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 اللجنة املعنية مبعايري الويبو
 

 اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2017يونيو  2مايو اإ

 
 

 ST.26إىل معيار الويبو  ST.25توصيات بشأن أحكام االنتقال من معيار الويبو 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

، اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو )جلنة املعايري( عىل الوصف 2016يف ادلورة الرابعة اجملمتعة جمّددا يف مارس  .1
عداد توصيات : "44املعّدل للمهمة  ىل املعيار ST.25 من املعيار الانتقالبشأأن أأحاكم اإ ؛ واقرتاح مراجعة معيار ST.26 اإ

تقدمي اقرتاح بشأأن  (SEQL)من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل املعايري  نةجل والمتست  ، عند احلاجة".ST.26 الويبو
ىل معيار الويبو  ST.25أأحاكم الانتقال من معيار الويبو  )انظر  يك تنظر فيه اللجنة وتوافق عليه يف دورهتا املقبةل. ST.26اإ

ىل  82الفقرات   .(CWS/4BIS/16من الوثيقة  84اإ

املمكنة )من  أأحاكم الانتقالوتنفيذا لقرار جلنة املعايري، أأجرت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل مناقشات حول  .2
ىل  ST.25عيار امل  (، مع مراعاة الوقع احملمتل عىل الأعامل وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات يف ماكتب امللكية الصناعية ST.26اإ

 الإقلميي وادلويل.وعىل املودعني عىل املس توى الوطين و 

ىل عالقة هذا الانتقال  .3 ىل  ST.25الويبو معيار من وابلنظر اإ مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، المتست فرقة  ST.26اإ
العمل من املكتب ادلويل أأن تشاور مع أأعضاء املعاهدة ومع أأعضاء جلنة املعايري بغية الإفادة يف معلها لإعداد اقرتاح بشأأن 

مشرتاك  خطااب معّمامذكل الالامتس اذلي وّّجته فرقة العمل، أأرسل املكتب ادلويل  ديارين. ونزول عنالانتقال بني املع 
ىل ماكتب امللكية الصناعية بصفهتا أأعضاء يف جلنة املعايري  2016نومفرب  18، وبتارخي C. PCT 1485/C. CWS 74 برمق اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن  ىل بعض املنظامت غري احلكومية واملنظامت املمثةل و/أأو حبسب صفاهتا اخملتلفة يف اإ الرباءات، واإ
عىل موقع الويبو يف العنوان التايل:  واخلطاب املشرتك متاحملس تخديم نظام املعاهدة. 

075.pdf-http://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/2016/cws. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/2016/cws-075.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/cws/en/circulars/2016/cws-075.pdf
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م  .4 مكتبا للملكية الصناعية ومنظمتان متثّالن املس�ت�دمني. وشاطر املكتب ا�ويل مع فرقة  29ورّد �ىل اخلطاب املعم�
م. وقّدم املكتب ا�ويل حتليال لت�  الردود يف ا�ورة الرابعة والعرش�ن الج�ع العمل الردود املس�تلمة �شأٔن اخلطاب املعم�

 ).PCT/MIA/24/14(انظر الوثيقة  2017يف فربا�ر  (PCT/MIA)إالدارات ا�ولية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

يف العديد  معلية �نتقالومسائل  C. PCT 1485/C. CWS 74طاب املعّمم و�قش ٔأعضاء فرقة العمل نتاجئ اخل .5
و�ىل املنتدى إاللكرتوين. واكنت نتي�ة ت� املناقشات ٔأن قّدم املكتب أ�ورويب  (WebEx)عن بعد من �ج��ات 

من معيار  �نتقالٔأحاكم للرباءات، بصفته املرشف �ىل فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، اقرتا�ا بعنوان "توصيات �شأٔن 
 (انظر مرفق هذه الوثيقة). يف دورهتا اخلامسة اتوافق �لهيو املعايري جلنة  ايك تنظر فهي" ST.26ٕاىل  ST.25الويبو 

 ٕان جلنة املعايري مدعوة ٕاىل: .6

إال�اطة �لام مبضمون هذه  (ٔأ)
 الوثيقة؛

والنظر يف سيناريو العملية  (ب)
�نتقالية واختاذ قرار �شأٔنه، كام هو مشار ٕاليه يف 

 من مرفق هذه الوثيقة؛ 4الفقرة 

د �رخي والنظر يف ٕاماكنية حتدي (ج)
العملية �نتقالية �الع�د �ىل �رخي إاليداع ا�ويل 

ٔأو �رك اخليار للطلبات ا�ولية ٔأو �رخي أ�ولوية، 
من  7ٕاىل  5كام هو مشار ٕاليه يف الفقرات للمودع 

 مرفق هذه الوثيقة، واختاذ قرار �شأٔن ذ�؛

" كتارخي 2022والنظر يف "ينا�ر  (د)
من مرفق  8ٕاليه يف الفقرة لالنتقال، كام هو مشار 

 هذه الوثيقة، واختاذ قرار �شأٔن ذ�؛

وإال�اطة �لام مبهام فقرة العمل  (ه)
املعنية بقوامئ التسلسل، كام يه مشار ٕا�هيا يف 

 من مرفق هذه الوثيقة. 9الفقرة 
 
 

 [ييل ذ� املرفق]
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0B توصيات �شأٔن أٔحاكم �نتقال من معيار الويبوST.25  ٕاىلST.26 

 (EPO)من ٕا�داد املكتب أ�ورويب للرباءات 

1Bمعلومات ٔأساس�ية 
تقدمي اقرتاح  (SEQL)من فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل الويبو (جلنة املعايري) عايري املعنية مب لجنةال ا�متست  .1

. 2017املنعقدة يف يك تنظر فيه اللجنة وتوافق �ليه يف دورهتا  ST.26ٕاىل  ST.25�شأٔن ٔأحاكم �نتقال من معيار الويبو 
، ٔأجرت فرقة العمل جو� من املناقشات اليت متحورت حول مسائل 2016يف  ST.26وبعد ٔأن اعمتدت جلنة املعايري املعيار 

 ).ST.26 ٕاىل ST.25معلية �نتقال (

فرقة دعت مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات،  ST.26ٕاىل  ST.25الويبو معيار من و�لنظر ٕاىل �القة هذا �نتقال  .2
م اخلطابٔأرسل املكتب ا�ويل لٕالفادة يف معلها. وتبعا ��، تشاور مع ٔأعضاء املعاهدة ٕاىل ال العمل املكتب ا�ويل   املعم�

م، وقّدم . C. PCT 1485/C. CWS 74 رمق . وشاطر املكتب ا�ويل مع فرقة العمل الردود املس�تلمة �شأٔن اخلطاب املعم�
. و�قش 2017يف فربا�ر  (PCT/MIA)حتليال لت� الردود يف اج�ع إالدارات ا�ولية ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

 .و�ىل املنتدى إاللكرتوين (WebEx) ٔأعضاء فرقة العمل مسائل معلية �نتقال يف العديد من �ج��ات عن بعد

2Bتوصيات من فرقة العمل 
م،  .3 نزوال عند ال�س جلنة املعايري ومع مرا�اة حصي� املشاورات اليت ٔأجراها املكتب ا�ويل من �الل اخلطاب املعم�

 فٕان فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل تويص مبا ييل:

4B:سيناريوهات �نتقال 
م، تعتقد فرقة العمل ٔأن سيناريو "القطيعة" متش�يا والرٔأي ا�ي أٔ  .4 عربت عنه مجيع املاكتب يف رّدها �ىل اخلطاب املعم�

هو اخليار أ�فضل ٔ�نه يتيح �ىل ما يبدو ٔأ�ىل در�ة من اليقني القانوين للمود�ني واملاكتب. وينبغي �لتايل ٔأن تتّفق مجيع 
يف الطلبات اجلديدة التسلسل ٔ�غراض ٕايداع قوامئ  ST.26ىل إ  ST.25عيار املاكتب �ىل �رخي وا�د لالنتقال من امل 

 ("�رخي �نتقال").

5B مود�ة وفقا ملعيار الويبو  �سلسلالطلبات ا�ولية املود�ة بعد �رخي �نتقال اليت يطالب فهيا بأٔولوية طلب حيتوي �ىل قوامئ
 :ST.25الويبو معيار 

م عن أٓراء مت  .5 باينة حول ٕاماكنية حتديد �رخي �نتقال �الع�د �ىل �رخي إاليداع ٔأعربت الردود �ىل اخلطاب املعم�
 ا�ويل للطلبات ا�ولية ٔأو �ىل �رخي أ�ولوية ٔأو ٔأن يرتك اخليار للمودع.

وبعد حتليل معّمق لٕالجيابيات والسلبيات يف لك وا�د من اخليارات الثالثة، مبا يف ذ� الردود اليت قّد�ا اج�ع  .6
قّررت فرقة العمل )، PCT/MIA/24/15من الوثيقة  67ٕاىل  65يف فربا�ر (انظر الفقرات  PCT/MIAولية إالدارات ا�

مؤقتا ٔأن �رخي إاليداع ا�ويل س�يكون التارخي أ��سب، يف انتظار مزيد من الت�ليل للنظر يف اح�ل ٕاضافة مادة ٔأو �ذفها 
توافر ٔأداة لٕالصدار والتثبيت ميكن �س�تعانة هبا يف حتويل قوامئ ، ورشط ST.25عيار جراء حتويل قامئة �سلسل من امل 

دون ٕاضافة مادة ٔأو �ذفها. وجيري ٕا�داد وثيقة ٕالجرار هذا الت�ليل وصيا�ة  ST.26ٕاىل  ST.25عيار التسلسل من امل 
 التوصيات املناس�بة لفائدة املود�ني.
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جراءات الواجب اختاذها يف املر�� الوطنية/إالقلميية (مثال وينبغي ٔأن يرتك للماكتب الوطنية/إالقلميية حرية حتديد االٕ  .7
 �شأٔن الطلبات اجلزئية).

6Bرخي �نتقال املؤقت� 
هو �رخي التنفيذ، رشيطة توافر �رجمية لٕالصدار والتثبيت متكّن  2022اتفقت فرقة العمل مؤقتا �ىل ٔأن �كون ينا�ر  .8

 ة.من عرض قوامئ التسلسل وطباعهتا يف �سق قابل للقراء

3Bالعمل املقبل لفرقة العمل 
 �ىل املهام التالية: (SEQL)اتفقت فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل  .9

 س�تقّدم فرقة العمل دمعها للمكتب ا�ويل للويبو بتوفري متطلبات املس�ت�دمني والردود �ىل ٔأداة إالصدار. (ٔأ)

املراجعات الالزم �ىل التعل�ت إالدارية ملعاهدة س�تقّدم فرقة العمل دمعها للمكتب ا�ويل للويبو ٕالجراء  (ب)
 التعاون �شأٔن الرباءات.

ٔأن �كون املراجعات . ومن املقرتح ST.26عيار س�توّ�ه فرقة العمل �ودها يف املس�تقبل ٔأيضا حنو مراجعة امل  (ج)
 بقا.املقب� للمعيار قامئة �ىل طلب من ٔأعضاء جلنة املعايري وليس �بعة جلدول زمين حمّدد مس� 

 
 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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