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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات قوائم التسلسل عرضمعيار 

عدادمن وثيقة  ورويب املكتب  اإ  للرباءاتالأ

قوامئ التسلسل حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل تقرير أأعده املكتب الأورويب للرباءات بشأأن معل فرقة العمل املعنية ب .1
 .2010يف أأكتوبر املعقودة اليت أأنشأأهتا اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللحنة( يف دورهتا الأوىل 

ىل الإحاطة علام  .2 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 رفق هذه الوثيقة.مبضمون م

]ييل ذكل املرفق[
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عداد معيار جديد للويبو بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينيةت ابس تخدام لغة  قرير عن اإ
 (XML) الرتمزي املوسعة

 معلومات أأساس ية

عنية بقوامئ التسلسل من قبل اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة( يف دورهتا الأوىل )املعقودة أأنشئت فرقة العمل امل  .1
ىل  25يف الفرتة من   (:CWS/1/10 من الوثيقة 29 )انظر الفقرة 44( لتتوىل املهمة رمق 2010أأكتوبر  29اإ

 (XML)ية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة"صياغة توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض الأمين 
ىل جانب تقرير بشأأن  املعيار املذكور عىل معيار  تأأثريلعامتدها معيارا للويبو. وينبغي تقدمي اقرتاح معيار الويبو اجلديد اإ

دخالها عىل املعيار ، وتضمني التقريرST.25 الويبو  ."ST.25 التغيريات الرضورية املقرتح اإ

 من فرقة العمل ما ييل:أأيضا وُطلب  .2

من  حملمتل ذلكل املعيار عىل املرفق جميا تأأثريالرباءات املعنية فامي خيص ال  "التنس يق مع هيئة معاهدة التعاون بشأأن
 التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات."

ىل املكتب الأورويب للرباءات  وُأس ند .3  س بعادلور  توليه ذكلمنذ املكتب  أأجرى، و ىل فرقة العملعدور املرشف اإ
ُّفق عىل مبدأأ و . الزابئن  اّطالعلأغراض مرشوعا هنائيا املنتدى الإلكرتوين لفرقة العمل وقّدم عىل  جولت من املناقشات ات

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات( يف جالجامتع ملجمي )التعلاميت الإدارية فق واملر  ST.25 المتيزي بني اجلوانب التقنية للمعيار
دارات ادلولية  ىل 88 )انظر الفقرات من 2011 يف فربايراملعقود الثامن عرش لالإ ( PCT/MIA/18/16 من الوثيقة 92 اإ

ىل 180 )انظر الفقرات من 2011 يف يونيو املعقودعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل ملالفريق العلويف جالجامتع الرابع   188 اإ
 (.PCT/WG/4/17 من الوثيقة

 التقرير املرحيل

ىل مرشوعات أأعدها  2011نشاطها يف فرباير مزاوةل بدأأت فرقة العمل  .4  املكتب الأورويب للرباءات. وشاركاستنادا اإ
ُ  تاكتبكتري من امل  ة العمل.فرقالإلكرتوين لنتدى امل رشت تعليقات مفيدة عىل يف ذكل النشاط ون

عداد مرشوع للمعيار ، 2012مارس  يف ،ت فرقة العملهنأأ و  .5 استشارة زابئهنا هبدف مكن للمتاكتب اس تخدامه أأ اإ
دي قواعد بياانت وعوجلت ابلتعاون مع مورّ التعليقات اليت وردت من الزابئن بشأأنه. وأأثريت عدة مسائل هممة من خالل 

(، واملركز الوطين ملعلومات EBIواملعهد الأوريب للمعلومات البيولوجية )(، DDBJالياابن لبياانت امحلض النووي ) بنك
 (.NCBIالبيوتكنولوجيا )

عرض قوامئ عيار بشأأن "لم طلق عىل النسخة الهنائية ل وأُ  2013وانهتت اجلوةل السادسة من املناقشات يف سبمترب  .6
ىل اللجنة  توقُدم، "ST.26 املعيارامس " "(XMLتسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) اإ

 .2014يف مايو  يك تنظر فهيا وتعمتدها يف دورهتا الرابعة اليت عقدت

ن بشلك غري رمسي من قبل اللجنة يف دروهتا الرابعة، ولكن تكل ادلورة عُلّقت دو  ST.26 الويبو معيارواعُتمد  .7
 .التفاق عىل جدول الأعامل
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 ST.25 جوةل سابعة من املناقشات ركّزت عىل مسائل جالنتقال )من املعيار ،2015عام  ، يفأأجرت فرقة العملو  .8
ىل املعيار  (.ST.26 اإ

 ، حني2016بشلك رمسي يف مارس  ST.26ويرّس املرشف عىل فرقة العمل أأن يبلغ عن اعامتد معيار الويبو  .9
 الرابعة للجنة. ادلورةاس تؤنفت 

 خارطة الطريق

ىل املعيار ST.25 اس تكامل التقيمي التقين لعملية جالنتقال من املعيار املناقشات بغيةبدء اجلوةل الثامنة من  .10  .ST.26 اإ

متام وضع .11 ىل املعيار ST.25 معلية جالنتقال من املعيارمجموعة من التوصيات بشأأن  اإ ىل اللجنة يف وتقدميه ST.26 اإ ا اإ
 .اوتعمتده ايك تنظر فهي 2017دورهتا القادمة اليت س تعقد عام 

 هناية املرفق والوثيقة[]


