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  ST.14اقرتاح مراجعة معيار الويبو 

  األمانةمن إعداد

 مقدمة

تب ادلويل، انقش اجامتع اإلدارات ادلوية مل .1 لعقب دعوة من ا شأن الرباءاتملك تعاون  بعاهدة ا تاسعة ل ل يف ادلورة ا
نعقدة يف الفرتة من ملرشة ا بة يف أن يقرتح  2012  فرباير10  إىل8 ع بوغمدى الر يار الو تب ادلويل مراجعة  يا مع .  ST.14 ملك

هدف  بغي أن يكون ا لو يات الواردة يف الفقرةهوين تو تعراض ا ص ا ل يار 14 سـ ئابعض فامي خيص ملع من ا ينبغي  اليت تلفرموز ا
بحثايُستشهد هب) جعامر(ثي ويقة أانب جبتوضع أن  سب ، فضال عن ل يف تقارير ا نظر إن اكن من األ نا يار مواءمةل مع 

بو يار ادلويل  ST.14يالو شأن املراجع -املعلومات والواثئق  (ISO 690:2010 للمعمع اإلصدار األخري  ية  بادئ تو ب  جهي م
ية يوغرا فا هادات لببل بو). (صادر املعلومات ممن ستشوالا يار الو يويرد  تايلST.14 مع  :ل عىل الرابط ا

pdf.01-14-03/pdf/en/standards/www/sites/export/int.wipo.www://http(. 

يه  الوقت اذليويف  .2 تحفظات، أوىص اجامتع اإلدارات ادلوية ملليةبعض اإلدارات ادلوفأعربت  ل عن بعض ا عاهدة ل
شأن الرباءات تعاون  با شاء فرقة معل اتبعة ل تب ادلويل إ ن بأن يقرتح ا يار ملك نظر يف مراجعة  بو  ية مبعايري الو معنة ا لل ي ن ملعللج

بو يع .  ST.14يالو رشوع والية فرقة العمل املذكورة  شمل  مجوأوىص الاجامتع كذكل بأن  سائل اليت تدخل يف نطاق مي ملا
يار، مبا يف ذكل  ئات ملعذكل ا هادات فتعريف  سق ستشالا ندات غري الرباءات املوىص بهلنوا سـتقدمي   انظر (.ل

 .)PCT/MIA/19/13 ث من الويقة40  والفقرةPCT/MIA/19/11 ثالويقة
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بو يار الو ئات  يرموز  مع   ST.14ف

بويويص  .3 يار الو ياإلصدار احلايل من  هد هباجدا والوجهية  )املراجع(صنيف الواثئق تب ST.14 مع  تقرير  يفملستشا
ية تا سب احلروف ا بحث  لا ل ح  :ل

ئة - بار الاخرتاع املطلوب : "X "لفا ند عتال ميكن ا تاكري  شاط ا نطوي عىل  ته جديدا أو أنه  عحام ب ن ي األخذ ي
 ؛مبفردهاثلويقة اب

ئة و - بار: "Y"لفا نط عتال ميكن ا ته  مالاخرتاع املطلوب حام ند ي تاكري  شاط ا عواي عىل  ب يقة وثالويقة  امجلع بنين ثو
ـي عذكل امجلألن ، مماثةل أخرى واحدة أو أكرث شخص هيبد نةل   .ملهمن أهل ا

شلك خاص) املراجع(وفامي خيص الواثئق  .4 تب األورويب للرباءات عام بالوجهية  تاكري، أعلن ا شاط الا بة  ملك اب ب ن للسـ لن
بارية رمق رشته اإل خييل يف   :23/2011 ن

ئة"  هادات ا لفا تاحة‘I’ ستش سجلمل ا  "ل يف ا

تعامل " نذ مدة عىل ا تب األورويب  سـدأب ا م هاداتملك ئة  ستشا يد ادلاخيل ويس يف تقارير –"I"لفا ل عىل ا لصع
ها  بحث  نفسا تاكري –ل شاط الا ثري شكواك يف ا ب لإلشارة إىل الواثئق اليت  ن سطس، . عند األخذ هبا مبفردهالت نذ أ غو م

نا هذه ا لفأ سجل األورويب للرباءاتحت هور يف ا لئة اجلديدة   ."للجم

بنيمنوذيجمقتطف  سجل األوريب للرباءات  ّ من ا ي ئة ل ئة "I"لف واثئق ا بحث األورويب"X"لف اليت ترد حتت ا  .ل يف تقرير ا
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تايل .5 تب األورويب للرباءاتلواب يا يف ا سب املامرسة اجلاري هبا العمل حا ملك،  ل هادسـمتر ي ،حف ،  الوجهيةلواثئقاب ستشالا
شاطعند األخذ هبا مبفردها،  بة  ناب للسـ تاكريلن ئة ب الا بحث حتت ا لف يف تقارير ا بو"X"ل يار الو ي وفقا  يد أنه  ST.14ملع ب، 

يل  بني أعاله أو أنظمة أخرى من  سجل األورويب للرباءات كام هو  يال عىل اإلنرتنت عرب ا بميكن إاتحة معلومات أكرث  ل قتفص ّ م
ثاليث  نظام ا لا شرتك ل هاداتملا  .ستشلال

تب ادلويل  .6 بحث بنيملكويرى ا تفريق يف تقارير ا يد اآلن ا لأنه من ا ل هد هباملف تكل  عىل اجلدة وملستش الواثئق ا
هد هبا  بةالوجنظرا ملستشا تاكريل لنسـههتا اب بشاط الا يح لن ساعد عىل تو تفريق  ند األخذ هبا مبفردها، ذكل أن هذا ا ض  ي ل سع

هد هبا اخلاصة للواثئقالوجاهة بحث . ملستش ا ية يف احلصول عىل تقارير ا نا بة ا يا نظرا إىل الر يري موا لوأحضى هذا ا ت غ ت متغ مل ل
بات  شأن  ية وادلوية  ية واإل طلالو ب ل مي قلن يةط  وميكن الاطالع عىل معلومات . يف املاكتب األخرى ودراسـهتاملعنالرباءات ا

بو يار الو يري عىل  ية حول إدخال هذا ا يإضا مع لتغ  .PCT/MIA/19/11 ث من الويقة9 و8 و4  الفقرات يفST.14 ف

هد إلهيا هممة  .7 شاء فرقة معل  تب ادلويل إ تعوذلكل، يقرتح ا ُملك تعراضن بوسـا يار الو ي  رشوع ST.14 مع ناد إىل  م ابال ست
تايل نحو ا تاكري عىل ا شاط الا تعلقة ابجلدة وا ئات جديدة  شأن رموز  لاقرتاح أويل  ل ب ن لب م  :ف

ئة  - ند األخذ ابلويقة مبفردهاتبار الاخرتاع املطلوب عال ميكن ا: "N"لفا ته جديدا  ثحام ع  .ي

ئة  - ند : "I"لفوا تاكري  شاط ا نطواي عىل  ته  بار الاخرتاع املطلوب حام عال ميكن ا ب ن ي مت  .ثاألخذ ابلويقة مبفردهاع

ئة  - بار: "Y"لفوا ند  عتال ميكن ا تاكري  شاط ا نطواي عىل  ته  عالاخرتاع املطلوب حام ب ن يقة ث الويقة نيامجلع بمي ثوو
ـي ع ذكل امجلألن، مماثةل أخرى واحدة أو أكرث شخص هيبد نةل   .ملهمن أهل ا

ئة  - سابق لإلشارة إىل أناكن : "X"لفوا ئة يف ا تخدام هذه ا يار يويص اب لا سـ ته لفملع ال ي الاخرتاع املطلوب حام
ترب  ترب جديدا أو ال ميكن يعميكن أن  شاط يعأن  ننطواي عىل  ند ام تاكري  عا بغي . ثألخذ ابلويقة مبفردهاب ينوال 

تخدام ئةسـا باللف هذه ا بحث اجلديدةمسـتق  تني ل يف تقارير ا تعاضة عهنا اب بغي الا ئ و لفسـ  "I" و"N"ين
 .دقة األكرث

شري إىل الواثئق  .8 ئات األخرى اليت  تومن بني ا هد هبا ) املراجع(لف سابقة الوجهية منملستشا ية ا لا  ّ األخرى، تعرفلتقن
بو من 14الفقرة  ييار الو ئات ST.14 مع  : كام ييل"P" و"O" و"E"لف ا

ئة  يذية مل) ج(1.33 ثويقة براءة سابقة كام يه حمددة يف القاعدة: "E"لفا شأن لتنفمن الالحئة ا تعاون  بعاهدة ا ل
  أو بعده؛اترخي اإليداع ادلويلنولكن رشت يف ، الرباءات

ئة  تخدام أو ع: "O"لفوا شف شفوي أو ا شري إىل  سـويقة  ك ت  رض أو وسائل أخرى؛ث

ئة  شأن الرباءاتاترخي اإليداع ادلويل يف حاةل (قبل اترخي اإليداع نرشت ثويقة : "P"لفوا تعاون  بمعاهدة ا ولكن ) ل
بغي أن. بعد اترخي األولوية املطالب به يف الطلب ئات "P" الرمز  يكونينو  "Y" أو "X"لف مصحواب دامئا بإحدى ا

 ."A" أو

ئات PCT/MIA/19/11 ثوكام جاء يف الويقة .9 تعاريف الواردة أعاله  سني ا نظر كذكل يف  للف، ميكن ا ل حت ل
"E" و"O"و "P" .يقات املدرجة يف ويقة 15  إىل10 وترد يف الفقرات من ث أدانه ا عاهدة لاجامتع اإلدارات ادلوية مللتعل

شأن الرباءات تعاون  با سالفة اذلكرل ئات ا شأن رموز ا ل   .لفب
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ئة  .10 هدف األسايس  للفوا تاج إىل  "P"ل ية اترخي  يفمتحيصلاسـيحهو اإلشارة إىل أن الفاحص  أولوية الطلب ح صال
هد  هد هبا . ث ابلويقةعليهملستشا ملستشوإذا رشت الويقة ا ث ُ بحث، فال أثر يفن  تلها إذا اكنل اترخي أولوية الطلب موضع ا

يح هاد هبا عىل اجلدةامحلايةكشف عن موضوع ت وةحصاألولوية  تاكريستش، ولكن ميكن الا شاط الا ب وا  األولوية ت إذا اكنلن
يح رش فإن ، وذلكل .ةحصغري  تُنأي ويقة  شورة تؤول  اترخي األولوية يفث ئة الواثئق ا ملنإىل  بل بعدف ق اترخي األولوية ولكن 

ئة كام ييل. اترخي اإليداع  :لفومن مثة، فقد يكون من األفضل تعريف ا

ئة " بل اترخي اإليداع: "P"لفا شورة  قويقة  ن شأن الرباءاتاترخي اإليداع ادلويل يف حاةل  (مث تعاون  بمعاهدة ا ولكن ) ل
تارخي األولوية املطالب به يف الطلبيف اترخي األولوية أو يف اترخي بغي أن يكون الرمز . ل الحق   مصحواب دامئا "P"ينو

ئات   .""A" أو "Y" أو "X"لفبإحدى ا

بغي أن يكون الرمز  .11 يا،  ينواث ئات مصحواب دامئا ب" "P"ن تني  (""A" أو "Y" أو "X"لفإحدى ا لفئأو إحدى ا
تني ) يف حال املوافقة علهيام"N" أو "I"اجلديدتني  بة  يس كذكل اب ئ، ولكن األمر  للفسـ لن  ."E" و"O"ل

يه .12 ئة علو تعلق األمر اب ندما  بغي دامئا تقدمي تكل املعلومات  لف،  ين ع شفوي والعرض"O"ي شف ا ل عىل األقل ألن ا  لك
ية متل أن تكون طنوفقا ملعظم القوانني الو سابقة اليت  ية ا تربان من ا ُحي  ل ن لتقيع بةُ شاط للك من  لنسـوجهية اب لناجلدة وا

بات  تاكري رشيطة أن يكون من املمكن إ ثالا يس. مضموهنامب ية لويف حني أن هذا  سابقةلتقنمن ا يق الوارد يفل ا  ق ابملعىن ادل
شأن الرب تعريفات تعاون  بمعاهدة ا بحث ادلويل  ه من املطلوب،، فإناءاتل شفلرمغ ذكل، تضمني تقرير ا ، وقد لكذكل ا

ناسب ذكر ملبدو من ا متةل الوجاهةطبيعة  ي بةحمل ا شفوي ل لنسـاب لشف ا بةبنفسه بدال من ذكرها لك  الحقة ثي ويقةأل لنسـاب
هاد هبا يف حد ذاهتا ال سابقستشميكن الا شف ا ل ولكهنا تقدم أدةل عىل ا  .لك

بذ كذكليكووقد  .13 بة بذكر حملن من ا ئة ل املطا ئة ("A" أو "Y" أو "X"لفا )  يف حال املوافقة علهيام"N" أو "I"لفأو ا
ئة  ية. "E"لفجبانب ا ترب هذا األمرطنومعظم القوانني الو تخدام احمليل احملض ألن تع ال  هاداتسـ رضوراي لال ئة ستشا  "E"لف ا

سمح وجهية إال ألغراض مماثةل للجدال ميكن أن تكون  ئة تضمنيبية مبا  بيد ).  يف حاةل املوافقة علهيا"N"أو  ("X"لف واثئق ا
تاكري، مبا يف ذكل  شاط الا سابقة أيضا يف بضع دول ألغراض ا بات الرباءات ا هاد  بأنه ميكن الا ن ل لبطل شت يهنا عند س بامجلع 

بحث تقاسام فعاال قد يك. وبني واثئق أخرى يه، مفن أجل تقامس تقارير ا لوناء  عل بذون من ب متةل لويقة حملا يح الوجاهة ا ث تو حملض
ئة  هاد من ا لفا نا "E"ستش بعادممك فقط إذا اكن  ئة ستا ئة " Y وA"لف واثئق ا رسعة لعدم وج"I وE"لفأو ا ههتا يف ادلول اب 

هاد هبا  .ستشاليت ال ميكن الا

بحث والفحص ادلويني مبوجب  .14 ية  تو بادئ ا تضمن ا لويف األخري،  لل جهي ل مل تعت شأن الرباءاتلمعاهدة ا  باون 
تفق)67.16 الفقرة( سه يتعني مبوجهبا  علهيا ام ممارسة  تارخي  هاد بواثئق الرباءات اليت حتمل ا نفعىل اإلدارات ادلوية الا ل ستشل

ئة  بحث يف الطلب ادلويل واألخذ اب لفيامن جيري ا ئة"E"لح سأةل خترج عن نطاق تعريف تكل ا لف رمغ أن هذه ا وهذا إجراء . مل
تفادي  من معقول يهنا  يق قوا ساعدة املاكتب عىل  ية  ية ا نا لا ب مل لعمل نل ، ولكن ال أساس هل سواء يف لرباءات امنحتكرار تطح

تعلاميت اإلدارية مل شأن الرباءاتلا تعاون  بعاهدة ا بول يار الو ي أو يف  نوع من  ST.14 مع نف فهيا هذا ا ئة  لوال توجد  ُيص ف
يع نطاق . الواثئق بذ إما تو سـوقد يكون من ا ئة حمل هذا الغرض"E"لفتعريف ا يصا  ئة جديدة  تحداث  ل وإما ا خصف  .سـ

نة مدعوة إىل إعطاء توجهيات  .15 نبت يف إماكية للجوا ئات ّلل  يف إطار اقرتاح "P" و"O" و"E"لفتعديل تعاريف رموز ا
بو يار الو يمراجعة   .ST.14 مع
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يار ادلويل  ISO 690:2010 ملعا

يار ادلويل .16 ملعيربط ا ية املراجع –قالواثئ (ISO 690:1987 ت يوغرا فا يلك– املضمون–لببل شلك وا ه ا يار ) لل ملعوا
ية املراجع –املعلومات والواثئق (ISO 690-2:1997 ادلويل يوغرا فا ية أو أجزاء مهنا: 2  اجلزء–لببل تارباطا ) نالواثئق اإللكرتو

بو يار الو يابإلصدار احلايل  لفريق العامل املعين  يعرف سابقا اب ما اكن2008 سـنةللمرة األخرية يف  اذلي راجعه ST.14 ملع
ياران ادلويان. ابملعايري والواثئق لوحسب ا ملع ُ ISO 690  يار دويلبدالستُوااملذكوران املعلومات  (690:2010  أحدثمبع 

شأن املراجع  –والواثئق ية  ببادئ تو جهي يةم يوغرا فا هاداتو لببل  ). مصادر املعلوماتمن ستشالا

يار ادلويل .17 يح ا ملعو ناسقا ISO 690:2010 يت ندات غري الرباءات مقارنةت هنجا أكرث  هاد  بسـلال  ت ابإلصداراستش
ندت إلهيا  سابقة اليت ا ستا هد هبا يفل ندات غري الرباءات ا تعددة  ئات ا شا ملستلف سـ بولمل يار الو ي إطار  وإن اكن من . ST.14 مع

ت هاد بواثئق الرباءات أقل فائدة  تضمهنا لال لالواحض أن املعايري اليت  سارية، فقد ستشي لقارير حبث الرباءات مقارنة ابملعايري ا
يار  يات  سني تو بعض مهنا  ندات غري الرباءات أو األخذ  يات املربطة  تو يمي رضورة اعامتد ا بذ  معيكون من ا ص تح ب سـ ت ص ل لحمل ب تق

بو  .ST.14 يالو

 اقرتاح

ئات  .18 تظر تقدمي اقرتاح ملراجعة  فمن ا هاداتملن ية مبعستشالا نة ا متده ا ن  ملعللج نةلتع بو يف  سـايري الو  رشيطة أن 2013 ي
شاء فرقة العمل همة وإ تحداث ا نة عىل ا نتوافق ا سـ بة . ملللج سق املوىص به اب تعراضا  شمل ذكل ا سـومن املقرر أن  ن سـ لني لل

هد هبا ملستشندات غري الرباءات ا يار ادلويللسـ نادا إىل ا ملع ا ، ومن الوارد جدا أن يطول معل فرقة ISO 690:2010 ست
ئات .  من عامالعمل ألكرث شأن موضوع  تقدمي اقرتاحات  تح اجملال أمام فرقة العمل  بغي  فويف هذه احلاةل،  ف بن ل هاداتي  ستشالا

نة متدها يف  بو  ية مبعايري الو نة ا سـإىل ا ي ن لتعللج سق 2013 ملع شأن  ن مكرحةل أوىل وأن تقدم اقرتاحات  سـندات غري الرباءات ب
هد هبا إىل دورة الحقة  .ملستشا

بو يفبوناء عىل م .19 ية مبعايري الو نة ا نظر ا تب ادلويل أن  بق، يقرتح ا يا  ن للج ت ملعسـ يه ماملك  :عل ييل وأن توافق 

تحداث هممة جديدة )أ( ية سـا تا لابملواصفات ا  :ل

بو" يار الو يمراجعة   :ST.14 مع

ئات  "1" شأن مراجعة رموز ا لفإعداد اقرتاح  نصوص علهياب بو14  يف الفقرةملا يار الو ي من   مع ST.14 مع
رشوع الاقرتاحات الواردة يف الفقرةم يقات و مراعاة ا  .CWS/2/6 ث من الويقة14  إىل10  والفقرات من7 لتعل

ناسبدراسة و "2" هد هبا من أجل  ملما إذا اكن من ا ندات غري الرباءات ا يات حتديد  ملستشمراجعة تو سـ ص
بومواءمة يار الو ي  شأن  –والواثئقاملعلومات  (ISO 690:2010 ملعيار ادلويلا مع  ST.14مع ية  ببادئ تو جهي م
يةاملراجع  يوغرا فا هاداتو لببل شأن و ) مصادر املعلوماتمن ستشالا بني أن تكل لإعداد اقرتاح بذكل ا ّإذا  ت

 ".املراجعة مالمئة

شاء فرقة معل  )ب( همة اجلديدة؛ألداء جديدة نوإ  ملا

تكامل: وإعطاء فرقة العمل األولوية ملا ييل )ج( بوسـالرتكزي أوال عىل ا يار الو ي مراجعة  فامي خيص  ST.10/C مع
يه  بو وتوافق  ية مبعايري الو نة ا يه ا نظر  بغي بعد ذكل تقدمي الاقرتاح  ئات، و تعلقة برموز ا يات ا تو علا ي ن للج ت مل ص ملعل فل ن يلف
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نةيف  تعقد يف  سـدورهتا اليت  بغي لفرقة العمل . 2013 سـ شأن حتديدينو متل،  تاجئ ادلراسة، وأي اقرتاح  بأن تقدم   حمن
يار ادلويل هد هبا وا ملعندات غري الرباءات ا نة وفقا ملا حترزه فرقة ISO 690:2010 ملستشسـ للج يف دورة الحقة 

يه من اتفاقات؛ توصل إ لالعمل من تقدم وما   ت

يني  )د( نظرفرقة العمل بعد عىل  مرشفنيتعو يني لا همةمرشف عن تع يف مدى مالءمة   .مللك شق من شقي ا

تب ادلويل  .20 يكون ا ملكو ترص لإلرشاف عىلمسـتعدا سـ نه ذكل، من أجل إجراء مراجعة  تق فرقة العمل، إن طلب  م ُ
ئة  هاداتفعىل قضااي  ندات غري الرباءات . ستشالا سق  تعلقة  تب ادلويل يرى أنه فامي خيص القضااي ا سـيد أن ا ن مل بب ملك

ية أك ها جتربة  تب من املاكتب اليت  ثل  توىل  هد هبا من األفضل أن  معلا مم لي مك تخدام ملستش هاداتسـرب يف ا  املعروضة ستشالا
بحث  همةاإلرشاف عىلليف تقارير ا شق من ا مل هذا ا  .ل

بو مدعوة إىل  .21 ية مبعايري الو نة ا يإن ا ن ملعللج
 :ما ييل

اليت تقدم هبا عوة دلاإلحاطة علام اب )أ(
تب ادلويل  بولملكا يار الو ينظر يف مراجعة  مع  ل

ST.14ة؛ث وابملعلومات املعروضة يف هذه الويق 

همة املقرتحة، أي  )ب( ملودراسة نطاق ا
بت يف سق احلاجة إىل  لا املوىص به لنمراجعة ا

هد هبا وفقا  ملستشندات غري الرباءات ا لسـ
يات صتو يار ادلويلل  كام هو ISO 690:2010 ملع ا

 أعاله، أو حرص املراجعة يف 17 مذكور يف الفقرة
هاداتفئات   7  فقط كام هو وارد يف الفقرةستشالا

  أعاله؛14  إىل10 قرات منوالف

تحداث هممة  )ج( نظر يف اقرتاح ا سـوا ل
بو يار الو يمراجعة  يه كام هو ST.14 مع عل واملوافقة 

 أعاله؛) أ(19 وارد يف الفقرة

شاء فرقة معل  )د( نظر يف إ نوا ل
همة اجلديدة كام  ملجديدة واملوافقة عىل ذكل ألداء ا

 أعاله؛) ب(19 هو وارد يف الفقرة

نظر يف )ه( همة لوا للم اجلدول الزمين 
يه كام هو وارد يف  علاجلديدة واملوافقة 

 أعاله؛) ج(19 الفقرة

يني  )و( مرشف واحد أو أكرث عىل تعو
) د(19 فرقة العمل كام هو وارد يف الفقرتني

 .أعاله 20و

 ]ثهناية الويقة[
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