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نلكزييةالأصل:   ابلإ

  2020سبمترب  4 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة ةلثالثاالدورة 
ىل  5جنيف، من   2020 أأكتوبر 8اإ

 ST.26تنفيذ معيار الويبو  –قوائم التسلسل 
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ملخص

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .1 ، بناء عىل 1حتتوي هذه الوثيقة عىل التعديالت املقرتح اإ

 .)جلنة املعايري( التابعة للجنة معايري الويبو فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل توصيات

 معلومات أأساس ية

"توصية  ST.26 الويبو معيار ،2016مارس  يفاليت عقدت يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمّددا، املعايري اعمتدت جلنة  .2

ري وواصلت جلنة املعاي .("XML) بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة

والصيغة الأحدث ملعيار  .2019يف دورهتا السابعة اليت عقدت يف يوليو الأخرية املراجعة  اكنتو ، ST.26املعيار مراجعة 

                                         
ىل مواد وقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة التنفيذية لتكل املعاهدالإشارات الواردة  1 شارات اإ ىل "املواد" و"القواعد" يه اإ ة يف هذه الوثيقة اإ

ىل "القوانني الوطنية" أأو "ال  ضافهتا، حسب مقتىض احلال. وأأما الإشارة اإ ىل الأحاكم املقرتح تعديلها أأو اإ ت الوطنية" أأو "املرحةل طلبا)"الالحئة التنفيذية"(، أأو اإ

ىل ذكل ىل ذكل. ،الوطنية" وما اإ ىل القوانني الإقلميية أأو الطلبات الإقلميية أأو املرحةل الإقلميية وما اإ  فتشمل الإشارة اإ
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لكرتوين يف اجلزء الثالث من 1.3)الصيغة  ST.26الويبو  دليل الويبو للمعلومات والواثئق املتعلقة ( متاحة يف موقع الويبو الإ
 2ابمللكية الصناعية.

مكوعد لالنتقال من  2022يناير  1، أأقّرت جلنة املعايري اترخي 2017اخلامسة اليت عقدت يف مايو/يونيو  ادلورةويف  .3

ىل معيار الويبو  ST.25معيار الويبو  تنفيذ املعيار املذكور عىل الطلبات الوطنية وادلولية املودعة ابتداء من ، و ST.26اإ

، ورةادل من ملخص رئيس 18نظر الفقرة ااملعنية بقوامئ التسلسل )، والمتست من فرقة العمل أأو بعد ذكل 2022يناير  1

 ( ما ييل:CWS/5/21الوارد يف الوثيقة 

 دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وردودمه بشأأن أأداة الإصدار والتثبيت؛ )أأ(

جراء املراجعات الالزمة عىل التعلاميت  )ب( دارية ملعاهدة الرباءاتودمع املكتب ادلويل لإ دارية( الإ  ؛)التعلاميت الإ

عداد أأية مراجعات رضورية ملعيار الويبو  )ج(  .بناء عىل طلب جلنة املعايري ST.26واإ

ملعاجلة النص واملناسب الفعال الوجه وقد حددت املناقشات اليت جرت مضن فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل  .4

يف معاهدة  ST.26وامئ التسلسل بوصفه مسأأةل أأساس ية لإاتحة اس تخدام معيار الويبو ادلخيل املعمتد عىل اللغة يف ق

ىلومتت املوافقة بشلك مؤقت عىل املراجعات التقنية  ادلول الأعضاء.ش ىت ويف  الرباءات حتديد النص ادلخيل  الرامية اإ

يف ادلورة السادسة  هذه املراجعات اعامتد ، ويُتوقعهذا النص بأأي لغة اكنتبتقدمي بسهوةل والسامح  "املعمتد عىل اللغة"

ىل  30املزمع عقدها من  ،للجنة املعايري  .2020 ديسمرب 4نومفرب اإ

 التعديالت املقرتحة

، ينبغي أأن تعمتد مجعية معاهدة 2022يناير  1عىل الطلبات ادلولية املودعة ابتداء من  ST.26الويبو تنفيذ معيار ل  .5

يناير  1عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات، يك تدخل تكل التعديالت حزي النفاذ يف الرباءات التعديالت اليت أأدخلت 

دخال تعديالت جذرية عىل التعلاميت الإدارية.2022  ، وس يكون من الرضوري اإ

ىل الاق .6 رتاحات وتستند التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات، اليت ترد يف مرفق هذه الوثيقة، اإ

 ، وختص بشلك رئييس املسأألتني التاليتني:اليت انقش هتا فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل

يداع  يعودلن  (أأ ) لكرتونية خبالف امللفات  تسلسل قامئةمن املمكن اإ  .XML بنسقيف شلك وريق أأو بصيغة اإ

يداع للطلبات ادلولية سيبقى من املمكنأأدانه،  11يف الفقرة ما يرد وعىل حنو  اليت تكشف عن  احلصول عىل اترخي اإ

، وذكل عىل النحو املطلوب مبوجب القاعدة املقرتحة ST.26مع املعيار تامتىش قوامئ تسلسل ليست  تسلسالت

 طلب كام يه مودعةالتسلسالت الواردة يف ال  اليت تكون فهيالأغراض معاجلة احلاةل (اثلثا)13وستبقى القاعدة  .)أأ(2.5

يداع قوامئ تسلسل بشلك وريق قامئة يف  غري مذكورة  .همام يعد ملتسلسل ابلنسق املطلوب، بيد أأن احلمك املتعلق ابإ

التسلسل يف القسم الرئييس من  ةتكرار النص ادلخيل املعمتد عىل اللغة الوارد يف قامئ الالزمولن يعود من  (ب)

اتحة عرض هذا النص واس تخدامه  الوصف. يف الس ياق املناسب، ينبغي تقدمي أأي ترمجة  عىل حنو فعالوبغية اإ

                                         
2 01.pdf-26-www/standards/en/pdf/03/https://www.wipo.int/export/sites )ابللغة الإنلكزيية( 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf
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دراج  س يتس ىن، ويف بعض احلالت قامئة تسلسل اكمةل. مضنمطلوبة  بلغتني عمتد عىل اللغة امل خيل ادلنص ال اإ

ة لنص دخيل عىل شلك قامئة تقدمي ترمج وأأحياان، قد يكون من الرضوري واحدة. مضن قامئة تسلسلخمتلفتني 

أأو النرش  لأغراض البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وهذاتسلسل أأخرى يف املرحةل ادلولية بعد الإيداع، 

 ادلويل.

من بعض املبادئ الأساس ية وتتيح قاعدة للتعلاميت الإدارية حتدد تفاصيل املعاجلة، ولكهنا ل تتيح التنفيذية والالحئة  .7

ىل معيار الويبو  النقاط الإضافية الالزمة.أأجل تغطية  تفاصيل ال من أأجل توفري  ST.26وستشري التعلاميت الإدارية بدورها اإ

 حتوايت قامئة التسلسل.اخلاصة مب 

وخمتلف للغة قوامئ التسلسل اليت تس تويف املتطلبات الوطنية بسهوةل من أأن يقدموا  الطلباتويك يمتكن مودعو  .8

ختتلف عن متطلبات اللغة  أأن تضع متطلبات للغة سيُسمح ملاكتب تسمل الطلبات، ول املتعاقدةالأهداف الس ياساتية لدل

وعىل وجه  .فامي خيص النص ادلخيل املعمتد عىل اللغة الوارد مضن قامئة تسلسل ،اخلاصة ابلقسم الرئييس من الطلب

 اخلصوص:

يداع قامئة تسلسل ( أأن مهنا سيُسمح ملاكتب تسمل الطلبات )ولكن لن يكون مطلواب (أأ ) جتزي ملودعي الطلبات اإ

 .ST.26برشط أأن يمت ذكل ابلامتيش مع معيار الويبو  ،حتتوي عىل نص دخيل بأأكرث من لغة واحدة

يداع قامئة تسلسل مهنا سيُسمح ملاكتب تسمل الطلبات )ولكن لن يكون مطلواب (ب) ( أأن جتزي ملودعي الطلبات اإ

 لطلب.من اغة القسم الرئييس بلغة ختتلف عن ل فقط حتتوي عىل نص دخيل

لأغراض البحث ادلويل أأو النرش  تسلسلال ترمجة للنص ادلخيل الوارد يف قامئة  توفريولن يكون من الالزم  (ج)

دارة البحث ادلويلمن ابلغة القسم الرئييس  ل يردالنص  أأنادلويل جملرد   لطلب، برشط أأن يرد بلغة مقبوةل دلى اإ

 (.ويه اللغة ذاهتا يف العادة))أأ( 3.48 اعدمبوجب القالنرش من لغات بلغة و 

وعىل الرمغ من عدم التحديد الرصحي يف اللواحئ املقرتحة، س يكون عدد اللغات الواردة يف أأي قامئة معينة مقترصا عىل  .9

ىل  وس تحدد التعلاميت  (.املقرتحة املراجعة بصيغته) ST.26املطلوب يف معيار الويبو  XML هيلكية النسقلغتني ابلنس بة اإ

ىل لغة "أأصلية"الإدارية  ماكنية الإشارة اإ جراء املناسب يف حال العثور  ، وذكلوفقا للمعيار اإ من أأجل املساعدة عىل حتديد الإ

 لحقا عىل اختالفات يف املعىن بني اللغتني.

 ادلخيل املعمتد عىل اللغة من أأجل النص لهاب تق اللغات اليت عن املكتب ادلويل الطلبات بتبليغ ماكتب تسمل  قوموس ت .10

دارات البحث ادلويل وس تحدد  من التعلاميت الإدارية. 332الوارد يف قوامئ التسلسل مبوجب حمك جديد يف القسم  اإ

 تانس ُيفرتض أأن تكون اللغ  ويف احلالتني، يف مرافق اتفاقاهتا مع املكتب ادلويل. اللغات املقبوةل والفحص المتهيدي ادلويل

بالغ حمدد.للغيت  نيمطابقت تاناملسموح   القسم الرئييس من التطبيق يف غياب اإ

ىل ماكتب اس تالم ، )أأ(1.(اثنيا)89ووفقا للقاعدة  .11 يداع الطلبات سيبقى من املطلوب ابلنس بة اإ الطلبات السامح ابإ

ىل الطلبات ادل س يكون من الرضوري ونتيجة ذلكل، بشلك وريق. ادلولية يداع دويل ابلنس بة اإ ولية اليت تتضمن منح اترخي اإ

ىل ، اثنيا89ومن غري املقرتح تعديل القاعدة  كشفا عن تسلسالت مودعة بشلك وريق. من أأجل  همام ضامانل تزال ا أأهننظرا اإ

يداع ولكن مل يتس ىّن احلالت الاس تثنائية عداد قامئة تسلسل موافقة ، حيث يكون من الرضوري احلصول عىل اترخي اإ  اإ
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مقدمو  يدركومع ذكل، من املفرتض أأن هذه الإيداعات س تكون حالت اس تثنائية. وينبغي أأن  .ST.26الويبو  ملعيار

من الصعب يف بعض احلالت قد يكون أأن الإيداع هبذه الطريقة سيس تغرق الوقت وسينطوي عىل خماطر لأنه الطلبات 

عداد قامئة تسلسل س تطلب  هذه،ك ويف أأي حاةل  وهري.اجل املوضوع اعتبار أأهنا س تضيفللمعيار املطلوب دون  موافقة اإ

دارة البحث ادلويل عادة   من أأجل مساعدة )أأ(1.(اثلثا)13مبوجب القاعدة  ST.26قامئة تسلسل تامتىش مع املعيار تقدمي اإ

 عيب، عىل الرمغ من أأن املسأأةل يه يف الأساس املسأأةل يثري مكتب تسمل الطلبات بدل من أأنالبحث ادلويل، 

 الشلكيات. يف

عداد قوامئ تسلسل حتتوي عىل  للتسلسلالويبو برجمية أأداة وستساعد  .12 ، ST.26تامتىش مع معيار الويبو ترامج يف اإ

 حسب الاقتضاء، سواء من أأجل البحث ادلويل أأو النرش ادلويل أأو الفحص المتهيدي ادلويل أأو املرحةل الوطنية.

لكرتونية ملعاهدة الرباءات و،وبيامن س تتيح أأداة الويبو للتسلسل، ومثبت أأداة الويب .13 عوان كبريا للماكتب ، والبوابة الإ

نالوطنية يف معاجلة قوامئ التسلسل،  حمتوايت قوامئ التسلسل حفص  ابلرضورةلن يتوقع مهنا ماكتب تسمل الطلبات  فاإ

زالهتا قبل الإيداع عن طريق اس تخدام مودعي الطلبا أأكرث العيوب احامتلوينبغي حتديد  .املس تلمة ت الأدوات املناس بة واإ

دراج اس تخداما فعال ، 28و ا(اثلث)13املاداتن  س تذكرومع ذكل،  يف أأدوات الإيداع الأساس ية.معليات التحقق ، وعن طريق اإ

ضافية يف التعلاميت الإدارية، ذكلكو  بأأقل أأخرى يتعني عىل املكتب ادلويل والإدارات ادلولية معاجلهتا عيب أأوجه  تفاصيل اإ

 تسمل الطلبات.من ماكتب عون 

ن .14 ىل التعليق عىل  اإ الفريق العامل مدعو اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  التعديالت املقرتح اإ
َّنة يف مرفق هذه الوثيقة.  واملبي

]ييل ذكل املرفق[
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دخالها عىل مرشوع   3الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعديالت املقرتح اإ

 

 احملتوايت

 2 .................................................................................................................................. الوصف 5القاعدة 

 2 .............................................................................................................................. ]دون تغيري[ 1.5

مينية الكشف عن تسلسل 2.5  2 ......................................................................... النوويدات أأو احلوامض الأ

 3 ................................اللغة احملرر هبا الطلب ادلويل والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل والنرش ادلويل 12القاعدة 

 3 ............................................................................................ اللغات املقبوةل لإيداع الطلبات ادلولية 1.12

ىل  )اثنيا(1.12  3 .......................................................................................................... ]دون تغيري[ 2.12اإ

غراض البحث ادلويل 3.12  3 .......................................................................................... الرتمجة املطلوبة لأ

غراض النرش ادلويل 4.12  4 ............................................................................................ الرتمجة املطلوبة لأ

 6 ................................................................. الكشف عن تسلسل النوويدات أأو احلوامض الأمينية )اثلثا(13القاعدة 

دارة البحث ادلويل 1)اثلثا(13  6 .............................................................................................. الإجراء دلى اإ

 7 .......................................................................................................... ]دون تغيري[ 3)اثلثا(13و 2)اثلثا(13

 8 ..................................................................................................... مكتب تسمل الطلبات اخملتص 19القاعدة 

ىل  1.19  8 ............................................................................................................... ]دون تغيري[ 3.19اإ

ىل املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات 14.9  8 .............................................................حتويل الطلب اإ

 9 ..................................................................................... 22الصور والرتامج والرسوم بناء عىل املادة  49القاعدة 

ىل  1.49  9 ............................................................................................................... ]دون تغيري[ 4.49اإ

 9 .................................................................................................. حمتوايت الرتمجة ورشوطها املادية 5.49

 9 ............................................................................................................................ ]دون تغيري[ 6.49

 

                                         
ىل معليات احلذف املقرتحة بشطب النص املعين 3 ىل معليات الإضافة املقرتحة بوضع خط حتت النص املعين، واإ  .يُشار اإ
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 5القاعدة 

 الوصف

 ]دون تغيري[ 1.5

 عن تسلسل النوويدات أأو احلوامض الأمينيةالكشف  2.5

ذا تضمن الطلب ادلويل كشفًا  )أأ( واكنت تكل للنوويدات أأو احلوامض الأمينية،  واحد أأو أأكرث تعن تسلسالاإ

دراجه يف  تعلاميت الإداريةا تشرتط ال ممالتسلسالت   اكشفال  خيصجزءا  فوجب أأن يتضمن الوص كشف تسلسيل،اإ

دارية اتعلاميت ال  املعيارية املنصوص علهيا يف مبا يس تويف القاعدة مس توفيا للقاعدة اتسلسليال  ومقدما يف جزء منفصل من لإ

 .املذكورةالوصف وفقا للقاعدة املعيارية 

زء اجلو  تسلسيلكشف ، التسلسالت اليت جيب تقدميها ك ST.26ملعيار الويبو ، وفقا س تحدد التعلاميت الإدارية :التعليق]

 [.ST.26وفقا ملعيار الويبو  كشف تسلسلمن  اذلي يتكون ،الوصف يف التسلسيلكشف ل اخلاص اب

 

ذا تضمن اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصف أأي نص دخيل كام ورد تعريفه يف القاعدة املعيارية  )ب( اإ

 اشرتاط يتعنيل  الواردة يف التعلاميت الإدارية، وجب أأن يظهر ذكل النص ادلخيل أأيضا يف اجلزء الرئييس للوصف وبلغته.

الوصف يف القسم الرئييس من من  التسلسيلاخلاص ابلكشف جلزء يف االوارد و النص ادلخيل املعمتد عىل اللغة  أأن يُدرج

 الوصف.

 

، ينبغي أأن يكون ST.25املفضةل للطلبات اليت حتتوي عىل قامئة تسلسل وفقا ملعيار الويبو  عىل خالف التفاقات :التعليق]

عن  وينبغي أأن تمت أأي ترمجة مطلوبةيرد فقط يف الكشف التسلسيل  ادلخيل املعمتد عىل اللغة املوقف الطبيعي أأن النص

ر هذا النص ادلخيل يف القسم الرئييس من الوصف كرامودع الطلب من تمنع قامئة جديدة. ول يقصد من ذكل تقدمي طريق 

 [حيث يبدو من املفيد القيام بذكل.
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 12القاعدة 

 الطلب ادلويل والرتامج املطلوبة لأغراض البحث ادلويل والنرش ادلويلاللغة احملرر هبا 

 اللغات املقبوةل لإيداع الطلبات ادلولية 1.12

يداع لك طلب دويل بأأي لغة من اللغات اليت يقبلها مكتب تسمل الطلبات ذلكل الغرض.]دون تغيري[  )أأ(  جيب اإ

يداع الطلبات ادلولية بلغة واحدة عىل الأقل تس تويف  عىل لك مكتب لتسمل الطلبات أأن يقبل]دون تغيري[  )ب( اإ
 الرشطني التاليني:

دارات البحث ادلويل عىل الأقل  "1" حدى اإ دارة البحث ادلويل أأو دلى اإ أأن تكون اللغة مقبوةل دلى اإ
جراء البحوث ادلولية يف الطلبات ادلولية املودعة دل ى ذكل وعند الاقتضاء، عىل أأن تكون تكل الإدارة خمتصة يف اإ

 املكتب لتسمل الطلبات،

 وأأن تكون لغة من لغات النرش. "2"

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

اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل  وارد يفو دخيل معمتد عىل اللغة لك نص  يودع يقدمابلرمغ من الفقرة )أأ(،  )د(
ليه يف القاعدة الوصف  من يف دارية5.2املشار اإ بلغة يقبلها مكتب  )أأ( وفقا للقاعدة املعيارية املنصوص علهيا يف التعلاميت الإ

مقبوةل مبوجب الفقرة )أأ(  وغريمقبوةل مبوجب هذه الفقرة تكون أأي لغة أأن تس تويف يتعني و  .الغرض ذلكل تسمل الطلبات
بأأكرث من  يداع النص ادلخيل املعمتد عىل اللغةابإ  أأن يسمح كتب تسمل الطلباتمل  وجيوز يف الفقرة )ب(. يناحملّدد الرشطني

 .، ولكن ل جيوز هل اشرتاط ذكللغة وفقا للتعلاميت الإدارية

 [من القسم الرئييس لهذه الوثيقة 8انظر الفقرة  :]التعليق

 

ىل  )اثنيا(1.12  ]دون تغيري[ 2.12اإ

 

غراض البحث ادلويل 3.12  الرتمجة املطلوبة لأ

دارة البحث ادلويل امللكفة مببارشة ]دون تغيري[  )أأ( ذا مل تكن اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل مقبوةل دلى اإ اإ

ىل مكتب تسمل الطلبات ترمجة للطلب ادلويل بلغة تس تويف لك  البحث ادلويل، وجب عىل مودع الطلب أأن يقدم اإ

 يف غضون شهر واحد من التارخي اذلي يتسمل فيه ذكل املكتب الطلب ادلويل:الرشوط التالية، 

دارة، "1"  أأن تكون تكل اللغة مقبوةل دلى تكل الإ

 وأأن تكون تكل اللغة لغة من لغات النرش، "2"
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ادلويل )أأ(، ما مل يودع الطلب 1.12وأأن تكون تكل اللغة مقبوةل دلى مكتب تسمل الطلبات بناء عىل القاعدة  "3"

 بلغة من لغات النرش.

 

ىل أأي جزء خاص ابلكشف التسلسيل من الوصف (اثنيا-)أأ  نص ال عىل سوى تنطبق الفقرة )أأ( ل ، ابلنس بة اإ

 وفقا للتعلاميت الإدارية. ترمجة للنص ادلخيل املعمتد عىل اللغة أأي؛ وتقدم عمتد عىل اللغةامل خيل ادل

 

 كشف التسلسيلال من الأفضل أأن يقدم مودع الطلب أأي ترمجة مطلوبة للنص ادلخيل املعمتد عىل اللغة الوارد يف : التعليق]

التعلاميت الإدارية أأن ذكل جيب أأن  وس توحض أأي ترمجة مطلوبة للقسم الرئييس من الوصف.نفس الوقت اذلي تقدم فيه يف 

ىل الرتامجمودع الطلب  س يكون ويف احلاةل الأمثل، يمت يف شلك كشف تسلسيل جديد. العادية(  )كام هو احلال ابلنس بة اإ

، وينبغي أأن يقبلها مكتب تسمل الطلبات ويرسلها كجزء أأن يُطلب منه ذكلدون رتمجة تكل ال وس يقدمعىل عمل ابملتطلبات 

ىل  ولكن من نسخة البحث. جراء حفوصات مفصةل أأن مكتب تسمل الطلباتابلنظر اإ ، كشف التسلسيلل  ل ليس جمربا عىل اإ

ىل  من أأجل السامح (اثلثا)13تعديل القاعدة  من املقرتح لرتمجة ابلطريقة ذاهتا لمبارش  ميتقدلإدارة البحث ادلويل أأن تدعو اإ

دارة عىل عيب شلكي يف كشف ذا عرثت الإ  .[ما اليت تنطبق حاليا اإ

 

 .أأو اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصفل ترسي الفقرة )أأ( عىل العريضة  )ب(

 

ىل مودع الطلب الإخطار املنصوص عليه يف القاعدة ]دون تغيري[  )ج(  ذا أأرسل مكتب تسمل الطلبات اإ اإ

)ج( ومل يكن مودع الطلب، حىت ذكل احلني، قد أأرسل الرتمجة املطلوبة بناء عىل الفقرة )أأ(، وجب عىل مكتب تسمل 2.20

رفاقها ابلإخطا ىل مودع الطلب دعوة من املس تحسن اإ  ر للغرضني التاليني: الطلبات أأن يوجه اإ

 " تقدمي الرتمجة املطلوبة يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف الفقرة )أأ(؛ 1"

" ويف حال مل تقدم الرتمجة املطلوبة يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف الفقرة )أأ(، تقدميها وتسديد رمس 2"

ليه يف الفقرة  أأو شهرين من التارخي اذلي  عوةد من اترخي ادلعند الاقتضاء، يف غضون شهر واح( ه)التأأخري املشار اإ

 تسمل فيه مكتب تسمل الطلبات الطلب ادلويل، مع الأخذ ابلتارخي اذلي ينقيض أ خرا.

 

 ]دون تغيري[ )ه(و ( د) 

 

غراض النرش ادلويل 4.12  الرتمجة املطلوبة لأ

ذا مل تكن اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل لغة نرش  )أأ( ومل تكن أأي ترمجة مطلوبة بناء عىل ]دون تغيري[ اإ
ىل مكتب تسمّل الطلبات ترمجة للطلب ادلويل بأأي لغة نرش يقبلها 3.12القاعدة  )أأ(، وجب عىل مودع الطلب أأن يقدم اإ

 شهرا من اترخي الأولوية. 14مكتب تسمّل الطلبات لأغراض هذه الفقرة، يف غضون 
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ىل أأي جزء خاص ابلكشف التسلسيل من الوصف (اثنيا-)أأ   نص ال عىل سوى تنطبق الفقرة )أأ( ل ، ابلنس بة اإ

 وفقا للتعلاميت الإدارية. ترمجة للنص ادلخيل املعمتد عىل اللغة أأي؛ وتقدم عمتد عىل اللغةامل خيل ادل

 

ن الأثر الرئييسالتعليق] من يف هذه احلاةل، عندما ل يمت  ومع ذكل، .3.12 ةرتتيب املقرتح يف القاعدمشابه لل لهذه الفقرة : اإ

ىل  الأول دارة البحث ادلويل سببًا لطلهبترمجة، حتديد احلاجة اإ ىل متابعة ا، لن جتد اإ وعوضا عن ذكل س يضطر املكتب اإ

ن حصلهذا ، جدا اندرةهذه احلاةل أأن تكون ويُتوقع  .28املسأأةل مبوجب القاعدة  جراء  رتحيُقل  ونتيجة ذلكل، .أأصال تاإ اإ

عندما يُرى أأن احلاةل حتصل أأكرث من  ذكلوميكن مراجعة  ترخيص خاص من أأجل معاجلة هذه احلاةل عىل حنو أأكرث فعالية.

 املتوقع.[

 

 .أأو اجلزء اخلاص ابلكشف التسلسيل يف الوصفل ترسي الفقرة )أأ( عىل العريضة )ب( 

 

ذا مل يكن مودع الطلب قد قّدم ]دون تغيري[ )ج(  لهيا يف تكل اإ الرتمجة املطلوبة بناء عىل الفقرة )أأ(، يف غضون املهةل املشار اإ

ىل تقدمي الرتمجة املطلوبة، وتسديد رمس التأأخري املنصوص  الفقرة، وجب عىل مكتب تسمل الطلبات أأن يدعو مودع الطلب اإ

ي ترمجة يتسلمها مكتب تسمل الطلبات وتعّد أأ  .شهرا من اترخي الأولوية 16عند الاقتضاء، يف غضون )ه( عليه يف الفقرة 

قبل أأن يرسل ذكل املكتب ادلعوة بناء عىل امجلةل السابقة كام لو اكن املكتب تسلمها قبل انقضاء املهةل املنصوص علهيا يف 

 الفقرة )أأ(.

 

 ]دون تغيري[ )د( و )ه(
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 )اثلثا(13القاعدة 

 الكشف عن تسلسل النوويدات أأو احلوامض الأمينية

دارة البحث ادلويل 1)اثلثا(13  الإجراء دلى اإ

ذا اكن الطلب ادلويل حيتوي عىل كشف عن تسلسال )أأ( للنوويدات أأو احلوامض الأمينية،  واحد أأو أأكرث تاإ

دراجه يف  تعلاميت الإداريةا تشرتط ال ممواكنت تكل التسلسالت  جاز لإدارة البحث ادلويل أأن تدعو  ،كشف تسلسيلاإ

ىل تزويدها،  لكرتوين لأغراض البحث ادلويل، بكشف تسلسيلاملودع اإ يس تويف املعيار املنصوص عليه يف  يف شلك اإ

لكرتوينالتعلاميت الإدارية، ما مل يكن ذكل الكشف التسلسيل  مما هو  تقبلهامطريقة بو  ولغةمتاحا لها يف شلك  يف شلكه الإ

ليه يف الفقرة )ج(، عند دلهيامقبول  ىل دفع رمس الكشف املتأأخر املشار اإ الاقتضاء، يف غضون همةل تكون حمددة يف ، واإ

 ادلعوة.

 

جراءات حفوصات مفّصةل أأن مكتب تسمل الطلبات حيث: التعليق] ، وذلكل قد ل يةكشوف التسلسل ل ل  لن يكون مضطرا لإ

ىل  دارة البحث ادلويل  أأن يكون ، ينبغي3.12ترمجة مطلوبة مبوجب القاعدة  تقدمييدعو مودع الطلب اإ  تكلب سلطة طللإ

ىل مكتب تسمل الطلبات، و   [.العيوب الشلكية فامي خيص عىل حنو السلطة ذاهتا اليت تمتتع هبا ذكلالرتمجة دون الرجوع اإ

 

دارة البحث ادلويل أأن الوصف  )ب( ]ُحذفت[  ذا اكن جزء عىل الأقل من الطلب ادلويل مودعا عىل الورق ورأأت اإ اإ

ىل تزويدها، لأغراض البحث ادلويل، بكشف تسلسيل يف شلك وريق 5.2ل يفي ابلقاعدة  )أأ(، جاز لها أأن تدعو املودع اإ

الكشف يف شلك وريق متاحا لها يف شلك وبطريقة  يس تويف املعيار املنصوص عليه يف التعلاميت الإدارية، ما مل يكن ذكل

ىل تزويدها بكشف تسلسيل يف شلك  لكرتوينتقبلهام، سواء دعت اإ ىل ذكل، وجاز لها أأن  اإ بناء عىل الفقرة )أأ( أأو مل تدع اإ

ليه يف الفقرة )ج(، عند الاقتضاء، يف غضون همةل تكون حمددة يف ادلع ىل دفع رمس الكشف املتأأخر املشار اإ  وة.تدعو اإ

 

لكرتوين، لن سوى ل ينص  ST.26مبا أأن معيار الويبو  :التعليق] . وترد التعديالت وجهيةهذه الفقرة  تكونعىل شلك اإ

ىل )ه( ايف الفقر  املرتتبة عىل ذكل  [.أأدانهت )ج( اإ

 

 )ب(أأو وز لإدارة البحث ادلويل أأن جتعل تزويدها بكشف تسلسيل اس تجابة دلعوة بناء عىل الفقرة )أأ( جي)ج(  

دارة البحث ادلويل، عىل أأل يتجاوز  ٪ من رمس 25حمل رمس مقابل الكشف املتأأخر يسدد لها ولصاحلها وحتدد مقداره اإ

ليه يف البند  من جدول الرسوم ومن غري أأن يؤخذ يف احلس بان أأي رمس مس تحق عن لك ورقة يف  1الإيداع ادلويل املشار اإ

أأن من اجلائز اشرتاط تسديد رمس الكشف املتأأخر بناء عىل الفقرة )أأ( أأو )ب( ، علام بالطلب ادلويل بعد الورقة الثالثني

 .وليس الفقرتني معا

 

ذا ختلّف املودع عن تقدمي الكشف التسلسيل )د(  املطلوب ودفع أأي رمس مطلوب مقابل الكشف املتأأخر، يف  اإ

دارة ، أأو )ب( غضون املهةل احملددة يف ادلعوة بناء عىل الفقرة )أأ( البحث ادلويل ملزمة ببحث الطلب ادلويل فقط يف تكون اإ

جراؤه من حبث ُمجٍد بدون الكشف التسلسيل.  حدود ما ميكن اإ
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يداعه، سواء مت تقدميه اس تجابة دلعوة بناء عىل  )ه( ل يُعد أأي كشف تسلسيل مل يرد يف الطلب ادلويل كام جرى اإ

عىل أأن هذه الفقرة ل متنع املودع من أأن يعّدل الوصف فامي  أأو خالفا ذلكل، جزءا من الطلب ادلويل، أأو )ب(الفقرة )أأ( 

 ()ب(.2)34يتعلق بكشف تسلسيل وفقا للامدة 

 

دارة البحث ادلويل أأن الوصف ل يفي ابلقاعدة  )و( ]حذفت[  ذا رأأت اإ ىل تقدمي .52اإ هنا تدعو املودع اإ )ب(، فاإ

دارة البحث ، مع ما يلزم من تبديل، .264وترسي القاعدة  .التصحيح املطلوب عىل أأي تصحيح يتقدم به املودع. وحتّول اإ

ىل املكتب ادلويل ىل مكتب تسمل الطلبات واإ  .ادلويل التصحيح اإ

 

ىل القسم اكن ، ولكن خدم هذا احلمكاس تُ اندرًا ما  :التعليق] ضافة نص دخيل اإ ىل اإ القصد منه دعوة مودعي الطلبات اإ

 دارة البحث ادلويللإ  ينبغيل ولكن  ،علهيا وفقا للتعديل املقرتح)ب( 2.5القاعدة  ذكل عىل. ول تشجع الرئييس من الوصف

زاةل النص ادلخيل املعمتد عىل اللغةأأن تدعو  ىل اإ دراجه من املفيد هأأنمودع الطلب  يف حال اعترب اإ يف القسم الرئييس من  اإ

 [الوصف.

 

 ]دون تغيري[ 3)اثلثا(13و 2)اثلثا(13
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 19القاعدة 

 اخملتصمكتب تسمل الطلبات 

ىل  1.19  ]دون تغيري[ 3.19اإ

 

ىل املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات 14.9  حتويل الطلب اإ

ذا أأودع طلب دويل)أأ(  حدى  دلى مكتب وطين يعمل مككتب لتسملاإ  الطلبات بناء عىل املعاهدة، لكنه ثبتت اإ

 احلالت التالية:

 لتسمل ذكل الطلب ادلويل، 2.19أأو  1.19أأن املكتب الوطين ليس خمتصا بناء عىل القاعدة  "1"

أأن ، أأو )أأ(1.12بناء عىل القاعدة يف ذكل املكتب الوطين أأو أأن الطلب ادلويل حمرر بلغة غري مقبوةل  "2"

ذكل املكتب الوطين  يف مقبوةلغري بلغة  حمررالوارد يف الكشف التسلسيل للوصف و النص ادلخيل املعمتد عىل اللغة 

ولكنه حمرر بلغة مقبوةل يف املكتب ادلويل العامل مككتب لتسمل الطلبات بناء عىل تكل  )د(،1.12مبوجب القاعدة 

 القاعدة،

)أأ( بشلك فعيل بني الفقرتني، وينبغي 1.12قاعدة يف ال ستنقسم متطلبات اللغة –)د( 1.12نتيجة لتعديل القاعدة  :التعليق]

ىل مكتب تسمل ال مل  حيقأأن  حاةل الطلب اإ مت حتديد عدم استيفاء  ول امكملكتب ادلويل متاما ى اطلبات دلكتب تسمل الطلبات اإ

 [.متطلبات اللغة يف أأي جزء من الطلب

 

لكرتوين  اثنيا-"2"   يف ذكل غري مقبول نسقوب أأو اكن جزء من الطلب، أأو لكه، قد أأودع بشلك اإ

 املكتب الوطين،
 

املودعة  الطلبات غري القادرة عىل معاجلة الطلبات ادلولية اكتب تسملالسامح مل : يُقصد من هذا احلمك بشلك أأسايسالتعليق]

ىل مكتب تسمل الطلبات دلى املكتب ادلويل بشلك أأسهل العرضيةالطلبات  بأأن ترسلعىل وسائط مادية  والاحامتل  .اإ

ذا" 1" احلالتني التاليتني: ذكل يفالأكرب أأن حيدث  الإيداع يف مكتب  مودعي الطلبات، عىل سبيل املثال، يُشرتط مناكن  اإ

لكرتوين ذا " أأو2، "قيود الأمن الوطين املفروضةبسبب  تسمل طلبات خاص ل يتوفر فيه الإيداع الإ كشف ال اكن جحم  اإ

لكرتوينلإيداع اتحميهل عىل أأنظمة ب  ل يسمحبقدر كبريا جدا  التسلسيل  [.تسمل الطلبات مكتبدلى  الإ

 

جراء املنصوص عليه يف هذه القاعدة  "3" أأو أأن املكتب الوطين واملكتب ادلويل وافقا عىل رضورة مبارشة الإ

ن ذكل الطلب  اثنيا-"2"و" 2" و"1لأي سبب خالف ما ورد حتديده يف البندين " وبترصحي من مودع الطلب، فاإ

ادلويل يعترب كام لو اكن ذكل املكتب تسلمه ابلنيابة عن املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلبات بناء عىل 

 ".3)أأ("1.19القاعدة 

 

  )ب( و)ج( ]دون تغيري[
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 49القاعدة 

 22الصور والرتامج والرسوم بناء عىل املادة 

ىل  1.49  تغيري[ ]دون 4.49اإ

 حمتوايت الرتمجة ورشوطها املادية 5.49

 ]دون تغيري[  )أأ(

برتمجة عن أأي نص يرد يف اجلزء  مودع الطلب تزويدهمن ل جيوز لأي مكتب معني أأن يطلب   (.اثنيا)أأ 
ذا اكن ذكل اجلزء يس تويف القاعدة  ذا اكن الوصف يس تويف )د( 1.12اخلاص ابلكشف التسلسيل من الوصف اإ واإ

احلاةل نصا دخيال معمتدا عىل اللغة بلغة مقبوةل يف املكتب املعني ذلكل الغرض، ابس تثناء  يتضمنو  )ب(52.القاعدة 
ىل  يةكشوف التسلسل ل اب قواعد البياانت موّردي يزّودمكتب معني فهيا  يعمد اليت قد زء عن اجلترمجة  اشرتاط تقدمياإ

ىل اللغة  اخلاص ابلكشف التسلسيل نلكزيية، وفقا للتعلاميت الإداريةمن الوصف اإ ذا مل يكن ،الإ النص ادلخيل املعمتد  اإ
 .ابللغة الإنلكزيية واردا عىل اللغة

ىل : التعليق] عند  الوطنية لغاهتاسيبقى دلى املاكتب املعينة حرية طلب ترامج للنص ادلخيل املعمتد عىل اللغة اإ
ذا اكنت اللغة  لها أأنينبغي ل ادلخول يف املرحةل الوطنية، ولكن  اخلاص واردة يف اجلزء التطلب كشفا جديدا اإ

ذا اكن موجودة منذ من الوصف  كشف التسلسيلل اب حيتوي أأيضا   املعينكشف التسلسيلال املرحةل ادلولية، حىت اإ
لغة املعاجلة الوطنية فهيا ليست اللغة الإنلكزيية أأن تطلب  تكون وجيوز للماكتب املعينة اليت عىل نص بلغة اثنية.

ىل اللغةاترمجة  ذا اكن ذكل مطلواب  ،الإنلكزيية لنص ادلخيل املعمتد عىل اللغة اإ ىل اللغة الوطنية اإ ضافة اإ من أأجل اإ
 [.لوماتابملع البياانت قواعد موّردي تزويد

ىل )  ( ]دون تغيري[ط)ب( اإ

 ]دون تغيري[ 6.49

 ]هناية الوثيقة[
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