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اءات   الف��ق العامل لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب

ة  الدورة الخامسة ع�ش
 2022أ�ت��ر  7إ�  3جن�ف، من 

 ST.26تنف�ذ مع�ار ال��بو 

 وث�قة من إعداد المكتب الدو�ي 

 ملخص
ي  ST.26دخل مع�ار ال��بو  .1

ف النفاذ �ف ي الطلبات الدول�ة ا باعتبارە 2022يوليو  1ح�ي
لمودعة النسق المطلوب لقوائم التسلسل �ف

ي ذلك التار�ــــخ أو بعدە. 
ف  المتو�ف كما هو متوقع.  ومن �شتغل  و�بدو أن النظام �ف تيبات تقد�م بعض الخدمات اإلضاف�ة لتحسني ال�ت

ها  وثائق األول��ة إلتاحة تبادل الب�انات المقروءة آل�ا، بما جد�د ل�سق و�و� ب�عداد . مستقب�ً الخاصة بمقد�ي الطلبات والمكاتب وغ�ي
ي �سق مع�ار ال��بو 

ي ذلك قوائم التسلسل �ف
 .  ST.26�ف

 معلومات أساس�ة
ي  .2

) �ف (انظر  44) ع� المهمة رقم 2010أ�ت��ر  29إ�  25دورتها األو� ( وافقت اللجنة المعن�ة بمعاي�ي ال��بو (لجنة المعاي�ي
 ): CWS/1/10من الوث�قة  29الفقرة 

ف الموسعة ( م�ي ) العتمادها XML"ص�اغة توص�ة �شأن عرض قوائم �سلسل النوو�دات واألحماض األمين�ة باستخدام لغة ال�ت
اح �شأن مع�ار ال��بو الجد�د إ� جانب تق��ر عن وقع المع�ار المذكور ع� مع�ار ال��بو  ي تقد�م االق�ت

 لل��بو. و�نب�ف
�
مع�ارا

ST.25  ح إدخالها ع� المع�ار ور�ة المق�ت ات ال�ف ، بما �شمل التغي�ي  ". ST.25الحا�ي

ي دورتها الخامسة، ع� أن  .3
، �ف ي بانتقال جميع باعتبارە �كون سينار�و "القطع�ة" واتفقت لجنة المعاي�ي

خ�ار االنتقال الذي �ق�ف
ي الدورة ST.26إ� المع�ار  ST.25مكاتب المل��ة الفك��ة من المع�ار 

ي الوقت نفسه.  و�ف
، أبلغ المكتب الدو�ي لجنة المعاي�ي ها نفس �ف

ي استحداثبأنه 
ف مقد�ي الطلبا ينب�ف كة لتمكني ت من إعداد قوائم التسلسل والتحقق من توافقها مع مع�ار أداة برمج�ة جد�دة مش�ت

 . ST.26ال��بو 

ي أ�ت��ر  .4
ف الص�غة النهائ�ة لتار�ــــخ تنف�ذ مع�ار ال��بو 2021و�ف ي دورتها الرابعة والخمسني

، وضعت الجمع�ة العامة لل��بو �ف
ST.26  ي

وخالل المجموعة ذاتها من االجتماعات، ول�ة. ت الوطن�ة واإلقل�م�ة والدع� المست��ا 2022يوليو  1و�حداث "القط�عة" �ف
اءات التعد�الت المطلوب إدخالها ع� الالئحة التنف�ذ�ة  اعتمدت الدورة الثالثة والخمسون لجمع�ات معاهدة التعاون �شأن ال�ب

اءات (انظر الفقرة  ي للوث�قة PCT/A/43/4من الوث�قة  25لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب
ف األول والثايف ي المرفقني

) والمبينة �ف
.PCT/A/53/3 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=556312
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=547740
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 أداة ال��بو للتسلسل
ي الفقرة  .5

استحدث المكتب الدو�ي األدوات المتاحة للمكاتب ومقد�ي الطلبات وهما أعالە،  3تماش�ا مع القرار المشار إل�ه �ف
ي مستقل متاح ألنظمة التشغ�ل  �ي ف"أداة ال��بو للتسلسل" فأما و "مثبت أداة ال��بو للتسلسل".  "أداة ال��بو للتسلسل" تطبيق مكتيب

"مثبت أداة ال��بو أما و   بهم. توافقة خاصة و�ندوز وماك أو إس ولينكس لمساعدة مقد�ي الطلبات ع� إعداد قوائم �سلسل م
اءات للتثبُّ  فهو للتسلسل"  ي بيئات مكاتب ال�ب

 . ST.26ت من امتثال قوائم التسلسل المودعة لمع�ار ال��بو خدمة تتداول �ف

ي  إصدار وكانت  .6 نامج الحاسويب ي  نفذ  الذيال�ب
استعصاًء  وتم إ�جاد حلول أل��� هذە المشا�لحتوي ع� عيوب عد�دة. �البدا�ة  �ف

نامج ( إصدار �شدة بأن �قوم مقدمو الطلبات بعمل�ة تحد�ث فور�ة لالنتقال إ� آخر  وأو�َ  وقت كتابة هذە  2.1.2 اإلصدار من ال�ب
نامج بالفعل قبل تار�ــــخ  وأودعالوث�قة).  ي أ�شئت اعتمادا ع� إصدارات قد�مة من ال�ب أ�ضا عدد من الطلبات �شمل قوائم التسلسل اليت
اءات "القط�ع ي بموجب معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ويف ي إعداد قوائم التسلسل  المستخدم اإلصدار من -ة".  و�تحقق نظام اإل�داع اإلل��ت
�ف

ي هذە البيئة و�بعث بتحذير تالمح
 . قد�مال اإلصدار مستخد�ي من مقد�ي الطلبات �شأن ذلك إ� ملة �ف

 ST.26تنف�ذ المع�ار 
اءات وعمل�ة المعالجة المتاحة من خالل نظام  حّدث المكتب الدو�ي أداة اإل�داع .7 ي بموجب معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ويف االل��ت
اءات ل�ل من مقد�ي الطلبات والمكاتب، و  ون�ة لمعاهدة التعاون �شأن ال�ب ي �ستخدمها المكتب  �ةاألسل��كذا األنماط البوابة االل��ت اليت

ي وفقا  اءات مع مراعاة تار�ــــخ اإل�داع الدو�ي للطلب الدو�ي المعيف الدو�ي والمكاتب األخرى إلصدار استمارات معاهدة التعاون �شأن ال�ب
اءات ( ) ونظام PCT-EDIللتعل�مات اإلدار�ة المحدثة.  و�ناء ع� ذلك، تم تحد�ث نظام تبادل الب�انات لنظام معاهدة التعاون �شأن ال�ب

ي �سق مع�ار ال��بو 
ف من استالم ومعالجة قوائم التسلسل �ف ي  ST.26المعالجة الداخل�ة للمكتب الدو�ي للتمكني

 �سخ الطلبات الدول�ة �ف
ا ومعالجتها كوثائق  ST.25و�ستمر قبول قوائم �سلسل األصل�ة.  يوليو  1بالطلبات الدول�ة المودعة قبل ف�ما يتعلق مودعة الحق�

2022 . 

ي قوائم التسلسل قبل الف�ت  .8
ولم ترد حيت اآلن ة االنتقال�ة وأثناءها و�عدها. و�تو� المكتب الدو�ي رصد إ�داع الطلبات الدول�ة �ف

ي تحتوي ع� ق وائم التسلسل ظل ثابتا �سخ أصل�ة كاف�ة الستخالص االستنتاجات النهائ�ة، ول�ن يبدو أن عدد الطلبات الدول�ة اليت
ي الطلبات قبل  ولم �سجلتق��با. 

ة �ف ي �سق المع�ار  1ز�ادة كب�ي
القائمة لمطابقة  ST.25يوليو للسماح ب��داع قوائم التسلسل �ف

ي طلب سابق. 
و�بدو أن معدل إ�داع قوائم التسلسل بعد تار�ــــخ "القط�عة" مماثل جدا لمعدل إ�داع قوائم التسلسل المستخدمة �ف

 السابق. 

 وثائق األول��ة والنسخ المصدقة
مطبوعة  صفحة"، عادًة استخدام إما ةتوف�ي وثائق األول��ة والنسخ المعتمدة من الوثائق قبل "القط�ع لدىرت المكاتب، اختا .9

اءة.  المعن�ةأو إدراج ورقة غالف تقدم معلومات حول ك�ف�ة الحصول ع� قائمة التسلسل ورقة غالف  واعتمد المتعلقة بطلب ال�ب
ة تخط�ط  األمر  ف ي �سق مع�ار ال��بو  قوائمع� م�ي

ي  ممكنا مطبوعة �س�طة  صفحةإدراج  جعلمما  ST.25التسلسل �ف
، أو PDFملف  �ف

 . ي �سق ن�ي
ي وث�قة األول��ة الحصول ع� قائمة التسلسل �ف

ە لعمل�ة �مكن من خاللها لمتل�ت   قبول هذا المكتب وتوف�ي

ي حالة  .10
المطبوعة البس�طة من قوائم التسلسل تمكن  لصفحةا، فإن ST.26�سق مع�ار ال��بو  حسبقوائم التسلسل إعداد و�ف

ي 
من الحصول ع� صفحات �حتمل أن تكون أقل قابل�ة للقراءة من تلك المحصل عليها سابقا ف�ما يتعلق بقوائم التسلسل الواردة �ف

مراع لإل�سان" بدال من مطبوعة من قوائم التسلسل بنسق " صفحة.  وأدى ذلك إ� س�ي المكاتب إ� توف�ي ST.25�سق مع�ار ال��بو 
ف ك�ف �مكن الحصول ع� ملف ن�ي لقوائم التسلسل.   XMLإظهار النسق   أو إدراج ورقة تبني

ي  .11
وقد الحظ المكتب الدو�ي أن عمل�ة إصدار الوثائق هذە ل�ست موثوقة دائما باستخدام المنصة الحال�ة، وأن هناك تفاوتا �ف

و�غض النظر عن هذە النقطة التقن�ة، يو�ي المكتب الدو�ي بوضع حل موحد إلتاحة إرسال ثائق األول��ة والنسخ المعتمدة. توف�ي و 
ي �سق المع�ار 

ها من النسخ المعتمدة.  ا جزءباعتبارها  ST.26قوائم التسلسل �ف �ن وجود قوائم التسلسل و  من وثائق األول��ة وغ�ي
ي واردة (ومواد أخرى) 

متة ا بدً� من الصور، س�مكن المكاتب من االستفادة من م��د من األتقابل للقراءة آل��  بنسقالطلبات السابقة  �ف
ح الف��ق العامل هذا اإلجراء بوصفه مهمة عند معالجة وثائق األول��ة.  اللجنة المعن�ة بمعاي�ي  من مهامو�و�ي المكتب الدو�ي بأن �ق�ت

ي مراعاتها عند ال��بو، و�دعو الف��ق العامل إ� التعليق ع� أي مسألة من مسائل معاهد
ي ينب�ف اءات المحددة اليت ة التعاون �شأن ال�ب

 وضع هذا المع�ار. 

ي بعد ذلك  .12
ا تحد�ث خدمة النفاذ الرق�ي و�نب�ف  بتبادل الوثائق بالشكل الجد�د.  سماحبغرض الل��بو األول��ة لوثائق إ� أ�ض�

ي لقوائم التسلسل 
 عرض مرئئ

ي ال بينما كانقة بوثائق األول��ة، ع� غرار النقاط المتعل .13
ي  لتسلسقوائم اللعرض المريئ

ا  ST.25المودعة �ف �ل مرض�� ف عند الت�ف
ي شكل جدول، 

ي مع قوائم المخلفات �ف ي �سق مع�ار ال��بو هو حال هذا  لم �كنألغراض االستعراض الب�ش
قوائم التسلسل المودعة �ف
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ST.26 ) ف الموسعة م�ي ي لغة ال�ت
ف  ). XMLح�ث تعرض المخلفات �ف ، �ع�ت م المكتب الدو�ي توف�ي قارئ ملفات �ستخدم أنماط و�التا�ي

اءات ( ي نظام ركن ال�ب
 إلتاحة االطالع ع� قوائم التسلسل بط��قة مث�.  )PATENTSCOPEأسل���ة لعرض قوائم التسلسل �ف

14.  :  إن الف��ق العامل مدعو إ� ما ��ي
 
اإلحاطة علما بوضع استخدام مع�ار ال��بو  " 1"

ST.26  ف�ما يتعلق بالطلبات الدول�ة؛ 

توص�ة اللجنة المعن�ة بمعاي�ي ال��بو بوضع مع�ار  "2"
ي �سق المع�ار 

جد�د إلتاحة إرسال قوائم التسلسل �ف
ST.26  باعتبارە جزءا من وثائق األول��ة والنسخ

 المعتمدة. 

 

 [نھایة الوثیقة]
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