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أساسیةمعلومات:للتسلسلالویبوأداة

ًءا التي تشكل جزالتسلسل، یجب إیداع جمیع قوائم 2022ینایر 1اعتبارًا من 
على المستوى الوطني واإلقلیمي  ST.26الویبومعیار بنسقمن طلبات البراءات 

.والدولي
طویرتتعدیالت على اللوائح واإلجراءات باإلضافة إلى إجراءقد یتطلب ذلك

.داخل مكاتب الملكیة الفكریةنظمة تكنولوجیا المعلومات أ
ة المراجعة النسخمعاھدة التعاون بشأن البراءات علىالمعني بوافق الفریق العامل 

تنفیذ معیار بغرض 2020قواعد معاھدة التعاون بشأن البراءات في أكتوبر من
.معاھدة التعاون بشأن البراءاتفي  ST.26الویبو
.ST.26تنفیذلتھامكتبًا خط22یقدم 
الویبوأداة برمجیة مجانیة لدعم التنفیذ العالمي لمعیاريھالویبوتسلسل أداة 

ST.26.
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Term in English Equivalent in Arabic
IP Office Network شبكة مكتب الملكیة الفكریة

Request ST26 validation ST26طلب التثبت من صحة 

Download validation report تنزیل تقریر التثبت

WIPO Sequence Validator للتسلسلالویبومثبت أداة 

IP Office Systems أنظمة مكاتب الملكیة الفكریة

Fetch new version of Validator استخراج إصدار جدید من المثبت

Build & Upload new versions of Sequence & 
Validator

إنشاء وتحمیل إصدارات جدیدة من أداة التسلسل والمثبت

Sequence Server Admin مدیر خادم أداة التسلسل

WIPO Cloud السحابیةالویبومنصة 

WIPO Sequence Server للتسلسلالویبوخادم أداة 

Check and Update Binary and Dictionary Data وتحدیثھاوالقاموسیةالتحقق من البیانات الثنائیة 

WIPO Sequence للتسلسلالویبوأدة

Edit/Validate Seq, Listing
Import Seq, Listing Formats
Print/Export ST26 file

التحقق من صحة قائمة التسلسل/تحریر
استخراج أنساق قائمة التسلسل

ST26تنزیل ملف المعیار /طباعة

Applicants and other users المودعون والمستخدمون اآلخرون
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)2/2(للتسلسلالویبوأدواتمجموعة

سل الخاصة بھمصیاغة قائمة التسلتتیح للمودعین : المكتبیة للتسلسلالویبوأداة 
.ST.26الویبومعیار امتثالھا للضمان والتثبت من صحتھا 

ا المعلومات خدمات الویب المدمجة في أنظمة تكنولوجی: تسلسلللالویبومثبت أداة 
معیار للمودعة الملكیة الفكریة للتحقق من امتثال قائمة التسلسل امكاتب الخاصة ب

.ST.26الویبو
قدیم تمن لمكتب الدولي ایمكنخادم التحدیث الذي : تسلسلللالویبوأداة خادم

".التحدیث التلقائي"ویدعم میزة یةداة المكتباألأحدث إصدارات 
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الفكریةالملكیةومكاتبالویبوبینالتعاون

لسل وشاركت تسللالویبوأعدت مكاتب الملكیة الفكریة المواصفات الوظیفیة ألداة 
.التطویرمراحلسلسلة من من خاللفي تطویر األداة 

دارات المقدمة تم إشراك المكاتب والمستخدمین النھائیین المعینین في اختبار اإلص
.مرحلةفي نھایة كل 

األخطاء ف تُكتشالوظیفة المنفذة مناسبة وأنتكونأنالمقدمة ضمنت التعلیقات 
.ثابتقبل نشر أول إصدار 

اركین في یتطلع المكتب الدولي إلى توسیع مجموعة المستخدمین النھائیین المش
.2021في عام قبول اإلصدار اختبار 
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األداةتطویرفيالمحرزالتقدم

بوالویتسلسل على موقع للالویبومن أداة نُشر اإلصدار التجریبي األول 
الویبوومثبت أداة یةداة المكتباأل، لكل من 2019في نوفمبر اإللكتروني

.تسلسللل
یةكتبألداة الملثابتأول إصدار أُطلق مزید من التطویر والتحسین، إجراء بعد 

: 2020في أوائل نوفمبر المثبت و
https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html

:  في دلیل المستخدمیةألداة المكتبفي االقائمة الكاملة للوظائف المنفذة تُتاح 
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/se

quence/wipo_sequence_manual_1_0_0.pdf

https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/sequence/wipo_sequence_manual_1_0_0.pdf


WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

التحسینمشروع:القادمةالخطوات

، ST.26والویبمراجعات لمعیار في الدورة الثامنة للجنة المعاییر یُقترح إجراء 
.اللغةبالمرتبطةةالحروصالنصمعرفاتبما في ذلك تنفیذ 

نات التي أثناء اختبارات القبول، اقترحت المكاتب والمشاركون اآلخرون التحسی
.ھذا المشروع الجدیدفي تم جمعھا معًا كمتطلبات 

الثابتوالموعد النھائي لنشر اإلصدار 2020مشروع التحسین في نوفمبر انطلق
.2021التالي ھو یولیو 

األداة جریبتعلى یةألداة المكتبلالمكاتب وجمیع المستخدمین المحتملین تُشجع 
.Standards@wipo.int: على العنوانالویبووأسئلتھم إلى تعلیقاتھموتقدیم 

mailto:Standards@wipo.int
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المستخدمینومساعدةتدریب:القادمةالخطوات

التعاون لدعم المكاتب والمودعین في جمیع أنحاء العالم، سینظم المكتب الدولي، ب
ندوات عبر ،المعنیة بقوائم التسلسلعمل الفرقةالوثیق مع المكاتب األعضاء في 

.تسلسلللالویبوأداة و ST.26الویبواإلنترنت حول معیار 
واألداة  ST.26یمكن لألطراف المھتمة التي تحتاج إلى تدریب على المعیار

.standards@wipo.int: على العنوانبالویبواالتصال 
المكتب /ویبواللمستخدمین في لمساعدة ایدرس المكتب الدولي أیضًا أفضل السبل 

.الدولي وفي مكاتب الملكیة الفكریة

mailto:standards@wipo.int
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