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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 جمددا اتمعة الرابعةالدورة 
 2016مارس  24ٕاىل  21جنيف، من 

 
 

 من فرقة العمل املعنية بقوائم التسلسل 44تقرير مرحلي عن املهمة رقم 

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

 44، �ىل اس�ت�داث املهمة رمق 2010وافقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو، يف دورهتا أ�وىل اليت عقدت يف ٔأكتو�ر  .1
) الع�دها XML( ٕال�داد توصية �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات واحلوامض أ�مينية �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة

معل لتتوىل ت� املهمة (فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل). و�ُّني املكتب  لجنة ٔأيضا ٕا�شاء فرقةال قررت و  معيارا للويبو.
يف  44، واملهمة رمق CWS/1/10من الوثيقة  30ٕاىل  27(انظر الفقرات  أ�ورويب للرباءات مرشفا �ىل فرقة العمل.

 ).CWS/3/12 الوثيقة

تقر�را مر�ليا �شأٔن العمل  ،املعنية بقوامئ التسلسلاملرشف �ىل فرقة العمل املكتب أ�ورويب للرباءات، بصفته ؤأ�د  .2
ويف وقت كتابة هذه الوثيقة،  ا�ي ٔأجنزته الفرقة ٕاىل �انب خريطة طريق و�رد نصه يف مرفق هذه الوثيقة لتنظر فيه اللجنة.

 التقين لعملية �نتقال من املناقشات بغرض اس�تكامل التقيميالثامنة فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مواص� اجلو� تعزتم 
 ، مبا يف ذ� اس�تكامل وثيقة التوجيه.ST.26 ٕاىل املعيار ST.25 من املعيار

ٔ�داء العمل املتبقي ا�ي  44، تعّني تغيري الوصف احلايل للمهمة رمق ST.26وٕاذا اعمتدت اللجنة معيار الويبو اجلديد  .3
: ٕا�داد 44كام ييل "املهمة  44كتب ا�ويل الصيا�ة اجلديدة للمهمة رمق . ويقرتح امل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلجتريه 

، عند احلا�ة". ST.26؛ واقرتاح مراجعة معيار الويبو ST.26 ٕاىل املعيار ST.25 من املعيارتوصيات للعملية �نتقالية 
�. 44ة رمق ٔأيضا املهم فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسلويقرتح املكتب ا�ويل ٔأيضا ٔأن تتوىل   املعد�
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 لجنة مدعوة ٕاىل ما ييل:ال ن إ  .4

ٔأن حتيط �لام �لتقر�ر املر�يل �شأٔن معل  (ٔأ)
فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، الوارد يف 

 مرفق هذه الوثيقة؛

 44تعديل املهمة رمق تنظر يف ن أٔ و  (ب)
� ٕاىل  44وٕاس�ناد املهمة رمق  فرقة العمل املعنية املعد�

مقرتح هو وتوافق �ىل ذ�، كام  ،بقوامئ التسلسل
 ٔأ�اله. 3الفقرة يف 

 [ييل ذ� املرفق]
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 املرفق

قر�ر عن ٕا�داد معيار �ديد للويبو �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات وأ�حامض أ�مينية �س�ت�دام لغة ت
 )XML( الرتمزي املوسعة

 وثيقة من ٕا�داد املكتب أ�ورويب للرباءات

 معلومات ٔأساس�ية

املعقودة  ،(اللجنة) يف دورهتا أ�وىلٔأ�شئت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل من قبل اللجنة املعنية مبعايري الويبو  .1
 ):CWS/1/10 من الوثيقة 29 (انظر الفقرة 44لتتوىل املهمة رمق  ،2010ٔأكتو�ر  29ٕاىل  25من يف الفرتة 

"صيا�ة توصية �شأٔن عرض قوامئ �سلسل النوويدات واحلوامض أ�مينية �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة الع�دها 
دمي اقرتاح معيار الويبو اجلديد ٕاىل �انب تقر�ر �شأٔن وقع املعيار املذ�ور �ىل معيار معيارا للويبو. وينبغي تق

 ."ST.25 ، ٕاضافة ٕاىل التغيريات الرضورية املقرتح ٕاد�الها �ىل املعيارST.25 الويبو

 من فرقة العمل ما ييل:ٔأيضا وُطلب  .2

الوقع احملمتل �� املعيار �ىل املرفق جمي من "التنس�يق مع هيئة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات املعنية ف� خيص 
 التعل�ت إالدارية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات."

جوالت  س�بعا�ور  توليه ذ�منذ  ٔأجرىوأ�س�ند دور املرشف �ىل فرقة العمل ٕاىل املكتب أ�ورويب للرباءات ا�ي  .3
ات�فق �ىل مبدٔأ ا�متيزي و . مرشو�ا هنائيا ٔ�غراض استشارة الز��ناملنتدى إاللكرتوين لفرقة العمل وقّدم �ىل  من املناقشات

عاهدة التعاون �شأٔن الرباءات) يف �ج�ع الثامن ملجمي (التعل�ت إالدارية واملرفق  ST.25 بني اجلوانب التقنية للمعيار
ويف ) PCT/MIA/18/16 ثيقةمن الو  92 ٕاىل 88 (انظر الفقرات من 2011 يف فربا�راملعقود عرش لٕالدارات ا�ولية 

من  188 ٕاىل 180 (انظر الفقرات من 2011 يف يونيو املعقودعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مل ملالفريق العل�ج�ع الرابع 
 ).PCT/WG/4/17 الوثيقة

 التقر�ر املر�يل

للرباءات. وشار�ت استنادا ٕاىل مرشو�ات ٔأ�دها املكتب أ�ورويب  2011بدٔأت فرقة العمل �شاطها يف فربا�ر  .4
 فرقة العمل.إاللكرتوين لنتدى امل ماكتب �ديدة يف ذ� النشاط و�رشت تعليقات مفيدة �ىل 

، انهتت فرقة العمل من ٕا�داد مرشوع للمعيار ٔأمكن للماكتب اس�ت�دامه الستشارة ز��هنا �شأٔنه. 2012ويف مارس  .5
��ن وعوجلت �لتعاون مع موردي قوا�د بيا�ت ؤأثريت �دة مسائل �مة من �الل التعليقات اليت وردت من الز

)، واملركز الوطين ملعلومات EBI)، واملعهد أ�وريب للمعلومات البيولوجية (DDBJاليا�ن لبيا�ت امحلض النووي ( بنك
 ).NCBIالبيو�كنولوجيا (

عرض قوامئ يار �شأٔن "ع لم طلق �ىل النس�ة ا�هنائية ل وأ�  2013وانهتت اجلو� السادسة من املناقشات يف سبمترب  .6
، وقُدمت ٕاىل اللجنة "ST.26 املعيارامس " ")XML�سلسل النوويدات وأ�حامض أ�مينية �س�ت�دام لغة الرتمزي املوسعة (

 يك تنظر فهيا وتعمتدها. 2014يف دورهتا الرابعة املعقودة يف مايو 

�شلك �ري رمسي من قبل اللجنة يف دروهتا الرابعة، ولكن ت� ا�ورة �ُلّقت دون  ST.26 الويبو معيارواعُتمد  .7
 االتفاق �ىل �دول أ�عامل. ومن املتوقّع اع�ده رمسيا عند اس�تئناف ا�ورة الرابعة.
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 ST.25 ، ٔأجرت فرقة العمل جو� سابعة من املناقشات ركّزت �ىل مسائل �نتقال (من املعيار2015و 2014ويف  .8
 )، مبا يف ذ� ٕا�داد مرشوع وثيقة توجيه.ST.26 ىل املعيارإ 

 �ارطة الطريق

دا، اليت ستنعقد من  دورة اللجنةيف �شلك رمسي  ST.26 اع�د املعيارالتوصل ٕاىل  .9 ٕاىل  21الرابعة ا�متعة جمد�
 .2016مارس  24

ٕاىل  ST.25 ة �نتقال من املعيارمن املناقشات بغرض اس�تكامل التقيمي التقين لعمليالثامنة ومواص� اجلو�  .10
، مبا يف ذ� اس�تكامل وثيقة التوجيه وبعض التحسينات الطفيفة �ىل املعيار واليت ال تؤ�ر يف املرفق الثاين من ST.26 املعيار
 تعريف نوع الو�ئق للكشف التسلسيل. - ST.26املعيار 

اللجنة يف ا�ورة املقب� وتقدميه ٕاىل  ST.26 ٕاىل املعيار ST.25 واس�تكامل التقيمي التقين لعملية �نتقال من املعيار .11
 يك تنظر فيه وتعمتده.  2017

 [هناية املرفق والوثيقة]
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