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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  62جنيف، من   6102 مايو 62اإ
 
 

 ST.14مراجعة معيار الويبو 

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

نشاء  6106مايو  -يف دورهتا الثانية اليت عقدت يف أأبريل)جلنة املعايري( اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو  .0 فرقة عىل اإ
 وتتأألف املهمة من شقني: (.CWS/2/14من الوثيقة  00و 01تني )انظر الفقر  ST.14معل للنظر يف مراجعة معيار الويبو 

عداد اقرتاح بشأأن مراجعة رموز الفئات املنصوص علهيا يف الفقرة  "0" مع مراعاة  ST.14من معيار الويبو  01اإ
ىل  01والفقرات من  7التعليقات ومرشوع الاقرتاحات الواردة يف الفقرة   .CWS/2/6من الوثيقة  01اإ

ذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد  "6" اءات املستشهد هبا من أأجل الب  خالف الواثئقودراسة ما اإ
مبادئ توجهيية بشأأن املراجع  -)املعلومات والواثئق ISO 690:2010مع املعيار ادلويل  ST.14مواءمة معيار الويبو 

ذا تبنين أأن تكل املراجعة مالمئة. عداد اقرتاح بذكل الشأأن اإ  الببليوغرافية والاستشهادات من مصادر املعلومات( واإ

دراج التوصيات دلراسة  6100دورهتا الثالثة املنعقدة يف أأبريل  نطاق الشق الثاين يف عت جلنة املعايريووسن  .6  بشأأناإ
 CWS/3/4 من الوثيقة 66و 60)انظر الفقرتني  الاستشهاد ابلواثئق بلغات غري لغة الوثيقة املستشهد هبا فهيا

 (.CWS/3/14 من تقرير ادلورة، الوثيقة 10و 11 والفقرتني

 6101 تقريرا مرحليا عن معل فرقة العمل للجنة املعايري يف دورهتا الرابعة املنعقدة يف مايو وأأعد املكتب ادلويل .0
( أأثناء مشاورات غري CWS/4/1 Prov. (. ونوقش هذا البند من جدول أأعامل ادلورة )الوثيقةCWS/4/5 )الوثيقة

ىل حني  تأأييدها رمسيا عندما تعقد اجللسة العامة، يف رمسية. وترد نتاجئ تكل املشاورات، اليت ينبغي اعتبارها غري رمسية اإ
ىل ادلورة ال  WO/GA/46/7 Rev. من املرفق الأول للوثيقة 06الفقرة  سادسة والأربعني اليت تتضمن تقرير جلنة املعايري اإ

 .6101للجمعية العامة للويبو املنعقدة يف سبمتب 
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. والُتمس من فرقة العمل الرتكزي عىل ST.14عنية ابملعيار وأأحيط علامً ابلتقرير املرحيل عن معل فرقة العمل امل  .06"
 ".لواثئق خالف الباءاتابالتوصيات املتعلقة 

ىل ادلورة الرابعة للجنة املعايري عىل ادلورة السابعة للفريق العامل املعين مبعاهدة التقرير املرحيل  أأيضا رضوعُ  .1 املقدم اإ
(. وترد تفاصيل مناقشة تكل الوثيقة يف الفقرات PCT/WG/7/5 )الوثيقة 6101التعاون بشأأن الباءات املنعقدة يف يونيو 

ىل  002من   (.PCT/WG/7/30من تقرير تكل ادلورة ) 003اإ

 توصيات حتديد الواثئق خالف الباءات
عىل متاش يا مع نتاجئ املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت أأثناء ادلورة الرابعة للجنة املعايري، ركزت فرقة العمل  .2

 التوصيات بشأأن الواثئق خالف الباءات.

مع  ST.14مراجعة توصيات حتديد الواثئق خالف الباءات املستشهد هبا من أأجل مواءمة معيار الويبو وفامي خيص  .2
ليكون أأكرث  ST.14 ، حلنلت فرقة العمل املعيارين ونظرت يف تعديل بعض أأحاكم املعيارISO 690:2010املعيار ادلويل 

عادة هيلكة ومراجعة توصيات يبعمل  يبريا . بيد أأن فرقة العمل مل تبد اهامتماISO 690:2010املعيار مواءمة مع  ة اإ
. وترتبط التعديالت اليت نظرت ISO 690:2010املعيار من أأجل مواءمة اكمةل مع  س تكون رضورية، اليت ST.14 املعيار

آن املسا ىل غاية ال  ئل التالية:فهيا فرقة العمل اإ

الرمق التسلسيل القيايس و ( ISBN) لرتقمي الكتبادلويل القيايس  الرمق ادلولية )مثل القياس يةرقام الأ اس تخدام  "0"
آخر )مثلISSN) يلادلو ف (( أأو حمدد دويل أ من أأجل حتسني اسرتجاع الواثئق  ((DOIالاكئن الرمقي ) معرن

 خالف الباءات؛

ن  نسق و  "6"  ف؛الاستشهاد بأأكرث من مؤل

ىل نسق حمتو  املنشورالإ و  "0" لكرتونية؛ الوس يةلنوع  سبب  شارة اإ  ابلنس بة لوثيقة اإ

 الاستشهاد بواثئق من انتاج منظمة تضع املعايري.و "1"

بواثئق خالف الباءات بلغة خالف اللغة الإنلكزيية أأو لغة فرقة العمل أأيضا مرشوع نص يغطي الاستشهاد وأأعدت  .7
مثل عرض التارخي وفقا لتوصيات  قدر الإماكن، بلغة حمايدةبعرض عنارص الاستشهاد، ذكل النص ويويص تقرير البحث. 

ن اكنت  بلغة خالف الإنلكزيية،الستشهادات لابلنس بة و. ST.2 معيار الويبو يويص مرشوع النص بتقدمي ترمجة رمسية، اإ
ن موجودة ومتاحة، بعد الإشارة ابللغة الأصلية.  ىل الإنلكزيية رمسيةالرتمجة ال مل تكنواإ ، ميكن بعض العنارصمتاحة فامي خيص  اإ

دراج ترمجة غري رمسي وثيقة خالف ب تشهادحال الاس ويف ، ولكن ينبغي متيزيها بشلك واحض عن الرتمجة الرمسية. لهاة اإ
دراج ترمجة ، ابلإنلكزييةي من الوثيقتني ل تكون أأ و الباءات بلغة خالف لغة تقرير البحث ن مرشوع النص يقرتح خيار اإ فاإ

ىل الإنلكزيية. ىل لغة تقرير البحث بعد الرتمجة اإ ىلفرقة العمل كذكل  تورأأ  املرجع اإ املنقوةل  العنارص أأنه ل ينبغي الإشارة اإ
 عتقد أأهنا غري مفيدة.لأنه يُ  ST.14يف املعيار  احرفي

ن  .3 ىل الاحاطة علام اإ الاجامتع مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.


