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PCT/WG/12/14 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مایو  15 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
 2019یونیو  14ٕاىل  11جنیف، من 

 تقرير مرحلي فرقة العمل املعنية بقوائم التسلسل:

 املكتب أ�ورويب للرباءات من ٕا�دادوثیقة 

املكتب أ�ورويب للرباءات �شأٔن أ�عامل اليت تضطلع هبا فرقة العمل املعنیة  ٔأ�ّدهیتضمن مرفق هذه الوثیقة تقر�رًا  .1
 .2010يت ُعقدت يف ٔأكتو�ر بقوامئ التسلسل واليت ٔأ�شأٔهتا اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري) يف دورهتا أ�وىل ال

یُدعى الفریق العامل ٕاىل إال�اطة �لامً  .2
 مبحتوى هذه الوثیقة.

]یيل ذ� املرفق[
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 لعرض قوامئ �سلسل النوویدات وأ�حامض أ�مينیة ST.26ٕاىل معیار الویبو  ST.25بو �نتقال من معیار الوی 

 معلومات أٔساس�یة

 29ٕاىل  25ٔأ�شأٔت اللجنة املعنیة مبعایري الویبو (جلنة املعایري) فرقة العمل املعنیة بقوامئ التسلسل يف دورهتا أ�وىل ( .1
 ):CWS/1/10من الوثیقة  29(انظر الفقرة  44) لتتوىل املهمة رمق 2010ٔأكتو�ر 

) XMLتوصیة �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوویدات وأ�حامض أ�مينیة �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة (صیا�ة "
وینبغي تقدمي �قرتاح �شأٔن معیار الویبو اجلدید ٕاىل �انب تقر�ر عن وقع املعیار املذ�ور �ىل  الع�دها معیارا للویبو.

 ."ST.25ریة املقرتح ٕاد�الها �ىل املعیار احلايل، ٕاضافة ٕاىل التغیريات الرضو ST.25معیار الویبو 

 من فرقة العمل ما یيل: وُطلب ٔأیضاً  .2

"التنس�یق مع الهیئة املعنیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ف� خيص الوقع احملمتل �� املعیار �ىل املرفق "جمي" من 
 التعل�ت إالداریة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات".

 رمسیاً  - ST.26وهو املعیار  -�ىل فرقة العمل واعُتمد معیار الویبو اجلدید  أ�ورويب للرباءات مرشفاً و�ُّني املكتب  .3
 .2016) يف مارس CWS/4BIS( يف ا�ورة الرابعة للجنة املعایري ا�متعة جمّدداً 

 مرتني منذ اع�ده: ST.26وجرى تعدیل معیار الویبو  .4

، تغیريات يف املرفق السادس (الوثیقة CWS/5/6فق الثاين �لوثیقة ، املبني يف املر 1.1مشل إالصدار  (ٔأ)
 التوجهيیة) واملرفق الثاين (تعریف ٔأنواع الو�ئق)؛

ومرفقاته  ST.26، تعدیالت يف املنت الرئييس للمعیار CWS/6/16، املبني يف الوثیقة 1.2إالصدار  ومشل (ب)
ٕاضافة مرفق �دید سابع بعنوان "حتویل قامئة �سلسل من  إالصدارالثاين والثالث والرابع والسادس، كام مشل أ�ول و 
 "، لتيسري �نتقال مع معیار ٕاىل أٓخر.ST.26ٕاىل املعیار  ST.25املعیار 

سيناریو "القطعیة" خيار �نتقال ا�ي یقيض بأٔن �كون  ٔأن �كون واتفقت جلنة املعایري، يف دورهتا اخلامسة، �ىل .5
مجلیع ماكتب امللكية الفكریة. كام قررت اعتبار �رخي  نفسه �لنس�بة ST.26ٕاىل املعیار  ST.25�رخي �نتقال من املعیار 

 �رخي �نتقال. 2022إالیداع ا�ويل التارخي املرجعي، و�كون ینا�ر 

�متكني املود�ني  �دیداً  مشرتاكً  �اسوبیاً  ٔأبلغ املكتب ا�ويل جلنة املعایري بأٔنه سيس�ت�دث �ر�جماً يف نفس ا�ورة، و .6
ومن مث فقد وافقت جلنة املعایري �ىل تعدیل وصف  .ST.26من ٕا�داد قوامئ التسلسل والتحقق من توافقها مع معیار الویبو 

 :44املهمة رمق 

دمع املكتب ا�ويل عن طریق توفري متطلبات املس�ت�دمني وتعلیقاهتم �شأٔن الرب�مج احلاسويب للصیا�ة والتثبت "
؛ ودمع املكتب ا�ويل يف املراجعة الالحقة للتعل�ت إالداریة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات؛ ST.26ر للمعیا وفقاً 

 "بناء �ىل طلب اللجنة. ST.26وٕا�داد املراجعات الالزمة ملعیار الویبو 
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التقدم احملرز ف� ، قدمت فرقة العمل تقر�رًا �شأٔن 2018وبعد ا�ورة السادسة للجنة املعایري اليت ُعقدت يف ٔأكتو�ر  .7
قد حتلیل احتیا�ات العمل والتصممي وٕاثبات املفهوم  تنفيذ ، مشرية ٕاىل ٔأنST.26یتعلق �ٔ�داة الربجمیة ذات الص� �ملعیار 

 بن�اح ؤأن التطو�ر مس�متر. مت

 التقر�ر املر�يل

 ٔأداة الویبو للتسلسل

ع�د �سمیات رمسیة لت�دید خمتلف مكو�ت ٔأداة املعیار �، فرقة العمل 2019املكتب ا�ويل، يف مارس  ٔأبلغ .8
ST.26: 

 )؛�ىل احلاسوب املكتيبيه التسمیة الرمسي ٔ�داة الصیا�ة والتثبت للمود�ني (تطبیق  ٔأداة الویبو للتسلسل (ٔأ)

يف ش�بكة �شري ٕاىل ٔأداة التثبت املو�ة ملاكتب امللكية الفكریة ك�دمة مس�تق�  مثبت ٔأداة الویبو للتسلسل (ب)
 املاكتب الصناعیة (�دمة صغرية)؛

، ومثبت ٔأداة الویبو للتسلسل ٔأداة الویبو للتسلسلحتدیثات �شأٔن س�یقدم  ٔأداة الویبو للتسلسل�ادم  (ج)
 مس�ت�دات. ٔأیة وس�یجري �رشه يف ش�بكة الویبو. وسيتلقى املس�ت�دمون املس�لون ٕاشعارًا عند توافر

املكتب ا�ويل صف�ة �اصة �ىل منصة و�يك مفتو�ة فقط ٔ�عضاء فرقة العمل وفرقة التطو�ر اليت �سعى  ؤأ�شأٔ  .9
د�ا املكتب ا�ويل، منذ نومفرب . و�الوة �ىل ذ�، املس�ت�دم املصورةللعمل �ىل املواصفات الوظیفية واس�تعراض وا�ة 

، �لتعاون مع ٔأعضاء فرقة العمل، �ددًا حمدودًا من املس�ت�دمني للمشاركة يف اختبار ٔأداة الویبو للتسلسل وتقدمي 2018
متطلبات  لتقدم من مثتعلیقاهتم. وشار�ت فرقة العمل يف هذا �ختبار وقدمت تعلیقاهتا �شأٔن مجیع مرا�ل �ختبار، 

 سني املتطلبات القامئة.مل �ىل حت ع�دیدة وت

 ما یيل: 2019ٔأ�ریل  11) عقدته فرقة العمل يف الفيدیؤأفاد املكتب ا�ويل يف ٔأ�دث اج�ع (�رب و  .10

 ستتاح وا�ة املس�ت�دم ٔ�داة الویبو للتسلسل بلغات النرش العرش ملعاهدة الرباءات؛ (ٔأ)

زيیة وتٌدعى املاكتب ٕاىل تقدمي تعلیقاهتا حىت مو�د و�ُرش مرشوع دلیل املس�ت�دم �ىل صف�ة و�يك �ٕالنلك (ب)
 .2019�ایته یونیو 

 .2019يف سبمترب  مثبت ٔأداة الویبو للتسلسلومن املقرر ٔأن �كون إالصدار أ�ول من  (ج)

 ST.26تنقيح معیار الویبو 

ٔ�ول والسابع للمعیار اقرتحت فرقة العمل ٕاد�ال بعض التعدیالت املوضوعیة والتصویبات التحر�ریة �ىل املرفقني ا .11
ST.26 2019. وستشلك هذه التغیريات جزءًا من التنقيح املُقّدم يف ا�ورة السابعة للجنة املعایري اليت س�ُتعقد يف یولیو. 
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 تنقيح إالطار القانوين ملعاهدة الرباءات (الالحئة التنفيذیة والتعل�ت إالداریة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات)

�ىل الالحئة التنفيذیة والتعل�ت إالداریة ملعاهدة الرباءات من ٔأ�ل تنفيذ �نتقال من  تٕاد�ال تعدیالمن الالزم  .12
. وقد ٔأ�د املكتب ا�ويل مقرت�ًا ST.26ٕاىل معیار الویبو اجلدید  ST.25احلايل اخلاص مبعاهدة الرباءات معیار التسلسل 

ملعاهدة الرباءات �الل دورته احلادیة عرشة (انظر الوثیقة ًا يف العام املايض وقدمه ٕاىل الفریق العامل یٔأول 
PCT/WG/11/24 ومع مرا�اة التعلیقات الواردة، فقد قام املكتب بتحسني املقرتح أ�ويل اخلاص بتنقيح إالطار القانوين .(

رباءات هذه . ومن املتوقع ٔأن تعمتد مجعیة معاهدة الPCT/WG/12/13الوثیقة ذ� يف ملعاهدة الرباءات، مقدمًا 
 .2022ینا�ر  1لتد�ل �ّزي النفاذ يف  2020التعدیالت يف سبمترب/ ٔأكتو�ر 

 يف ماكتب امللكية الفكریة ST.26معیار الویبو  تطبیق

يف ماكتب امللكية الفكریة. وقد �رشت  ST.26الفعيل للمعیار اجلدید  التطبیقؤأ�ريًا، فٕان فرقة العمل �راقب أٔیضًا  .13
فكریة، واملكتب أ�ورويب للرباءات، لتنفيذ اخلاصة هبا �ىل صف�ة و�يك: ٕادارة الصني الوطنیة للملكية الاجلهات التالیة خطة ا

ومكتب امللكية الفكریة أ�سرتايل، واملكتب الیا�ين للرباءات، واملكتب الكوري للملكية الفكریة، ومكتب الوال�ت املت�دة 
 أ�مر�كية للرباءات والعالمات الت�اریة.

 الطریق �ارطة

 ا یيل:مب القيام تعزتم فرقة العمل .14

، �الل دورهتا السابعة ST.26موافقة جلنة املعایري �ىل النس�ة املنق�ة الثالثة من معیار الویبو احلصول �ىل  )أٔ (
 )؛2019یولیو  5ٕاىل  1(

الالزمة �ىل إالطار القانوين ملعاهدة الرباءات (القوا�د والتعل�ت  التنقي�اتودمع املكتب ا�ويل ٕالجراء  (ب)
 إالداریة)؛

، عند �قتضاء، من ٔأ�ل تيسري تطبیق املاكتب واملود�ني ST.26ملعیار الویبو  مقبل تنقيحالعمل �ىل ٔأي  (ج)
 .ST.26للمعیار 

 ]هنایة املرفق والوثیقة[
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