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 ST.14مراجعة معيار الويبو رقم 

  األمانةإعدادمن ثويقة 

ية  سـمعلومات أسا

بو  .1 ية مبعايري الو نة ا شت ا يان ن للج نة(ملعق نعقدة من يف) للجا ية ا ثا مل دورهتا ا ن  اقرتاحا 2012 مايو 4 أبريل إىل 30ل
بو رمق يمعمبراجعة  ية بإدراج  "ST.14يار الو هد هبا يف واثئق الرباءاتاملراجعصتو وترد ). CWS/2/6ثانظر الويقة " (ملستش ا

شات يف الفقرات من  نا يل ا قتفا مل نة وفامي). CWS/2/14ثالويقة ( من تقرير ادلورة 31 إىل 28ص للج ييل القرار اذلي اختذته ا
شاء فرقة معل  تقرير31 و30الفقراتن (نبإ  .)ل من ا

نة عىل ما ييل .30"  :للجووافقت ا

تحداث  )أ( يةهمة ملاسـا تا لا  :ل

بو" يار الو يمراجعة   :ST.14 مع

نصوص علهيا يف الفقرة "1" ئات ا شأن مراجعة رموز ا ملإعداد اقرتاح  يار 14 لفب مع من 
بو رشوع الاقرتاحات الواردة يف الفقرة مST.14 يالو يقات و مع مراعاة ا  14  إىل10  والفقرات من7 لتعل

 .CWS/2/6 ثمن الويقة

هد هبا  "2" ندات غري الرباءات ا يات حتديد  ناسب مراجعة تو ملستشودراسة ما إذا اكن من ا سـ ص مل
بو يار الو يمن أجل مواءمة  يار ادلويل ST.14 مع  –ات والواثئقاملعلوم (ISO 690:2010 ملعمع ا

هادات من مصادر املعلومات ية والا يوغرا شأن املراجع ا ية  شبادئ تو ف ستم بل ب وإعداد اقرتاح ) لبجهي
بني أن تكل املراجعة مالمئة شأن إذا  ّبذكل ا ت  ."ل
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همةنوإ )ب(  ؛ملشاء فرقة معل جديدة ألداء ا

بووالطلب من فرقة العمل تقدمي )ج( يار الو شأن مراجعة  ي الاقرتاح  مع يات رموز ST.14 ب ص فامي خيص تو
ئات  نةلفا تعقد يف  يه يف دورهتا اليت  نة وتوافق  يه ا سـنظر  سـ عل للج فت  ؛2013 ل

تاجئ ادلراسة يف أقرب وقت ممكن  )د( ندات نوالطلب من فرقة العمل تقدمي  شأن حتديد  سـوأي اقرتاح  ب
يار ادلويل هد هبا وا ملعغري الرباءات ا نة اليتللجنةا يف دورة ISO 690:2010 ملستش تعقد يف  سـ   ،2013 سـ

بغي  تكامل الاقرتاح يف ذكل املوعد،  متكن فرقة العمل من ا ينوإن مل  سـ تقدمي تقرير مرحيل عن للمرشف علهيا ت
همة شق من ا نجز فامي خيص هذا ا ملالعمل ا ل  .مل

تب ادلويل اذلي عني  .31 نة بعرض ا بت ا ُور ملك  ".فرقة العمل مرشفا عىلللجح

نة الواردومعال  .2 تري  أعالهللجبقرار ا نظمة غري حكومة واحدة و12خ، ا ية و نا ية ا ثال عن ماكتب ا م  عمللك لص عن مم
تب ادلويل يف الرساةل املعممة  ها ا تجابة لدلعوة اليت أر شاركة يف فرقة العمل ا تب ادلويل  ملكا سل سـملك  C. CWS 27للم

تجري ف. 2012 أبريل 16املؤرخة يف  بو  تابع للو تدى عىل موقع وييك ا شئ  لوأ ي ل ن يهمن شاهتا  نا علرقة العمل  ق  .م

شات فرقة العمل .3 نا يل عن  قويرد فامي ييل تقرير مرحيل وتفا  .مص

ئاتمراجعة رموز   لفا

ئات  .4 همة، وهو مراجعة رموز ا نارص ا نرص األول من  بة إىل ا لفاب مل ع لع بو رمق 14الفقرة (لنسـ يار الو ي من  ، )ST.14مع
سائلحولتوصلت فرقة العمل إىل اتفاق مؤقت  سائل و. مل بعض ا شاركون اآلراء وأحرزوا تقدما هائال فامي خيص  مبادل ا مل ت

توصل فرقة العمل بعد . أخرى نة إىلتومع ذكل مل  يه ا نظر  شأن اقرتاح هنايئ يف هذا الصدد  للج توافق يف اآلراء  ت فب ل
 .عليه وتوافق

ئات   "X"و" N"و" I"لفا

تني اجلديدتني  .5 تا عىل إدراج ا لفئاتفقت فرقة العمل مؤ هد هبا " I"و" N"ق بة إىل الواثئق ا ملستشاب بني أنه ال لنسـ تاليت 
بني أنه ال  هد هبا اليت  بة إىل الواثئق ا ند األخذ ابلويقة مبفردها، واب ته جديدا  بار الاخرتاع املطلوب حام تميكن ا سـ ث ع ي ملستشت ن لع

ند األخذ ابلويقة مبفر تاكري  شاط ا نطواي عىل  ته  بار الاخرتاع املطلوب حام ثميكن ا ع ب ن ي مت  .تباعادها، ع

ئة  .6 تفق فرقة العمل بعد عىل تعريف جديد  للفومل  هاد هبا مضن " X"ت يا الواثئق اليت ميكن الا شمل حا ستشاليت  ل ت
ئة ئة " N" لفا يار " I"لفأو ا شاركني . ST.14للمعيف إطار الاقرتاحات اجلديدة  تقاال خالصاملويف هذا الصدد يؤيد بعض ا  نا

رشعتوقف يحبيث  تب جديد  يأي  ئة  يفمك تخدام ا هاد ابلواثئق عن ا تني اجلديدتني لال تخدام ا لف ا سـش ئ تسـ ، يف "X"سلف
ئة  تخدام ا يح ا شاركني اآلخرين وضع تعريف  لفحني يفضل بعض ا سـت تني " X"يمل  ".I"و" N"لفئإىل جانب ا

ئة  .7 يني  تا تعريفني ا يا يف ا للفونظر فرقة العمل حا ل ل ل ل  ":X"ت

بديئ  )أ( ئة (ملالاقرتاح ا بلمستبعد" X"لفا تخدام يف ا ملسـتقة من الا  )سـ

ئة  ته ال ": X"لفا سابق لإلشارة إىل أن الاخرتاع املطلوب حام ئة يف ا تخدام هذه ا يار يويص اب ياكن ا ل سـ لفملع
ند األخذ ابلويقة مبفردها تاكري  شاط ا نطواي عىل  ترب  ترب جديدا أو ال ميكن أن  ثميكن أن  ع ب ن يع بغي . ميع ينوال 
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بال يف ئة  تخدام هذه ا تقا مسـلف تني سـ تعاضة عهنا اب بغي الا بحث اجلديدة و ئ تقارير ا سـ لفل األكرث " I"و" N"ين
 .دقة

تعريف احلايل مع امل  ) ب( ية لا تو يحالحظة ا ئة (ضل تني " X"لفترتك ا  ")I"و" N"للفئبديال 

ئة  شاط ": X"لفا نطواي عىل  ترب  ترب جديدا أو ال ميكن أن  ته ال ميكن أن  نالاخرتاع املطلوب حام يع يع مي
ن تاكري  عا  .ثد األخذ ابلويقة مبفردهاب

ئة : مالحظة بق " X"لفعىل الرمغ من أن تعريف ا ها اليت  يقه عىل الواثئق  تطعام مبا يكفي ليك ميكن  نفسب تط
تني  تني ، "I"أو " N"لفئعلهيا إحدى ا تخدام هاتني ا ئبذ ا سـ ئة " I"و" N"لفحي تخدام ا لفاألكرث دقة عىل ا سـ

"X " ته والواثئق اخلصائص يسـتحسن خالف ذكل انطالقا منما مل ي احملددة لالخرتاع املطالب حبام
هد  .هبا ملستشا

تني  بل إدراج ا لفئو ئة " N"و" I"ق تني " X"لفاكن نطاق ا يا يف نطاق ا ئشمل الواثئق اليت تدخل حا ل " I"لفي
 ".N"و

تعريف الوارد يف الفقرة  .8 شاركون يف فرقة العمل املؤيدون  للويرى ا ئيت تأن املاكتب اليت رشع يف) ب(7مل تخدام  ف ا سـ
هاد  تخدام " I"و" N"ستشالا متكن من مواصةل ا سـبغي أن  ت ئة ين بحث"X"لفا تقع حاالت ال يكون فهيا من وقد . ل يف تقارير ا

هاد ابجلدة فامي خيص لك مطلب يل الا بحث أن يقمي اكمل تفا ستشالعميل للفاحص اذلي جيري ا ص فقد يكون من املعقول . ّل
بة  ثال اب يل ا سـعىل  لنمل ية معقبلسب تضمن مطالب  بات اليت  ّعض ا ن ت ترب تقلطل هادات أن  يعدة فضال عن العديد من الا ستش

يمي لك مطلب أنه إذا مل  ند  ُيالفاحص  هاد، تقع ستششف عن نطاق املطلب احملدد بدقة يف الا يةتعدك  هي أية مسة انقصة بد
ئة سـمينعويف هذه احلاةل . ليك تدرج بحث من ا" X"لف اقرتاح حذف ا تفاحص ا ية بذكر أن الويقة وجهية ل ثباع املقاربة ا لعمل

ند األخذ هبا مبفردها تاكري  شاط الا بة إىل اجلدة أو ا عاب ب ن لسـ هد الفاحص عىل األرحج . لن سيستشوعوضا عن ذكل 
ثري شكواك حول جدة املطلب"N" ثابلويقة هاد  باعا مضلال بأن الا ي، ما قد يعطي ا  .ستشنط

شارك .9 ية أخرى فإن ا ملومن ان توقف املاكتب اليت رشع يف اخلالصنلالتقال ن يرقة العمل املؤيد يف فنيح يث  ت  ت حب
تني  تخدام ا ئا ئة " I"و" N"لفسـ تخدام ا لفعن ا يا يف الفقرة " X"سـ بد نحو املقرتح  ئعىل ا هم ) أ(7مل قلقأعاله، قد أعربوا عن 

تعريف الوارد يف الفقرة  يح ا لمن أن  ئات ) ب(7يت تخدام ا لفا سهيف تقري" I"و" N"و" X"سـ بحث  نفر ا ويف هذه احلاةل قد . ل
شأن  يع اختاذ قرار  ساطة ال  باعا بأن الفاحص بلك  يل ألنه قد يعطي ا تح ثقة يف جودة ا بيؤدي ذكل إىل فقدان ا تط ب نط ل ل يسـل

هاد بويقةكيفية ث الا يك عن أنه قد أشري . ستش ية هان تو ياغة املالحظة ا يحإىل أن  ل تخدام ضص يل ا يارات  تضمن  سـاليت  تفض خت
تني سن خالف ذكل انطالقا من اخلصائص" I"و" N" لفئا هد احملددة لالخرتاع املطال يسـتحما مل  ته والواثئق ا ملستشب حبام ي

يارا هبا يا  شئ  مع، ال  فعل باع مقاربيويصتن هاد بويقة وجهيةت اب يدة لال ثة و ش  .ستح

ئة   "P"لفا

تا عىل مراجعة تعريف  .10 ئة قوافقت فرقة العمل مؤ ي"P"لفا ها  متديد نطا حب،  ق بل اترخي ث ل شورة  قشمل الواثئق ا ن ملي
نة( املطالب به يف الطلب أو بعده، ونصه كام ييل األولويةلكن يف اترخي و) ادلويل(اإليداع  يريات  يا بتغ  :)مل

ئة  بل اترخي اإليداع ": P"لفا قويقة رشت  ن شأن الرباءات(ث تعاون  باترخي اإليداع ادلويل يف حاةل معاهدة ا  بعدولكن ) ل
بغي أن يكون الرمز . أو بعدهولوية املطالب به يف الطلب  اترخي األيف ئات " P"ينو أو " X"لفمصحواب دامئا بإحدى ا
"Y " أو"A." 
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تان   "O"و" E"لفئا

هاد  .11 ئيت الا تعريفني املراجعني  تفق فرقة العمل بعد عىل ا شمل  ستلف ل ئات أخرى امجلفامي خيص " E"و" O"ت يهنام وبني  فع  ب
هاد نة ح. ستشلال للجونظر ا يني ت تا تعريفني املراجعني ا يا يف ا لا ل ل نة(ل يريات  يا بتغ  ):مل

ية مصحوبة بإحدىاخملطط اإللزايم  )أ( ئات ا ملعنبأن تكون ا ئات لف   "A"أو " Y"أو " X"أو " I"أو " N"لف ا

ئة  شأن ) ج(1.33ثويقة براءة سابقة كام يه حمددة يف القاعدة ": E"لفا تعاون  يذية ملعاهدة ا بمن الالحئة ا ل لتنف
بغي أن . نرشت يف اترخي اإليداع ادلويل أو بعده لكنوالرباءات،  دامئا بواحدة مصحواب " E" الرمز يكونينو

ئات من   ؛"A"أو " Y"أو " X"أو " I"أو " N"لفا

ئة  شف شفوي ": O"لفا شري إىل  كويقة  ت تخدام أو عرض أو وسائل أخرىث بغي أن . سـأو ا  الرمز يكونينو
"O " ئات دامئا بواحدة من مصحواب  ؛"A"أو " Y"أو " X"أو " I"أو " N"لفا

ئات )ب( لفيار إضافة واحدة من هذه ا تني  خ هاد بويقة "E"أو " O"لفئإىل ا ند الا ث   ستشع

ئة  شأن ) ج(1.33ثويقة براءة سابقة كام يه حمددة يف القاعدة ": E"لفا تعاون  يذية ملعاهدة ا بمن الالحئة ا ل لتنف
دامئا بواحدة مصحواب " E" الرمز يكون أن وجيوز. ت يف اترخي اإليداع ادلويل أو بعدهنرش لكنوالرباءات، 

ئات من   ؛"A"أو " Y"أو " X"أو " I"أو " N"لفا

ئة  تخدام أو عرض أو وسائل أخرى": O"لفا شف شفوي أو ا شري إىل  سـويقة  ك ت  الرمز يكون أن وجيوز. ث
"O " ئات دامئا بواحدة من مصحواب  ؛"A"أو " Y"أو " X"أو " I"أو " N"لفا

ياغة الفقرة وعة من أعضاءوأيدت مجم .12 شات) أ(11ص فرقة العمل  نا قأعاله يف جوالت سابقة من ا وكام هو مقرتح يف . مل
ئات من شأن ، CWS/2/6ث من الويقة 13 إىل 11الفقرات من  هاد فإدراج  أو " Y"أو " X"أو " I"أو " N"ستشالا

"A" تني تخديم معلومات الرباءات ابيف " E"و" O"لفئ إىل جانب ا بحث أن يزود  سـتقارير ا ومن . زيد من املعلوماتململ
تعريف الوارد يف الفقرة  ية أخرى فإن ا لان يغ يف شلك حمك ) ب(11ح صاذلي اقرتحه عضو من أعضاء فرقة العمل، قد 

تخدام لكمة  ي" جيب"لويس لكمة " جيوز"سـاب يح  تايل فإنه ال يفرض أي رشط إلزايم بل  خواب يت ار إضافة إحدى هذه ل
ن ئات  عا تني دلف هاد بويقة يف إطار ا ئ الا لفث شت نة أيضا يف إطار هذه املقاربة ". O"أو " E"س نظر فهيا ا بدائل اليت  للجومن ا ت ل

بري  تخدام  تعاألخرية ا تعريف" حيبذ"سـ ية من ا ثا ليف امجلةل ا ن  .ل

ئة " لكنو"لكمة أيضا فت ِذُوح .13 تعريف احلايل  للفمن ا  ".E"ل

نظ .14 ، نظرت فرقة العمل أيضا يف متديد تعريف CWS/2/6ث من الويقة 14ر يف الاقرتاح الوارد يف الفقرة لوبعد ا
ئة بحث" E" لفا سهللإىل واثئق الرباءات اليت حتمل اترخي الطلب اخلاضع  يار ،نف   للمامرسة ST.14ملع إلاتحة األساس يف ا

تفق علهيا يف الفقرة  ية اخلاصة من 67.16ملا تو بادئ ا جهيا ل ناء عىل مل يدي ادلويل  بحث ا ب ابلفحص ادلويل وا ه معاهدة لمتل
شأن الرباءات من أجل  تعاون  با يهنا ل يق قوا نساعدة املاكتب عىل  ب  أعضاء فرقة ومل يؤيد.  إصدار براءات مزدوجةللحد منتطم

بسهذه العمل  هذه املقاربة وهام. لاملقاربة ألهنا قد تؤدي إىل  شت فرقة العمل بديلني  يه ان لو ق تحداث: عل ئة جديدة سـا ف 
ئة( بحث) املقرتحة" R" لفا سهللوخاصة لرتمزي الواثئق اليت حتمل اترخي الطلب اخلاضع  ئة نف  تخدام ا لف، أو ا القامئة " L"سـ

ئة ُوأخريا مل ي. لهذا الغرض ئات القامئة" R"للفقرتح أي تعريف  وترى مجموعة من أعضاء . للفاجلديدة أو أية مراجعة أخرى 
ئة فرقة العمل أ تعريف احلايل  للفن ا بة " L"ل شمل الواثئق اليت قد تكون وجهية اب سـسع نطاقه مبا يكفي  ي لنت ل ية ي جسأةل ازدوا مل

ئة جديدةاجملموعة وال ترى  ،الرباءات تقد أعضاء آخرون يف فرقة العمل أن وضع . ففوائد واحضة من إدراج  يعومع ذكل 
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يزي يح  هذه الواثئق من شأنه أن  نفصل  متتعريف  ت ل يعة احلال يف إطار يم هد هبا  هوةل أكرب عن سائر الواثئق اليت  بطبها  ش تس يسب
ئة   ".L"لفا

بو املراجع  يار الو ييذ  مع  ST.14تنف

نة .15 متده ا بل بعد أن  يار املراجع يف ا يذ ا سأةل  للجناولت فرقة العمل أيضا  ملع م تعت تق سـنف شاركني قائلني . ملت ملوعلق بعض ا
ن تغرق عدة  يار قد  يذ ا سـإن  سـ يملع يةوات نظرا للوقتتنف يري األنظمة ادلا خل الالزم   .لتغ

ية  .16 يار املراجع عىل ماكتب ا يذ ا يط  يا إىل  مللكو ملعنف سـ تسع يةتب نا عا ناقش فرقة العمل إدراج املالحظة لص ت، 
تحريرية ية لا تا لا  :ل

تب ادلويل"  ملكمالحظة حتريرية من ا

بو الفقرة " ية مبعايري الو نة ا متدت ا يا ن ملعللج يار  املراجعة من14ع نعقدة يف > رمق< يف دورهتا ST.14ملع ا  .>اترخي<ملا

يات الواردة يف الفقرة " تو يذ ا ية  نا ية ا صواملطلوب من ماكتب ا ل ع نفلص يار 14تمللك  كام يه مراجعة ST.14ملع من ا
بحث املعد يع تقارير ا بة  ّاب ل مجل  . مفا بعد>اترخي<ة من لنسـ

سابقة من الفقرة " يغة ا تخدم ا بغي أن  لو لص تسـ تارخي) انظر املرفق( 14ين بل ذكل ا بحث املعدة  تقارير ا بة  لاب ل ل قسـ  ."لن

نداهتا  يات اخلاصة مبراجع الرباءات غري  تو سـا ص  ل

ثاين .17 نرص ا نظر إىل ا لاب لع همةل نارص ا مل من  هادات مبراجع الرباءات غري ع تحديد الا يات اخلاصة  تو ستش وهو ا ب ص ل
يار  ية اب ملعنداهتا، عقدت فرقة العمل ا ن تايل جوST.14ملعسـ نحو ا هام عىل ا شات ميكن  نا لتني من ا ل ق مل وافقت فرقة : تلخيصل
بو رمق  يار الو يالعمل عىل اقرتاح مراجعة  يار ادلويل ST.14مع يات الواردة يف ا تو ملع مع مراعاة ا ص إال أن . ISO 690:2010ل

شاركني قالوا إن من الالزم  تحدياإلمعان يف هذا األمرملا يات عىل وجه ا تحديد أية تو ل  ص يار ل يات  معد من تو بغي ISOص ين 
بو رمق  يار الو ينقهل إىل  يلوبأي ST.14مع تفا توى من ا ص  ل  .مسـ

ية .18 تا بغي مراعاة اجلوانب ا ناء املراجعة  لوذكر أنه أ ل ينث نداهتا : ُ يع أنواع مراجع الرباءات غري  سـية  مج يث العمق (تغط حمن 
ية ثةل )لبنوا يات ووجاههتا، وأ تو يق ا م، وإماكية  ص ل ب نطتطن توازن بني أثر اق الفعيللعىل ا ل ألنواع الواثئق ومصادرها، وا

ية  يةمللكممارسات ماكتب ا نا عا توقعة من املراجعةلص يا املعلومات، والفوائد ا نولو يري أنظمة  ثل رضورة  مل،  جتغ تك  .م

يار ادلويل  .19 بوISO 690:2010ملعوفامي خيص نطاق إدماج ا يار الو ي يف  تب األورويب يزمع، ST.14  رمقمع ملك ا
يار ادلويل وبادل لرباءات ل يل  تإجراء  للمع يلحتل تح لتاجئ هذا ا ل ثويف وقت حتضري ويقة العمل هذه اكن من .  مع فرقة العملن

يل جاهزة يف مارس  تح تاجئ ا توقع أن تكون  لا ل ن  .2013مل

بوومن املؤكد .20 يار الو ي أيضا أن مواءمة  يار ادلويل ST.14  رمقمع ترص عىل مراISO 690:2010ملع مع ا جع سـتق 
يار  يات اخلاصة بواثئق الرباءات الواردة يف  تو نداهتا، نظرا ألن ا معالرباءات غري  ص ل يات ISOسـ تو ية من ا بدو أقل فعا ص  ل ل ت

ية  يغة احلا لالواردة يف ا  .ST.14لمعيار للص

يار ادلويل  .21 بو مع ا يار الو سأةل مواءمة  يدا عن  ملعو ي مع م توISO 690:2010بع تب ادلويل مراجعة ا ص، اقرتح ا ل يات ملك
هاد بواثئق الرباءات  نداهتا) ومهنا امللخصات(ستشاخلاصة ابال سأةل مراجع الرباءات غري  سـإىل جانب  تضمن . م يوال 
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يار هاد ابلواثئق ST.14 ملعا ية الا يات عن  ش يف الوقت الراهن أية تو تيف سك هد هبا فهياص ملستشبلغات غري لغة الويقة ا تقرير  (ث
بحث يد وضع توجهي). لا يه من ا ملفو شأن عل ناسب لبات  يلمجة رتملالوقت ا ناوين صتفا يل أسامء املؤلفني أو  ع من   أو الواثئققب

يا،  فها حر يع احلاالت وأنقل يام بذكل يف  مجإذا اكن من املمكن ا ية إىل اللغة األخرى فقط، أو إذا اكن لق مس، إن توفرت ترمجة ر
ية وترمجهتا يف آن معا صلبغي تقدمي الويقة األ ث نوان أو نوفضال عن ذ. ين ُكل إذا ترمج امس املؤلف أو ا تطرح  نقالال ِقلع يا  فحر ف

يان أهنا ترمجةمسأةل  بية   .نقل حريف/كيف

متدوإذا  .22 بغي عا يار  ثةل الواردة يف ا ن هذا الاقرتاح فإن األ يم هد هبا يف مقابل ملع سأةل الواثئق ا ملستشأيضا أن تعكس  م
هاد بلغات الواثئق  .ستشالا

ية مبعا .23 نة ا نإن ا بو مدعوة ملعللج ييري الو
 :ما ييل إىل

تقرير املرحيل عن  )أ( لاإلحاطة علام اب
يار  ية اب ملعأعامل فرقة العمل ا  الوارد يف ST.14ملعن

 ثهذه الويقة؛

اإلحاطة علام ابالتفاق املؤقت  )ب(
شأن إدراج  يه فرقة العمل  باذلي توصلت إ ل

تني بو 14يف الفقرة " I"و" N" لفئا يار الو ي من  مع
يه يف الفقرة ،ST.14رمق  شار إ نحو ا ل عىل ا مل  5ل

 أعاله؛

يقات وتوجهيات إىل فرقة  )ج( تعلتقدمي 
ئة  سأةل ا شأن  لفالعمل  م بني، "X"ب نحو ا ملعىل ا  ل

  أعاله؛9 إىل 5يف الفقرات من 

بديئ اذلي  )د( ملاإلحاطة علام ابالتفاق ا
ئة  شأن مراجعة ا يه فرقة العمل  لفتوصلت إ ب ، "P"ل

نحو   أعاله؛10الفقرة بني يف ملا لعىل ا

شات  )ه( نا تاجئ ا قاإلحاطة علام  مل بن
تني  شأن تعريف ا ئاليت دارت  عىل ، "O"و" E"لفب

نحو املذكور  أعاله، وتقدمي 12 و11 يف الفقرتني لا
 تعليقات وتوجهيات إىل فرقة العمل يف هذا الصدد؛

شة  )و( نا تاجئ ا قاإلحاطة علام  مل بن
هاد ابلواثئق اليت حت تعلقة ابال ستشا مل اترخي مل

بحث سهللالطلب اخلاضع  نحو املذكور نف  ل، عىل ا
يقات وتوجهيات إىل 14يف الفقرة  تعل أعاله، وتقدمي 

 فرقة العمل يف هذا الصدد؛
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يذ  )ز( بعة  يق عىل املقاربة ا لتنفا ت ملتعل ل
بو رمق يار الو يات املراجعة من  تو يا مع ص ، ST.14 ل

يذ تحريرية، والفرتة الالزمة  لتنفونص املالحظة ا  ل
نحو املقرتح يف  ته، عىل ا يار عقب مرا لا جع ملع

  أعاله؛16 و15الفقرتني 

شات  )ح( نا تاجئ ا قاإلحاطة علام  مل بن
يات اخلاصة مبراجع  تو شأن ا صاليت دارت  ل ب

يه يف  شار إ نحو ا نداهتا، عىل ا لالرباءات غري  مل ل سـ
  أعاله؛20 و17الفقرتني 

اإلحاطة علام ابالقرتاح املقدم  )ط(
يا تو صإلدراج ا هاد ابلواثئق ت اخلاصة ل ستشابال

هد هبا فهيا ملستشبلغات غري لغة الويقة ا ، عىل ث
يه يف الفقرتني  شار إ نحو ا لا مل  أعاله 22 و21ل

يه؛ يق  علوا  لتعل

 

 ]ثهناية الويقة[
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