
ST.26مقدمة لمعيار الويبو 

نت تدريب عبر اإلنبر



ي سنتحدث عنها اليوم
النقاط الت 

ما هي قائمة التسلسل؟

ي 
سلسل قاعدة البيانات التعاونية الدولية لتقواعد بيانات التسلسالت ف 

النوويدات

ما هو السبب وراء وضع معيار جديد؟

ST.26فوائد معيار الويبو 

ما هي االختالفات؟–ST.26وST.25معيارا الويبو 

ST.26االنتقال إىل معيار الويبو 

مب   الموسعة 
(XML)معلومات أساسية عن لغة البر

أجزاء من قائمة تسلسل–ST.26معلومات أساسية عن معيار الويبو 

ST.26محتويات معيار الويبو 

مقدمة ألداة الويبو للتسلسل



ما هي قائمة التسلسل؟

...إن قائمة التسلسل 

ي تم ال/وللنوويداتتحتوي عىل تسلسالت 
كشف عنها أو األحماض األمينية التر

 من الوصف
ً
ي طلب للحصول عىل براءة، وتشكل جزءا

ف 

وح تتضمن معلومات وصفية عن كل تسلسل، وتعرف باسم الشر

ي 
(ST.26أو ST.25)تتواءم مع متطلبات معيار الويبو المعت 

ي بيانات التسلسل الخاصة باالبتكار
:تتيح البحث ف 

عىل المستوى الداخىلي لمكتب الملكية الفكرية-

ي قواعد البيانات المتاحة للعموم -
دة البيانات قواعد البيانات التابعة لقاع)ف 

(النوويداتالتعاونية الدولية لتسلسل 



دولية قاعدة البيانات التعاونية ال-معلومات أساسية 
النوويداتلتسلسل 

:النوويداتقاعدة البيانات التعاونية الدولية لتسلسل 

بنك اليابان لبيانات الحمض النووي-

ي للبيولوجيا الجزيئية - ي للمعل–المختبر األوروبر وماتية المعهد األوروبر
الحيوية

ي لمعلومات -
البيوتكنولوجياالمركز الوطت 

ي تقدم بيانات التسلسالت، الموج
ي طلبات من بي   مكاتب الملكية الفكرية التر

 
ودة ف

:النوويداتصادرة، إىل قاعدة البيانات التعاونية الدولية لتسلسل /منشورة

اءات- ي للبر المكتب األوروبر

اءات- ي للبر
المكتب الياباب 

المكتب الكوري للملكية الفكرية-

اءات والعالمات التجارية- مكتب الواليات المتحدة للبر

ي قاعدة البيانات التعاونية الدولية لتسلسل 
 
وويداتالنيمكن للعموم البحث ف



ما هو السبب وراء وضع معيار جديد؟

 بما يتوافق مع معيار الويبو 
ً
ST.25تودع قوائم التسلسل حاليا

...ولكن 

ة قاعدة البيانات التعاونيال يتوافق مع متطلباتST.25نسق معيار الويبو 
ي البيانات عند النوويداتالدولية لتسلسل 

ي ؛ ولهذا، تحدث خسارات ف 
إدخالها ف 

قواعد البيانات العمومية

غب  واضحة، ومكاتب الملكية الفكرية حول العالمST.25قواعد معيار الويبو 
ها وإنفاذها بشكل مختلف تقوم بتفسب 

ي قواعد المعيار 
نظائر )ST.25أنواع التسلسالت المعروفة اليوم غب  مشمولة ف 

ب  موجودة وبالتاىلي هي غ( والتسلسالت المتشعبةالديامي   وأحماض النوويدات
ي يمكن البحث فيها

ي قواعد البيانات التر
ف 

ي ST.25من الصعب استخدام نسق معيار الويبو –البيانات غب  منظمة 
ف 

ي وتبادل البيانات
التحقق التلقاب 



ST.26(1)فوائد معيار الويبو 

*القبول بقائمة تسلسل واحدة حول العالم

كية الفكرية المعيار بمثابة توجيهات تهدف إىل ضمان االتفاق بي   مكاتب المل
بشأن تطبيق قواعد التسلسل

إىل يوضح المعيار ما هي أوجه الكشف المطلوبة أو المسموح بها بالنسبة
ي يجب أ

ي قائمة تسلسل، والطريقة التر
ن تعرض التسلسالت من أجل إدراجها ف 

بها هذه التسلسالت

XMLتحسي   جودة التقديم بفضل هيكل قوائم التسلسل بنسق 

ي مكاتب المل
كية الفكريةزيادة أتمتة التحقق من البيانات وتبسيط المعالجة ف 

ي بعض مكاتب الملكية الفكرية فيما يخص معرفات* 
 
جمات المطلوبة إىل لغة اإليداع ف النصوص المرتبطة باستثناء البر
باللغة، وهو ما قد يتطلب تغيب  قوائم التسلسل



ST.26(2)فوائد معيار الويبو 

ية لتسلسل توافق البيانات مع متطلبات مزودي قاعدة البيانات التعاونية الدول
ي -النوويدات أي بنك اليابان لبيانات الحمض النووي والمعهد األوروبر

ي لمعلومات 
وحات و . البيوتكنولوجياللمعلوماتية الحيوية والمركز الوطت  إدراج شر

ي ( مفاتيح السمات، والمعرفات)التسلسالت 
ي قواعد البيانات التر

يتاح للعموم ف 
.البحث فيها

:توحيد

وحات السمات- شر

مواقع السمات-

المعرفات وقيم المعرفات-

ات التسلسالت- عرض متغب 

اض وأحمالنوويداتنظائر )متطلبات إدراج األنواع اإلضافية للتسلسالت 
ي مزيد م( والتسلسالت المتشعبةالديامي   

ي إمكانية البحث ف 
ن البياناتتعت 



ن معياري الويبو  ST.26و ST.25مقارنة بي 

ST.26 ST.25

مب   الموسعة 
مصحوبة بالعنارص والخصائص( XML)لغة البر (  ASCII .txt)الشفرة القياسية األمريكية لتبادل المعلومات

مصحوبة بمعرفات رقمية

:إدراج ما يىلي يجب
الديامي   أحماض -
األجزاء الخطية للتسلسالت المتشعبة-
النوويداتنظائر -

:إدراج ما يىلي ليس من الواجب 
الديامي   أحماض -
األجزاء الخطية للتسلسالت المتشعبة-
النوويداتنظائر -

وحات التسلسالت :شر
مفاتيح السمات والمعرفات

وحات التسلسالت :شر
مفاتيح السمات فقط-

:إدراجهاالممنوعالتسلسالت 
محددة بدقةنوويدات10أقل من -
أقل من أرب  ع أحماض أمينية محددة-

:إدراجهاالمسموح التسلسالت 
محددة بدقةنوويدات10أقل من -
أقل من أرب  ع أحماض أمينية محددة بدقة-



ن معياري الويبو  ST.26و ST.25مقارنة بي 
معلومات عامة... 

ST.26 ST.25

فقطيمكن إضافة طلب األولوية المسبقة  معلومات طلب األولويةجميعيمكن إضافة 

تكر يمكن إضافة اسم مودع واحد، وبشكل اختياري، اسم مب
فقطواحد 

أسماء المودعي   والمبتكرينجميعيمكن إضافة 

غةيسمح بإدراج عناوين متعددة لالبتكار، كل عنوان بل ال يسمح إال بعنوان واحد لالبتكار

حرف المبتكرين باستخدام أي/يمكن إدراج أسماء المودعي   
ي 
 
موحد صالح، إىل جانب ترجمة التينية أو نقل حرف

بالحروف األساسية

بتكار المبتكرين وعناوين اال /يجب أن تكون أسماء المودعي   
باألحرف الالتينية األساسية



ن معياري الويبو  ST.26و ST.25مقارنة بي 
(1)فيما يخص بيانات التسلسل ... 

ST.26 ST.25

، إضافة PRTأو RNAأو DNAيحدد التسلسالت عىل أنها 
من أجل ( mol_type)إىل معرف إلزامي لنوع الجزيء 

ي وصفه
 
االستفاضة ف

فقطPRTأو RNAأو DNAيحدد التسلسالت عىل أنها 

:أسماء الكائنات
النوع بالالتينية/الصنف-
وس- اسم الفب 
"تركيبة صناعية"-
"غب  محدد"-

:أسماء الكائنات
النوع بالالتينية/الصنف-
وس- اسم الفب 
"تسلسل اصطناعي "-
"غب  معروف"-

ي تسلسالت الحمض" t"الحرف 
 
النووي يشب  إىل اليوراسيل ف

ي  مي   الريتر ي تسلسالت الحمض النووي( thymine)والبر
 
ف

ي تسلسالت " u"الحرف 
 
يداتالنوو يشب  إىل اليوراسيل ف

ي باختصار من ح
رف واحدُيرمز إىل تسلسالت الحمض األميت  ي باختصار من ث

الثة حروفُيرمز إىل تسلسالت الحمض األميت 



ن معياري الويبو  ST.26و ST.25مقارنة بي 
(2)فيما يخص بيانات التسلسل ... 

ST.26 ST.25

ين  اضية مقدرة للمتغب 
دون " X"و" n"هناك قيمة افبر

الحاجة إىل تعريف
ان  ي سمة م" Xaa"و" n"المتغب 

 
ايجب أن يرد لهما تعريف ف

دام أنساق موقع السمة محددة للغاية؛ وهو ما يسمح باستخ
ي جميع أنوع التسلسالت، وكذلك " <"و" >"الرمزين 

 
"  ^"ف

ي تسلسالت " complement"و" order"و" join"و
 
ف

النوويدات

نسق موقع السمة غب  محدد بوضوح

؛ وترجمات (وضع مختلط" )Mixed mode"ال يوجد 
ي معرفات النوويدات

 
 ف

ا
جمة" )translation"ال ترد إّل (  البر

فقط

مسموح بها ( الوضع المختلط" )Mixed mode"تسلسالت 
جمة للحمضالنوويداتأي تسلسالت – المصحوبة ببر

ي أدناها
األميت 



ST.26االنتقال إىل معيار الويبو 

، 2022يناير 1وافقت لجنة المعايب  دورتها الخامسة عىل تاري    خ انتقال هو 
"االنتقال الكبي  "بتاري    خ ويشار إليه 

ي الوقت نفسه، عىل الصجميع ستنتقل 
عيد الدوىلي مكاتب الملكية الفكرية ف 

ي واإلقليمي 
والوطت 

لطلب تاري    خ اإليداع الدوىلي سيكون التاري    خ المرجعي الذي سيحدد ما إذا كان ا
ي قواعد التسلسل للمعيار 

.تاري    خ األولويةوليس ، ST.26أو ST.25يدخل ف 

ي يسبق ST.25سيبقر معيار الويبو :مالحظة
 من أجل الطلبات التر

ً
ساريا

2022يناير 1تاري    خ إيداعها 



ST.26معيار الويبو 
ما الذي يجب إدراجه؟… 

:النوويداتتسلسالت •

مة"و" محددة بدقة"بقايا أو أكبر 10-
ا
"مرق

النووية تايد البيب، مثل أحماض النوويداتإدراج التسلسالت المصحوبة بنظائر -
(PNA ) النووية الجيليكولوأحماض(GNA)

:تسلسالت األحماض األمينية•

مة"و" محددة بدقة"بقايا أو أكبر 4-
ا
"مرق

الديامي   إدراج تسلسالت أحماض -

ي قائمة تس-
لسليلزم إدراج المواضع الخطية للتسلسالت المتشعبة ف 



ST.26معيار الويبو 
ما الذي يجب إدراجه؟… 

ي •
ي نويد ماذا يعت 

؟"محدد بدقة"أو حمض أميت 

، وأي "n"غب  المشار إليها بالرمز نوويداتأي " محدد بدقة"ُيقصد بعبارة -
ي المرفق األول"X"أحماض أمينية غب  المشار إليها بالرمز 

.، المذكورة ف 

ي الحد األدب  لالمتداد إال البقايا -
":المحددة بدقة"ال يحتسب ف 

أو أكبر محددة بدقة؛نوويدات10-

.أحماض أمينية أو أكبر محددة بدقة4أو -

 
ا
 نوويدات8ال يوجد إّل

ا
محددة بدقة؛ ويجب أّل

ي قائمة تسلسل
 
درج ف

ُ
ت

5’- anctggcaan – 3’ 

ة  ي ويجبمحددة بدقة؛ نوويداتعشر
 
درج ف

ُ
أن ت

قائمة تسلسل
5’- agctggcaat – 3’



XMLوثيقة بنسق : ST.26معيار الويبو 

ي ملف واحد بنسق 
XML 1.0يجب التقديم ف 

د نوع الوثيقة 
ا
ST.26لمعيار الويبو ( DTD)يجب التحقق عىل أساس محد

ي )
، وقواعد تسيب  األعمال المستمدة من محتوى المعيار(المرفق الثاب 

مب   الموحد 
UTF-8يجب أن يتم التشفب  باستخدام البر

:هيكل قائمة التسلسل

XMLترصي    ح النسق •

(DOCTYPE)نوع الوثيقة ترصي    ج•

العنرص الجذري•

قسم المعلومات العامة-

قسم بيانات التسلسل-



XMLمعلومات أساسية عن النسق 

ي XMLاختصار 
مب   الموسعة"يعت 

"لغة البر

يتم ترمب   المعلومات باستخدام العنارص الوصفية والخصائص

 ع
ً
 وآليا

ً
يا ىل السواءالوسائل الموحدة لتبادل البيانات القابلة للقراءة بشر

"DTD( "د نوع الوثيقة
ا
ف هيكل العنارص والخصائص القا–( محد نونية يعرا
XMLلوثيقة بنسق 



17

<ApplicationNumberText>PCT/IB2015/099999</ApplicationNumberText>

<InventionTitle languageCode="en">Mus musculus abcd-1 gene for efg protein</InventionTitle>

"العنارص"

XMLمعلومات أساسية عن النسق 
(1)العنارص والخصائص والقيم 



18 18

<ApplicationNumberText>PCT/IB2015/099999</ApplicationNumberText>

<InventionTitle languageCode="en">Mus musculus abcd-1 gene for efg protein</InventionTitle>

"قيمة للعنرص"

XMLمعلومات أساسية عن النسق 
(2)العنارص والخصائص والقيم 



19 1919

<ApplicationNumberText>PCT/IB2015/099999</ApplicationNumberText>

<InventionTitle languageCode="en">Mus musculus abcd-1 gene for efg protein</InventionTitle>

"خاصية"

"قيمة للخاصية"

XMLمعلومات أساسية عن النسق 
(3)العنارص والخصائص والقيم 



XMLمعلومات أساسية عن نسق 
الرموز المخصصة

ي قيمة العنرص
 ف 
ً
ي االستعاضة عن الرموز بالصيغ المحددة مسبقا

ينبع 

"62..50>"موقع السمة المراد هو : عىل سبيل المثال

<INSDFeature_location><50..62</INSDFeature_location>

<INSDFeature_location>&lt;50..62</INSDFeature_location>







مثال: ST.26معيار الويبو 



(1)المكونات : ST.26معيار الويبو 

XMLترصي    ح النسق –1السطر 
((أ)39الفقرة ST.26انظر معيار الويبو )



(2)المكونات : ST.26معيار الويبو 

ي 
ن
(DOCTYPE)ترصي    ح نوع الوثيقة –السطر الثان

((أ)39الفقرة ST.26انظر معيار الويبو )



(3)المكونات : ST.26معيار الويبو 

معلومات أساسية

، ST.26انظر معيار الويبو )
(49-45، و(أ)38الفقرات 

العنرص الجذري–السطر الثالث 
(43الفقرة ST.26انظر معيار الويبو )



(4)المكونات : ST.26معيار الويبو 

بيانات التسلسل

(100-50، و(ب)38، الفقرات ST.26انظر معيار الويبو )



(1)المعلومات العامة : ST.26معيار الويبو 

(:تحديد الطلب" )Application Identification"قسم 

ة، إذا كان من اإللزامي ذكر رقم الطلب وتاري    خ اإليداع ورمز مكتب الملكية الفكري-
؛
ً
معروفا

ي ذكر الرقم المرجعي للطلب -
وبخالف ذلك، يكق 



(2)المعلومات العامة : ST.26معيار الويبو 

(طلب األولوية" )Priority Application"قسم 

ي قائمة التسلسل، ويجب أن يكو -
 طلب أولوية واحد ف 

ا
ن طلب ال يمكن إدراج إّل

؛المسبقةاألولوية 

إلزامي عند المطالبة باألولوية-



(3)المعلومات العامة : ST.26معيار الويبو 

(اسم مودع الطلب والمبتكر" )Applicant and Inventor Name"قسم •

ي قائمة التسلسل-
 اسم مودع واحد واسم مبتكر واحد ف 

ا
، ويجب ال يمكن إدراج إّل

أن يكونا المودع والمبتكر األوليي   

، أما اسم المبتكر فهو اختياري؛- ذكر اسم مودع الطلب إلزامي

من اإللزامي إدراج رمز لغوي ألسماء مودع الطلب والمبتكر؛-

التينية أو المبتكر يحتوي عىل حروف غب  الحروف ال/إذا كان اسم مودع الطلب و-
ي أو ترجمة إىل

األساسية بالرمز الموحد، فال بد عندها من إدراج نقل حرف 
الحروف الالتينية األساسية



(4)المعلومات العامة : ST.26معيار الويبو 

(عنوان االبتكار" )Invention Title"قسم •

من اإللزامي ذكر عنوان واحد لالبتكار عىل األقل بلغة اإليداع-

يمكن إدراج عناوين إضافية بلغات أخرى-

الرمز اللغوي إلزامي لكل عنوان-



(5)المعلومات العامة : ST.26معيار الويبو 

(القدر اإلجماىلي للتسلسالت" )Sequence Total Quantity"عنرص •

؛- إلزامي

ويجب أن يتضمن القدر اإلجماىلي التسلسالت المغفلة-



(1)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

العنارص اإللزامية•
ي للتسلسل"

أو" الرقم التعريق 
“SEQ ID NO:”

امتداد التسلسل

نوع الجزيء
(DNA أوRNA أوAA)

الشعبة
"(PAT " 

ً
(دائما



(2)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

"SOURCE"أو " source"السمة اإللزامية للمصدر •

واحدة فقط لكل تسلسل" source"ال يطلب إال سمة 

عىل التسلسل بكامله" source"يجب أن تمتد سمة 

"  mol_type"المعرفان اإللزاميان 
"organism"و



(3)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

ي المعيار 
ST.26بيانات التسلسل ف 



(4)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

":MOL_TYPE"و" mol_type"خيارات قيم المعرفان اإللزاميان لنوع الجزيء •

DNA RNA AA

genomic DNA genomic RNA protein

other DNA mRNA

unassigned DNA tRNA

rRNA

other RNA

transcribed RNA

viral cRNA

unassigned RNA



(5)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

":ORGANISM"و" organism"خيارات المعرفان اإللزاميان للكائن •

"Mus musculus"اسم الصنف أو النوع بالالتينية، عىل سبيل المثال -

 ب  -
ً
".Mus sp"عىل سبيل المثال، (. النوع" ).Sp"اسم الصنف متبوعا

وس، عىل سبيل المثال - Torque teno"اسم الفب  virus 1"

-"unidentified( "غب  محدد)

-"synthetic construct( "تركيبة صناعية)

ستخدم األسماء الشائعة، مثل •
ُ
 للكائن"mouse"يجب أال ت

ً
ند وع. ، بصفتها اسما

ي قائمة التسلسل ضمن مذكرة ت
.عريفيةالرغبة، يمكن إدراج األسماء الشائعة ف 



(6)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

مفاتيح السمات والمعرفات

، يمكن لمودعي "SOURCE"أو " source"إضافة إىل السمة اإللزامية للمصدر 
ي وصف ا

.لتسلسلالطلبات إضافة سمات اختيارية متعددة من أجل االستفاضة ف 

ألحماض وتسلسالت االنوويداتمفاتيح السمات المختلفة من أجل تسلسالت -
األمينية

إلزامي قد يكون لكل سمة معرف أو أكبر من معرف اختياري، وقد يكون لها معرف-



(7)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

:النوويداتتسلسالت •

ة- جميع الرموز باألحرف الصغب 

دون مسافات أو ترقيم-

ي الحمض النو " t"غب  موجود، رمز " u"رمز -
وي هو الذي يشب  إىل اليوراسيل ف 

ي  (RNA)الريتر

-"n " اضية ألي "  t/u"أو " g"أو " c"أو " a"له قيمة افبر
النوويدالرمز

aadenine

ccytosine

gguanine

tthymin ي ال
 
ي ال /DNAف

 
RNA(t/u)اليوراسيل ف

ma أوc

ra  أوg

wa  أوt/u

sc أوg

yc أوt/u

kg  أوt/u

va أوc أوg ؛ وليسt/u

ha أوc  أوt/u ؛ وليسg

da أوg  أوt/u ؛ وليسc

bc أوg أوt/u ؛ وليسa

na أوc أوg أوt/u ؛ وليس"unknown " أو"other"



(8)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

تسلسالت األحماض األمينية•

ة- جميع الرموز بحروف مفردة وكبب 

ال مسافات وال ترقيم-

اضية بالنس" X"الرمز - بة إىل له قيمة افبر
"  D"أو" N"أو" R"أو " A: "أي مما يىلي 

"  H"أو" G"أو" E"أو" Q"أو" C"أو
"  F"أو" M"أو" K"أو" L"أو" I"أو
" T"أو" U"أو" S"أو" O"أو" P"أو
"  V"أو" Y"أو" W"أو

ي الرمز
الحمض األميتن

AAlanine

RArginine

NAsparagine

DAspartic acid (Aspartate)

CCyteine

QGlutamine

EGlutamic acid (Glutamate)

GGlycine

HHistidine

IIsoleucine

LLeucine

KLysine

MMethionine

FPhenylalanine

PProline

OPyrrolysine

SSerine

USelenocysteine

TThreonine

WTryptophan

YTyrosine

VValine

BAspartic acid أوAsparagine

ZGlutamine أوGlutamic acid

JLeucine أوIsoleucine

X الرمز"x "اضية بالنسبة إ ىل أي له قيمة افبر

hأوgأوeأوqأوcأوdأوnأوrأو a: مما يىلي 

wأوtأوuأوsأوoأوpأوfأوmأوkأوlأوiأو

"other"أو " unknown"؛ أو vأوyأو



(9)التسلسالت : ST.26معيار الويبو 

ل من قائمة تتيح لمودع الطلب أن يحذف بيانات التسلس: التسلسالت المغفلة•
.تسلسل دون الحاجة إىل إعادة تسمية التسلسالت الالحقة

-INSDSeq_length وINSDSeq_moltypeوINSDSeq_division هي
تسلسالت موجودة، ولكنها دون قيمة؛

ال يوجد جدول سمات وال سمة للمصدر-

"000"يجب أن تكون قيمة عنرص التسلسل -



المحتويات: ST.26معيار الويبو 

ن الرئيسي  التمثيل/متطلبات اإلدراج–المي 

لسل المفردات الخاضعة للمراقبة بناء عىل قاعدة البيانات الدولية لتس–المرفق األول 
النوويدات

ي 
ن
"ST.26"DTDنوع وثيقة المعيار –المرفق الثان

ST.26لقائمة تسلسل بنسق المعيار XMLمثال عىل ملف –المرفق الثالث 

XMLة ملف مجموعة الحروف الفرعية الخاصة بالرموز الالتينية األساسية لحال–المرفق الرابع 
ST.26للمعيار 

مكاتب الملكية الفكرية )INDSمتطلبات تبادل البيانات باستخدام عنرص –المرفق الخامس 
(فقط

وثيقة توجيهية مصحوبة بأمثلة–المرفق السادس 

ي XMLملف –ملحق المرفق السابع 
 
يتضمن جميع حاالت الكشف عن التسلسل الموضحة ف

المرفق السادس

ST.26إىل المعيار ST.25توصية بشأن تحويل قائمة تسلسل من نسق المعيار –المرفق الثامن 



:ST.26معيار الويبو 
ن الرئيسي  المي 

المحتوىالفقرة المرجعية

مقدمة، وتعاريف، ونطاق، ومراجع1-9

عرض التسلسالت10-37

XMLهيكل قائمة التسلسل بنسق 38-49

وقع السمةجزء بيانات التسلسل، وجدول السمات، ومفاتيح السمات، ومفاتيح السمات اإللزامية، وم50-71

معرفات السمات ومعرفات السمات اإللزامية72-84

ات85-100 النص الحر، وتشفب  التسلسالت، والمتغب 



:  المرفق األول ST.26معيار الويبو 
المفردات الخاضعة للمراقبة

المحتوىالقسم

ة ورموز بحروف مفردة)النوويداتقائمة 1 (حروف صغب 

المعدلةالنوويداتقائمة 2

ة ورموز بحروف مفردة)قائمة األحماض األمينية 3 (حروف كبب 

قائمة األحماض األمينية المعدلة4

النوويداتمفاتيح السمات من أجل تسلسالت 5

النوويداتمعرفات تسلسالت 6

(UniProtمأخوذة من )مفاتيح السمات من أجل األحماض األمينية 7

معرفات تسلسالت األحماض األمينية8

جداول الشفرة الجينية9



ي  ST.26معيار الويبو 
ن
:  المرفق الثان

"ST.26"DTDنوع وثيقة المعيار 

1.3النسخة الحالية : ST.26تفاصيل عن نوع وثيقة المعيار 

قسم المعلومات العامة

اءة- العنارص المتعلقة بمعلومات طلب البر

قسم بيانات التسلسالت

تسلسل البيانات التعاونية الدولية لالمجموعة الفرعية لنوع وثائق قاعدة -
النوويدات

 عىل عنرص أو أكبر من عنارص بيانات التسلسل حيث يحتوي كل عنرص -
معلومات عن تسلسل ما



:  المرفق الرابع ST.26معيار الويبو 
وثيقة توجيهية

 عن حاالت الكشف عن التسلسالت، وتوضيح49يتضمن 
ً
 واقعيا

ً
 لطريقة مثاال

ً
ا

عىل كل مثال؛ST.26تطبيق قواعد المعيار 

:يتناول كل مثال ما يىلي 

ي -1
 من اإلدراج ف 

ً
 به أو ممنوعا

ً
 أو مسموحا

ً
قائمة ما إذا كان التسلسل مطلوبا

تسلسل؛

ي قائمة تسلس-2
ل، فما إذا كان من المطلوب أو المسموح به إدراج التسلسل ف 

ي يجب أن يعرض بها
هي الطريقة التر

، ST.26بنسق المعيار XMLملحق المرفق الرابع عبارة عن قائمة تسلسل 
ي الوثيقة التوجيهية

ويتضمن جميع األمثلة المعروضة ف 



:  المرفق السابع ST.26معيار الويبو 
ST.26إىل المعيار ST.25توصية بشأن تحويل قائمة تسلسل من نسق المعيار 

أو بشأن طريقة تفادي إدراج مادة جديدة... 

تتطلب قواعد –ST.25تختلف عن متطلبات المعيار ST.26متطلبات المعيار 
ي قواعد المعيار ST.26المعيار 

ST.25معلومات لم تكن مطلوبة ف 

ST.26إىل نسق المعيار ST.25تحويل قائمة تسلسل من نسق المعيار 
 سيتطلب 

ً
مدخالت من قبل مودع الطلبدوما

إىل نسق المعيار ST.25لن ينتج عن تحويل قائمة تسلسل متوافقة مع المعيار 
ST.26ي المرفق الس

ي حال اتباع التوصيات الواردة ف 
ابعإدراج مادة جديدة ف 

ين سيناريو للتحويل، إضافة إىل توصيات وأمث لةيعرض المرفق عشر



(1)أداة الويبو للتسلسل 

كة أنشأتها الويبو من أجل إعداد وتثبيت قوائم ت سلسل تتوافق أداة مكتبية مشبر
ST.26مع معيار الويبو 

كة من أجل جميع طلبت الدول األعضاء من الويبو إعداد هذه األداة المشبر
ي واإلقليمي 

المكاتب ومودعي الطلبات عىل الصعيد الدوىلي والوطت 

ST.26بنسق المعيار XMLاستخدام أداة الويبو للتسلسل يبسط إنشاء ملف 
 لتعديل م

ً
لف من خالل واجهة سهلة االستخدام، أي إنه ليس هناك حاجة أبدا

XML بشكل مباشر

 من الرابط التاىلي 
ً
يل النسخة األحدث من األداة مجانا :يمكن تب  

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html


(2)أداة الويبو للتسلسل 

وع ما، والتحقق منها، والقيام ب ي مشر
عد ذلك يمكن حفظ معلومات التسلسل ف 

ST.26بتوليد قائمة تسلسل بنسق معيار الويبو 

اد البيانات من ، ST.26يار قوائم التسلسل والمشاري    ع بنسق المع: يمكن استب 
multi-sequence، والملفات بنسق ST.25وقوائم التسلسل بنسق المعيار 

FASTAوrawو

 XMLالتحقق من قوائم التسلسل بنسق 
ً
أيضا

ماء من الممكن بسهولة اختيار مفاتيح السمات ذات الصلة والمعرفات وأس
الكائنات من القوائم المنسدلة

ي قاعدة بيانات 
خاص األش"يمكن تخزين معلومات مودع الطلب والمبتكر ف 

"والمنظمات

جمي   XLIFFتدعم األداة تصدير ملفات  ادها من قبل المبر واستب 



وع: أداة الويبو للتسلسل صفحة المشر



وع: أداة الويبو للتسلسل تفاصيل المشر
قسم المعلومات العامة



وع: أداة الويبو للتسلسل تفاصيل المشر
قسم التسلسالت



ما هو الموضوع القادم؟

standards@wipo.int

mailto:standards@wipo.int


جلسة أسئلة وأجوبة


