
وط االستخدام – للتسلسل الويبو  أداة  (2021سبتمبر  1) شر

وط االستخدام ال المستخدم، يوافق أداة الويبو للتسلسلاستخدام / بتحميل ام بشر ز  ه. أدنا واردةعىل االلت 

 تعاريفال. 1

وط االستخدام  ي شر
ز
 : هذهف

اءات من إعداد قوائم تسلسل األحماض األمينية  "أداة الويبو للتسلسل" هي برمجية تمكن مودعي طلبات التر
ي أو دولي   ،ST.26معيار الويبووالنيوكليوتيد المتوافقة مع 

 . كجزء من طلب براءة وطنز

ي أي شخصالمستخدم"
 . بتحميل/استخدام أداة الويبو للتسلسل والبيانات المتضمنة فيها  يقوم " يعنز

خيص. 2
ر

 الب

وط  بياناتها  تسلسل أو نسخأداة الويبو للُيمنح إذن استخدام  1.2 ا بموجب الشر
ً
 .أدناه المعروضةمجان

 :يحظر عىل المستخدم 2.2

 ؛ها أو توزيعمنها أو إنشاء أعمال مشتقة  ها أو تكييفأداة الويبو للتسلسل تعديل  )أ(

ي أو أداة الويبو للتسلسل استخدام  )ب(
 . الويبو  هتهدفي غرض لم تسألألي غرض غتر قانونز

ي جب ي 3.2
ز
حق إشعار  إدراجكمصدر عن طريق البيانات المأخوذة من أداة التسلسل تلك إل الويبو  نسخ  اإلشارة ف

 ."للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( 2021عام ل حق المؤلفالتالي " المؤلف

 إخالء المسؤولية .3

عرض 1.3
ُ
ي  بتلك األداة" وتتنصل الويبو من جميع الضمانات المتعلقة تم إعدادهاتسلسل "كما لل أداة الويبو  ت

ز
بما ف

وال تتحمل الويبو تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية ذلك جميع الضمانات الضمنية الخاصة بالتسويق والمالءمة. 
ار ناجمة عن عدم القدرة عىل االستخدام أو فقدان  ة أو تبعية أو عرضية، أو عن أي أضز ار خاصة أو مباشر عن أي أضز

سل تسلأداة البيانات أو األرباح، سواء كانت تعاقدية أو بسبب اإلهمال أو بسبب أفعال ضارة أخرى ناجمة عن استخدام 
 . ا الويبو أو ما يتعلق باستخدامه

، تبذل الويبو قصارى جهدها لو  2.3 ز عىل  ،ذلكويشمل داة التسلسل، أل  ستر سليم ،نضمتستطيع أن تلكنها ال تأمير
أداة أي ضمانات أو تعهدات فيما يتعلق باقتناء و/أو استخدام الويبو وال تقدم  ،وظائف التحقق ،سبيل المثال ال الحص 

 . تسلسلال

ي طلبات  3.3
ز
ي أداة الويبو للتسلسل أو ف

ز
وال تتحمل الويبو المسؤولية عن أي أخطاء أو سهو أو قصور أو عيوب ف

ر من أي نوع يحدث  اءات المعدة باستخدامها، أو عن أي خسارة أو ضز المستخدم  يتحمللذلك، و . عند استخدامها التر
ي  المسؤولية

عدتعن محتويات قوائم التسلسل الن 
ُ
ز بشدة  وتحثتسلسل. أداة الويبو للبواسطة  أ الويبو المستخدمير

اءات  قوائمعىل التحقق بعناية من   الوجيهة. التسلسل المعدة قبل إرسالها إل مكتب )مكاتب( التر

ز عىل مستخدم أداة الويبو للتسلسل أال ينىس 4.3 ا عىل عاتقه  أن ويتعير
ً
مسؤولية االمتثال لجميع لوائح السالمة وفق

 عمول به. للقانون الم

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf


 التعديالت .4

ي تعديل أو تحديث
ز
ي أي وقت أداة ال تحتفظ الويبو بالحق ف

ز
من  إصدار تاح أحدث يُ . و بناء عىل تقديرها الخاصتسلسل ف

. تلك األداة  ي
ونز  تقع عىل عاتق المستخدم مسؤولية التأكد من استخدامه آلخر إصدار محدثو عىل موقع الويبو اإللكت 

 . لألداة

 الويبو وشعارهااستخدام اسم . 5

ي بذلك اسم الويبو أو شعارها  استعمالال يحق للمستخدم   تصي    ح كتانر
ً
بعد توجيه طلب ما لم يصدر عن الويبو تحديدا

 . الويبو  إل

 . الملكية الفكرية6

ةالطريقة ال فضال عن، للتسلسل الويبو  أداةبأن  المستخدم يقر  ز  تلك األداةلتجميع البيانات وطريقة عرض  ممتر
ز الملكية الفكرية المنطبقة. ا وتصميمه  ، من األمور المحمية بموجب قوانير

وط االستخدام7  . تعديل شر

ي أي وقت بناء عىل تقديرها الخاص
ز
وط االستخدام المعروضة هنا ف نشر  .يجوز للويبو تعديل شر

ُ
 أي تعديالت عىل وست

ي 
ونز وط االستخدام الجديدة.  .موقع الويبو اإللكت   وتشي التعديالت، ما لم ينص عىل خالف ذلك، فور نشر شر

 اإلنهاء .8

وط االستخدام  ي حالة عدم االمتثال لشر
ز
ز ف خيص الممنوح للمستخدمير ي اإلنهاء الفوري للت 

ز
تحتفظ الويبو بالحق ف

 . المذكورة

 والحصانات. االمتيازات 9

ه عىل أنه تنازل عن أي من  وط االستخدام المعروضة هنا أو ما يرتبط بها ما يمكن اعتباره أو تفستر ي أي من شر
ز
ليس ف

ي تتمتع بها الويبو بصفتها منظمة دولية وإحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة. 
 االمتيازات والحصانات الن 

 . تسوية المنازعات10

1.10   
ُ
ز الويبو و حال أية ت وط االستخدام المعروضة هنا أو تتعلق بها، ما لم ُيتوصل  بشأن المستخدممنازعة تنشأ بير شر

ال( السارية   لقواعد التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونسيت 
ً
ية، إل التحكيم طبقا

ّ
إل تسوية ود

 
ً
م الطرفان بأي قرار تحكيم صادر وفقا ز ي ألي منازعة من هذا القبيل. آنذاك. ويلت 

 لذلك التحكيم بوصفه القرار النهان 

ز  2.10 ام أو ذمة عىل اإلطالق بشأن أي نزاعات قد تنشأ بير ز وطرف ثالث، بما  المستخدمليس للويبو أي مسؤولية أو الت 
ي ذلك أي مستخدم آخر، بخصوص استخدام 

ز
 . أداة الويبو للتسلسلف

 معلومات االتصال. 11

لطرح أي أسئلة تتعلق باستخدام أداة الويبو  wiposequence@wipo.intم االتصال بالويبو عىل يمكن للمستخد
ا الرجوع إل أدلة المستخدم المتاحة عىل  يودقد و للتسلسل. 

ً
ي  موقع الويبو المستخدم أيض

ونز  . اإللكت 

https://www3.wipo.int/contact/ar/area.jsp?area=generalinterest
https://www3.wipo.int/contact/ar/area.jsp?area=generalinterest
mailto:wiposequence@wipo.int
https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html
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