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0Bمعيار الويبو  مراجعةST.14 

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

3Bمقدمة 

 45رمق املهمة ٕا�شاء �ىل  2012مايو  -عقدت يف ٔأ�ريلرهتا الثانية اليت يف دو  اللجنة املعنية مبعايري الويبو اتفقت .1
 ةالعمل املعني فرقةوقررت اللجنة ٔأيضا ٕا�شاء يف و�ئق الرباءات.  �ملراجع املستشهد هبا ، املعينST.14ملراجعة معيار الويبو 

 ).CWS/2/14من الوثيقة  31ٕاىل  28(انظر الفقرات من ضطلع هبذه املراجعة. تل  ST.14�ملعيار 

 :شقنياملذ�ورة ٔأ�اله من  45تأٔلف املهمة رمق وت  .2

مع مرا�اة  ST.14من معيار الويبو  14يف الفقرة املنصوص �لهيا مراجعة رموز الفئات �شأٔن ٕا�داد اقرتاح  (ٔأ)
 .CWS/2/6من الوثيقة  14ٕاىل  10الفقرات من و  7 وع �قرتا�ات الواردة يف الفقرةالتعليقات ومرش 

املستشهد هبا من ٔأ�ل من املناسب مراجعة توصيات حتديد س�ندات �ري الرباءات ودراسة ما ٕاذا اكن  (ب)
املراجع  توجهيية �شأٔنمبادئ  -(املعلومات والو�ئق ISO 690:2010مع املعيار ا�ويل  ST.14مواءمة معيار الويبو 

 ٔأن ت� املراجعة مالمئة. الشأٔن ٕاذا تبّني الببليوغرافية و�ستشهادات من مصادر املعلومات) وٕا�داد اقرتاح بذ� 

�لتقر�ر املر�يل عن مراجعة معيار الويبو ، 2013ؤأ�اطت اللجنة �لام، يف دورهتا الثالثة اليت عقدت يف ٔأ�ريل  .3
ST.14  ،ف� يتعلق ببعض القضا� اليت ٔأ�رهتا فرقة وتوجهيات تعليقات  ،مطلوب ، كام هووقدمتا�ي ٔأ�ده املكتب ا�ويل

و�ىل هذا ). CWS/3/14من الوثيقة  41ٕاىل  29والفقرات من  CWS/3/4(انظر الوثيقة . ST.14العمل املعنية �ملعيار 
وتعرض هذه الوثيقة نتاجئ العمل املنجز مناقشاهتا. أ�ساس، ووفقا للطلب ا�ي تقدمت به اللجنة، واصلت فرقة العمل 

 ا�ٓن. حىت
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يف اس�ت�داث متيزي يف تقار�ر البحث بني �متثل الهدف الرئييس ملراجعة رموز الفئات (الشق أ�ول من املهمة) و  .4
. هامبفرد ذه الو�ئقهب �ذا�ٔ عند لنشاط �بتاكري ل ملالءمهتا جلدة والو�ئق املستشهد هبا نظرا �ىل االو�ئق املستشهد هبا 

ٔأية وثيقة �ىل  "N"الفئة  تنطبقحيث ، "I"و "N"هام بفئتني �ديدتني  "X"وقد يعين هذا معليا �س�تعاضة عن الفئة 
�ىل ٔأية وثيقة  "I"الفئة  وتنطبق؛ عند أ��ذ �لوثيقة مبفردهاال ميكن اعتباره �ديدا املطلوب حاميته توحض ٔأن ��رتاع 
ويف الوقت . عند أ��ذ �لوثيقة مبفردهاال ميكن اعتباره منطو� �ىل �شاط ابتاكري املطلوب حاميته توحض ٔأن ��رتاع 

تعلق بفرتة انتقالية ميكن �اللها اس�ت�دام هذه توجهيات ت حبيث يقدم اقرتاح املراجعة تعد نفسه، ُطلب ٕاىل فرقة العمل ٔأن 
 .مالحظة حتر�ريةل يف ، �لتوازي ؤأن توحض تفاصيل �نتقا"I"و "N"و "X"الرموز الثالثة، ٔأي 

ٕاال ٔأن املزا� العملية لهذا التغيري يف النظام كلك، ٔأي التوازن إالجيايب بني القمية إالضافية لتقدمي معلومات ٔأكرث تفصيال  .5
بعض ٔأعضاء فرقة  شكيف تقار�ر البحث والعبء إالضايف ا�ي يتحم� الفاحصون لتقدمي هذه التفاصيل، اكنت موضع 

وٕاذ تفهم فرقة العمل ٔأن هذه املسأٔ� لها ٔأ�ر �ىل ٔأساس ليت ٔأعقبت ا�ورة الثالثة للجنة. الل املناقشة ا� العمل مرة ٔأخرى
فٕان فرقة العمل وبو�ه �اص �ىل مدى مالءمة مراجعة رموز الفئات، ، �قرتاح، وكذ� �ىل الوالية اليت متنحها اللجنة

 ف� ييل). 9و 8اليت عرضت ٔأثناء املناقشة لتنظر فهيا اللجنة وتت�ذ قرارا �شأٔهنا (انظر الفقرتني  احلجج�رغب يف تقدمي 

بعد ا�ورة احلالية (الرابعة) للجنة �ىل ٔأساس التعليقات  سيس�تأٔنفوف� يتعلق �لشق الثاين من املهمة، فٕان العمل  .6
 11(انظر الفقرات من  2014يف ينا�ر  )EPOويب للرباءات (املكتب أ�ورونتاجئ الت�ليل اليت قد�ا  قبل ذ�املقدمة 

 ف� ييل). 13 ٕاىل

4Bمناقشة فرقة العمل 

9Bمراجعة رموز الفئات 

من معيار الويبو  14اقرتاح مراجعة الفقرة ٔأ�دت فرقة العمل، بعد ا�ورة الثالثة للجنة، وبناء �ىل طلب اللجنة،  .7
ST.14يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة. الوارد، املالحظة التحر�رية ومرشوعيف املرفق أ�ول هبذه الوثيقة،  ، والوارد 

ٔأي ف� يتعلق �لتوازن بني املزا� املراجعة املقرت�ة،  اس�تصوابتوافق يف ا�ٓراء �شأٔن ٕاال ٔأنه مل ميكن التوصل ٕاىل  .8
وقد ف� س�بق).  4احملمت� لهذا القرار (انظر الفقرة  وا�ٓ�ر السلبية ٕالزاميتني "I"و "N"املتوقعة جلعل الفئتني اجلديدتني 

معاهدة التعاون العام� يف ظل الج�ع إالدارات ا�ولية ُطرحت املسأٔ� ٔأيضا للتعليق �لهيا يف ا�ورة احلادية والعرش�ن 
 ).PCT/MIA/21/5(انظر الوثيقة  2014فربا�ر  13ٕاىل  11يف الفرتة من  �شأٔن الرباءات

فرقة العمل، �ىل  واليت نظرت فهيا، ومساوهئا "I"و "N"�لفئتني  "X"وميكن تلخيص منافع �س�تعاضة عن الفئة  .9
 النحو التايل:

الوثيقة مالءمة مدى عن  معلومات ٔأكرث تفصيالٔأن هناك  "I"و "N"قد يعين ٕادراج الفئتني اجلديدتني  (ٔأ)
 املستشهد هبا قد تتاح يف تقر�ر البحث؛

ا�متيزي بني اجلدة والنشاط فٕان معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات،  يف ٕاطاروف� يتعلق �لطلبات ا�ولية  (ب)
املستشهد هبا يف تقر�ر البحث ا�ويل قد جيعل هذه املعلومات متا�ة �لنا يف مر�� مبكرة  الفردية�بتاكري للو�ئق 

 الطلبات الوطنية وإالقلميية؛ �ىلمماث� وميكن ٔأن تنطبق جحج الطلب. من معلية ٕايداع 

مبفردها ٔأن �كون معلومات مفيدة  النظر فهياوميكن للمعلومات إالضافية املتعلقة مبدى مالءمة وثيقة ما عند  (ج)
 واملرشو�ات التعاونية؛ تقامس العمل بو�ه �اص ملبادرات
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بني ماكتب  الطلباتاق ا�س�دم  ٕاىللل�دة والنشاط �بتاكري منسق تعريف �دم وجود يؤدي قد و  (د)
وقد يؤدي هذا ٕاىل . "I"ٔأو النشاط �بتاكري  "N"بو�ئق فردية �عتبارها مالمئة لل�دة  لالستشهادالرباءات 

ٔأن  "X"يف �ني يتضح من التعريف احملدد منذ زمن طويل للفئة  ،و�دم التوحيد تضليل املاكتب ومودعي الطلبات
 مو�د ٕاىل �د ما؛ الهالصناعية اس�ت�دام ماكتب امللكية 

ينبغي  "X"ز�دة معل الفاحص عند البت ف� ٕاذا اكنت وثيقة ما مستشهد هبا �اليا �عتبارها من الفئة  (ه)
وقد تؤدي الز�دة يف متوسط الوقت املس�تغرق يف معاجلة طلب . "I"ٔأو  "N"�ستشهاد هبا �عتبارها من الفئة 

�س�تغرقه املامرسة املعمول هبا �اليا، وهو ما ميكن ٔأن يؤدي �لتايل ٕاىل عام ٕاصدار تقار�ر البحث  تأٔ�ريلبحث ٕاىل ا
 �ى ماكتب الرباءات؛ �رامك ٔأعامل الفحصز�دة 

ف� يتعلق �لو�ئق اليت تنطوي �ىل  العميلفاحيص البحث من اتباع ا�هنج  "X"املقرتح للفئة إاللغاء قد مينع  (و)
 معقدة. مطالبات كثرية معقدة واستشهادات متعددة

 وبوضع ما س�بق يف �عتبار، تطلب فرقة العمل من اللجنة ٔأن تت�ذ قرارا حمددا ف� يتعلق مبدى مالءمة اقرتاح املراجعة. .10

ة ومرشوع راجعامل 14مرشوع الفقرة  ه من املقرتح ٔأن تنظر يف، فٕانمفيدةس�تكون وٕاذا رٔأت اللجنة ٔأن املراجعة  .11
 والثاين هبذه الوثيقة.�ردان يف املرفقني أ�ول كام العمل و  ٔأ�دهتام فرقةكام املالحظة التحر�رية، 

وينبغي مالحظة ٔأن مرشوع املراجعة ومرشوع املالحظة التحر�رية املشار ٕا�هيام ٔأ�اله، رمغ ٔأهنام خضعا للمناقشة  .12
مسيا �عتبارهام مل تتفق �لهيام فرقة العمل ر أ�عضاء ا�ٓخرون،  اميعرتض �لهيوحظيا بتأٔييد بعض ٔأعضاء فرقة العمل ومل 

و�� فٕان اللجنة مدعوة ٕاما ٕاىل اع�د املرشو�ني املقرت�ني النسختني املزمع تقدميهام لتنظر فهيام اللجنة وتوافق �لهيام. 
 8والفقرات من  5ٔأو ٕا�ادهتام ٕاىل فرقة العمل، مع القرار املت�ذ ف� يتعلق �ملسأٔ� املثارة يف الفقرة �لصورة اليت قدما هبا 

 ، ٔأ�اله، لتأٔ�يد التأٔييد الالزم للمراجعة املقرت�ة.10 ٕاىل

10B س�ندات �ري الرباءاتتوصيات 

واملعيار  ST.14بني معيار الويبو  احملمت��ملواءمة  45ٔأ�اله، يتصل الشق الثاين من املهمة رمق  2كام ورد يف الفقرة  .13
املراجع الببليوغرافية و�ستشهادات من مصادر مبادئ توجهيية �شأٔن  -املعلومات والو�ئق(  ISO 690:2010ا�ويل 

وقد مت يف ا�ورة الثالثة للجنة توس�يع نطاق هذا الشق ليشمل مسأٔ� �ستشهاد بو�ئق بلغات �ري لغة ). املعلومات
 البحث. تقر�ر

اجئ يف ؤأطلع فرقة العمل �ىل النت ISO 690:2010وقد ٔأمت املكتب أ�ورويب للرباءات حتليل املعيار ا�ويل  .14
 ).CWS/3/4من الوثيقة  19(انظر الفقرة  2014 ينا�ر

اليت قد�ا املكتب أ�ورويب للرباءات، خيطط ٔأعضاء فرقة العمل للرشوع يف ٕا�داد �قرتاح املادة واستنادا ٕاىل  .15
 بعد ا�ورة الرابعة للجنة. 45املتعلق هبذا الشق من املهمة رمق 

 ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل: .16

 �لتقر�ر املر�يل عن إال�اطة �لام (ٔأ)
واملقدم  ST.14معل فرقة العمل املعنية �ملعيار 

 يف هذه الوثيقة؛
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إال�اطة �لام �العتبارات املشار و  (ب)
 ٔأ�اله؛ 9و 8و 5ٕا�هيا يف الفقرات 

التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن مدى و  (ج)
مالءمة املراجعة املقرت�ة، كام هو مطلوب يف 

 ٔأ�اله؛ 10الفقرة 

يف �ا� اختاذ قرار ٕاجيايب �شأٔن و (د)
(ج) ٔأ�اله، 16املسأٔ� املشار ٕا�هيا يف الفقرة 

ملعيار يف اة راجعامل 14النظر يف مرشوع الفقرة 
ST.14  كام �رد يف ملحق املرفق أ�ول هبذه

ٕاىل الوثيقة، واع�د املراجعة املقرت�ة ٔأو ٕا�ادهتا 
ٕاىل  10فرقة العمل للتأٔ�يد (انظر الفقرات من 

 ٔأ�اله)؛ 12

ويف �ا� اختاذ قرار ٕاجيايب �شأٔن  (ه)
املراجعة املقرت�ة يف الفقرة السابقة، النظر يف 
مرشوع املالحظة التحر�رية املزمع ٕادرا�ا يف 

اليت جيب ٔأن ٕاجراءات املتابعة ويف املعيار 
من  5و 4يت�ذها املكتب ا�ويل (انظر الفقرتني 
ءات ٔأو املرفق الثاين) واع�د املرشوع وإالجرا

ٕا�ادهتم ٕاىل فرقة العمل للتأٔ�يد (انظر الفقرات من 
 ٔأ�اله). 12ٕاىل  10

]ييل ذ� املرفقان[
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5B من معيار الويبو  14الفقرة اقرتاح ملراجعةST.14 

 ST.14وا�ي ٔأ�دته فرقة العمل املعنية �ملعيار  ST.14من معيار الويبو  14حيتوي هذا املرفق �ىل اقرتاح مراجعة الفقرة 
لفقرة من �ر�مج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو. و�رد مرشوع النس�ة املراجعة من ا 45مبقتىض الشق أ�ول من املهمة رمق 

 املذ�ورة يف ملحق هذا املرفق أ�ول.

 التغيريات التالية (التغيريات مبينة): ST.14من معيار الويبو  14وتتضمن النس�ة املراجعة للفقرة 

 " اجلديدة:Nالفئة " (ٔأ)

 ؛": ال ميكن ٔأن يعترب ��رتاع املطلوب حاميته �ديدا عند أ��ذ �لوثيقة مبفردهاNالفئة "

 اجلديدة:" Iالفئة " (ب)

 ؛": ال ميكن ٔأن يعترب ��رتاع املطلوب حاميته منطو� �ىل �شاط ابتاكري عند أ��ذ �لوثيقة مبفردهاIالفئة "

 " مع التوصية بعدم اس�ت�دام هذه الفئة يف تقار�ر البحث اجلديدة يف املس�تقبل:Xالتعريف املراجع للفئة " (ج)

املطلوب حاميته �ديدا ٔأو ال ميكن ٔأن يعترب منطو� �ىل �شاط ابتاكري عند ��رتاع ": ال ميكن ٔأن يعترب Xالفئة "
 ؛أ��ذ �لوثيقة مبفردها

اكن املعيار يويص �س�ت�دام هذه الفئة يف السابق لٕالشارة ٕاىل ٔأن ��رتاع املطلوب حاميته ال ميكن ٔأن : X"1الفئة "
وال ينبغي اس�ت�دام هذه  .عند أ��ذ �لوثيقة مبفردها يعترب �ديدا ٔأو ال ميكن ٔأن يعترب منطو� �ىل �شاط ابتاكري

 ؛" ا�ٔكرث دقةI" و"Nوينبغي �س�تعاضة عهنا �لفئتني " .الفئة مس�تقبال يف تقار�ر البحث اجلديدة

" مع التوصية بأٔنه من أ�فضل لهاتني الفئتني ٔأن �كو� مصحوبتني O" و"Eتعديل تعريفي الفئتني " (د)
 ٔأخرى: بفئات

(ج) من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون �شأٔن 1.33وثيقة �راءة سابقة كام يه حمددة يف القا�دة ": Eالفئة "
الفئات " مصحو� بوا�دة من Eويفضل ٔأن �كون الرمز "�رشت يف �رخي إاليداع ا�ويل ٔأو بعده.  ولكنالرباءات، 

"N" ٔأو "I" ٔأو "X"1 " ٔأوY" ٔأو "A"؛ 

" Oويفضل ٔأن �كون الرمز "كشف شفوي ٔأو اس�ت�دام ٔأو عرض ٔأو وسائل ٔأخرى.  ": وثيقة �شري ٕاىلOالفئة "
 ؛"A" ٔأو "Yٔأو " X"1" ٔأو "I" ٔأو "Nالفئات "مصحو� بوا�دة من 

 " ليتسع نطاقه ليشمل الو�ئق املنشورة يف �رخي أ�ولوية املطالب به يف الطلب:P"تعديل تعريف الفئة  (ه)

 بعد": وثيقة �رشت قبل �رخي إاليداع (�رخي إاليداع ا�ويل يف �ا� معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات) ولكن Pالفئة "
" ٔأو N"" مصحو� دامئا ٕ��دى الفئات P. وينبغي ٔأن �كون الرمز "ٔأو بعده�رخي أ�ولوية املطالب به يف الطلب  يف
"Iٔأو " "X"1 " ٔأوY" ٔأو "A؛" 

 ):CWS/4/5ٔأحاكم التنفيذ وفقا للمالحظة التحر�رية (انظر املرفق الثاين �لوثيقة �اش�ية �ديدة توحض  (و)
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" يف املس�تقبل، ولكن تقار�ر البحث املوضو�ة Xال يوىص بأٔن تواصل ماكتب امللكية الصناعية اس�ت�دام الفئة " 1
 ".P" ٔأو "O" ٔأو "E"جيوز ٔأن حتتوي �ىل هذه الفئة ٕاما كفئة رئيس�ية ٔأو مصاحبة للفئات  2015يوليو  1قبل 

[ييل ذ� امللحق]
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 ST.14 من معيار الويبو 41مرشوع النسخة املراجعة للفقرة 

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. 

 

 

                                                 
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”. 

 
 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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8B يار الويبو املراجعة من مع  14اقرتاح يتعلق بتطبيق الفقرةST.14 

، واليت ٔأ�دهتا فرقة ST.14املراجعة من معيار الويبو  14حتتوي هذه الوثيقة �ىل �قرتاح املتعلق بتطبيق الفقرة  .17
من �ر�مج معل اللجنة املعنية مبعايري الويبو وبناء �ىل  45مبقتىض الشق أ�ول من املهمة رمق  ST.14العمل املعنية �ملعيار 

 ).CWS/3/14من الوثيقة  39طلب اللجنة (انظر الفقرة 

ويف سبيل ٕا��ة وقت اكف (ال يقل عن �ام وا�د) لتطبيق املعيار املراجع يف ماكتب امللكية الصناعية وملواءمة  .18
ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، فٕانه من املقرتح ٔأن �كون �رخي  التعل�ت إالداريةمع مراجعة  ST.14مراجعة املعيار 

 .2014، �رشط ٔأن تعمتد اللجنة املراجعة يف دورهتا الرابعة يف مايو 2015يوليو  1التطبيق هو 

، �لص ٔأعضاء �لتوازي" I" و"N" و"Xوف� يتعلق �لفرتة �نتقالية اليت ميكن �اللها اس�ت�دام الرموز الثالثة " .19
" N" و"Xفرقة العمل ٕاىل ٔأنه ليس من املس�تصوب ٔأن �كون هناك مثل هذه الفرتة. وُذ�ر ٔأن اس�ت�دام الرموز الثالثة "

" ٕاىل X" يف أٓن وا�د قد يؤدي ٕاىل التباس و�� تقرتح فرقة العمل ٔأن تنظر اللجنة يف "�نتقال اخلالص" من الفئة "Iو"
 .2015يوليو  1" اعتبارا من X"، ٔأي ٔأن تقار�ر البحث ينبغي ٔأال تتضمن الرمز "I" و"N"الفئتني 

مرشوع املالحظة التحر�رية التايل لتنظر فيه م قد� ي، ST.14من املعيار  14مبوافقة اللجنة �ىل مراجعة الفقرة  ورهنا .20
 اللجنة وتوافق �ليه:

 مالحظة حتر�رية من املكتب ا�ويل"

 .2014مايو  16املعنية مبعايري الويبو مراجعة هذا املعيار يف دورهتا الرابعة اليت عقدت يف  "اعمتدت اللجنة

من املعيار املراَجع ينبغي ٔأن تطبقها ماكتب امللكية الصناعية يف لك تقار�ر البحث  14"واتفقت اللجنة �ىل ٔأن ٔأحاكم الفقرة 
من املعيار (انظر املرفق) �لنس�بة  14ٔأن �س�ت�دم الصيغة السابقة من الفقرة  مفا بعد. وينبغي 2015يوليو  1املعدة بدءا من 

 لتقار�ر البحث املعدة قبل ذ� التارخي."

من  14وكام هو موحض يف مرشوع املالحظة التحر�رية، فٕانه من املقرتح ٔأن يمت إالبقاء �ىل الصيغة احلالية للفقرة  .21
. وجيب �ىل املكتب ا�ويل بعد ذ� ٔأن حيذف املالحظة 2015يوليو  1حىت يف مرفق املعيار �ىل أ�قل  ST.14املعيار 

 ويبلغ اللجنة بذ�. كتغيري حتر�ريالتحر�رية واملرفق 

 [هناية املرفق الثاين والوثيقة]

 

 


	 مراجعة معيار الويبو ST.14
	مقدمة
	مناقشة فرقة العمل
	مراجعة رموز الفئات
	توصيات سندات غير البراءات


	المرفق الأول
	 اقتراح لمراجعة الفقرة 14 من معيار الويبو ST.14 
	الملحق
	مشروع النسخة المراجعة للفقرة 14 من معيار الويبو ST.14 

	المرفق الثاني
	اقتراح يتعلق بتطبيق الفقرة 14 المراجعة من معيار  الويبو ST.14 


