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تقرير مرحلي عن إعداد معيار جديد للويبو بشأن عرض قوائم تسلسل النوويدات واألمحاض 
  )XML(ة األمينية باستخدام لغة الرتميز املوسع

  األمانةمن إعداد

بو  .1 ية مبعايري الو نة ا ية  ثا ييف ادلورة ا ن للج ن نة(ملعل تب األورويب للرباءات 2012مايو /، املعقودة يف أبريل)للجا ملك، قدم ا
)EPO( باره رشفعت، اب سل عىل  ملا ية بقوامئ ا سلفرقة العمل ا تن همة )SEQL(لملع تقدم احملرز فامي خيص ا مل، تقريرا عن ا . 44ل

نة علام ابملعلومات املقدمة يف ويقة العمل وأح ثاطت ا تجداتCWS/2/5للج اليت زمين ال عمل واجلدولال خطة مسـ، وبآخر 
تب األورويب للرباءات أشار إلهي ثل ا ملكا   ).CWS/2/14ث من الويقة 27 إىل 25انظر الفقرات من (مم

رشفّوأعد  .2 سل عىل  ملا ية بقوامئ ا سلفرقة العمل ا تن يا عن العمل اذلي أجنزته فرقة العمل تقرير) SEQL(لملع حلا مر
نةمن ية  ثا للجذ ادلورة ا ن متل عىل خريطة طريق، . ل تقرير، ا ملشـويرد ا نةل يه ا نظر  للجيف مرفق هذه الويقة يك  ت ويف وقت . فث

سل رشعتثإعداد ويقة العمل هذه  ية بقوامئ ا سل فرقة العمل ا تن شات إلعديف ) SEQL(لملع نا سادسة من ا قاجلوةل ا مل اد ل
شات العامة اليت أجريت يف عام  نا باعا  يار اجلديد  قا للم ت يار املقرتح2012ملع رشوع ا شأن  ملع   .مب

بو مدعوة إىل  .3 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
تقرير  رشفباإلحاطة علام  فرقة العمل عىل  ملا

سل  ية بقوامئ ا سلا تن  الوارد يف مرفق )SEQL(لملع
 .ثهذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
تخدام لغة الرتمزي املوسعة تقر ية اب نوويدات واألحامض األ سل ا شأن عرض قوامئ  بو  يار جديد للو سـير عن إعداد  ن ل سل ب ي يمع مت
)XML( 

تب األورويب للرباءات  ملكويقة من إعداد ا  )EPO(ث

ية .1  سـمعلومات أسا

سل  ية بقوامئ ا ئت فرقة العمل ا سلأ تن لملع ية مبعايري الو) SEQL(نش نة ا بل ا يمن  ن ملعللج نة(بو ق من ( األوىل ، يف دورهتا)للجا
توبر 29 إىل 25 همة إجناز من أجل ) 2010ك أ  :44ملا

شأن " ية  بياغة تو ص نوويدات واألعرص سل ا لض قوامئ  تخدام لغة الرتمزي املوسعةحامضتسل ية اب سـ األ  )XML( مين
بو يارا للو يالعامتدها  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 احلايل يارST.25 يالو ها عىل ا يريات الرضورية املقرتح إدخا ملع، إضافة إىل ا لتغ  ."ST.25 ل

 :ُوطلب من فرقة العمل أيضا ما ييل

ئة ا" يق مع ا ملا ي هسـ لن يار عىل لت متل ذلكل ا شأن الرباءات فامي خيص األثر ا تعاون  ئات معاهدة ا بة من  ملعنا ب ل ي حملسـ ه
تعلاميت اإلدارية اخلاصة املرفق ب جمي   ."تكل املعاهدةلل

تب األورويب للرباءات  ند  للمكوأ رشف عىل فرقة العمل وأجرىسـ تبملدور ا نذ ذكل الوقت، مخس جوالت من ملك ا م، 
تدى شات عىل  نا نا ق بو اإللكرتوينممل ُّفق . ي الو يار وات ية  يزي بني اجلوانب ا بدأ ا للمععىل  ن لتقمت ل تعلاميت ( واملرفق جمي ST.25م لا

شأن الرباءات تعاون  باإلدارية اخلاصة مبعاهدة ا شأن الرباءاتبناء عىل لإلدارات ادلوية آخر اجامتع ليف ) ل تعاون  بمعاهدة ا  ل
تكل املعاهدة يف عام ملعفريق العمل ا ويف اجامتع 2011يف عام   .2011بين 

تقرير املرحيل .2  لا

ها يف فرباير  شا طبدأت فرقة العمل  تب األورويب للرباءات2011ن رشوعات أعدها ا نادا إىل  ملك ا مت وشاركت ماكتب عديدة . س
هذا الغرض بو اإللكرتوين اخملصص  تدى الو يدة عىل  يقات  شاط ورشت  ليف ذكل ا ّمف ي ن تعل من  .نل

يار ، انهت2012ويف مارس  رشوع  للمعت فرقة العمل من إعداد  تخدامه الم شأنهسـأمكن للماكتب ا بشارة زابئهنا  . ست
يدها ويف شاورات وتو تاجئ تكل ا شف عن  سطس مت ا حأواخر أ مل ن لك  .غ

شاور مع موردي  يقات اليت وردت من الزابئن، واليت طلب بعض مقدمهيا ا سائل هممة من خالل ا ّوأثريت عدة  ت تعل لم ل
ياانت سوية . لبقواعد ا نةتوجيب  تكامل واثئق ا متكني ا سائل  للجتكل ا سـ سل الواردة . لمل يمي إماكية حتويل قوامئ ا سلوأرجئ  لتن تق

منط  يار اجلديد  إST.25لاب بت ا) والعكس ابلعكس(ملعىل ا ّحىت   .ملعيار اجلديديُث

 خريطة الطريق .3

شات يف الفرتة من فرباير  نا قتجرى جوةل سادسة من ا مل ية يف يويو  2013ىل أبريل إُسـ تا نها جوةل  م خ  .2013تتبع

يف عام  يار اجلديد يف  رشوع ا ية  يغة الهنا توقع أن توضع ا يه من ا صو ملع ئ لص مل نة يف عام 2013ملعل متده ا للج يك   .2014تع

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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