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النوويدات واألمحاض األمينية باستخدام لغة معيار الويبو اجلديد بشأن عرض قوائم تسلسل 
 (XMLالرتميز املوسعة )

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ض توصية بشأأن عر  "-ST.26 معيار الويبوعىل اقرتاح ابعامتد معيار جديد للويبو وهو  CWS/4/7 حتتوي الوثيقة .0
ل املعنية اذلي أأعدته فرقة العم -"(XML) الأمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة محاضقوامئ تسلسل النوويدات والأ 

 وتعمتده.هذا الاقرتاح يك تنظر فيه اللجنة املعنية مبعايري الويبو )اللجنة(  بقوامئ التسلسل. ويُقدم

ىل  ST.26 وعقب جوةل أأخرى من املناقشات اليت أأجرهتا فرقة العمل عقب تقدمي مرشوع معيار الويبو اجلديد .9 اإ
دخال املزيد من التغيريات عل الاقرتاح املقَدم يف الوثيقة املكتب ادلويل، اتفقت فرقة  . CWS/4/7العمل عىل رضورة اإ

دخالها عىل مرشوع املعيار اجلديد ، يف مرفق هذه الوثيقة CWS/4/7، املقَدم يف الوثيقة ST.26 وترد التعديالت املقرتح اإ
 يك تنظر فهيا اللجنة وتوافق علهيا.

ىل النظر يف  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
دخالها عىل مرشوع املعيار  التعديالت املقرتح اإ

، كا وردت يف مرفق هذه الوثيقة، ST.26 اجلديد
 واملوافقة علهيا.

 ]ييل ذكل املرفق[



CWS/4/7 ADD. 
ANNEX 

 املرفق

دخال تعديالت عىل مرشوع معيار الويبو اجلديد  ST.26 اقرتاح بإ
عداد املكتب الأورويب للرباءات )  (EPOوثيقة من اإ

 مقدمة

(، اقرتحت مجموعة من CWS/4/7 يك تنظر فيه اللجنة )انظر الوثيقة ST.26 عقب تقدمي مرشوع املعيار اجلديد .1
دخال عدد من التغيريات عىل منت نص مرشوع املعيار أأعضاء فرقة العمل املعنية بقوامئ التسلسل، متثّل  املاكتب الثالثة، اإ

 اجلديد وعىل مرفقه الثاين. وترد أأدانه الاقرتاحات اليت وافقت علهيا فرقة العمل.

دخال تغيريات عىل الفقرة  ويُقرتح .2 ذا اكن محض أأميين من منت نص املعيار لتيسري  22اإ هممة املامرسني يف حتديد ما اإ
 خضع لتحّول بعد معلية الرتمجة أأم ال. قدمعنّي 

دخال تغيريات عىل املرفق الثاين  .3 العنرص ( ملواءمته مع منت النص فامي خيص (DTD))تعريف أأنواع الواثئق ويُقرتح اإ
 ApplicationIdentificationلعنرصين فامي يتعلق باذلي اكن اختياراي  IPOfficeCode البياين

لزايم يف الك احلالتني. EarliestPriorityApplicationIdentification و  وهو الآن ُمعّرف كعنرص اإ

دخالها عىل منت نص مرشوع املعيار اجلديد   ST.26التعديالت املقرتح اإ

29. A modified amino acid must be further described in a feature table (see paragraph 60 et seq.).  The feature key 
“MOD_RES” must should be used for post-translationally modified amino acids together with the qualifier “NOTE”;  
otherwise, and the feature key “SITE” for other modified amino acids together with the qualifier “NOTE” should be used.  The 
value for the qualifier “NOTE” must either be an abbreviation set forth in Annex I (see Section 4, Table 4), or the complete, 
unabbreviated name of the modified amino acid.  The abbreviations set forth in Table 4 referred to above or the complete, 
unabbreviated names must not be used in the sequence itself. 

دخالها عىل املرفق الثاين من مرشوع املعيار اجلديد التع  ((DTD))تعريف أأنواع الواثئق ) ST.26ديالت املقرتح اإ

<!--ApplicationIdentification 

Application identification for which the sequence listing is submitted, when available. 

--> 

<!ELEMENT ApplicationIdentification  (IPOfficeCode?,ApplicationNumberText, 

               FilingDate?) > 

 

<!--EarliestPriorityApplicationIdentification 

Application identification of the earliest claimed priority, which Contains IPOfficeCode, 

ApplicationNumberText and FilingDate elements.  

--> 

<!ELEMENT EarliestPriorityApplicationIdentification  (IPOfficeCode?, 

               ApplicationNumberText,FilingDate?) > 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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