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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الفريق العامل

الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  5اإىل  8أأكتوبر 2020
فرقة العمل املعنية بقوائم التسلسل :تقرير مرحلي

وثيقة من اإعداد املكتب ا ألورويب للرباءات

 .1يتضمن مرفق هذه الوثيقة تقرير ًا أأعدّه املكتب ا ألورويب للرباءات بشأأن ا ألعامل اليت تضطلع هبا فرقة العمل املعنية
بقوامئ التسلسل واليت أأنشأأهتا اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) يف دورهتا ا ألوىل اليت عُقدت يف أأكتوبر .2010

 .2يُدعى الفريق العامل اإىل الإحاطة عل ًام
مبحتوى هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

الانتقال من معيار الويبو  ST.25اإىل معيار الويبو  ST.26لعرض قوامئ تسلسل النوويدات وا ألحامض ا ألمينية
معلومات أأساس ية
 .1أأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل يف دورهتا ا ألوىل ( 25اإىل 29
أأكتوبر  )2010لتتوىل املهمة رمق ( 44انظر الفقرة  29من الوثيقة :)CWS/1/10
"صياغة توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات وا ألحامض ا ألمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ()XML
لعامتدها معيارا للويبو .وينبغي تقدمي الاقرتاح بشأأن معيار الويبو اجلديد اإىل جانب تقرير عن وقع املعيار املذكور عىل
معيار الويبو  ST.25احلايل ،اإضافة اإىل التغيريات الرضورية املقرتح اإدخالها عىل املعيار ".ST.25
.2

ُوطلب أأيض ًا من فرقة العمل ما ييل:
"التنس يق مع الهيئة املعنية مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص الوقع احملمتل ذلكل املعيار عىل املرفق "جمي" من
التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات".

 .3وعُ ّّي املكتب ا ألورويب للرباءات مرشف ًا عىل فرقة العمل واع ُتمد معيار الويبو اجلديد  -وهو املعيار  - ST.26رمسي ًا
يف ادلورة الرابعة للجنة املعايري اجملمتعة جمدّد ًا ( )CWS/4BISيف مارس .2016
 .4واتفقت جلنة املعايري ،يف دورهتا اخلامسة ،عىل أأن يكون سيناريو "القطعية" خيار الانتقال اذلي يقيض بأأن يكون
الانتقال من املعيار  ST.25اإىل املعيار  ST.26نفسه ابلنس بة مجليع ماكتب امللكية الفكرية .كام قررت اعتبار اترخي الإيداع
ادلويل التارخي املرجعي ،ويكون يناير  2022اترخي الانتقال.
 .5ويف ادلورة عيهنا ،أأبلغ املكتب ادلويل جلنة املعايري بأأنه سيس تحدث برانجم ًا حاسوبي ًا مشرتكً جديد ًا لمتكّي املودعّي
من اإعداد قوامئ التسلسل والتحقق من توافقها مع معيار الويبو  .ST.26ومن مث فقد وافقت جلنة املعايري عىل تعديل وصف
املهمة رمق :44
"دمع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمّي وتعليقاهتم بشأأن الربانمج احلاسويب للصياغة والتثبت
وفق ًا للمعيار ST.26؛ ودمع املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة للتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
وإاعداد املراجعات الالزمة ملعيار الويبو  ST.26بناء عىل طلب اللجنة".
 .6ويف ادلورة السادسة للجنة املعايري اليت عُقدت يف أأكتوبر  ،2018قدمت فرقة العمل تقرير ًا بشأأن التقدم احملرز فامي
يتعلق اب ألداة الربجمية ذات الصةل ابملعيار  ،ST.26مشرية اإىل أأن تنفيذ حتليل احتياجات العمل والتصممي وإاثبات املفهوم قد
مت بنجاح و أأن التطوير مس متر.
 .7ويف ادلورة ذاهتا ،اعمتدت اللجنة التعديل الثاين للمعيار ( ST.26الإصدار  ،)1.2كام ورد يف الوثيقة .CWS/6/16
ومشل الإصدار تعديالت يف املنت الرئييس للمعيار  ST.26ومرفقاته ا ألول والثاين والثاين والرابع والسادس ،فضال عن اإضافة
مرفق جديد سابع بعنوان "حتويل قامئة التسلسل من  ST.25اإىل  "ST.26لتيسري الانتقال من معيار لآخر.
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 .8ويف ادلورة السابعة ،اليت عُقدت يف يوليو  ،2019اعمتدت جلنة املعايري بعض التعديالت املوضوعية والتصويبات
الصياغية عىل املرفقّي ا ألول والسابع من املعيار ( ST.26انظر الوثيقة .)CWS/7/14

التقرير املرحيل
أأداة الويبو للتسلسل
 .9أأبلغ املكتب ادلويل ،يف مارس  ،2019فرقة العمل ابعامتد تسميات رمسية لتحديد خمتلف مكوانت أأداة الربانمج
احلاسويب املوحد دات الصةل ابملعيار :ST.26
( أأ) أأداة الويبو للتسلسل يه الآن التسمية الرمسية ألداة الصياغة والتثبت للمودعّي (تطبيق عىل احلاسوب
املكتيب)؛
(ب) مثبت أأداة الويبو للتسلسل يشري اإىل أأداة التثبت املوهجة ملاكتب امللكية الفكرية كخدمة مس تقةل يف ش بكة
املاكتب الصناعية (خدمة صغرية)؛
(ج) خادم أأداة الويبو للتسلسل س يقدم حتديثات بشأأن أأداة الويبو للتسلسل ومثبت أأداة الويبو للتسلسل،
وس يجري نرشه يف ش بكة الويبو .وسيتلقى املس تخدمون املسجلون حاليا اإشعار ًا عند توافر أأية مس تجدات.
 .10و أأنشأأ املكتب ادلويل صفحة خاصة عىل منصة وييك مفتوحة فقط ألعضاء فرقة العمل وفرقة التطوير اليت تسعى
للعمل عىل املواصفات الوظيفية واس تعراض واهجة املس تخدم املصورة .ود أأبت فرقة العمل عىل تقدمي تعليقات بشأأن خمتلف
مراحل الاختبار للتأأكد من تنفيذ الوظائف بدقة ،وكذكل ضبط الوظائف احلالية لضامن تلبية احتياجات املس تخدمّي.
 .11ويف أأغسطس  ،2020قدّم املكتب الكندي للملكية الفكرية ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،ومكتب الرباءات
ا إلرسائييل ومكتب الياابن للرباءات ،واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،واملعهد الوطين للملكية الصناعية (الربازيل) ومكتب
الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،تعليقات بشأأن الإصدار ا ألول املرحش ألداة الويبو للتسلسل ومثبت
أأداة الويبو للتسلسل (اإصدار بيتا .)3

تنقيح معيار الويبو ST.26
 .12انقشت فرقة العمل اإجراء بعض التعديالت عىل املعيار  ST.26واليت س ُتقدّم اإىل جلنة املعايري يف دورهتا الثامنة
املزمع انعقادها يف الفرتة من  30نومفرب اإىل  4ديسمرب .2020

تنقيح الإطار القانوين ملعاهدة الرباءات (الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات)
 .13من الالزم اإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية ملعاهدة الرباءات من أأجل تنفيذ الانتقال من
معيار التسلسل احلايل اخلاص مبعاهدة الرباءات  ST.25اإىل معيار الويبو اجلديد  .ST.26وقد أأعد املكتب ادلويل مقرتح ًا
أأولي ًا يف العام املايض وقدمه اإىل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات خالل دورته احلادية عرشة (انظر الوثيقة
 ،)PCT/WG/11/24تلته نسخة مع ّدةل ُرفعت اإىل ادلورة الثانية عرشة يف ( 2019انظر الوثيقة .)PCT/WG/12/13

PCT/WG/13/9
Annex
3

وبسبب تفيش فريوس كوروان ،تأأجلت دورة الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املزمع انعقادها يف مايو
 2020اإىل أأكتوبر  .2020وابلتايل ،مل تُقدم هذه التعديالت اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا الثانية
وا ألربعّي اليت س تعقد يف الفرتة من  21اإىل  25سبمترب .2020 ،وبد ًل من ذكل ،س يجرى مناقشة اقرتاح منقح أآخر يف هذه
ادلورة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (انظر الوثيقة  .)PCT/WG/13/8ومن املتوقع أأن تُقدّم
التعديالت اإىل امجلعية يف جلس هتا املقبةل لعامتدها وختويل دخولها حزي النفاذ يف  1يناير .2022

خارطة الطريق
 .14تعزتم فرقة العمل القيام مبا ييل:
( أأ) دمع املكتب ادلويل من خالل الاس مترار يف املشاركة يف تطوير واختبار أأداة الويبو للتسلسل؛
(ب) ودمع املكتب ادلويل لإجراء التنقيحات الالزمة عىل الإطار القانوين ملعاهدة الرباءات (الالحئة التنفيذية
والتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات)؛
(ج) العمل عىل أأي تنقيح مقبل ملعيار الويبو  ،ST.26عند الاقتضاء ،من أأجل تيسري تطبيق املاكتب واملودعّي
للمعيار .ST.26
[هناية املرفق والوثيقة]

