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عرض قوائم تسلسل النوويدات واحلوامض األمينية تقرير عن إعداد معيار جديد للويبو بشأن 
  )XML( باستخدام لغة الرتميز املوسعة

  األمانةمن إعداد

بو .1 ية مبعايري الو نة ا يوافقت ا ن نة (ملعللج همة رمق)للجا تحداث ا مل يف دورهتا األوىل عىل ا  :نصها ما ييلجاء يف  و44 سـ

شأن " ية  بياغة تو ص تخدام لغة الرتمزي املوسعةص ية اب نوويدات واحلوامض األ سل ا سـعرض قوامئ  ن ل يسل  العامتدها مت
بو ييارا للو بغي تقد. مع يار مي اقرتاح ينو يار املذكور عىل  شأن وقع ا بو اجلديد إىل جانب تقرير  معيار الو ملع ب ي مع

بو يارST.25 يالو ها عىل ا يريات الرضورية املقرتح إدخا ملع، إضافة إىل ا لتغ  ."ST.25 ل
 )CWS/1/10 Prov. ث من الويقة29  إىل26 انظر الفقرات من(

نة املذكور أعاله، أصدر ا .2 ملكووفقا لقرار ا تعمميتب ادلويل للج تارخيCWS 10 لا سمرب10 ب  يه 2010 ي د ف دعا 
ية اليت ترغباملاكتب  شاركة بفعا ل يف ا شات مل نا قيف ا ثل يعمل يف إىل مل مميني  ية بعملالفرقة تع نوويدات ملعن ا سل ا لقوامئ  تسل

ية ية بعملالفرقة  (مينواحلوامض األ شات فرقة . )SEQL ()تسلسللاقوامئ ملعن ا نا تدى اإللكرتوين  شاء ا قوعقب إ مل ن ملن
يه أعضاء الفرقة يف  نظر  رشف عىل فرقة العمل، اقرتاحا أويا  باره ا تب األورويب للرباءات، اب فالعمل، قدم ا يملك ل لت ملع

 .2011 فرباير

رشف عىل  .3 ية بعملالفرقة ملوأعد ا شأن العمل اذلي أجنزته اتسلسل لاقوامئ ملعن ا يا  بتقريرا مر طة يلفرقة إىل جانب خرحل
نةنصهويرد طريق  يه ا نظر  للج يف مرفق هذه الويقة  ت فث  .ل
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بو مدعوة إىل  .4 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
رشف عىل  تقرير ا ملاإلحاطة علام  فرقة العمل ب

سل ية بقوامئ ا سلا تن اذلي يرد نصه يف مرفق  ،لملع
 .ثهذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
يار  ية  مبعفرقة العمل ا يةقوامئ ملعن نوويدات واحلوامض األ نسل ا ل يسل  مت

تب األورويب للرباءاتتقرير مرحيل   ملكمن إعداد ا

ية .1  سـمعلومات أسا

بو ية مبعايري الو نة ا بل ا سل من  ية بقوامئ ا ئت فرقة العمل ا يأ ن للج سل ملعن ت قملع لش نة (ُن نعقدة يف الفرتة ( يف دورهتا األوىل )للجا ملا
نة29  إىل25 من همة رمقلتتوىل) 2010 سـ   :44 مل ا

شأن " ية  بياغة تو ص تخدام لغة الرتمزي املوسعةص ية اب نوويدات واحلوامض األ سل ا سـعرض قوامئ  ن ل يسل  العامتدها مت
بو ييارا للو يار . مع يار املذكور عىل  شأن وقع ا بو اجلديد إىل جانب تقرير  يار الو بغي تقدمي اقرتاح  معو ملع ب ي مع ين

بو يارST.25 يالو ها عىل ا يريات الرضورية املقرتح إدخا ملع، إضافة إىل ا لتغ  ."ST.25 ل

 :ُوطلب كذكل من فرقة العمل ما ييل

يق مع " شأن الرباءاتهيئة لتنسـا تعاون  بمعاهدة ا يار عىل املرفق ل متل ذلكل ا ية فامي خيص الوقع ا ملع ا حملن من " جمي"ملع
تعلاميت اإلدارية مل شأن الربلا تعاون  بعاهدة ا  ."اءاتل

تب األورويب للرباءات رشف عىل فرقة العمل إىل ا ند دور ا ملكوأ مل نذ  اذلي ُسـ  مخس حلقات اضطالعه بذكل ادلورمنظم 
بيكملعىل انقاش  بو لشـنرب ا بدأ ). WIPO's wiki(ي للو مواتفق عىل  يارفرز ُ ية  للمعاجلوانب ا " جمي" واملرفق ST.25 لتقن

تعلاميت اإلدارية مل( تعاون لا ناء عىلمةللإلدارات ادلوية العايف الاجامتع األخري ل) بشأن الرباءاتلعاهدة ا تعاون  ب  لمعاهدة ا
نةبشأن الرباءات نة ذاهتاعاهدة املعين ابملالفريق العامل واجامتع 2011 سـ يف   .لسـ املذكورة يف ا

 تقرير مرحيل .2

ها يف فرباير تب2011 لبدأت فرقة العمل أشغا رشوعات أعدها ا ندت إىل  ملك وا مت ثري من .  األورويب للرباءاتس لكوشارك ا
بيك املعين بو ا نرب الو يدة عىل  يقات  ية وقدمت  شـاملاكتب يف ا ي تعل للعمل م ثفة، أحرزت . مف شات ا نا ملكوبعد عام تقربا من ا ق مل ي

نص  رشوع ا يا عىل إعداد  تب األورويب للرباءات حا بريا ويعمل ا لفرقة العمل تقدما  ل مك تلفةملك خملالرييس ومرفقاته ا يعرض ئ سـ و
ية يقاهتم الهنا يع األعضاء لإلدالء  ئذكل عىل  تعل  .بمج

يار تالفات مع ا يص الا ملعوميكن  تايلST.25 ختلخ نحو ا ل احلايل عىل ا  :ل

ية  • سائل اإلجرا يع ا ئحولت  مل مج ّ شأن الرباءاتتاملربطة مب(ُ تعاون  بعاهدة ا تعلاميت اإلدارية مل) ل تعاون لإىل ا لعاهدة ا
متكن من عرض وسريكز ا: بشأن الرباءات ية فقط هبدف ا ليار اجلديد عىل اجلوانب ا ن قوامئ أفضل للتقملع

سل يا (لتسلا نولو يو جاجلزء املربط اب تك ب ها ) لت تقد ناسب  سق ا ميوا ل مل  ).لغة الرتمزي املوسعةأي، (لن

سد املعايري املعارصة • بريا  نا  يا  نولو يو سن اجلزء املربط اب يجو ك سـ ب ت لح حت جل تك ّ ثال يف هذا اجملالُ  :م، ومن ذكل 

نوويةإدراج احلوامض  – ية املعدةل اليت مل لا بل مين واحلوامض األ حوامض مثل (قتكن مدرجة من 
نووي، و)D-amino( ادلايمني يد ا لمحض ا نوامل، و)PNA( لببت  إىل غري morpholinos) (ليورفو

يت ابهامتم ) ذكل يهذا القطاع حظواليت  بحث إلكرتو تاج إىل أن تكون قابةل  نو لل  .احت
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سالت – تقطعة وأنواع ا سالت ا سلووضع تعلاميت واحضة فامي خيص ا مل تسل لت  .ل

سامت  – يح ا لوتو رشوحاتض  .لوا

بات  – يمراكز اإليداع احتاد متطلوالامتيش مع آخر  يولو سالت ا جالعامة  ب لسل ياانت ادلوية  (ةللت لقاعدة ا لب
نوويداتل لسل ا نات) INSDC( تسل ية للربو ياانت العا تيوقاعدة ا مل  ))UniProt( لب

يكون تعريف  • يارلغة الرتمزي املوسعةسـو متد ا ملع قامئا بذاته ولن  يارST.26 يع  وال عىل ST.36 ملع عىل ا
يار  ).ST.96 )XML4IP ملعا

يار .3 ملعالاتقال من ا يار ST.25 ن  ST.26 ملعإىل ا

رشة الجامتع اإلدارات ادلوية عىل ما ييل تاسعة  لاتفق يف ادلورة ا عل ُ: 

يار جديد سـيكون من املفضل أن )أ( ها عىل وضع  بل إهناء  نة،  تابعة  نظر كذكل فرقة العمل ا مع  للج ل معلت ق
تحويل غة الرتمزي املوسعةليسـتخدم  تحداث أداة  ل، يف إماكية ا سـ سق ميّرسن سل املقدمة يف  ن واكمل لقوامئ ا لتسل

يار( يارأو بنسق نيص  ST.25 ملعا  آخر؛نسق إىل )  بلغة الرتمزي املوسعةST.26 ملعا

ئات وعىل )ب( بغي  تحويل،  تحداث أداة  تاجات فرقة العمل خبصوص جدوى ا ي أساس ا لل لهسـ ن ين معاهدة سـت
شأن الرباءات تعاون  با يارل سب لالتقال من ا ية األ شة اآل نا بدأ يف  ية أن  ملع ا ن ن ل ق ت من يار اجلديد اذلي  إىل ST.25 ملع ملعا

 .يسـتخدم لغة الرتمزي املوسعة

 خريطة الطريق .4

توقع أن يكون ا ملمن ا يار جاهزا مل رشوع يه أن . هناية مارس وهو مثرة هجود فرقة العمليف للمعرشوع الهنايئ  ملوالغاية من ا
ها شاورات عامة أساسا  لتخذه املاكتب اليت تطلب  م ترب مضمون الواثئق اكمال. ت شاورات،  تظار عقد تكل ا يعويف ا مل  .ُن

رشوع الهنايئ هناية مارس  ملموافقة أعضاء فرقة العمل عىل ا

يات  يلأبر معلتاجئ  تحويل ن يارلا يارST.25 ملعبني ا تعدادا ST.26 ملع وا شات إلجراء سـ ا قنا م
يار ملعحول الاتقال من ا يارST.25 ن  .ST.26 ملع إىل ا

نة يف أبريل  تقرير مرحيل من فرقة العمل للجدورة ا

رشوع الهنايئ  نيويو مليقات عىل ا  من أعضاء فرقة العملتعل

نة تقدمي الواثئق الهنا ليويو تعدادا لعقد دورة  بو ا للجية إىل الو سـ ي من األفضل يف (ئ
 ).2012 خريف

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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