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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 العامل الفريق

 
 العاشرة الدورة

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

 مرحليالعمل املعنية بقوائم التسلسل: تقرير فرقة 
ورويب للرباءات عداد املكتب الأ  وثيقة من اإ

 ملخص

عداد املكتب الأورويب للرباءات بصفته املرشف عىل فرقة العمل املعنية بقوامئ تتضمن هذه الوثيقة تقرير  .1 ا من اإ
فادة حمددة بشأأن مراجعة معيار الويبو(. ويه تقجلنة املعايريالتسلسل اليت أأنشأأهتا اللجنة املعنية مبعايري الويبو )  ST.26 دم اإ

ىل  ST.25 الانتقال من معيار الويبوو  .ST.26 معيار الويبواإ

 معلومات أأساس ية

يف دورهتا الأوىل ( فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل جلنة املعايريأأنشأأت اللجنة املعنية مبعايري الويبو ) .2
ىل 25)  (:CWS/1/10من الوثيقة  29)انظر الفقرة  44ليك تتوىل املهمة ( 2010 أأكتوبر 29 اإ

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

دخالها عىل املعيار ST.25 الويبو  ."ST.25، وتضمني التقرير التغيريات الرضورية املقرتح اإ
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ىل فرقة العمل ما ييل: .3  وُطلب اإ

نس يق مع هيئة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية فامي خيص التأأثري احملمتل ذلكل املعيار عىل املرفق جمي من "الت 
 التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات."

ىل املكتب الأورويب للرباءات  .4  .دور املرشف عىل فرقة العملوُأس ند اإ

ىل  21من  ، املعقودة يف الفرتةعمتدت اللجنة يف دورهتا الرابعة اجملمتعة جمّددااو  .5  2016مارس  24اإ
"توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي  ST.26 الويبو معيار

لاملو  CWS/4/7 كام هو وارد يف املرفق الثاين للوثيقة، ("XML) املوسعة يف مرفق  بعد ذكل عدل
 .CWS/4/7 Add ثيقةالو 

دراج املالحظة التحريرية التالية يف معيار الويبو نة املعايريجل ووافقت  .6 من  53و 52 )انظر الفقرتني ST.26 أأيضا عىل اإ
 (CWS/4BIS/16 تقرير ادلورة يف الوثيقة

عيار اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو عىل أأن تطلب من ماكتب امللكية الصناعية تأأجيل اس تعدادات تنفيذ م "
ىل حني موافقة اللجنة عىل توصيات الانتقال من معيار الويبو  ST.26الويبو اجلديد  ىل معيار الويبو  ST.25اإ اإ

ويف الوقت نفسه، ينبغي الاس مترار يف اس تخدام  .2017يف دورهتا املقبةل اليت س تعقد يف  ST.26اجلديد 
 ."ST.25 املعيار

فرقة العمل املعنية بقوامئ  الرابعة اجملمتعة جمددًا، بتقرير مرحيل عن، يف دورهتا أأيضا علام نة املعايريجل وأأحاطت  .7
عداد توصية بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات واحلوامض اإ اليت ختص  44 املهمة رمق وىلتلت التسلسل اليت أأنشئت 

 44 ل املهمة رمقعىل تعدي نة املعايريجل وافقت و . (CWS/4BIS/8)الوثيقة  (XML) الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة
 يفمن تقرير ادلورة  84و  83نظر الفقرتني اوامئ التسلسل عىل النحو التايل )ومعل فرقة العمل املعنية بق

 :(CWS/4BIS/16 الوثيقة

عىل  44اعُتِمد يف هذه ادلورة، فقد وافقت اللجنة عىل تعديل املهمة رمق  ST.26ولأن معيار الويبو اجلديد . 83"
 النحو التايل:

عداد توصيات بشأأن أأحاكم الانتقال من معيار الويبو 44"املهمة رمق  ىل معيار الويبو  ST.25: اإ ، واقرتاح ST.26اإ
ذا لزم الأمر."ST.26ملراجعة معيار الويبو   ، اإ

 التقرير املرحيل

 ، مبا يف ذكلST.26 من معيار الويبو 1.1يف اقرتاح مراجعة الإصدار دورهتا اخلامسة،  ثناءأأ  ،نة املعايريجل نظرت  .8
دخالها عىل املنت الرئييس للمعيار ضافة املرفق  ST.26 التعديالت املقرتح اإ ىل املرفق الثالث، واإ ومرفقاته من املرفق الأول اإ

رشادية(، عىل النحو املبني يف الوثيقة  .CWS/5/6 والوارد يف املرفق الثاين للوثيقة CWS/5/6 السادس )وثيقة اإ

ل من معيار الويبو 1.1الإصدار نة املعايريجل واعمتدت  .9 ، عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين ST.26 املُعدل
رشادية( ويف املرفق الثاين ) CWS/5/6 للوثيقة ( DTDمع التغيريات التحريرية الواردة يف املرفق السادس )وثيقة اإ

ل عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة  ST.26 معيارل ل  من  41 )انظر الفقرة ية والأمانة، عىل التوايلالأمريك املُعدل
 .(CWS/5/22 تقرير ادلورة يف الوثيقة
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 ST.25 معيار الويبو لالنتقال منقدمت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل اقرتاحًا عىل طلب جلنة املعايري، وبناء  .10
ىل نتيجة ويأأخذ املقرتح يف الاعتبار  .وتوافق عليه يف دورهتا اخلامسة نة املعايريجل لتنظر فيه  ST.26 عيار الويبوم  اإ

واش متل عىل اقرتاحات ختص  C. PCT 1485/C. CWS. 75 املشاورات اليت أأجراها املكتب ادلويل عن طريق التعممي
 ما ييل:

 ؛الانتقالسيناريو  )أأ(

تارخي املرجعي للطلبات ادلولية، املُوَدعة بعد اترخي الانتقال، واملطالبة ابلأولوية من طلب حيتوي عىل قامئة وال  )ب(
ىل  4نظر الفقرات من )ا ST.25 تسلسل ُمودعة بنسق  ؛(CWS/5/7 Rev.1من الوثيقة  8اإ

 .واترخي الانتقال )ج(

ىل  ST.25 عىل أأن يكون سيناريو "القطيعة" اخليار لالنتقال من معيار الويبو نة املعايريجل وعقب املناقشات، اتفقت  .11 اإ
اترخي  2022 أأن يكون يناير، واتفقت عىل أأن يكون اترخي الإيداع ادلويل التارخي املرجعي، وعىل ST.26 معيار الويبو

 .(CWS/5/22من تقرير ادلورة يف الوثيقة  44)انظر الفقرة  الانتقال

صدار والتثبيت  احاسوبي ابرانجمبأأنه سيس تحدث  نة املعايريجل وأأبلغ املكتب ادلويل  .12 عداد قوامئ لالإ لمتكني املودعني من اإ

الربانمج  سهلي س املمكن حتديده ابحلاسوب(، كام  )ابلقدر ST.26 القوامئ مع معيار الويبو كلتالتسلسل والتحقق من توافق 
من تقرير ادلورة  47 )انظر الفقرة معاجلة الطلب اذلي حيتوي عىل قوامئ التسلسل يف ماكتب امللكية الصناعية احلاسويب

 (.CWS/5/22 الوثيقة يف

ىل  ST.25 مبرشوع خريطة الطريق الرفيعة املس توى لالنتقال من معيار الويبو علاماملعايري نة جل أأحاطت وأأخريا،  .13 اإ
اذلي اقرتحه املكتب ادلويل، وتضمنت خريطة الطريق اجلدول الزمين املؤقت املقرتح فامي يتعلق مبراجعة  ST.26 معيار الويبو

ذا لزم الأمر( وحتديث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتع ديل اللواحئ الوطنية )اإ
ىل  2017اجلدول الزمين الفرتة من  كلذ غطييف ماكتب امللكية الصناعية، وي من تقرير ادلورة  48 )انظر الفقرة 2021اإ

 (.CWS/5/22الوثيقة  يف
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 الطريق ريطةخ

ىل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلاملهمة التالي ، دورهتا اخلامسةيف ،نة املعايريجل أأس ندت  .14 من  45 )انظر الفقرة ة اإ
 (:CWS/5/22 تقرير ادلورة يف الوثيقة

مع املكتب ادلويل عن طريق توفري متطلبات املس تخدمني وتعليقاهتم بشأأن الربانمج احلاسويب لإصدار د )أأ(
 ؛وتثبيته ST.26 املعيار

 ؛ة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتللتعلاميت الإداريودمع املكتب ادلويل يف املراجعة الالحقة  )ب(

عداد املراجعات الالزمة ملعيار الويبو )ج(  .اللجنةبناء عىل طلب  ST.26 واإ

مث توزيعه عىل  2018 نءااء من مرشوع اس تحداث الربانمج احلاسويب وللول يااية عامالااملكتب ادلويل يعزتم و  .15
 .(CWS/5/22 من تقرير ادلورة يف الوثيقة 48 )انظر الفقرةاملودعني وماكتب امللكية الصناعية 

ىل الإحاطة علام   .16 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 [يااية الوثيقة]


