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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  22اإىل  22مايو 2102

معيار عرض قوائم التسلسل بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
 .0حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل تقرير أأعده املكتب ا ألورويب للرباءات بشأأن معل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل
اليت أأنشأأهتا اللجنة املعنية مبعايري الويبو (اللحنة) يف دورهتا ا ألوىل املعقودة يف أأكتوبر .2101

 .2اإن الفريق العامل مدعو اإىل الإحاطة علام
مبضمون مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

تقرير عن اإعداد معيار جديد للويبو بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات وا ألحامض ا ألمينية ابس تخدام لغة
الرتمزي املوسعة ()XML
معلومات أأساس ية
 .0أأنشئت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل من قبل اللجنة املعنية مبعايري الويبو (اللجنة) يف دورهتا ا ألوىل (املعقودة
يف الفرتة من  22إاىل  22أأكتوبر  )2101لتتوىل املهمة رمق ( 44انظر الفقرة  22من الوثيقة :)CWS/1/10
"صياغة توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض ا ألمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة لعامتدها
معيارا للويبو .وينبغي تقدمي اقرتاح معيار الويبو اجلديد اإىل جانب تقرير بشأأن وقع املعيار املذكور عىل معيار
الويبو  ،ST.25اإضافة اإىل التغيريات الرضورية املقرتح اإدخالها عىل املعيار ".ST.25
.2

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

 .3و ُأس ند دور املرشف عىل فرقة العمل اإىل املكتب ا ألورويب للرباءات اذلي أأجرى منذ توليه ذكل ادلور س بع جولت
من املناقشات عىل املنتدى الإلكرتوين لفرقة العمل وقدّم مرشوعا هنائيا ألغراض استشارة الزابئن .وات ُّفق عىل مبد أأ المتيزي
بني اجلوانب التقنية للمعيار  ST.25واملرفق جمي (التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات) يف جالجامت الاامن
عرش ل إلدارات ادلولية املعقود يف فرباير ( 2100انظر الفقرات من  88اإىل  22من الوثيقة  )PCT/MIA/18/16ويف
جالجامت الرابع للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعقود يف يونيو ( 2100انظر الفقرات من  081اإىل  088من
الوثيقة .)PCT/WG/4/17

التقرير املرحيل
 .4بد أأت فرقة العمل نشاطها يف فرباير  2100استنادا اإىل مرشوعات أأعدها املكتب ا ألورويب للرباءات .وشاركت
ماكتب عديدة يف ذكل النشاط ونرشت تعليقات مفيدة عىل املنتدى الإلكرتوين لفرقة العمل.
 .2ويف مارس  ،2102انهتت فرقة العمل من اإعداد مرشو للمعيار أأمكن للماكتب اس تخدامه لستشارة زابئهنا بشأأنه.
و أأثريت عدة مسائل هممة من خلل التعليقات اليت وردت من الزابئن وعوجلت ابلتعاون مع موردي قواعد بياانت
بنك الياابن لبياانت امحلض النووي ( ،)DDBJواملعهد ا ألوريب للمعلومات البيولوجية ( ،)EBIواملركز الوطين ملعلومات
البيوتكنولوجيا (.)NCBI
 .2وانهتت اجلوةل السادسة من املناقشات يف سبمترب  2103و ُأطلق عىل النسخة الهنائية للمعيار بشأأن "عرض قوامئ
تسلسل النوويدات وا ألحامض ا ألمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ( ")XMLامس "املعيار  ،"ST.26وقُدمت اإىل اللجنة
يف دورهتا الرابعة املعقودة يف مايو  2104يك تنظر فهيا وتعمتدها.
 .7واع ُتمد معيار الويبو  ST.26بشلك غري رمسي من قبل اللجنة يف دروهتا الرابعة ،ولكن تكل ادلورة عُلّقت دون
التفاق عىل جدول ا ألعامل .ومن املتوقّع اعامتده رمسيا عند اس تئناف ادلورة الرابعة.
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 .8ويف عام  ،2104أأجرت فرقة العمل جوةل سابعة من املناقشات ركّزت عىل مسائل جالنتقال (من املعيار  ST.25اإىل
املعيار .)ST.26

خارطة الطريق
.2

اعامتد املعيار  ST.26بشلك رمسي عند اس تئناف ادلورة الرابعة للجنة.

 .01ومواصةل اجلوةل السابعة من املناقشات بغرض اس تكامل التقيمي التقين لعملية جالنتقال من املعيار  ST.25اإىل
املعيار .ST.26
 .00واس تكامل التقيمي التقين لعملية جالنتقال من املعيار  ST.25اإىل املعيار  ST.26وتقدميه اإىل اللجنة يف  07/2102يك
تنظر فيه وتعمتده.
[هناية املرفق والوثيقة]

