى مكتب تسمل الطلبات بناء عىل القاعدة  (1.12أأ) ،ما مل يودع الطلب
ادلويل بلغة من لغات النرش.
(ب) [دون تغيري] ل ترسي الفقرة ( أأ) عىل العريضة أأو اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصف.
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[التعليق :ل يبدو من الرضوري اإدخال أأي تغيري عىل القاعدتني  (3.12أأ) و(3.12ب)].
(ج) اإىل (ه) [دون تغيري]

[ 4.12دون تغيري] الرتمجة املطلوبة ألغراض النرش ادلويل
( أأ) [دون تغيري] اإذا مل تكن اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل لغة نرش ومل تكن أأي ترمجة مطلوبة بناء عىل
القاعدة (12.3أأ) ،وجب عىل مودع الطلب أأن يقدم اإىل مكتب ّ
تسمل الطلبات ترمجة للطلب ادلويل بأأي لغة نرش يقبلها
مكتب ّ
تسمل الطلبات ألغراض هذه الفقرة ،يف غضون  14شهرا من اترخي ا ألولوية.
(ب) [دون تغيري] ل ترسي الفقرة ( أأ) عىل العريضة أأو اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصف.
[التعليق :ل يبدو من الرضوري اإدخال أأي تغيري عىل القاعدتني (4.12أأ) أأو (4.12ب)].
(ج) اإىل (ه) [دون تغيري]
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القاعدة (13اثلثا)

الكشف عن تسلسل النوويدات أأو احلوامض ا ألمينية

(13اثلثا) 1الإجراء دلى اإدارة البحث ادلويل
( أأ) اإذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل كشف عن تسلسل واحد أأو أأكرث للنوويدات أأو احلوامض ا ألمينية ،من
تكل اليت ينبغي أأن ترد ،وفقا للتعلاميت الإدارية ،مضن كشف تسلسيل ،غري أأن الطلب ادلويل كام جرى اإيداعه مل يتضمن
كشفا تسلسليا مس تويف الرشوط ،جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تدعو املودع اإىل تزويدها ،ألغراض البحث ادلويل،
بكشف تسلسيل يس تويف الرشوط يف شلك اإلكرتوين يس تويف املعيار املنصوص عليه يف التعلاميت الإدارية ،ما مل يكن ذكل
الكشف التسلسيل يف شلكه ا إللكرتوين متاحا لها يف شلك وبطريقة تقبلهام ،وإاىل دفع رمس الكشف املتأأخر املشار اإليه يف
الفقرة (ج) ،عند الاقتضاء ،يف غضون همةل تكون حمددة يف ادلعوة.

[التعليق :من املقرتح تعديل القاعدة (13اثلثا) (1أأ) ل ألخذ بعني الاعتبار أأن معيار الويبو  ST.26حدد بشلك أأوحض مايه
التسلسالت اليت جيب أأو ل جيب أأن ترد يف الكشف التسلسيل و ألن الكشف ينبغي ابلرضورة أأن يكون يف شلك
اإلكرتوين].
(ب) اإذا اكن جزء عىل ا ألقل من الطلب ادلويل مودعا عىل الورق ور أأت اإدارة البحث ادلويل أأن الوصف ل يفي
ابلقاعدة  (5.2أأ) ،جاز لها أأن تدعو املودع اإىل تزويدها ،ألغراض البحث ادلويل ،بكشف تسلسيل يف شلك وريق يس تويف
املعيار املنصوص عليه يف التعلاميت الإدارية ،ما مل يكن ذكل الكشف يف شلك وريق متاحا لها يف شلك وبطريقة تقبلهام،
سواء دعت اإىل تزويدها بكشف تسلسيل يف شلك اإلكرتوين بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو مل تدع اإىل ذكل ،وجاز لها أأن تدعو
اإىل دفع رمس الكشف املتأأخر املشار اإليه يف الفقرة (ج) ،عند الاقتضاء ،يف غضون همةل تكون حمددة يف ادلعوة.

[التعليق :من املقرتح حذف الفقرة (ب) ،اإذ ل ميكن أأن يكون الكشف التسلسيل مس تويف الرشوط اإذا أأودع يف
شلك وريق].
(ج) جيوز لإدارة البحث ادلويل أأن جتعل تزويدها بكشف تسلسيل اس تجابة دلعوة بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو (ب)
حمل رمس مقابل الكشف املتأأخر يسدد لها ولصاحلها وحتدد مقداره اإدارة البحث ادلويل ،عىل أأل يتجاوز  ٪25من رمس
الإيداع ادلويل املشار اإليه يف البند  1من جدول الرسوم ومن غري أأن يؤخذ يف احلس بان أأي رمس مس تحق عن لك ورقة يف
الطلب ادلويل بعد الورقة الثالثني ،علام بأأن من اجلائز اشرتاط تسديد رمس الكشف املتأأخر بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو (ب)
وليس الفقرتني معا.

[التعليق :إا ّن التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الفقرة (ج) لحقة للحذف املقرتح للفقرة (ب) ( أأنظر أأعاله)].
(د) اإذا ختلّف املودع عن تقدمي الكشف التسلسيل مس تويف الرشوط املطلوب كام هو مبني يف الفقرة  (2.5أأ)
ودفع أأي رمس مطلوب مقابل الكشف املتأأخر ،يف غضون املهةل احملددة يف ادلعوة بناء عىل الفقرة ( أأ) أأو (ب) ،تكون اإدارة
البحث ادلويل ملزمة ببحث الطلب ادلويل فقط يف حدود ما ميكن اإجراؤه من حبث ُمج ٍد بدون الكشف التسلسيل
مس تويف الرشوط.
[التعليق :ا ّإن التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الفقرة (د) لحقة للحذق املقرتح للفقرة (ب) ( أأنظر أأعاله) لالس تخدام املقرتح
لعبارة "الكشف التسلسيل مس تويف الرشوط املطلوب كام هو مبني يف الفقرة  (2.5أأ)" يف مجيع أأجزاء الالحئة التنفيذية
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات].
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(ه) ل يُعد أأي كشف تسلسيل مل يرد يف الطلب ادلويل كام جرى اإيداعه ،سواء مت تقدميه اس تجابة دلعوة بناء
عىل الفقرة ( أأ) أأو (ب) أأو خالفا ذلكل ،جزء ًا من الطلب ادلويل ،عىل أأن غري أأن هذه الفقرة وفقا للامدة ()2(34ب) ل متنع
املودع من أأن يعدّل الوصف فامي يتعلق ابلكشف عن أأي النوويدات أأو احلوامض ا ألمينية الواردة يف الطلب ادلويل كام
جرى اإيداعه ،سواء وردت تكل التسلسالت أأو مل ترد مضن وبكشف تسلسيل مس تويف الرشوط كام هو مبني يف الفقرة
 (2.5أأ)وفقا للامدة ()2(34ب).

[التعليق :من املقرتح تعديل الفقرة (ه) يك توحض أأنه من املمكن اإدخال عىل التعديالت عىل الوصف فامي يتعلق بكشوفات
قوامئ التسلسل الواردة يف الوصف اإىل كشف تسلسيل ،بغض النظر ّمعا اإذا اكن الكشف التسلسيل مس تويف الرشوط
(طاملا مل ينجر عن التعديل املذكور زايدة يف موضوع امحلاية].
(و) اإذا ر أأت اإدارة البحث ادلويل أأن الوصف ل يفي ابلقاعدة (2.5ب) اإن اكن أأي نص دخيل مرتبط ابللغة قد
ورد بلغة خبالف الإنلكزيية ومل يظهر من جديد يف القسم الرئييس للوصف وبلغته ،فاإهنا تدعو املودع يف غضون املدّة احملددة
يف ادلّ عوة:
" "1اإىل تقدمي التصحيح املطلوب بلغة الطلب ادلويل عند اإيداعه ،أأو بلغة الرتمجة ،اإذا اكنت الرتمجة رشطا
رضوراي وفقا للقاعدتني  (3.12أأ) أأو  (4.12أأ)؛
" "2بعد تدقيق الرتمجة من طرف املودع أأو الشخص اذلي ترمج النص احلر املرتبط ابللغة ،مبوجب بيان
يرصح فيه أأنه عىل حدّ عمل مودع الطلب أأو الشخص املذكور ،فاإن الرتمجة تنقل بشلك اكمل ودقيق النص احلر املرتبك
ابللغة الوارد يف جزء كشف التسلسل يف الوصف.
وحتول اإدارة البحث ادلويل هو نسخة من
وترسي القاعدة  ،4.26مع ما يلزم من تبديل ،عىل أأي تصحيح يتقدم به املودعّ .
التصحيح اذلي قدمه مودع الطلب إاىل مكتب تسمل الطلبات وإاىل املكتب ادلويل.

[التعليق :من املقرتح تعديل الفقرة (و) يك توحض اللغة اليت ينبغي أأن يقدم هبا مودع الطلب التصحيح وفقا للقاعدة (2.5ب)
( أأي لغة أأي "نص دخيل" غري مرتبط ابللغة وورد يف الكشف التسلسيل ،اذلي نصت القاعدة (2.5ب) عىل رضورة أأن
يظهر من جديد يف القسم الرئييس من الوصف وبلغته ،اإن مل يكن ابلإنلكزيية) و إاذا اكنت لغة الوصف خبالف الإنلكزيية،
جيوز لإدارة البحث ادلويل أأن تدعو املودع لتقدمي التصحيح املطلوب ابلإنلكزيية أأيضا ،من أأجل متكني الإدارة املذكورة من
اإرسال الكشف التسلسيل و أأي نص دخيل مرتبط ابللغة ،اإىل مزودي قواعد بياانت قوامئ التسلسل ،ابلإنلكزيية .ولالطالع
عىل مزيد التوضيحات بش أأن الرشوط املتعلقة ابللغة لقوامئ التسلسل ،أأنظر الفقرات من  12اإىل  ،33أأعاله ،الواردة يف
القسم الرئييس من هذه الوثيقة].
(ز) اإذا اكن من الرضوري أأن يرفق الطلب ادلويل برتمجته ،وفقا للقاعدة  (3.12أأ) ،غري أأن املودع مل يقدّم ،يف
غضون املدة احملددة يف ادلعوة اليت نصت علهيا الفقرة (و) ،التصحيح املطلوب ،جيب عىل اإدارة البحث ادلويل أأن تبحث
الطلب ادلويل يف حدود قدرهتا عىل القيام ببحث منطقي دون الاس تعانة ابلرتمجة ،ما مل يرد "النص احلر" وغري املرتبط ابللغة
املبني يف القاعدة (2.5ب) ،ابلإنلكزيية.

[التعليق :من املقرتح تعديل الفقرة (ز) يك توحض أأنه اإذا اكن من الرضوري أأن يرفق الطلب برتمجته ألغراض البحث ادلويل،
ومل يقدّم املودع ترمجة أأي "نص دخيل" قد ورد مضن الكشف التسلسيل ،بلغة الرتمجة ،جيب عىل اإدارة البحث ادلويل أأن
تبحث الطلب ادلويل "يف حدود قدرهتا عىل القيام ببحث منطقي دون الاس تعانة ابلرتمجة ،ما مل يرد "النص احلر" وغري
املرتبط ابللغة ابلإنلكزيية (واليت ينبغي عىل لك الإدارات أأن تع متدها لكغة مقبوةل لإدراج "النص احلر" املرتبط ابللغة يف
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الكشف التسلسيل) .ولالطالع عىل مزيد التوضيحات بش أأن الرشوط املتعلقة ابللغة لقوامئ التسلسل ،أأنظر الفقرات من
 12اإىل  ،33أأعاله ،الواردة يف القسم الرئييس من هذه الوثيقة].

(13اثلثا) [ 2دون تغيري] الإجراء دلى اإدارة الفحص ال متهيدي ادلويل
ترسي القاعدة (13اثلثا) ،1مع ما يلزم من تبديل ،عىل الإجراء املبارش دلى اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل.

[التعليق :ل يبدو من الرضوري اإدخال أأي تعديل عىل القاعدة (13اثلثا) ،2وسترسي القاعدة (13اثلثا) ،1مع ما يلزم من
تبديل ،عىل الإجراء املبارش دلى اإدارة الفحص ال متهيدي ادلويل].

(13اثلثا) 3الكشف التسلسيل لفائدة املكتب ا ّ
ملعني
ل جيوز ألي مكتب ّ
معني أأن يشرتط عىل املودع تزويده بكشف تسلسيل خالف الكشف التسلسيل مس تويف
الرشوط ،كام هو مبني يف القاعدة  (2.5أأ) اذلي يفي ابملعيار املنصوص عليه يف التعلاميت الإدارية.

[التعليق :ينبغي أأن تكون التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة (13اثلثا) 3لحقة للعبارة املقرتح اس تخداهما "الكشف
التسلسيل مس تويف الرشوط كام هو مبني يف القاعدة  (2.5أأ) يف ش ّت أأجزاء الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بش أأن
الرباءات .أأنظر القاعدة  (5.49أأ.اثنيا) أأسفهل ،املرتبطة ابلرشوط املتعلقة ابللغة يف مرحةل الإجراءات دلى املكتب املعني].
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القاعدة 20
اترخي الإيداع ادلويل
[ 1.20دون تغيري] املعاينة بناء عىل املادة )1(11
( أأ) [دون تغيري] بعدما يتسمل مكتب تسمل الطلبات املستندات املزعوم أأهنا طلب دويل ،يتعني عليه أأن يعاين
تكل املستندات يف أأقرب فرصة ليتأأكد من أأهنا تس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف املادة .)1(11
(ب) [دون تغيري]
(ج) [دون تغيري] ألغراض تطبيق املادة  "2")1(11يكفي أأن يكون اجلزء اذلي يبدو وصفا (ما عدا اجلزء اخلاص
بأأي كشف تسلسيل) واجلزء اذلي يبدو مطلبا أأو مطالب حمررين بلغة مقبوةل ملكتب تسمل الطلبات بناء عىل القاعدة
 )1.12أأ).
(د) [دون تغيري]

 2.20اىل [ 5.20دون تغيري]
 6.20تأأكيد تضمني العنارص وا ألجزاء ابلإحاةل
( أأ) للمودع أأن يقدم ملكتب تسمل الطلبات ،يف غضون املهةل املطبقة بناء عىل القاعدة  ،20.7اإشعارا مكتواب يؤكد
فيه أأن عنرصا أأو جزء ًا قد مت تضمينه ابلإحاةل يف الطلب ادلويل بناء عىل القاعدة  ،18.4مشفوعا مبا ييل:
" "1ورقة واحدة أأو عدة أأوراق تكون مبثابة العنرص املكمتل كام ورد يف الطلب السابق أأو مبثابة اجلزء
املعين ،اإذا اكن العنرص املعين هو العنرص املبني يف املادة ("3")1(11د) ويتضمن كشفا تسلسليا ،يف شلك اإلكرتوين ،أأو
اكن اجلزء املعين كشفا تسلسليا ،أأو جزء من كشف تسلسيل ،ويكون الإشعار املكتوب مشفوعا بنسخة من أأو نسخ من
الكشف التسلسيل يف شلك اإلكرتوين ،كام ورد يف الطلب السابق املودع وفقا لرشوط التعلاميت الإدارية؛

[التعليق :ينبغي أأن تكون التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الفقرة ( أأ)" "1لحقة للتوقف عن قبول الكشف التسلسيل اإن
أأودع عىل أأوراق ،ورضورة اإيداعه يف شلك اإلكرتوين .و إاذا اكن العنرص اذلي جيب تضمينه ابلإحاةل هو الوصف واكن
الوصف يتضمن كشفا تسلسليا يف شلك اإلكرتوين ،أأو اإذا اكن جزء الوصف اذلي جيب تضمينه ابلإحاةل هو كشفا تسلسليا
أأو جزء من كشف تسلسيل ،قد يكون من الرضوري اإيداع ثالث نسخ من الكشف التسلسيل الوارد يف الطلب السابق،
اإن اكن قد أأرسل عىل وسائط مادّية .ومن الرضوري النظر أأكرث يف احلاةل اليت يرغب فهيا مودع الطلب يف تضمني كشف
تسلسيل يف شلك وريق و إالكرتوين بنسق  ،PDFقد اكن ورد يف الطلب السابق املودع قبل  1يناير ].2022
" "2اىل "[ "4دون تغيري]
(ب) و(ج) [دون تغيري]

 7.20إاىل [ 8.20دون تغيري]
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القاعدة 49
الصور والرتامج والرسوم بناء عىل املادة 22

 1.49اإىل [ 4.49دون تغيري]
 49.5حمتوايت الرتمجة ورشوطها املادية
( أأ) [دون تغيري] ألغراض تطبيق املادة  ،22تتضمن ترمجة الطلب ادلويل الوصف (رشط مراعاة الفقرة ( أأ.اثني ًا))
واملطالب ونص الرسوم اإن وجد وامللخص .وتش متل الرتمجة أأيضا عىل ما ييل اإن اقتىض ذكل املكتب املعني ورشط مراعاة
الفقرات (ب) و(ج.اثني ًا) و(ه):
" "1عىل العريضة،
" "2وعىل املطالب حسب ما أأودعت وعدلت (تقدَّم املطالب حسب ما ع ِّّدلت بشلك ترمجة للمجموعة
الاكمةل من املطالب املقدمة بناء عىل القاعدة  (46.5أأ) وحت ّل حم ّل مجيع املطالب املودعة يف ا ألصل) ،اإن اكنت قد عدلت بناء
عىل املادة ،19
" "3وتصحب بصورة عن الرسوم.
( أأ)(اثني ًا)

ل جيوز ألي مكتب معني أأن يطلب من مودع الطلب تزويده:

" "1برتمجة عن أأي نص يرد يف اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل من الوصف اإذا اكن ذكل اجلزء يس تويف
القاعدة (12.1د)؛
" "2وترمجة أأي نص دخيل غري مرتبط ابللغة ،كام هو مبني يف التعلاميت الإدارية ،اإذا ورد النص احلر
ابلإنلكزيية ،أأو مل يرد ابلإنلكزيية وإاذا اكن الوصف يس تويف القاعدة (5.2ب).

[التعليق :من املقرتح تعديل الفقرة ( أأ)(اثني ًا) يك تشرتط من املاكتب املعينة قبول أأي نص مرتبط ابللغة ورد يف كشف
تسلسيل اإذا اكن ابلإنلكزيية .ولالطالع عىل مزيد التوضيحات بش أأن الرشوط املتعلقة ابللغة لقوامئ التسلسل ،أأنظر الفقرات
من  12اإىل  ،33أأعاله ،الواردة يف القسم الرئييس من هذه الوثيقة].
(ب) اإىل (ك) [دون تغيري]

[ 6.49دون تغيري]
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القاعدة 76
ترمجة وثيقة ا ألولوية وتطبيق بعض القواعد
عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة

 1.76اإىل [ 3.76الإبقاء عىل احلذف]
[ 4.76دون تغيري]
[ 5.76دون تغيري] تطبيق بعض القواعد عىل الإجراءات دلى املاكتب اخملتارة
تطبق القواعد (13اثلثا) 3و(8.20ج) و(1.22ز) و 1.47و 49و(49اثنيا) و(49اثلثا) و(51اثنيا) ،رشط أأن يكون
من املفهوم:
" "1أأن لك اإشارة فهيا اإىل املكتب املعني أأو ادلوةل املعينة يقصد هبا الإشارة اإىل املكتب اخملتار أأو ادلوةل
اخملتارة عىل التوايل؛
" "2أأن لك اإشارة فهيا اإىل املادة  22أأو املادة  )2(23أأو املادة  )2(24يقصد هبا الإشارة اإىل املادة )1(39
أأو املادة  )2(40أأو املادة  )3(39عىل التوايل؛
" "3اىل "[ "5دون تغيري]

[التعليق :ل يبدو من الرضوري اإدخال أأي تعديالت عىل القاعدة ].5.76

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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Section 101
[No change] Abbreviated Expressions and Interpretation
(a) [No change] In these Administrative Instructions:

(i) to (xi) [No change]

(xii) [No change] the expressions “sequence listing”, “sequence listing forming part of
the international application” and “sequence listing not forming part of the international
application” have the same meaning as in Annex C.

[COMMENT: No change would appear to be needed to Section 101 of the Administrative
Instructions.]
(b) [No change]
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Section 204
Headings of the Parts of the Description
(a) The headings of the parts of the description shall preferably be as follows:

(i) to (vi) [No change]
(vii) [Deleted] for matter referred to in Rule 5.2(a), “Sequence Listing”;

[COMMENT: It is proposed to delete item (vii) of paragraph (a), noting that it will only be
possible to submit sequence listings as separate electronic files. Consequently, there will be no
purpose for a section with a heading “Sequence Listing”. Any description of or reference to the
sequence listing could be placed elsewhere in the main part of the description.]
(viii) [No change] for matter referred to in Rule 5.2(b), “Sequence Listing Free Text”.

[COMMENT: For a detailed explanation of the language related requirements for sequence
listings, see paragraphs Error! Reference source not found. to Error! Reference source not
found. of the main body of the present document, above.]
(b) [No change]
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Section 207
Arrangement of Elements and Numbering of Sheets of the International Application
(a) In effecting the sequential numbering of the sheets of the international application in
accordance with Rule 11.7, the elements of the international application shall be placed in the
following order:

(i) [No change] the request;

(ii) the description (if applicable, including the sequence listing free text referred to in
Rule 5.2(b) but excluding the sequence listing part of the description referred to in Rule 5(2)(a)
item (vi) of this paragraph);

(iii) [No change] the claims;

(iv) [No change] the abstract;

(v) if applicable, the drawings;.

(vi) [Deleted] if applicable, the sequence listing part of the description.

[COMMENT: It is proposed to delete item (vi) of paragraph (a), noting that it will only be
possible to submit sequence listings as separate electronic files but not on “sheets” on paper
which are to be placed in a particular order within the international application.]
(b) The sequential numbering of the sheets shall be effected by using the following
separate series of numbering:

(i) [No change] the first series applying to the request only and commencing with the
first sheet of the request;
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[Section 207(b), continued]

(ii) [No change] the second series commencing with the first sheet of the description
(as referred to in paragraph (a)(ii)) and continuing through the claims until the last sheet of the
abstract;

(iii) if applicable, a further series applying to the sheets of the drawings only and
commencing with the first sheet of the drawings; the number of each sheet of the drawings
shall consist of two Arabic numerals separated by a slant, the first being the sheet number and
the second being the total number of sheets of drawings (for example, 1/3, 2/3, 3/3);.

(iv) if applicable, a further series applying to the sequence listing part of the description,
commencing with the first sheet of that part.

[COMMENT: It is proposed to delete item (iv) of paragraph (b), noting that it will only be
possible to submit sequence listings as separate electronic files but not on “sheets” on paper
which are to be numbered with a particular series of numbering.]
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Section 208
Sequence Listings
Any sequence listing, whether on paper or in electronic form, whether forming part of the
international application or not forming part of the international application, shall comply with
Annex C.

[COMMENT: The proposed amendment of Section 208 is consequential on the fact that it will
no longer be possible to submit a compliant sequence listing on paper.]
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Section 309
Procedure in the Case of Later Submitted Sheets or Sequence Listing in Electronic Form
Furnished for the Purposes of Incorporation by Reference
(a) This Section applies, subject to paragraph (f), to any later submitted sheets and any
later submitted sequence listing in electronic form which accompany a notice confirming under
Rule 20.6 that an element or part embodied in those sheets or in that sequence listing was
incorporated by reference.

(b) Where any later submitted sheets as referred to in paragraph (a) are received, or any
later submitted sequence listing in electronic form is received, within the applicable time limit
referred to in Rule 20.7 and the receiving Office makes a finding under Rule 20.6(b), the
receiving Office shall:

(i) [No change] indelibly mark, in the middle of the bottom margin of each later
submitted sheet, the words “INCORPORATED BY REFERENCE (RULE 20.6)”, or their
equivalent in the language of publication of the international application;

[COMMENT: The marking of incorporated sequence listings will need to be reviewed in the
more general context of improvements to the processing of application bodies and other
documents processed in XML format. This should be done by the application of metadata – the
sequence listing file itself should not be changed, but its file type and references to it should
make clear the status of whether the listing has been incorporated or not. Further thought will
have to be given to the case in which the applicant wishes to incorporate by reference a
sequence listing on paper or pdf which was contained in an earlier application filed before
January 1, 2022.]
(ii) notify the applicant that the element or part contained in the later submitted sheets,
or contained in the later submitted sequence listing in electronic form, is considered to have
been contained in the international application or purported international application on the date
when sheets were first received and that that date has been accorded or retained, as the case
may be, as the international filing date;
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[Section 309(b), continued]

(iii) keep in its files a copy of the later submitted sheets marked under item (i), a copy of
the later submitted sequence listing in electronic form and a copy of the notice under
Rule 20.6(a);

(iv) where transmittals under Article 12(1) have already been made, notify the
International Bureau and the International Searching Authority accordingly, and transmit the any
later submitted sheets marked under item (i) to the said Bureau and a copy thereof to the said
Authority; in the case of any later submitted sequence listing in electronic form, the receiving
Office shall transmit one copy thereof to the International Bureau and one to the said Authority;

(v) where transmittals under Article 12(1) have not yet been made, attach the any later
submitted sheets marked under item (i) and the notice under Rule 20.6(a) to the record copy
and a copy thereof to the search copy; in the case of any later submitted sequence listing in
electronic form, the receiving Office shall attach one copy thereof to the record copy and one
copy thereof to the search copy.

(c) Where any later submitted sheets referred to in paragraph (a) are received, or any later
submitted sequence listing in electronic form is received, within the applicable time limit referred
to in Rule 20.7 and the receiving Office makes a finding under Rule 20.6(c), the receiving Office
shall, subject to Section 310bis:

(i) effect the required correction of the international filing date or accord as the
international filing date the date of receipt of any the later submitted sheets or the date of receipt
of any later submitted sequence listing in electronic form or, where both later submitted sheets
and a later submitted sequence listing are received on different dates, the date of receipt which
is later;
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[Section 309(c), continued]

(ii) notify the applicant that the content of any the later submitted sheets and/or of any
later submitted sequence listing in electronic form, is not considered to have been contained in
the international application or purported international application on the date when sheets were
first received and that the international filing date has been accorded as, or corrected to, as the
case may be, the date on which the new sheets were, or the sequence listing in electronic form
was, received, as the case may be;

(iii) keep in its files a copy of any the later submitted sheets, of any sequence listing in
electronic form and of the notice under Rule 20.6(a);

(iv) where transmittals under Article 12(1) have already been made, notify the
International Bureau and the International Searching Authority accordingly and transmit a copy
of the corrected first and last sheets of the request, any the later submitted sheets, any later
submitted sequence listing in electronic form and the notice under Rule 20.6(a) to the said
Bureau and a copy thereof to the said Authority;

(v) where transmittals under Article 12(1) have not yet been made, attach any the later
submitted sheets, any later submitted sequence listing in electronic form and the notice under
Rule 20.6(a) to the record copy and a copy thereof to the search copy.

(d) Where any later submitted sheets referred to in paragraph (a) are received, or any later
submitted sequence listing in electronic form is received, within the applicable time limit referred
to in Rule 20.7 but the purported international application still does not fulfill the requirements of
Article 11(1), the receiving Office shall proceed as provided in Rule 20.4, but not before the
expiration of the time limit under Rule 20.7.
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(e) Where any later submitted sheets referred to in paragraph (a) are received, or any later
submitted sequence listing in electronic form is received, after the expiration of the applicable
time limit referred to in Rule 20.7, the receiving Office shall proceed as provided in Section
310ter.

(f) Where any later submitted sheets referred to in paragraph (a) are received, or any later
submitted sequence listing in electronic form is received, but a missing element or part
contained in those sheets or in that sequence listing cannot be incorporated by reference in the
international application under Rules 4.18 and 20.6 because of the operation of Rule 20.8(a),
the receiving Office shall:

(i) inform the applicant that the notice under Rule 20.6(a) confirming the incorporation
by reference of the missing element or part has been disregarded;

(ii) proceed in accordance with Section 310(b), which shall apply mutatis mutandis, as
if the notice under Rule 20.6(a) were a correction furnished under Rule 20.3(b)(i), or a missing
part furnished under Rules 20.5(b) or (c), as the case may be; and

(iii) proceed in accordance with Section 310bis(b) where the applicant requests, within
the time limit under Rule 20.5(e), that the missing part concerned be disregarded.
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Section 313
Documents Filed with the International Application;
Manner of Marking the Necessary Annotations in the Check List
(a) and (b) [No change]

(c) Any sequence listing in electronic form not forming part of the international application,
whether on paper or in electronic form, that is furnished for the purposes of the international
search to the receiving Office together with the international application or subsequent to the
filing of the international application, shall be transmitted to the International Searching Authority
together with the search copy. Where such a sequence listing in electronic form is received by
the receiving Office after the transmittal of the search copy, that sequence listing shall be
promptly transmitted to the International Searching Authority.

[COMMENT: Proposed amendments to Section 313(c) are consequential on the fact that it is
no longer possible to submit sequence listings in paper form and on the proposed addition of
new Rule 5.2(a-bis), according to which any electronic file purporting or appearing to be a
sequence listing received on or before the date on which the receiving Office determines that
the papers purporting to be an international application fulfill all of the requirements under
Article 11(1) is to be considered to form part of the description.]
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Section 513
Sequence Listings
(a) [No change] Where the International Searching Authority receives a correction of a
defect under Rule 13ter.1(f), it shall:

(i) indelibly mark, in the upper right-hand corner of each replacement sheet, the
international application number and the date on which that sheet was received;

(ii) indelibly mark, in the middle of the bottom margin of each replacement sheet, the
words “SUBSTITUTE SHEET (Rule 13ter.1(f))” or their equivalent in the language of publication
of the international application;

(iii) indelibly mark on the letter containing the correction, or accompanying any
replacement sheet, the date on which that letter was received;

(iv) keep in its files a copy of the letter containing the correction or, when the correction
is contained in a replacement sheet, the replaced sheet, a copy of the letter accompanying the
replacement sheet, and a copy of the replacement sheet;

(v) promptly transmit any letter and any replacement sheet to the International Bureau,
and a copy thereof to the receiving Office.

[COMMENT: The procedures concerning the sequence listing “free text” in the main part of the
description would remain unchanged.]
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[Section 513, continued]

(b) Where the international search report and the written opinion of the International
Searching Authority are based on a compliant sequence listing not forming part of the
international application but furnished for the purposes of the international search, the
international search report and the written opinion of the International Searching Authority shall
so indicate.

(c) Where a meaningful international search cannot be carried out and a meaningful
written opinion, as to whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive
step (to be non-obvious) and to be industrially applicable, cannot be established because a
compliant sequence listing is not available to the International Searching Authority in the
required form, that Authority shall so state in the international search report or declaration
referred to in Article 17(2)(a), and in the written opinion.

(d) The International Searching Authority shall indelibly mark, on the first sheet of any
sequence listing on paper which does not form part of the international application but was
furnished for the purposes of the international search, the words “SEQUENCE LISTING NOT
FORMING PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION” or their equivalent in the language
of publication of the international application. Where such a sequence listing for the purposes
of the international search is furnished in electronic form on a physical medium, that Authority
shall physically label that medium in accordance with the procedures in Annex C accordingly.

[COMMENT: It is not necessary to regulate the metadata used internally by International
Searching Authorities to identify the different types of sequence listing which have been
transmitted electronically, rather than submitted on physical media; the means of identifying the
files for the purpose of exchange with the International Bureau or other Offices are set out in
Annex F and/or the “minspec” document exchange specification.]
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[Section 513, continued]

(e) The International Searching Authority shall:

(i) keep in its files one copy of any sequence listing in electronic form, whether on
paper or in electronic form, which does not form part of the international application but was
furnished for the purposes of the international search; and

(ii) where the sequence listing which does not form part of the international application
but was furnished for the purposes of the international search is in electronic form, transmit one
copy thereof to the International Bureau together with the copy of the international search
report. If that listing in electronic form is filed on a physical medium in less than the number of
copies required by the International Searching Authority, that Authority shall be responsible for
the preparation of the additional copy and shall have the right to fix a fee for performing that
task and to collect such fee from the applicant.

(f) Any Each International Searching Authority which requires, for the purposes of the
international search, the furnishing of a sequence listing in electronic form shall notify the
International Bureau accordingly. In that notification, the Authority shall specify of the means of
transmittal of the sequence listing in electronic form accepted by it in accordance with Annex F.
The International Bureau shall promptly publish details of the notification in the Gazette.

[COMMENT: It would be mandatory for all International Searching Authorities to accept
sequence listings in electronic form, though this could be limited to physical media.]
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Section 610
Sequence Listings
(a) Where the written opinion of the International Preliminary Examining Authority or the
international preliminary examination report is based on a compliant sequence listing not
forming part of the international application but furnished for the purposes of the international
preliminary examination, the written opinion and the international preliminary examination report
of the International Preliminary Examining Authority shall so indicate.

(b) Where a meaningful written opinion of the International Preliminary Examining
Authority cannot be established, or a meaningful international preliminary examination cannot
be carried out, as to whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive
step (to be non-obvious) and to be industrially applicable, because a compliant sequence listing
is not available to the International Preliminary Examining Authority in the required form, that
Authority shall so state in the written opinion and in the international preliminary examination
report.

(c) The International Preliminary Examining Authority shall indelibly mark, on the first sheet
of any sequence listing on paper which does not form part of the international application but
was furnished for the purposes of the international preliminary examination, the words
“SEQUENCE LISTING NOT FORMING PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION” or
their equivalent in the language of publication of the international application. Where such a
sequence listing for the purposes of the international preliminary examination is furnished in
electronic form on a physical medium, that Authority shall physically label that medium in
accordance with the procedures in Annex C accordingly.

[COMMENT: As for Section 513(d).]
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[Section 610, continued]

(d) The International Preliminary Examining Authority shall keep in its files one copy of any
sequence listing, whether on paper or in electronic form, which does not form part of the
international application but was furnished for the purposes of the international preliminary
examination.

(e) Any Each International Preliminary Examining Authority which requires, for the
purposes of the international preliminary examination, the furnishing of a sequence listing in
electronic form shall notify the International Bureau accordingly. In that notification, the
Authority shall specify of the means of transmittal of the sequence listing in electronic form
accepted by it in accordance with Annex F. The International Bureau shall promptly publish
details of the notification in the Gazette.

[COMMENT: As for Section 513(f).]
(f) Where the national Office or intergovernmental organization that acted as the
International Searching Authority also acts as the International Preliminary Examining Authority,
any compliant sequence listing not forming part of the international application but furnished to
that Office or organization for the purposes of the international search shall be considered to
have been furnished to it also for the purposes of the international preliminary examination.
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Section 703
Filing Requirements; Basic Common Standard
(a) [No change] An international application may, subject to this Part, be filed in electronic
form if the receiving Office has notified the International Bureau in accordance with Rule
89bis.1(d) that it is prepared to receive international applications in such form.

(a-bis) Notwithstanding paragraph (a), any receiving Office shall be required to accept a
sequence listing in electronic form on a physical medium:

(i)

where the remainder of the international application is filed on paper; or

(ii)

where the international application is filed in electronic form but it is either not

possible or not practical to include the sequence listing within the package
containing the remainder of the international application;

and shall, in respect of each International Searching Authority which is competent for the
searching of international applications filed with it, specify at least one form of physical medium
in accordance with Annex F which it accepts for the filing of such sequence listings which is also
accepted by such Authority.

[COMMENT: Given the difficulties of obtaining notifications from all receiving Offices, most of
which would never actually receive such a physical medium, it may be appropriate to indicate a
default, where in the absence of a notification the receiving Office must accept a sequence
listing on a physical medium of a type accepted by the relevant International Searching
Authority. Consideration might alternatively be given to an amendment to Rule 19.4, allowing
receiving Offices which do not wish to deal with physical media to forward the international
application to the International Bureau to act as receiving Office.]
(b) to (f) [No change]
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Section 707
Calculation of International Filing Fee and Fee Reduction
(a) [No change] Where an international application is filed in electronic form, the
international filing fee shall, subject to paragraph (a-bis), be calculated on the basis of the
number of sheets that the application would contain if presented as a print-out complying with
the physical requirements prescribed in Rule 11.3

(a-bis) Where a sequence listing is contained in an the international application as filed
contains an electronic file purporting or appearing to be a sequence listing in electronic form,
the calculation of the international filing fee shall, in the calculation of the number of sheets, not
take into account any sheet of the sequence listing if that listing is presented as a separate part
of the description in accordance with Rule 5. 2(a) and is in the electronic document format
specified in paragraph 40 of Annex C material contained in such an electronic file.

[COMMENT: The receiving Office would not be required to perform any checks on the format of
the sequence listings – notably, receiving Offices which have no electronic filing systems and
simply accept the listing on a physical medium may assume that any appropriately labeled disk
is a compliant listing. This is intended simply to allow page fees to be collected in cases where
a file is provided which is clearly not intended to be a sequence listing, for example if a PDF file
of further description or drawings had been attached, mislabeled as sequence listings.]
(b) [No change]

3

Editor’s Note: Noting that Rule 11 leaves some flexibility as to the margins of the sheets (see Rule 11.6) and the
size of the characters (see Rule 11.9(d)), the international filing fee should be calculated on the basis of the
number of sheets that the application would contain if presented as a print-out complying with the minimum margin
and character size requirements. In practice, however, the receiving Office should not print out the international
application but rather rely on the number of pages of the international application as calculated by the electronic
filing software and indicated in the request.
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Section 710
Notification and Publication of Receiving Offices’
Requirements and Practices
(a) A notification by a receiving Office to the International Bureau under Rule 89bis.1(d)
and Section 703(a) that it is prepared to receive international applications in electronic form
shall indicate, where applicable:

(i) the electronic document formats (including, where applicable, the versions of such
electronic document formats), means of transmittal, types of electronic packages, electronic
filing software and types of electronic signature specified by it under Section 703(a-bis), (b)(i)
to (iv) and (c), and any options specified by it under the basic common standard;

(ii) to (vii) [no change]

(b) to (d) [No change]

][ييل ذكل املرفق الثالث
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املرفق الثالث
ANNEX C
INSTRUCTIONS RELATING TO THE PRESENTATION OF NUCLEOTIDE AND AMINO ACID
SEQUENCE LISTINGS IN INTERNATIONAL PATENT APPLICATIONS UNDER THE PCT
INTRODUCTION
1.
The Instructions set out in this Annex apply to international applications filed on or after
January 1, 2020.
2.

Pursuant to Rule 5.2(a), “[w]here the international application contains disclosure of one

or more nucleotide and/or amino acid sequences which, pursuant to the Administrative
Instructions, are required to be included in a sequence listing, the description shall include a
separate part of the description (“sequence listing part of the description”) containing a
sequence listing complying with those Instructions and presented in the form of a single
electronic file in accordance with those Instructions (“compliant sequence listing”).” Pursuant to
Section 208, “[a]ny sequence listing, whether forming part of the international application or not
forming part of the international application, shall comply with Annex C” (this Annex).
3.

This Annex provides the Instructions referred to above in relation to the filing and

processing of sequence listings, whether forming part of an international applications or not
forming part of an international application.
DEFINITIONS
4.

For the purposes of these Instructions:
(a)

the expression “sequence listing” has the same meaning as defined in WIPO

Standard ST.26;
(b)

“nucleotide” and “amino acid” have the same meanings as in WIPO Standard ST.26;

(c)

the expression “sequence listing forming part of the international application” means

a sequence listing contained in the international application as filed, including any
sequence listing or part thereof which is included in the international application under
Rule 20.5(b) or (c), which is considered to have been contained in the international
application under Rule 20.6(b), or which has been corrected under Rule 26, rectified
under Rule 91 or amended under Article 34(2); or a sequence listing included in the
international application by way of an amendment under Article 34(2)(b) of the description
in relation to sequences contained in the international application as filed;
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(d)

the expression “sequence listing not forming part of the international application”

means a sequence listing which does not form part of the international application but is
furnished for the purposes of the international search or international preliminary
examination.
RELATIONSHIP WITH WIPO STANDARD ST.26
5.

WIPO Standard ST.26 shall apply to any nucleotide and amino acid sequence disclosure

in an international application, notably with regard to:
(a)

the question as to whether such disclosure is to be included in a sequence listing;

(b)

the manner in which disclosures are to be presented;

(c)

the question as to when the use of “free text” is permitted as a value format for

certain qualifiers in sequences and the identification of those qualifiers for which
language-dependent “free text” may be used (see Sections 6 and 8 in Annex I to WIPO
Standard ST. 26); and
[COMMENT: Paragraph (c) is drafted on the assumption that WIPO Standard ST.26 is further
modified to specify those qualifiers for which language-dependent text may be used. See
paragraphs Error! Reference source not found. and Error! Reference source not found. in
the main body of the present document.]
(d) the Document Type Definition (DTD) for a sequence listing in XML (eXtensible
Markup Language);
subject to the specific requirements set out in this Annex.
6.

Following any revision of WIPO Standard ST.26, the Director General shall decide a date

from which the revised version of that Standard shall apply to international applications and
publish that information in the Gazette. Sequence listings shall be presented in accordance
with the version of WIPO Standard ST.26 so applicable to an international application on the
date on which it is filed.
SEQUENCES WHICH MUST BE PRESENTED IN A LISTING
7.

In accordance with WIPO Standard ST.26, a sequence for which inclusion in a sequence

listing is required for the purposes of Rule 5.2 is one that is disclosed anywhere in an
international application by enumeration of its residues and can be represented as:
(a)

an unbranched sequence or a linear region of a branched sequence containing ten

or more specifically defined nucleotides, wherein adjacent nucleotides are joined by:
(i)

a 3’ to 5’ (or 5’ to 3’) phosphodiester linkage; or
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(ii)

any chemical bond that results in an arrangement of adjacent nucleobases

that mimics the arrangement of nucleobases in naturally occurring nucleic acids; or
(b)

an unbranched sequence or a linear region of a branched sequence containing four

or more specifically defined amino acids, wherein the amino acids form a single peptide
backbone, that is, adjacent amino acids are joined by peptide bonds.
8.

In accordance with WIPO Standard ST.26, a sequence listing must not include, as a

sequence assigned its own sequence identification number, any sequences having fewer than
ten specifically defined nucleotides, or fewer than four specifically defined amino acids.
9.

A sequence listing compliant with WIPO Standard ST.26 takes the form of an electronic

file in XML format. In accordance with Rule 5.2(a), the sequence listing part of the description
shall be presented separate from the main part of the description. PCT provisions do not
require that the sequences themselves be presented in the main part of the description in
addition to the sequence listing; however, there may be valid reasons for doing so. Where the
sequences are presented within the main part of description, they may be set out in the manner
considered most appropriate to present the information for the relevant purpose, rather than
strictly adhering to the presentation requirements of WIPO Standard ST.26. . In the
description, claims or drawings of the application, the sequences represented in the sequence
listing shall be referred to by the sequence identifier and preceded by "SEQ ID NO:", even if the
sequence is also embedded in the description, claims, or drawings.
SEQUENCE LISTINGS FORMING PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION
ELECTRONIC FILE PURPORTING OR APPEARING TO BE A SEQUENCE LISTING
10.

In accordance with Rule 5.2(a-bis), any electronic file purporting or appearing to be a

sequence listing received on or before the date on which the receiving Office determines that
the papers purporting to be an international application fulfill all of the requirements under
Article 11(1) shall be considered to form part of the description, whether or not that listing is
referred to in the main part of the description or in the request. This is independent of the
question whether or not the electronic file purporting or appearing to be a sequence listing is in
fact compliant with WIPO Standard ST.26 (which is not required to be checked by the receiving
Office but only by the International Searching Authority, see paragraphs 29 to 31, below).
INTERNATIONAL APPLICATION, INCLUDING SEQUENCE LISTING, FILED IN ELECTRONIC
FORM
11.

Where the international application containing a sequence listing is filed in electronic form,

whether transmitted by electronic or physical means, the sequence listing shall preferably form
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part of a package filed in accordance with Annex F, with the sequence listing indexed in
accordance with the standards set out in that Annex.
12.

Notwithstanding paragraph 11, any receiving Office may accept an electronic file

purporting or appearing to contain a sequence listing submitted separately from the main
package on the date of filing and shall accept such a separate electronic file in any case where
it is not practical for the applicant to include the sequence listing as part of the main package,
for example, because the file size is too large to be handled by the software used for preparing
or receiving the remainder of the international application.
SEQUENCE LISTING IN ELECTRONIC FORM WITH REMAINDER OF INTERNATIONAL
APPLICATIONS FILED ON PAPER
13.

In accordance with Section 703(d), any receiving Office shall be required to accept a

sequence listing in electronic form filed on a physical medium of a type accepted by that Office
where the remainder of the international application is filed on paper.
SEQUENCE LISTINGS FILED ON PHYSICAL MEDIA
14.

Any physical medium containing a sequence listing, whether the remainder of the

international application is filed on paper or in electronic form, shall be clearly labeled
“Sequence Listing” or its equivalent in the language of publication, to which the receiving Office
shall add the international application number. Preferably, the physical medium used for the
transmittal of the sequence listing shall be of a type accepted by both the receiving Office and
the International Searching Authority chosen to carry out the international search.
15.

Where a sequence listing is too large to be included on a single physical medium, it shall

be split such that the files can be rejoined to form one single contiguous file without any missing
or repeating contents in accordance with the procedures set out in paragraphs 2(c) and (c-bis)
of Appendix IV to Annex F of these Administrative Instructions. In addition to the physical
labeling appropriate to the type of physical medium, the physical media shall each be
numbered, for example “DISK 1/3”, “DISK 2/3”, “DISK 3/3”.
[COMMENT: Some concern has been expressed over the standards used for splitting and
rejoining files. This should be considered as a more general issue in the context of Appendix IV
of Annex F, rather than having a provision exclusively for sequence listings.]
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16.

Each receiving Office and International Authority shall notify the International Bureau of at

least one of the physical media types referred to in Appendix IV of Annex F which it accepts for
the purpose of the receipt of sequence listings. The International Bureau shall promptly publish
any such notification in the Gazette. In the absence of such a notification, the Office or
Authority shall accept physical media of any type which has been the subject of a notification in
accordance with Section 710(a) or (b), or else any of the media referred to in Appendix IV of
Annex F.
LANGUAGE RELATED REQUIREMENTS
17.

WIPO Standard ST.26 prescribes the use of “controlled vocabulary” that must be used

when describing the features of a sequence, that is, annotations of regions or sites of interest as
set out in Annex I to the Standard. This “allowed” controlled vocabulary comprises: nucleotide
codes (Section 1 of Annex I); abbreviations for modified nucleotides (Section 2 of Annex I);
amino acid codes (Section 3 of Annex I); abbreviations for modified amino acids (Section 4 of
Annex I); feature keys for nucleotide sequences (Section 5 of Annex I); qualifiers for nucleotide
sequences (Section 6 of Annex I); feature keys for amino acid sequences (Section 7 of
Annex I); and qualifiers for amino acid sequences (Section 8 of Annex I).
18.

Under the Standard, “qualifiers” are used to supply certain information about features in

addition to that conveyed by the feature key and feature location. There are several types of
allowed “value formats” to accommodate different types of information conveyed by qualifiers,
namely specific terms, enumerated values (for example, a number or date), “free text” and
sequences.
19.

Of the controlled vocabulary allowed to be used when describing the features of a

sequence (see paragraph Error! Reference source not found., above), the following is, or is
considered to be, language-independent:
(a)

the nucleotide codes set out in Section 1 of Annex I of the Standard and the amino

acid codes set out in Section 3;
(b)

the abbreviations for modified nucleotides set out in Section 2 and the abbreviations

for modified amino acids set out in Section 4 as the only permitted values for the certain
qualifiers;
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(c)

the names of feature keys set out in Sections 5 and 7, and the names of qualifiers

set out in Sections 6 and 8, notwithstanding that many of the allowed names of feature
keys and qualifiers are in English or are English abbreviations (see, for example, feature
keys 5.1 “C-region” and 7.18 “MOD_RES” (abbreviation of “modification of a residue”);
and qualifiers 6.5 “cell_type” and 8.3 “ORGANISM”);
(d)

all “value formats” set out in Sections 5, 6, 7 and 8 allowed to be used to

accommodate different types of information conveyed by qualifiers other than “free text”
(that is, specific terms, enumerated values like a number or date, and sequences),
notwithstanding that many of these allowed “value formats” contain elements in English or
English abbreviations or are recognizably derived from English or Latin words (see, for
example, qualifier 6.15 “direction”, with the value format: “left, right or both”).
20.

Questions relating to the need for a translation of any such “language-independent

controlled vocabulary” for the purposes of international search or preliminary examination, or for
national phase purposes, do not arise.
21.

On the other hand, WIPO Standard ST.26 (in Sections 6 and 8 of Annex I) also permits

the use of “free text” as a value format for certain qualifiers in sequences. According to
paragraph 85 of the Standard, “[f]ree text is a type of value format for certain qualifiers (as
indicated in Annex I), presented in the form of a descriptive text phrase that should preferably
be in the English language”.
22.

WIPO Standard ST.26 requires the entire information contained in an electronic sequence

listing, except for the information given in the elements “applicants name”, “inventor name” and
“invention title”, to be composed of printable characters from the Unicode Basic Latin code table
(excluding certain reserved characters defined in WIPO Standard ST.26; accented Latin
characters are also not permitted). Consequently, it is not possible to submit a WIPO Standard
ST.26 compliant sequence listing with any language-dependent “free text” in languages not
composed of such Basic Latin characters.
23.

The qualifiers for which the use of “free text” is permitted are set out in Sections 6 and 8 of

Annex I of WIPO Standard ST.26. In essence, the “free text” permissible for these qualifiers
falls into three different categories:
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(a)

some “free text” is entirely language-independent since, while being described as

““free text”” and not controlled by a DTD, the expected format is specified as a “number” or
“code” which does not vary between languages (example: WIPO Standard ST.26, Annex
I, 6.16, qualifier “EC-number”; definition: “Enzyme Commission number for enzyme
product of sequence”; value format: “free text”; example:
“<INSDQualifier_value>1.1.2.4</INSDQualifier_value>”);
(b)

some “free text” may be effectively language-independent because the expected

values are personal names (albeit, where relevant, transliterated into Latin characters or
lacking accents) or internationally used terms for an organism (example: WIPO Standard
ST.26, Annex I, 6.27, qualifier “host”; definition “natural (as opposed to laboratory) host to
the organism from which sequenced molecule was obtained”; value format: “free text”;
example: ““<INSDQualifier_value>Homo sapiens</INSQualifier_value>”);
(c)

some “free text” is always language-dependent, taking the form of genuinely “free

text” comments (example: WIPO Standard ST.26, Annex I, 6.21, qualifier “function”;
definition: “function attributed to a sequence”; value format: “free text”; example:
“<INSDQualifier_value>essential for recognition of cofactor</INSDQualifier_value>”).
24.

WIPO Standard ST.26 (in Sections 6 and 8 of Annex I) clearly identifies those qualifiers

for which “free text” which is considered to be “language dependent” may be used.
[COMMENT: Paragraphs 23 and 24 are drafted on the assumption that WIPO Standard ST.26
is further modified to specify those qualifiers for which language-dependent text may be used.
See paragraphs Error! Reference source not found. and Error! Reference source not
found. in the main body of the present document.
25. So as to ensure that, during the international phase, the International Authorities, and,
during the national phase of procedures, the designated and elected Offices can understand
any such language-dependent “free text” if that “free text” is not in English (which must be
accepted by any International Authority for the purposes of the international phase, and by any
designated or elected Office for the purposes of the national phase) and not in a language
which is accepted by those Authorities or those Offices, PCT Rule 5.2(b) requires any such
“language-dependent free text as defined in the Administrative Instructions” (that is, any “free
text” identified, in Sections 6 and 8 of Annex I of ST.26, as “language-dependent”), to be
repeated in the main part of the description in the language thereof.
26.

Such inclusion of any language-dependent “free text” in the main part of the description in

the language thereof ensures that the International Authority concerned and any designated or
elected Office will always have such non-English “free text” available to it in a language
accepted by it for international search or international preliminary examination and for national
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phase processing, respectively, be that as part of the international application as filed (or as
corrected in accordance with Rule 13ter.1(f)), or as part of a translation of the international
application (including any “free text” repeated in the main part of the description, in the language
thereof) into a language accepted by the International Authority furnished by the applicant under
Rule 12.3(a) or Rule 55.2, into a language of publication furnished by the applicant under
Rule 12.4(a), or into a language accepted by the designated or elected Office furnished by the
applicant under Articles 22 or 39.
27.

On the other hand, any “free text” not identified in Sections 6 and 8 of Annex I to WIPO

Standard ST.26 as “language dependent” will always be considered to be
“language-independent” and does thus not have to be repeated in the main part of the
description in the language thereof.
28.

Where any language-dependent “free text” is not in English and not repeated in the main

part of the description in the language thereof, the International Authority concerned is required
to invite the applicant to furnish a correction to include such “free text” in the main part of the
description, in the language thereof (see current Rules 13ter.1(f) and 13ter.2). This is a
requirement not so much for the benefit of the International Authority (it applies even if the
language-dependent “free text” is already in a language which is accepted by it for the purposes
of international search or international preliminary examination) but mainly for the benefit of the
applicant; it is only in case any language-dependent “free text” is indeed repeated in the main
part of the description, and thus in any translation thereof, that it is guaranteed that the applicant
will not be required to furnish a new sequence listing for national phase processing purposes. If
such a correction has not been submitted, the applicant would be required to provide a new
sequence listing, including any “free text” set out in the language accepted by the designated or
elected Office for the purposes of national phase processing.
CHECKING BY THE RECEIVING OFFICE
Checking for Compliance with WIPO Standard ST.26
29.

The receiving Office shall not be required to validate whether a sequence listing is

compliant with WIPO Standard ST.26. However, where the Office becomes aware of a defect,
for example, because its online filing processes or other Office procedures check the sequence
listing file using the validation tool provided for the purpose by the International Bureau, the
Office shall notify the applicant accordingly.
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Calculation of International Filing Fee
30.

In accordance with Section 707(a-bis), where the international application as filed contains

an electronic file purporting or appearing to be a sequence listing, the calculation of the
international filing fee shall, in the calculation of the number of sheets, not take into account any
material contained in such an electronic file. However, where the receiving Office determines
that the electronic file in fact contains material which is clearly not a sequence listing, such as
PDF pages of the main part of the description or drawings mislabeled as a sequence listing,
such pages should be taken into account in the calculation of the number of sheets.
Language Related Requirements
31.

See paragraphs 17 to 28, above. As noted in paragraph 17, above, the receiving Office

will, when checking whether the international application complies with the filing date related
language requirements under Article 11(1)(ii), only check the main part of the description for
compliance with Article 11(1)(ii) but not any sequence listing part of the description (see
Rule 20.1(c)).
CORRECTION, RECTIFICATION AND AMENDMENT OF SEQUENCE LISTINGS
32.

Any correction under Rule 26, rectification under Rule 91 or amendment under

Article 34(2)(b) of the description submitted in relation to a sequence listing forming part of the
international application as filed and any sequence listing included in the international
application by way of an amendment under Article 34(2)(b) of the description in relation to
sequences contained in the international application as filed shall be made submitting a
complete sequence listing compliant with WIPO Standard ST.26 including the relevant
correction, rectification or amendment. The nature of the correction, rectification or amendment
shall be clearly explained in an accompanying letter.
33.

In compliance with WIPO Standard ST.26, any sequence listing referred to in

paragraph 32 shall, where possible, maintain the original numbering of the sequences in the
application as filed, representing any “intentionally skipped sequence” as prescribed by WIPO
Standard ST.26, where necessary. Otherwise, the sequences shall be numbered in compliance
with that Standard in the order in which they appear in the international application.
34.

Where the sequence listing referred to in paragraph 32 as proposed to be corrected,

rectified or amended is presented on physical media, the media shall be labeled “Sequence
Listing – Correction”, “Sequence Listing – Rectification” or “Sequence Listing – Amendment”, as
the case may be, or the equivalents in the language of publication, together with the
international application number.
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SEQUENCE LISTINGS NOT FORMING PART OF THE INTERNATONAL APPLICATION
35.

Any sequence listing furnished under Rule 13ter.1, 13ter.2 and 45bis.5(c) to an

International Authority for the purposes of international search or preliminary examination shall
not, pursuant to Rule 13ter.1(e) (where applicable, by virtue of Rules13ter.2 and 45bis.5(c)),
form part of the international application. In compliance with WIPO Standard ST.26, such a
sequence listing shall, where possible, maintain the original numbering of the sequences in the
application as filed, representing any “intentionally skipped sequence” as prescribed by WIPO
Standard ST.26, where necessary. Otherwise, the sequences shall be numbered in compliance
with that Standard in the order in which they appear in the international application.
36.

Paragraphs 5, 7 to 9 and 15 of this Annex shall apply mutatis mutandis to any sequence

listing furnished under Rule 13ter.1, 13ter.2 and 45bis.5(c) to an International Authority for the
purposes of international search or preliminary examination. Such sequence listing shall
contain all sequences disclosed in the international application as filed, which meet the criteria
referred to in paragraph 5, above, shall not go beyond the disclosure of the international
application as filed and shall be accompanied by a statement to that effect.
37.

Where such a listing is furnished on physical media, the media shall be labeled

“Sequence Listing Not Forming Part of the International Application”, or its equivalent in the
language of publication, together with the international application number.
PROCEDURE BEFORE DESIGNATED AND ELECTED OFFICES
38.

For the purposes of the procedure before a designated or elected Office before which the

processing of an international application which contains the disclosure of one or more
nucleotide and/or amino acid sequences has started (see Rule 13ter.3):
(a)

any reference to the receiving Office or the International Searching Authority or the

International Preliminary Examining Authority shall be construed as a reference to the
designated or elected Office concerned;
(b)

any reference to a sequence listing which is included in the international application

by way of a rectification under Rule 91 or an amendment under Article 34(2)(b) of the
description in relation to sequences contained in the application as filed shall be construed
to also include any sequence listing included in the application, under the national law
applied by the designated or elected Office concerned, by way of a rectification (of an
obvious mistake) or amendment of the description in relation to sequences contained in
the application as filed;
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(c)

any reference to a sequence listing furnished for the purposes of international

search or international preliminary examination shall be construed to also include any
such listing furnished to the designated or elected Office concerned for the purposes of
national search or examination by that Office;
(d)

the designated or elected Office concerned may invite the applicant to furnish to it,

within a time limit which shall be reasonable under the circumstances, for the purposes of
national search and/or examination, a sequence listing in electronic form complying with
this Standard, unless such listing in electronic form is already available to that Office in a
form and manner acceptable to it.

][هناية املرفق الثالث والوثيقة

