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ية: األصل ز  باإلنكلي 

 2022سبتمبر  5التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر

ة الخامسةالدورة   عشر

 2022 أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

 تقرير مرحل  فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل: 

اءات  وثيقة من إعداد المكتب األوروبر  للير

 معلومات أساسية

  دورتها األوىل ) .1
إىل  25أنشأت اللجنة المعنية بمعايي  الويبو )لجنة المعايي  أو اللجنة( فرقة العمل المعنية بقوائم التسلسل فز

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

ز الموسعة ) مي 
( العتمادها XML"صياغة توصية بشأن عرض قوائم تسلسل النوويدات واألحماض األمينية باستخدام لغة الير

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

ST.25ح إدخالها عل المعيار ، إضافة إىل ال ورية المقير ات الضز  ."ST.25تغيي 

2.  : لب من فرقة العمل أيضا ما يل 
ُ
 وط

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

مد معيار الويبو الجديد  .3
ُ
 عل فرقة العمل واعت

ً
فا اءات مشر ز المكتب األوروبر  للير   الدورة  - ST.26وهو المعيار  -وُعي ّ

 فز
ً
رسميا

( 
ً
دا
ّ
  مارس CWS/4BISالرابعة للجنة المعايي  المجتمعة مجد

 . 2016( فز

  دورتها الخامسة، عل أن يكون سيناريو " .4
، فز   بأن يكون تاري    خ  "القطيعةواتفقت لجنة المعايي 

خيار االنتقال الذي يقضز
تاري    خ اإليداع الدوىل   أن يكونرت نفسه بالنسبة لجميع مكاتب الملكية الفكرية. كما قرّ  ST.26إىل المعيار  ST.25االنتقال من المعيار 

، ويكون يناير   تاري    خ االنتقال.  2022التاري    خ المرجغ 

  الدورة .5
ز من إعداد نفسها، أبلغ المكتب الدوىل  لجنة ا وفز ز المودعي  كة لتمكي  لمعايي  بأنه سيستحدث أداة برمجية جديدة مشير

 44وافقت لجنة المعايي  عل تعديل وصف المهمة رقم من ثم، . و ST.26قوائم التسلسل والتحقق من توافقها مع معيار الويبو 
 : يل   كما
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ز وتعليقاتهم بشأن ا  "دعم المكتب الدوىل  عن طريق توفي  متطلبات المستخدمي 
ً
نامج الحاسوبر  للصياغة والتثبت وفقا لير

اءات؛ وإعداد ST.26للمعيار    المراجعة الالحقة للتعليمات اإلدارية لمعاهدة التعاون بشأن الير
ز
؛ ودعم المكتب الدوىل  ف

 بناء عل طلب اللجنة." ST.26المراجعات الالزمة لمعيار الويبو 

  أكتوبر  .6
ز
  الدورة السادسة للجنة المعايي  ف

ز
 ST.26، اعتمدت اللجنة النسخة المراجعة الثانية لمعاير الويبو 2018وف
  الوثيقة 1.2 )اإلصدار

ز
ز الرئيس  للمعيار CWS/6/16(، عل النحو الوراد ف دخلت عل المير

ُ
 ST.26. وشملت المراجعة تعديالت أ

  والثالث والرابع والسادس، وإضافة مرفق سابع جديد بعنوان "ت
 ST.25وصية تحويل قائمة تسلسل من المعيار ومرفقاته األول والثابز

 " لتيسي  االنتقال من معيار إىل آخر. ST.26إىل المعيار 

  يوليو  .7
ز
  الدورة السابعة المعقودة ف

ز
ية عل ، اعتمدت لجنة المعايي  بعض التعديالت الموضوعية والتصويبات التحرير 2019وف

ز األول والسابع   (. CWS/7/14)انظر الوثيقة  (1.3)اإلصدار  ST.26معيار من الالمرفقي 

  الدورة  .8
ز
   الثامنةوف

ز
 2020 ديسمير المعقودة ف

ُ
)انظر  (1.4صدار إل ا)موضوعية تحريرية و  مراجعاتعدة مدت ، اعت

 (. .CWS/8/6 Rev الوثيقة

اءاتن أالتعاون بشجمعية معاهدة واعتمدت  .9 اءات) الير   دورتها  ،(معاهدة الير
ز
   ف

ز
ز المعقودة ف  ،2021كتوبر أ الثالثة والخمسي 

ح  اءات بغرض تنفيذ معيار الويبو  لتنفيذيةدخالها عل الالئحة اإالتعديالت المقير اءات  ST.26لمعاهدة الير   نظام معاهدة الير
ز
انظر )ف

  من الوثيقة 
الجمعية  وافقتكما   . (PCT/A/53/4الوثيقة  ،من تقرير الدورة 25ىل إ 23والفقرات من  PCT/A/53/3المرفق الثابز
  ، العامة للويبو 

ز
ز المعقودة ف   دورتها الرابعة والخمسي 

ز
كتاري    خ القطيعة الجديد لتنفيذ معيار   2022يوليو  1تاري    خ  ،2021كتوبر أ ف

  عل  ST.26الويبو 
من  183ىل إ 178والفقرات من  WO/GA/54/14انظر الوثيقة )قليم  والدوىل  إلاالصعيدين و الصعيد الوطنز

 . (WO/GA/54/15 الوثيقة، تقرير الدورة

 التقرير المرحل  

ز  هدخولو  ST.26 مراجعة معيار الويبو   النفاذحي 

   ST.26جرت آخر مراجعة لمعيار الويبو  .10
  الدورة  2021 نوفمير فز

 (، 1.5للجنة المعايي  )إلصدار  التاسعةفز
 
ات وتعل قت التغيي 

ز الرئيس  المعنية ب   والثالث للمعيار المير
ت تحريرية ال وشملت عدة تعدي (.CWS/9/12 REV)انظر الوثيقة ومرفقاته األول والثابز

وتيناتمع  والتوافقغراض التوضيح ة أل فو طفيأو/   . (UniProt) قاعدة البيانات العالمية للير

ز النفاذ  ST.26معيار الويبو دخل و  .11    حي 
اءات، 2022يوليو  1فز  ،مع التعديالت المدخلة عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة الير

  ذلك االستمارات ذات الصلةإل والتعليمات ا
اءات بما فز   ،دارية لمعاهدة الير

ا
المبادئ التوجيهية الخاصة بمكاتب تسلم الطلبات عن  فضل

اءات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالبحث الدوىل  والفحص التمهيدي ال  . المعاهدة المذكورةدوىل  بناء عل بناء عل معاهدة الير

12.   
ح فرقة العمل ، 44طار المهمة رقم إوفز ة  ST.26لمعيار الويبو  (1.6صدار إل ا)خرى أمراجعة جراء إستقير   الدورة العاشر

فز
ة من للجنة المعايي     الفير

  وتوفر  . 2022نوفمير  25ىل إ 21المزمع عقدها فز
ً
حة تحسينات عامة استنادا ىل التجربة إ المراجعة المقير

  المعيار دخول سبة منذ المكت
ز النفاذ فز   ذلك  ،2022يوليو  1حي 

 . ىل المرفق الرابع من المعيار إمثلة جديدة أضافة ثالث إبما فز

 أدوات الويبو للتسلسل

اءات من إعداد قوائم تسلسل متوافقة مع المكتب الدوىل   ر طوّ  .13 ز مودع  طلبات الير ز من أجل تمكي  ز مختلفتي  ز برمجيتي  أداتي 
اءات من التثب ،ST.26 معيار الويبو  ز مكاتب الير  األداتان هما: و  ،المذكور للمعيار ت من امتثال بيانات قوائم التسلسل المودعة وتمكي 

صياغة التسلسل والتثبت منه )تطبيق مكتنر   غراضأل لمودع  الطلبات متاحة أداة الويبو للتسلسل: وه  أداة  (أ)
 مستقل(؛

   باعتبارها  تتثبغراض الأل لمكاتب الملكية الفكرية  متاحةللتسلسل: وه  أداة  ت أداة الويبو ومثب (ب)
خدمة مستقلة فز

  مكاتب الملكية الفكرية من أجل 
  كل نظام لتكنولوجيا المعلومات فز

ة مدمجة فز شبكة مكاتب الملكية الفكرية )خدمة صغي 
 (. ST 26التحقق من امتثال قوائم التسلسل المودعة لمعيار الويبو 
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يل أداة الويبو للتسلسل )اإلصدار  ويمكن .14 ز    من موقع الويبو ( .21.2اآلن تيز
وبز اءات الحصول عل لمكاتب الويمكن . 1اإللكير ير

  التاىل  إلالعنوان ا عن طريق االتصال بالمكتب الدوىل  عل (2.1صدار إل ا) ت أداة الويبو للتسلسلمثب
وبز  : لكير

wiposequence@wipo.int . 

ز وللمساعدة  .15   دعم المستخدمي 
ز
  ،ف

 
اءات بغرض  تظل سئلة أ جابات علعداد قاعدة معرفية باإل إالويبو تتعاون مع مكاتب الير

ومعيار الويبو للتسلسل  داةأبالقاعدة المعرفية الخاصة "المعروفة باسم ، تلك القاعدة المعرفية وبقيت . ر طرحها ومسائل شائعةيتكرّ 
 2. 2022يونيو  1للجمهور منذ متاحة ، "ST 26ويبو ال

يدية اداة الويبو للتسلسل أمستخدمو ع شج  ويُ  .16   القائمة الير
ز
  التبليغات والمعلومات المهمة بشعل التسجيل ف

ن ألجديدة لتلقر
مجيتحديث  وسيُ  . والمسائل ذات الصلة ةات الير

ّ
مجية من الصفحة المستخدمون  حث يل الير ز

  القائمة عند تيز
ز
الرئيسية عل التسجيل ف

 3. داة الويبو للتسلسلأل 

 يعمل المكتب الدوىل   وظلّ  .17
ً
ية والفرنسية واإل باللغات العربية والصينية واعل إعداد محتويات تدريبية  أيضا ز لمانية ألنكلي 
تغالية والروسية وا  سبانية إل واليابانية والكورية والير

 
ونية التدريبية لفائدة مودع  الطلبات بشأن أداة وينظ م العديد من الندوات اإللكير

اءات بشأن استخدام مثبت أداة الويبو للتسلسل. وترد قائمة مخ    المتاحةتلف الدورات التدريبية الويبو للتسلسل، ولفائدة مكاتب الير
ز
ف

ونية الخاصة بمعايي  الويبو. 
 4صفحة الندوات اإللكير

 العملطة خ

ة  ،ST 26من معيار الويبو  1.6صدار عل الموافقة لمراجعة اإل الحصول  .18   الدورة العاشر
ز
  نوفمير ف

ز
 . 2022للجنة المعايي  ف

  تطوير عم د .19
  تطوير معايي  الويبو اواختبار  داة الويبو للتسلسلأحزمة المكتب الدوىل  من خالل مواصلة المشاركة فز

خرى أل ها وفز
 . ST.26ىل المعيار إ باالستناد ذات الصلة 

زيادة تسهيل تنفيذه من قبل المكاتب واستخدامه بغرض  ،مر أل ن اقتضز اإ ،ST.26خرى لمعيار الويبو أية مراجعة أعل لعمل ا .20
 (INSDC) قاعدة البيانات التعاونية الدولية لتسلسل النوويداتمتطلبات مع  توافقهالحفاظ عل  معمن قبل مودع  الطلبات 

وتيناتو   . (UniProt) قاعدة البيانات العالمية للير

 ىل اإل إالفريق العام مدعو ن إ .21
ً
 حاطة علما

 . بمضمون هذه الوثيقة

 الوثيقة[ ]نهاية

                                                
1 https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html 
2 +Knowledge+Base+Home26.wipo.int/confluence/display/WSSKB/WIPO+Sequence+and+ST.3https://www 
3 https://www.wipo.int/standards/en/sequence/signup.html 
4 330https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id= 

mailto:wiposequence@wipo.int
https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
https://www3.wipo.int/confluence/display/WSSKB/WIPO+Sequence+and+ST.26+Knowledge+Base+Home
https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=330
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