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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 السابعةالدورة 

 5024يونيو  21اإىل  20جنيف، من 
 
 

 ST.14مراجعة معيار الويبو 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

، عىل تقرير مرحيل مرفوع اإىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو CWS/4/5من الوثيقة  املنقولحيتوي مرفق هذه الوثيقة،  .2
    .ST.14بشأأن معل فرقة العمل املتعلق مبراجعة معيار الويبو 

حول مراجعة رموز الفئات يف ادلورة احلادية من التقرير املرحيل اإىل املناقشات اليت أأجريت  8وتشري الفقرة  .5
. ويرد ملخص هذه 5024والعرشين لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف فرباير 

 .PCT/WG/7/3يف مرفق الوثيقة  الوارد من ملخص الرئيس 88اإىل  85املناقشات يف الفقرات من 

يف ادلورة الرابعة  CWS/4/5اي اإىل الفريق العامل عن نتاجئ مناقشات الوثيقة وتقريرا شفوسوف يرفع املكتب ادلويل  .1
 .5024مايو  28اإىل  25، واملزمع عقدها يف جنيف يف الفرتة من للجنة

ىل الإحاطة علام  .4 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
   مبحتوايت هذه الوثيقة.  

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبو

 5024مايو  28اإىل  25ادلورة الرابعة، جنيف، من 

 ST.14مراجعة معيار الويبو 
 (CWS/4/5)منقول من الوثيقة 

 مقدمة
نشاء املهمة رمق  5025مايو  -اتفقت اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا الثانية اليت عقدت يف أأبريل .2  42عىل اإ

نشاء فرقة العمل املعنية ST.14ملراجعة معيار الويبو  ، املعين ابملراجع املستشهد هبا يف واثئق الرباءات. وقررت اللجنة أأيضا اإ
 (.CWS/2/14من الوثيقة  12اإىل  58)انظر الفقرات من راجعة. لتضطلع هبذه امل ST.14ابملعيار 

 املذكورة أأعاله من شقني: 42وتتأألف املهمة رمق  .5

عداد اقرتاح بشأأن مراجعة رموز الفئات املنصوص علهيا يف الفقرة  )أأ( مع مراعاة  ST.14من معيار الويبو  24اإ
 .CWS/2/6من الوثيقة  24اإىل  20ات من والفقر  7التعليقات ومرشوع الاقرتاحات الواردة يف الفقرة 

ذا اكن من املناسب مراجعة توصيات حتديد س ندات غري الرباءات املستشهد هبا من أأجل  )ب( ودراسة ما اإ
مبادئ توجهيية بشأأن املراجع  -)املعلومات والواثئق ISO 690:2010مع املعيار ادلويل  ST.14مواءمة معيار الويبو 

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

، ابلتقرير املرحيل عن مراجعة معيار الويبو 5021وأأحاطت اللجنة علام، يف دورهتا الثالثة اليت عقدت يف أأبريل  .1
ST.14  ،امي يتعلق ببعض القضااي اليت أأاثرهتا فرقة وقدمت، كام هو مطلوب، تعليقات وتوجهيات فاذلي أأعده املكتب ادلويل

(. وعىل هذا CWS/3/14من الوثيقة  42اإىل  52والفقرات من  CWS/3/4)انظر الوثيقة . ST.14العمل املعنية ابملعيار 
الأساس، ووفقا للطلب اذلي تقدمت به اللجنة، واصلت فرقة العمل مناقشاهتا. وتعرض هذه الوثيقة نتاجئ العمل املنجز 

 الآن. حىت

يمتثل الهدف الرئييس ملراجعة رموز الفئات )الشق الأول من املهمة( يف اس تحداث متيزي يف تقارير البحث بني و  .4

. عند الأخذ هبذه الواثئق مبفردهاالواثئق املستشهد هبا عىل اجلدة والواثئق املستشهد هبا نظرا ملالءمهتا للنشاط الابتاكري 
" عىل أأية وثيقة Nالفئة " تنطبق"، حيث I" و"N" بفئتني جديدتني هام "Xالفئة " وقد يعين هذا معليا الاس تعاضة عن

" عىل أأية وثيقة I"الفئة  وتنطبقتوحض أأن الاخرتاع املطلوب حاميته ل ميكن اعتباره جديدا عند الأخذ ابلوثيقة مبفردها؛ 
ري عند الأخذ ابلوثيقة مبفردها. ويف الوقت توحض أأن الاخرتاع املطلوب حاميته ل ميكن اعتباره منطواي عىل نشاط ابتاك

نفسه، ُطلب اإىل فرقة العمل أأن تعد اقرتاح املراجعة حبيث يقدم توجهيات تتعلق بفرتة انتقالية ميكن خاللها اس تخدام هذه 
 .مالحظة حتريرية"، ابلتوازي وأأن توحض تفاصيل الانتقال يف I" و"N" و"Xالرموز الثالثة، أأي "

ل أأن املزااي العملية لهذا التغيري يف النظام كلك، أأي التوازن الإجيايب بني القمية الإضافية لتقدمي معلومات أأكرث تفصيال  .2 اإ
بعض أأعضاء فرقة  شكيف تقارير البحث والعبء الإضايف اذلي يتحمهل الفاحصون لتقدمي هذه التفاصيل، اكنت موضع 

ذ تفهم فرقة العمل أأن هذه املسأأةل لها أأثر عىل أأساس العمل مرة أأخرى خالل املناقشة اليت أأعق  بت ادلورة الثالثة للجنة. واإ
الاقرتاح، وكذكل عىل الولية اليت متنحها اللجنة، وبوجه خاص عىل مدى مالءمة مراجعة رموز الفئات، فاإن فرقة العمل 

 فامي ييل(. 2و 8ارا بشأأهنا )انظر الفقرتني اليت عرضت أأثناء املناقشة لتنظر فهيا اللجنة وتتخذ قر  احلججترغب يف تقدمي 
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بعد ادلورة احلالية )الرابعة( للجنة عىل أأساس التعليقات  سيس تأأنفوفامي يتعلق ابلشق الثاين من املهمة، فاإن العمل  .8
 22)انظر الفقرات من  5024( يف يناير EPOونتاجئ التحليل اليت قدهما املكتب الأورويب للرباءات ) قبل ذكلاملقدمة 

 فامي ييل(. 21 اإىل

 مناقشة فرقة العمل

 مراجعة رموز الفئات

من معيار الويبو  24أأعدت فرقة العمل، بعد ادلورة الثالثة للجنة، وبناء عىل طلب اللجنة، اقرتاح مراجعة الفقرة  .7
ST.14 ،هبذه الوثيقة. ، الوارد يف املرفق الثايناملالحظة التحريرية ومرشوع، والوارد يف املرفق الأول هبذه الوثيقة 

ل أأنه مل ميكن التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن اس تصواب املراجعة املقرتحة، أأي فامي يتعلق ابلتوازن بني املزااي  .8 اإ
لزاميتنيI" و"N"املتوقعة جلعل الفئتني اجلديدتني  فامي س بق(. وقد  4احملمتةل لهذا القرار )انظر الفقرة  والآاثر السلبية " اإ

لجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون أأيضا للتعليق علهيا يف ادلورة احلادية والعرشين  ُطرحت املسأأةل
 (.PCT/MIA/21/5)انظر الوثيقة  5024فرباير  21اإىل  22يف الفرتة من  بشأأن الرباءات

فرقة العمل، عىل  رت فهياواليت نظ، ومساوهئا" I" و"N" ابلفئتني "X"وميكن تلخيص منافع الاس تعاضة عن الفئة  .2
 النحو التايل:

دراج الفئتني اجلديدتني  )أأ( عن مدى مالءمة الوثيقة  معلومات أأكرث تفصيالأأن هناك  "I" و"N"قد يعين اإ
 املستشهد هبا قد تتاح يف تقرير البحث؛

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإن المتيزي بني اجلدة والنشاط  يف اإطاروفامي يتعلق ابلطلبات ادلولية  )ب(
املستشهد هبا يف تقرير البحث ادلويل قد جيعل هذه املعلومات متاحة علنا يف مرحةل مبكرة  الفرديةالابتاكري للواثئق 

يداع الطلب.  قلميية؛ وميكن أأن تنطبق جحج مماثةل عىلمن معلية اإ  الطلبات الوطنية والإ

مبفردها أأن تكون معلومات مفيدة  النظر فهياكن للمعلومات الإضافية املتعلقة مبدى مالءمة وثيقة ما عند ومي )ج(
 بوجه خاص ملبادرات تقامس العمل واملرشوعات التعاونية؛

بني ماكتب  عدم اتساق الطلباتوقد يؤدي عدم وجود تعريف منسق للجدة والنشاط الابتاكري اإىل  )د(
". وقد يؤدي هذا اإىل I" أأو النشاط الابتاكري "Nبواثئق فردية ابعتبارها مالمئة للجدة " دلالستشهاالرباءات 

" أأن Xتضليل املاكتب ومودعي الطلبات وعدم التوحيد، يف حني يتضح من التعريف احملدد منذ زمن طويل للفئة "
 اس تخدام ماكتب امللكية الصناعية لها موحد اإىل حد ما؛

ذا اكنت وثيقة ما مستشهد هبا حاليا ابعتبارها من الفئة "زايدة معل الفاحص و  )ه( " ينبغي Xعند البت فامي اإ
". وقد تؤدي الزايدة يف متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة طلب I" أأو "Nالاستشهاد هبا ابعتبارها من الفئة "

ما ميكن أأن يؤدي ابلتايل اإىل  اإصدار تقارير البحث عام تس تغرقه املامرسة املعمول هبا حاليا، وهو تأأخريالبحث اإىل 
 دلى ماكتب الرباءات؛ ترامك أأعامل الفحصزايدة 

لغاء املقرتح للفئة "و  )و( فامي يتعلق ابلواثئق اليت تنطوي عىل  العميل" فاحيص البحث من اتباع الهنج Xقد مينع الإ
 مطالبات كثرية معقدة واستشهادات متعددة معقدة.

 فرقة العمل من اللجنة أأن تتخذ قرارا حمددا فامي يتعلق مبدى مالءمة اقرتاح املراجعة. وبوضع ما س بق يف الاعتبار، تطلب .20
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ذا رأأت اللجنة أأن املراجعة  .22 نه من املقرتح أأن تنظر يف مرشوع الفقرة س تكون واإ املراجعة ومرشوع  24مفيدة، فاإ
 لثاين هبذه الوثيقة.املالحظة التحريرية، كام أأعدهتام فرقة العمل وكام يردان يف املرفقني الأول وا

لهيام أأعاله، رمغ أأهنام خضعا للمناقشة  .25 وينبغي مالحظة أأن مرشوع املراجعة ومرشوع املالحظة التحريرية املشار اإ
الأعضاء الآخرون، مل تتفق علهيام فرقة العمل رمسيا ابعتبارهام  يعرتض علهياموحظيا بتأأييد بعض أأعضاء فرقة العمل ومل 

ما اإىل اعامتد املرشوعني املقرتحني النسختني املزمع تقدميه ام لتنظر فهيام اللجنة وتوافق علهيام. وذلكل فاإن اللجنة مدعوة اإ
عادهتام اإىل فرقة العمل، مع القرار املتخذ فامي يتعلق ابملسأأةل املثارة يف الفقرة   8والفقرات من  2ابلصورة اليت قدما هبا أأو اإ

 راجعة املقرتحة.، أأعاله، لتأأكيد التأأييد الالزم للم20 اإىل

 توصيات س ندات غري الرباءات

واملعيار  ST.14بني معيار الويبو  احملمتةلابملواءمة  42أأعاله، يتصل الشق الثاين من املهمة رمق  5كام ورد يف الفقرة  .21
ادر مبادئ توجهيية بشأأن املراجع الببليوغرافية والاستشهادات من مص -املعلومات والواثئق)  ISO 690: 2010ادلويل 

(. وقد مت يف ادلورة الثالثة للجنة توس يع نطاق هذا الشق ليشمل مسأأةل الاستشهاد بواثئق بلغات غري لغة املعلومات
 البحث. تقرير

وأأطلع فرقة العمل عىل النتاجئ يف  ISO 690: 2010وقد أأمت املكتب الأورويب للرباءات حتليل املعيار ادلويل  .24
 (.CWS/3/4ثيقة من الو  22)انظر الفقرة  5024 يناير

عداد الاقرتاح  .22 واستنادا اإىل املادة اليت قدهما املكتب الأورويب للرباءات، خيطط أأعضاء فرقة العمل للرشوع يف اإ
 بعد ادلورة الرابعة للجنة. 42املتعلق هبذا الشق من املهمة رمق 

ىل: .28 ن اللجنة مدعوة اإ  اإ

الإحاطة علام ابلتقرير املرحيل عن  )أأ(
واملقدم  ST.14معل فرقة العمل املعنية ابملعيار 

 يف هذه الوثيقة؛

والإحاطة علام ابلعتبارات املشار  )ب(
لهيا يف الفقرات   أأعاله؛ 2و 8و 2اإ

ىل اتفاق بشأأن مدى  )ج( والتوصل اإ
مالءمة املراجعة املقرتحة، كام هو مطلوب يف 

 أأعاله؛ 20الفقرة 

جيايب بشأأن  ()د ويف حاةل اختاذ قرار اإ
لهيا يف الفقرة  )ج( أأعاله، 28املسأأةل املشار اإ

املراجعة يف املعيار  24النظر يف مرشوع الفقرة 
ST.14  كام ترد يف ملحق املرفق الأول هبذه

ىل  عادهتا اإ الوثيقة، واعامتد املراجعة املقرتحة أأو اإ
كيد )انظر الفقرات من  ىل  20فرقة العمل للتأأ اإ

 أأعاله(؛ 25
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جيايب بشأأن  )ه( ويف حاةل اختاذ قرار اإ
املراجعة املقرتحة يف الفقرة السابقة، النظر يف 
دراهجا يف  مرشوع املالحظة التحريرية املزمع اإ
جراءات املتابعة اليت جيب أأن  املعيار ويف اإ

من  2و 4يتخذها املكتب ادلويل )انظر الفقرتني 
جراءات أأو املرفق الثاين( واعامتد املرشوع والإ 

كيد )انظر الفقرات من  ىل فرقة العمل للتأأ عادهتم اإ اإ
ىل  20  أأعاله(. 25اإ

[(CWS/4/5)مرفقا الوثيقة  ]ييل ذكل املرفقان
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 (CWS/4/5الأول )ابلوثيقة املرفق 

 ST.14من معيار الويبو  24الفقرة  اقرتاح ملراجعة

واذلي أأعدته فرقة العمل املعنية ابملعيار  ST.14من معيار الويبو  24حيتوي هذا املرفق عىل اقرتاح مراجعة الفقرة  .2
ST.14  ة املراجعة من برانمج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو. ويرد مرشوع النسخ 42مبقتىض الشق الأول من املهمة رمق

 من الفقرة املذكورة يف ملحق هذا املرفق الأول.

 التغيريات التالية )التغيريات مبينة(: ST.14من معيار الويبو  24وتتضمن النسخة املراجعة للفقرة  .5

 " اجلديدة:Nالفئة " )أأ(

 ؛": ل ميكن أأن يعترب الاخرتاع املطلوب حاميته جديدا عند الأخذ ابلوثيقة مبفردهاNالفئة "

 " اجلديدة:Iالفئة " )ب(

 ؛": ل ميكن أأن يعترب الاخرتاع املطلوب حاميته منطواي عىل نشاط ابتاكري عند الأخذ ابلوثيقة مبفردهاIالفئة "

 " مع التوصية بعدم اس تخدام هذه الفئة يف تقارير البحث اجلديدة يف املس تقبل:Xالتعريف املراجع للفئة " )ج(

الاخرتاع املطلوب حاميته جديدا أأو ل ميكن أأن يعترب منطواي عىل نشاط ابتاكري عند  ": ل ميكن أأن يعتربXالفئة "
 ؛الأخذ ابلوثيقة مبفردها

"Xالفئة "
2

اكن املعيار يويص ابس تخدام هذه الفئة يف السابق لالإشارة اإىل أأن الاخرتاع املطلوب حاميته ل ميكن أأن : 
ول ينبغي اس تخدام هذه  .نشاط ابتاكري عند الأخذ ابلوثيقة مبفردهايعترب جديدا أأو ل ميكن أأن يعترب منطواي عىل 

 ؛" الأكرث دقةI" و"Nوينبغي الاس تعاضة عهنا ابلفئتني " .الفئة مس تقبال يف تقارير البحث اجلديدة

 أأخرى: " مع التوصية بأأنه من الأفضل لهاتني الفئتني أأن تكوان مصحوبتني بفئاتO" و"Eتعديل تعريفي الفئتني " )د(

)ج( من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن 2.11وثيقة براءة سابقة كام يه حمددة يف القاعدة ": Eالفئة " .27
الفئات " مصحواب بواحدة من Eويفضل أأن يكون الرمز "نرشت يف اترخي الإيداع ادلويل أأو بعده.  ولكنالرباءات، 

"N" أأو "I" أأو "X"
2
 ؛"A" أأو "Yأأو " 

ويفضل أأن يكون الرمز ": وثيقة تشري اإىل كشف شفوي أأو اس تخدام أأو عرض أأو وسائل أأخرى. Oالفئة " .28
"O الفئات "" مصحواب بواحدة منN" أأو "I" أأو "X"

2
 ؛"A" أأو "Yأأو " 

 " ليتسع نطاقه ليشمل الواثئق املنشورة يف اترخي الأولوية املطالب به يف الطلب:P"تعديل تعريف الفئة  (أأ )

 بعد": وثيقة نرشت قبل اترخي الإيداع )اترخي الإيداع ادلويل يف حاةل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( ولكن P"الفئة 
حدى الفئات P. وينبغي أأن يكون الرمز "أأو بعدهاترخي الأولوية املطالب به يف الطلب  يف " N"" مصحواب دامئا ابإ
"X" " أأوI" أأو

2
 "؛A" أأو "Yأأو " 

 (:CWS/4/5حاش ية جديدة توحض أأحاكم التنفيذ وفقا للمالحظة التحريرية )انظر املرفق الثاين ابلوثيقة  (ب)

2 
" يف املس تقبل، ولكن تقارير البحث املوضوعة Xل يوىص بأأن تواصل ماكتب امللكية الصناعية اس تخدام الفئة "

ما كفئة رئيس ية  5022يوليو  2قبل   ".P" أأو "O" أأو "Eأأو مصاحبة للفئات "جيوز أأن حتتوي عىل هذه الفئة اإ

]ييل ذكل امللحق[
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 امللحق

 ST.14من معيار الويبو  24مرشوع النسخة املراجعة من الفقرة 

14. It is recommended that any document (reference) referred to in paragraph 7, above, and cited in the search report 
should be indicated by the following letters or a sign to be placed next to the citation of the said document (reference): 

(a) Categories indicating cited documents (references) of particular relevance: 

Category “N”: The claimed invention cannot be considered novel when the document is taken alone; 

Category “I”: The claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document 
is taken alone; 

Category “Y”: The claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document 
is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a 
person skilled in the art; 

Category “X”
 1
: This category was previously recommended to indicate that the claimed invention cannot be 
considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is 
taken alone.  New search reports should no longer use this category.  The more specific 
categories “N” or “I” should be used instead. 

(b) Categories indicating cited documents (references) of other relevant prior art: 

Category “A”: Document defining the general state of the art which is not considered to be of particular 
relevance; 

Category “D”: Document cited by the applicant in the application and which document (reference) was 
referred to in the course of the search procedure.  Code “D” should always be accompanied 
by one of the categories indicating the relevance of the cited document; 

Category “E”: Earlier patent document as defined in Rule 33.1(c) of the Regulations under the PCT, 
published on or after the international filing date. Code “E” should preferably be accompanied 
by one of the categories “N”, “I”, “X”

1
, “Y” or “A”; 

Category “L”: Document which may throw doubts  on priority claim(s) or which is cited to establish the 
publication date of another citation or other special reason (the reason for citing the document 
shall be given); 

Category “O”: Document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. Code “O” should 
preferably be accompanied by one of the categories “N”, “I”, “X”

1
, “Y” or “A”; 

Category “P”: Document published prior to the filing date (in the case of the PCT, the international filing 
date) but on or after the priority date claimed in the application.  Code “P” should always be 
accompanied by one of the categories “N”, “I”, “X”

 1
, “Y” or “A”; 

Category “T”: Later document published after the filing date (in the case of the PCT, the international filing 
date) or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the 
principle or theory underlying the invention; 

Category “&”: Document being a member of the same patent family or document whose contents have not 

been verified by the search examiner but are believed to be substantially identical to those of 

another document which the search examiner has inspected. 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين
 [(CWS/4/5)ابلوثيقة 

 

                                                 
1
 Category “X” is no longer recommended to be used by the industrial property offices, but the search reports established earlier 

than July 1, 2015 may contain this category either as the main one, or accompanying categories “E”, “O” or “P”. 
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 (CWS/4/5املرفق الثاين )ابلوثيقة 

 ST.14املراجعة من معيار الويبو  24اقرتاح يتعلق بتطبيق الفقرة 

، واليت أأعدهتا فرقة ST.14املراجعة من معيار الويبو  24حتتوي هذه الوثيقة عىل الاقرتاح املتعلق بتطبيق الفقرة  .2
من برانمج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وبناء عىل  42مبقتىض الشق الأول من املهمة رمق  ST.14العمل املعنية ابملعيار 

 (.CWS/3/14من الوثيقة  12طلب اللجنة )انظر الفقرة 

اتحة وقت اكف )ل يقل عن عام واحد( لتطبيق املعيار املراجع يف .5 ماكتب امللكية الصناعية وملواءمة  ويف سبيل اإ
نه من املقرتح أأن يكون اترخي  التعلاميت الإداريةمع مراجعة  ST.14مراجعة املعيار  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإ
 .5024، برشط أأن تعمتد اللجنة املراجعة يف دورهتا الرابعة يف مايو 5022يوليو  2التطبيق هو 

، خلص أأعضاء ابلتوازي" I" و"N" و"Xقالية اليت ميكن خاللها اس تخدام الرموز الثالثة "وفامي يتعلق ابلفرتة الانت .1
" N" و"Xفرقة العمل اإىل أأنه ليس من املس تصوب أأن تكون هناك مثل هذه الفرتة. وُذكر أأن اس تخدام الرموز الثالثة "

" اإىل Xاللجنة يف "الانتقال اخلالص" من الفئة "" يف أآن واحد قد يؤدي اإىل التباس وذلكل تقرتح فرقة العمل أأن تنظر Iو"
 .5022يوليو  2" اعتبارا من X"، أأي أأن تقارير البحث ينبغي أأل تتضمن الرمز "I" و"Nالفئتني "

مرشوع املالحظة التحريرية التايل لتنظر فيه م قد  ي، ST.14من املعيار  24مبوافقة اللجنة عىل مراجعة الفقرة  ورهنا .4
 عليه:اللجنة وتوافق 

 مالحظة حتريرية من املكتب ادلويل"

 .5024مايو  28"اعمتدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو مراجعة هذا املعيار يف دورهتا الرابعة اليت عقدت يف 

 من املعيار املراَجع ينبغي أأن تطبقها ماكتب امللكية الصناعية يف لك تقارير البحث 24"واتفقت اللجنة عىل أأن أأحاكم الفقرة 
من املعيار )انظر املرفق( ابلنس بة  24مفا بعد. وينبغي أأن تس تخدم الصيغة السابقة من الفقرة  5022يوليو  2املعدة بدءا من 

 لتقارير البحث املعدة قبل ذكل التارخي."

بقاء عىل الصيغة احلالية للفقرة  .2 نه من املقرتح أأن يمت الإ من  24وكام هو موحض يف مرشوع املالحظة التحريرية، فاإ
. وجيب عىل املكتب ادلويل بعد ذكل أأن حيذف املالحظة 5022يوليو  2يف مرفق املعيار عىل الأقل حىت  ST.14املعيار 

 ويبلغ اللجنة بذكل. كتغيري حتريريالتحريرية واملرفق 

 ]هناية املرفق الثاين 
 والوثيقة[( CWS/4/5)ابلوثيقة 

 


