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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021مايو  12التاري    خ: 

اءاتا  لفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير

ة  الدورة الرابعة عشر
 2021 يونيو  17إىل  14جنيف، من 

 تقرير مرحل  فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل: 

اءات وثيقة من إعداد   المكتب األوروبر  للبر

1.   
اءات بشأن عمل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل الت  يحتوي مرفق هذه الوثيقة عل تقرير أعده المكتب األوروبر  للبر

  أكتوبر اللجنة المعنية بمعايبر الويبو  أنشأتها 
  دورتها األوىل المعقودة ف 

 . 2010ف 

العامل مدعو إىل اإلحاطة علما إن الفريق  .2
 بمضمون هذه الوثيقة. 

]يل  ذلك المرفق[
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 المرفق

 

 لعرض قوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية ST.26إىل معيار الويبو  ST.25االنتقال من معيار الويبو 

 معلومات أساسية

  دورتها األوىل )أو اللجنة المعنية بمعايبر الويبو )لجنة المعايبر أنشأت اللجنة  .1
 
إىل  25( فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل ف

 (: CWS/1/10من الوثيقة  29)انظر الفقرة  44( لتتوىل المهمة رقم 2010أكتوبر  29

مبر  الموسعة )"صياغة توصية بشأن عرض قوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغ
( العتمادها XMLة الب 

اح معيار الويبو الجديد إىل جانب تقرير بشأن وقع المعيار المذكور عل معيار الويبو الحاىل     تقديم اقب 
معيارا للويبو. وينبغ 

ST.25 ح إدخالها عل المعيار ورية المقب  ات الض   ."ST.25، إضافة إىل التغيبر

لب من فرقة العمل أيضا ما يل   .2
ُ
 : وط

اءات فيما يخص األثر المحتمل لذلك المعيار عل المرفق  "التنسيق مع الهيئة المناسبة من هيئات معاهدة التعاون بشأن البر
 جيم للتعليمات اإلدارية الخاصة بتلك المعاهدة."

مد معيار الويبو الجديد  .3
ُ
 عل فرقة العمل واعت

ً
فا اءات مشر يرّ  المكتب األوروبر  للبر

ُ
  الدورة  - ST.26وهو المعيار  -وع

 
 ف
ً
رسميا

( 
ً
دا
ّ
  مارس CWS/4BISالرابعة للجنة المعايبر المجتمعة مجد

 
 . 2016( ف

  بأن يكون تاري    خ  .4
  دورتها الخامسة، عل أن يكون سيناريو "القطعية" خيار االنتقال الذي يقض 

 
، ف واتفقت لجنة المعايبر

نفسه بالنسبة لجميع مكاتب الملكية الفكرية. كما قررت اعتبار تاري    خ اإليداع الدوىل   ST.26إىل المعيار  ST.25االنتقال من المعيار 
، ويكون   تاري    خ االنتقال.  2022يناير التاري    خ المرجغ 

  الدورة .5
كة ، أبلغ المكتب الدوىل  لجنة المعايبر بأنه سيستحدث نفسها  وف  لتمكير  المودعير  من إعداد أداة برمجية جديدة مشب 

 : 44. ومن ثم فقد وافقت لجنة المعايبر عل تعديل وصف المهمة رقم ST.26قوائم التسلسل والتحقق من توافقها مع معيار الويبو 

 
ً
نامج الحاسوبر  للصياغة والتثبت وفقا  وتعليقاتهم بشأن البر

"دعم المكتب الدوىل  عن طريق توفبر متطلبات المستخدمير 
اءات؛ وإعداد ST.26للمعيار    المراجعة الالحقة للتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر

؛ ودعم المكتب الدوىل  ف 
 بناء عل طلب اللجنة." ST.26المراجعات الالزمة لمعيار الويبو 

  أكتوبر  .6
  الدورة السادسة للجنة المعايبر ف 

)اإلصدار  ST.26لمعاير الويبو  ةالثاني النسخة المراجعةاعتمدت اللجنة ، 2018وف 
  الوثيقة عل النحو ال(، 1.2

 تعديالت المراجعة  وشملت . CWS/6/16وراد ف 
 
ومرفقاته األول  ST.26دخلت عل المي   الرئيس  للمعيار أ

  والثالث والرابع والسادس، وإضافة مرفق سابع جديد 
إىل المعيار  ST.25توصية تحويل قائمة تسلسل من المعيار " بعنوان والثاب 

ST.26"  .لتيسبر االنتقال من معيار إىل آخر 

  يوليو  .7
  الدورة السابعة المعقودة ف 

وعية والتصويبات التحريرية عل ، اعتمدت لجنة المعايبر بعض التعديالت الموض2019وف 
 (. CWS/7/14انظر الوثيقة ( )1.3)اإلصدار  ST.26المرفقير  األول والسابع للمعيار 

 التقرير المرحل  

 أدوات الويبو للتسلسل

اءات من إعداد من أجل فتير  مختل تير  برمجي أداتير  بإعداد اضطلع المكتب الدوىل   .8 قوائم تسلسل تمكير  مودع  طلبات البر
اءات من التثّبت من امتثال بيانات قوائم التسلسل المودعة لمعيار الويبو ، وتمكير  ST.26متوافقة مع المعيار  ، ST.26مكاتب البر
 : وهاتان األداتان هما 

 ؛(تطبيق مكتتر  مستقل) صياغة التسلسل والتثبت منهمن أجل لمودع  الطلبات أداة  وه   أداة الويبو للتسلسل:  (أ)

  شبكة مستقلة باعتبارها خدمة من أجل التثبت أداة لمكاتب الملكية الفكرية وه   : للتسلسل أداة الويبو  مثبتو  (ب)
ف 

ة مكاتب الملكية الفكرية )   كل خدمة صغبر
  نظام لتكنولوجيا المعلومات مدمجة ف 

تحقق من أجل التب الملكية الفكرية امكف 
 (. ST 26معيار الويبو لمن امتثال قوائم التسلسل المودعة 

يل أداة الويبو للتسلسل )اإلصدار ويمكن اآلن  .9  لويبو اموقع من  (1.0.0اإلصدار ومثبت أداة الويبو للتسلسل ) (1.0.0 تب  
  
وب  تعليقاتها بشأن مختلف مراحل االختبار بنشاط عل تقديم تعمل فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل ، 2018. ومنذ نوفمبر 1اإللكب 

                                                
1 https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html 

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html
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. وقد من أجل القائمة الوظائف ضبط  وكذلكضمان تنفيذ الوظائف كما هو متوقع، من أجل  ضمان تلبية احتياجات المستخدمير 
 
ً
  كل مرحلةالمقدمة اختبار اإلصدارات من أجل المستخدمير  النهائيير   عينت بعض مكاتب الملكية الفكرية أيضا

 
. وينظر المكتب ف

  توسيع مجموعة المستخدمير  
 
  عام الدوىل  حاليا ف

 
  اختبار قبول المستخدم ف

 
 . 2021 النهائيير  المشاركير  ف

ونية محتويات تدريبية وينظم العديد من  إعداد ويعكف المكتب الدوىل  أيضا عل  .10 مودع  فائدة التدريبية لالندوات اإللكب 
اءات فائدة ول، بشأن أداة الويبو للتسلسلالطلبات  الدورات  مختلف وترد قائمة. للتسلسل الويبو مثبت أداة استخدام بشأن مكاتب البر

  التدريبية المقدمة 
 
ونية الخاصة بمعايبر الويبو صفحة ف  2. الندوات اإللكب 

  ST.26 مراجعة معيار الويبو

  ديسمبر  ST.26آخر مراجعة لمعيار الويبو جرت  .11
 
  الدورة الثامنة للجنة  2020ف

 
كانت عل وجه (، و 1.4إلصدار )المعايبر ف

ية )انظر الوثيقة اللغة النصوص الحرة بلغة غبر معّرفات استيعاب الخصوص من أجل   (. CWS/8/6 REVاإلنكلبر 

اءات( تنقيح اءات )الالئحة التنفيذية والتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن البر   لمعاهدة البر
 اإلطار القانوب 

اءات ال عل جرت الموافقة .12 الويبو تنفيذ االنتقال من معيار من أجل تعديالت عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البر
ST.25  معيار الويبو إىلST.26 اءات ة لفريق العمل لمعاهدة التعاون بشأن البر   الدورة الثالثة عشر

 
  ف

  أكتوبر  تعقد، الت 
 
)انظر  2020ف

  تقدPCT/WG/13/8الوثيقة 
  عام (. وينبغ 

 
حبر  من أجل اعتمادها لتدخل  2021يم هذه التعديالت إىل الدورة المقبلة للجمعية ف

  
 
  وقت  2022يناير 1النفاذ ف

 
،  كتابة. وف حات إلدخال تعديالت عل التعليمات اقب  ايتضمن يرتقب صدور تعميم هذا التقرير المرحل 

اءات. وقد  لمعاهدة التعاونواالستمارات والمبادئ التوجيهية اإلدارية   مكاتبها  وقدمت ،التشاور مع فرقة العمل بالفعل جرىبشأن البر
ةاألعضاء  .  تعليقات كثبر  إىل المكتب الدوىل 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

                                                
2 eetings/ar/topic.jsp?group_id=330https://www.wipo.int/m  

https://www.wipo.int/meetings/ar/topic.jsp?group_id=330

