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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

ىل  20جنيف، من   5024يونيو  21اإ
 
 

معيار الويبو اجلديد بشأن عرض قوائم تسلسل النوويدات واألمحاض األمينية باستخدام لغة 
 (XMLالرتميز املوسعة )

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوومرفقها الأول الذلين ستنظر فهيام  CWS/4/7 الوثيقة نص يعرض مرفق هذه الوثيقة منت .2
ىل  25يف جنيف من  عقدهااملقرر يف دورهتا الرابعة جلنة املعايري( )  .5024مايو  21اإ

ىل CWS/4/7 تدعو الوثيقةو  .5 توصية  - ST.26"معيار الويبو بعنوان  النظر يف معيار جديد للويبو جلنة املعايري اإ
ىل و  بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة"  ملعيار املقرتحا وُأعد   .اعامتدهاإ

اليت  فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلمن قبل  .CWS/4/7 Add والوثيقة CWS/4/7 الوارد يف املرفق الثاين للوثيقة
 .5020واليت أأنشأأهتا جلنة املعايري يف دورهتا الأوىل املنعقدة يف أأكتوبر  يرشف علهيا املكتب الأورويب للرباءات

ىل أأن تطلب من جلنة املعايري  CWS/4/7 الوثيقة أأيضا ودعت .1 عداد اقرتاح اإ فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل اإ
ىل معيار الويبو اجلديد  ST.25الانتقال من معيار الويبو بشأأن   وتعمتده يف دورهتا اخلامسة جلنة املعايري لتنظر فيه ST.26اإ

عداد الاقرتاح . 5022ع عقدها يف املزم مع الهيئة املعنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص  فرقة العمل قتنسس  وعند اإ
دارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ST.26ل للمعيار الوقع احملمت اذلي حيتوى عىل  عىل املرفق "جمي" من التعلاميت الإ

 .ST.25عيار الويبو مل الأحاكم املوضوعية 

ىل الفريق العامل عن نتاجئ مناقشات الوثيقةوس .4 يف ادلورة الرابعة  CWS/4/7 ريفع املكتب ادلويل تقريرا شفواي اإ
 املعايري. للجنة
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ن الفريق  .2 ىل الإحاطة علام اإ العامل مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو

ىل  25جنيف، من ، ادلورة الرابعة  5024مايو  21اإ

معيار الويبو اجلديد بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي 
 (XMLاملوسعة )

 (CWS/4/7 )مأأخوذ من الوثيقة

عىل اس تحداث ، 5020، يف دورهتا الأوىل اليت عقدت يف أأكتوبر )جلنة املعايري( وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو .2
توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي لإعداد  44املهمة رمق 

نشاء . وقر لعامتدها معيارا للويبو (XML) املوسعة فرقة العمل املعنية لتتوىل تكل املهمة )معل فرقة رت جلنة املعايري أأيضا اإ
ىل  52(. وعُّي  املكتب الأورويب للرباءات مرشفا عىل فرقة العمل. )انظر الفقرات من بقوامئ التسلسل من  10اإ

 املرفق الأول لهذه الوثيقة.(، كام يرد وصف املهمة يف CWS/3/12 يف الوثيقة 44، واملهمة رمق CWS/1/10 الوثيقة

وأأحاطت واملكتب ادلويل للمشاركة يف فرقة العمل.  مكتبا للملكية الصناعية 21 وحش ممثلأأعاله رُ  اللجنة قب قراروع .5
عن ، فرقة العملعىل  بصفته املرشف ،املكتب الأورويب للرباءاتقدهما ملعلومات اليت ابدورتهيا الثانية والثالثة اللجنة علام يف 

 (.CWS/3/6و CWS/2/5خطة العمل لإعداد التوصيات. )انظر الوثيقتّي ، ومن ذكل فرقةات داخل الةل املناقشحا

 بشأأنفرقة العمل املرشف عن وييك. ويرد تقرير الهتا يف منتدى امناقشفرقة العمل ، واصلت جنةبعد ادلورة الثالثة لل و  .1
 .معل يف املرفق الأول لهذه الوثيقةما أأجنزته من 

وافق عليه. تو  اللجنة نظر فيهت معايري جديد ل بشأأن  ااقرتاحفرقة العمل املذكور أأعاله، أأعدت اللجنة طلب بعد و  .4
توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمينية  - ST.26 معيار الويبوهو "لمعيار اجلديد ل املقرتح الامس و

 الرئييس ومخسة النص منت اذلي حيتوي عىل، ST.26 اجلديد الويبومرشوع معيار ويرد  ".ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة
 .يف املرفق الثاين لهذه الوثيقةمرفقات 

التنس يق مع الهيئة املعنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص الوقع احملمتل  أأيضافرقة العمل لب من وطُ  .2
)ج( من 52)انظر الفقرة  عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعىل املرفق "جمي" من التعلاميت الإدارية مل ST.26 لمعيارل 

ىل معيار  ST.25 الويبو معيارالأحاكم املتعلقة ابلنتقال من  أأعضاء فرقة العمل(. ويناقش حاليا CWS/1/10 الوثيقة اإ
 20)انظر الفقرة  5022املقبةل اليت س تعقد يف عام  ايف دورهت اللجنةنظر فهيا ت ديد. ومن املزمع تقدهمها ل اجل ST.26 الويبو

 .خارطة الطريق" يف املرفق الأول لهذه الوثيقة("املعنونة 

ىل حّي ST.26 تأأجيل اس تعدادات تنفيذ معيار الويبو اجلديدوالُتمس من ماكتب امللكية الصناعية  .1  اللجنة موافقة اإ
ومبراعاة ما س بق ذكره، تقرتح فرقة  .ST.25 عيارار يف اس تخدام امل الاس متر ويف الوقت نفسه، ينبغي . أأحاكم الانتقالعىل 

دراج امل، يف ادلورة احلالية للجنة )ادلورة الرابعة( املعيار اجلديدالعمل، برشط اعامتد  املعيار  التالية يفتحريرية ال الحظة اإ
 اجلديد:

عداد املكتب ادلويل  "مالحظة حتريرية من اإ

ىل حّي ST.26 تأأجيل اس تعدادات تنفيذ معيار الويبو اجلديدماكتب امللكية الصناعية  وافقت اللجنة عىل أأن تطلب من  اإ
ىل معيار الويبو اجلديد ST.25 من معيار الويبو عىل أأحاكم الانتقال اللجنة موافقة يف دورهتا اخلامسة اليت س تعقد  ST.26 اإ

مترار يف اس تخدام امل ويف الوقت نفسه، ينبغي  .5022يف   .ST.25 عيارالاس 
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متة. خرى امله عالمية لفائدة ماكتب امللكية الصناعية والأطراف الأ غراض اإ  ونرُش املعيار لأ

متد   [."5024مايو  21)جلنة املعايري( هذا املعيار يف ]دورهتا الرابعة املنعقدة يف  اللجنة املعنية مبعايري الويبوواع

ىل ما ييل: .2 ن جلنة املعايري مدعوة اإ  اإ

علام ابلتقرير املرحيل بشأأن معل  أأن حتيط )أأ(
، فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل

 الوارد يف املرفق الأول لهذه الوثيقة؛

متد )ب( توصية  - ST.26 "معيار الويبو وتع
بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات 

واحلوامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي 
 " اكمس للمعيار املقرتح؛املوسعة

كام هو  ST.26 يف معيار الويبو وتنظر )ج(
متده؛ وارد يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة  وتع

وتنظر يف املالحظة التحريرية املقرتح  )د(
)انظر  ST.26 ادراهجا يف معيار الويبو

متدها؛ 1الفقرة   أأعاله( وتع

متس من  )ه( فرقة العمل املعنية بقوامئ وتل
عداد اقرتاح بشأأن الأحاكم  التسلسل اإ

ليه يف الانتق الية، عىل النحو املشار اإ
ىل اللجنة لتنظر  2الفقرة  أأعاله، وتقدهمه اإ

متده يف دورهتا اخلامسة.  فيه وتع

 [CWS/4/7 الوثيقة امرفق]ييل ذكل 
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 (CWS/4/7 الأول )للوثيقةاملرفق 

عداد معيار جديد للويبو بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي  تقرير عن اإ
 (XML) املوسعة

ورويب للرباءات ) عداد املكتب الأ  (EPOوثيقة من اإ

 معلومات أأساس ية

( من قبل اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة(، يف دورهتا SEQLالتسلسل )أأنشئت فرقة العمل املعنية بقوامئ  .2
ىل  52الأوىل )من  جناز املهمة 5020أأكتوبر  52اإ  :CWS/1/10 من الوثيقة 52)انظر الفقرة  44( من أأجل اإ

 (XML) الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة حامضض قوامئ تسلسل النوويدات والأ عر "صياغة توصية بشأأن 
ىل جانب تقرير بشأأن وقع املعيار املذكور عىل معيار  لعامتدها معيارا للويبو. وينبغي تقدمي اقرتاح معيار الويبو اجلديد اإ

دخالها عىل املعيارST.25 الويبو احلايل ىل التغيريات الرضورية املقرتح اإ ضافة اإ  ."ST.25 ، اإ

 وُطلب من فرقة العمل أأيضا ما ييل: .5

يئة املناس بة من هيئات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص الأثر احملمتل ذلكل املعيار عىل "التنس يق مع اله 
 املرفق جمي للتعلاميت الإدارية اخلاصة بتكل املعاهدة."

ىل املكتب الأورويب للرباءات دور املرشف عىل فرقة العمل وأأجرى، منذ ذكل الوقت، ست جولت من  .1 وُأس ند اإ
ففق عىل مبدأأ اتمتيزي املناقشات عىل امل  نتدى الإلكرتوين للويبو )الوييك( وقدم نسخة اهائية للمرشوع لستشارة الزابنن. وات

واملرفق جمي )التعلاميت الإدارية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات( يف الاجامتع  ST.25بّي اجلوانب التقنية للمعيار 
دارات ادلولية يف فرباير  ىل  88)انظر الفقرات من  5022الثامن عرش لالإ ويف  PCT/MIA/18/16 من الوثيقة 25اإ

ىل  280)انظر الفقرات من  5022الاجامتع الرابع لفريق العمل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنعقد يف يونيو   288اإ
 (.PCT/WG/4/17 من الوثيقة

ىل اتفاق وعىل أأساس التعليقات املس تلمة من أأعضاء فرقة العمل، عقدت  .4 جوةل نقاش اهائية من أأجل التوصل اإ
 مشرتك عىل رشوط املعيار.

 التقرير املرحيل

ىل مرشوعات أأعدها املكتب الأورويب للرباءات. وشاركت  5022بدأأت فرقة العمل نشاطها يف فرباير  .2 استنادا اإ
ص لهذا الغرض.ماكتب عديدة يف ذكل النشاط ونرشت تعليقات مفيدة عىل منتدى الويبو الإلكرتوين اخمل  ص 

عداد مرشوع للمعيار أأمكن للماكتب اس تخدامه لستشارة زابنهنا بشأأنه. 5025ويف مارس  .1 ، انهتت فرقة العمل من اإ
بنك وعوجلت ابلتعاون مع موردي قواعد بياانت  وأأثريت عدة مسائل هممة من خالل التعليقات اليت وردت من الزابنن

(، واملركز الوطين ملعلومات EBI) لمعلومات البيولوجيةواملعهد الأوريب ل (،DDBJ) الياابن لبياانت امحلض النووي
 (.NCBIالبيوتكنولوجيا )
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وأأدرجت يف املرشوع التحسينات اليت نتجت عن استشارة  5021وانهتت اجلوةل السادسة من املناقشات يف سبمترب  .2
ياانت ونرُش ذكل املرشوع عىل منتدى الويبو الزابنن والنقاشات الأخرى ما بّي أأعضاء فرقة العمل وموردي قواعد الب 

 الإلكرتوين لأغراض الاس تعراض الأخري.

ىل  .8 ىل دف هبأأخرية نقاش  جوةلأأجريت تعليقات أأعضاء فرقة العمل، واستنادا اإ حول رشوط اتفاق مشرتك التوصل اإ
اليت  املرفقاتالرئييس و ويتضمن املنت . بصفة مؤقتة عىل املعيار اجلديد "ST.26املعيار امس " فرقة العملوأأطلقت  املعيار.

 احلايل: ST.25 ابملعيار التحسينات التالية مقارنةهيا وافق علاللجنة وت نظر فهيات فرقة العمل ل تقرتهحا 

ىل التعلاميت الإدارية  )ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات( نقل مجيع املسائل الإجرائيةتُ  )أأ( عاهدة التعاون بشأأن ملاإ
تسلسل )اجلزء ال عرض أأمثل لقوامئ مفن أأجل حتقيق ز املعيار اجلديد عىل اجلوانب التقنية، وابلتايل الرباءات: يرك

 (؛XMLلغة الرتمزي املوسعة ) )أأيمساهامت ( والشلك املناسب لل ابلبيوتكنولوجيا املتصل

 :من ذكل مثالو  معايري الصناعة احلديثة ليجسد ابلبيوتكنولوجيا املتصلاجلزء أأيضا بشلك كبري وُحسن  )ب(

دراج  • -D) )مثل حوامض ادلايمّيتكن مدرجة من قبل مل املعدةل اليت النوويدات والأحامض الأمينية اإ
aminoومحض الببتيد النووي ،) (PNA(( واملورفولينو ،)morpholinos  واليت )ىل غري ذكل اإ

لكرتونيا اكتسبت أأمهية يف الصناعة ىل أأن تكون قابةل للبحث اإ  ؛وحتتاج اإ

 ت املتقطعة وأأنواع التسلسالت؛ووضع تعلاميت واحضة فامي خيص التسلسال •

 وتوضيح السامت والرشوحات؛ •

مراكز الإيداع العامة للتسلسالت البيولوجية )قاعدة البياانت  اتالامتيش مع أ خر متطلبات احتادو  •
 ؛((UniProt) ( وقاعدة البياانت العاملية للربوتيناتINSDC) ادلولية لتسلسل النوويدات

 .ST.96 عيارأأو امل  ST.36 املعيار ومس تقال عنوس يكون تعريف لغة الرتمزي املوسعة قامئا بذاته  •

يزيد من دقة البياانت  ST.26 املعيار املس تخدم يف (DTD) تعريف أأنواع الواثئقوالرتكيب اذلي يقدمه  )ج(
ماكنية ويتيح   ا.لبياانت تلقائياجودة  مراقبةاإ

 نتقال منبشأأن الاهبدف تقدمي توصيات  5022و 5024يف  الانتقالجوانب دراسة لعمل وس تواصل فرقة ا .2
ىل ST.25 املعيار  .اخلامسة ايف دورهتهيا وافق علتو  اللجنة نظر فهيات ل  ST.26 املعيار اإ

 خارطة الطريق

عداد التوصيات بشأأن .20 مرحةل الانتقال،  س ُتجرى جوةل جديدة من املناقشات بعد ادلورة الرابعة للجنة وسرتكز عىل اإ
ىل دورة اللجنة يف   .5022اليت س تقدم اإ

 [ST.26 مرشوع معيار الويبو اجلديد، اذلي يتضمن CWS/4/7]ل يرد هنا املرفق الثاين للوثيقة 

 الوثيقة[اهاية املرفق و ]


