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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل
الدورة الثامنة

جنيف ،من  62اإىل  62مايو 6102
مراجعة معيار الويبو ST.14

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
 .0اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو (جلنة املعايري) يف دورهتا الثانية اليت عقدت يف أأبريل -مايو  6106عىل اإنشاء فرقة
معل للنظر يف مراجعة معيار الويبو ( ST.14انظر الفقرتني  01و 00من الوثيقة  .)CWS/2/14وتتأألف املهمة من شقني:
" "0اإعداد اقرتاح بشأأن مراجعة رموز الفئات املنصوص علهيا يف الفقرة  01من معيار الويبو  ST.14مع مراعاة
التعليقات ومرشوع الاقرتاحات الواردة يف الفقرة  7والفقرات من  01اإىل  01من الوثيقة .CWS/2/6
" "6ودراسة ما اإذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد الواثئق خالف الباءات املستشهد هبا من أأجل
مواءمة معيار الويبو  ST.14مع املعيار ادلويل ( ISO 690:2010املعلومات والواثئق -مبادئ توجهيية بشأأن املراجع
الببليوغرافية والاستشهادات من مصادر املعلومات) وإاعداد اقرتاح بذكل الشأأن اإذا نتبني أأن تكل املراجعة مالمئة.
ووسعت جلنة املعايري نطاق الشق الثاين يف دورهتا الثالثة املنعقدة يف أأبريل  6100دلراسة اإدراج التوصيات بشأأن
.6
ن
الاستشهاد ابلواثئق بلغات غري لغة الوثيقة املستشهد هبا فهيا (انظر الفقرتني  60و 66من الوثيقة CWS/3/4
والفقرتني  11و 10من تقرير ادلورة ،الوثيقة .)CWS/3/14
 .0و أأعد املكتب ادلويل تقريرا مرحليا عن معل فرقة العمل للجنة املعايري يف دورهتا الرابعة املنعقدة يف مايو 6101
(الوثيقة  .)CWS/4/5ونوقش هذا البند من جدول أأعامل ادلورة (الوثيقة  )CWS/4/1 Prov.أأثناء مشاورات غري
رمسية .وترد نتاجئ تكل املشاورات ،اليت ينبغي اعتبارها غري رمسية اإىل حني تأأييدها رمسيا عندما تعقد اجللسة العامة ،يف
الفقرة  06من املرفق ا ألول للوثيقة  WO/GA/46/7 Rev.اليت تتضمن تقرير جلنة املعايري اإىل ادلورة السادسة وا ألربعني
للجمعية العامة للويبو املنعقدة يف سبمتب .6101
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" .06و أأحيط علامً ابلتقرير املرحيل عن معل فرقة العمل املعنية ابملعيار  .ST.14وال ُتمس من فرقة العمل الرتكزي عىل
التوصيات املتعلقة ابلواثئق خالف الباءات".
 .1و ُعرض أأيضا التقرير املرحيل املقدم اإىل ادلورة الرابعة للجنة املعايري عىل ادلورة السابعة للفريق العامل املعين مبعاهدة
التعاون بشأأن الباءات املنعقدة يف يونيو ( 6101الوثيقة  .)PCT/WG/7/5وترد تفاصيل مناقشة تكل الوثيقة يف الفقرات
من  002اإىل  003من تقرير تكل ادلورة (.)PCT/WG/7/30

توصيات حتديد الواثئق خالف الباءات
 .2متاش يا مع نتاجئ املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت أأثناء ادلورة الرابعة للجنة املعايري ،ركزت فرقة العمل عىل
التوصيات بشأأن الواثئق خالف الباءات.
 .2وفامي خيص مراجعة توصيات حتديد الواثئق خالف الباءات املستشهد هبا من أأجل مواءمة معيار الويبو  ST.14مع
املعيار ادلويل  ،ISO 690:2010حلنلت فرقة العمل املعيارين ونظرت يف تعديل بعض أأحاكم املعيار  ST.14ليكون أأكرث
مواءمة مع املعيار  .ISO 690:2010بيد أأن فرقة العمل مل تبد اهامتما يبريا بعملية اإعادة هيلكة ومراجعة توصيات
املعيار  ،ST.14اليت س تكون رضورية من أأجل مواءمة اكمةل مع املعيار  .ISO 690:2010وترتبط التعديالت اليت نظرت
فهيا فرقة العمل اإىل غاية الآن املسائل التالية:
" "0اس تخدام ا ألرقام القياس ية ادلولية (مثل الرمق القيايس ادلويل لرتقمي الكتب ( )ISBNوالرمق التسلسيل القيايس
معرف الاكئن الرمقي ( ))DOIمن أأجل حتسني اسرتجاع الواثئق
ادلويل ( ))ISSNأأو حمدد دويل أآخر (مثل ن
خالف الباءات؛
" "6ونسق الاستشهاد بأأكرث من مؤل نف؛
" "0وا إلشارة اإىل نسق حمتو املنشور بسب نوع الوس يةل ابلنس بة لوثيقة اإلكرتونية؛
" "1والاستشهاد بواثئق من انتاج منظمة تضع املعايري.
 .7و أأعدت فرقة العمل أأيضا مرشوع نص يغطي الاستشهاد بواثئق خالف الباءات بلغة خالف اللغة الإنلكزيية أأو لغة
تقرير البحث .ويويص ذكل النص بعرض عنارص الاستشهاد ،قدر الإماكن ،بلغة حمايدة مثل عرض التارخي وفقا لتوصيات
معيار الويبو  .ST.2وابلنس بة لالستشهادات بلغة خالف الإنلكزيية ،يويص مرشوع النص بتقدمي ترمجة رمسية ،اإن اكنت
موجودة ومتاحة ،بعد الإشارة ابللغة ا ألصلية .وإان مل تكن الرتمجة الرمسية اإىل الإنلكزيية متاحة فامي خيص بعض العنارص ،ميكن
اإدراج ترمجة غري رمسية لها ،ولكن ينبغي متيزيها بشلك واحض عن الرتمجة الرمسية .ويف حال الاستشهاد بوثيقة خالف
الباءات بلغة خالف لغة تقرير البحث ول تكون أأي من الوثيقتني ابلإنلكزيية ،فاإن مرشوع النص يقرتح خيار اإدراج ترمجة
املرجع اإىل لغة تقرير البحث بعد الرتمجة اإىل الإنلكزيية .ور أأت فرقة العمل كذكل أأنه ل ينبغي الإشارة اإىل العنارص املنقوةل
حرفيا يف املعيار  ST.14ألنه يُعتقد أأهنا غري مفيدة.

 .3اإن الاجامتع مدعو اإىل الاحاطة علام
مبضمون هذه الوثيقة.

