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 سنغافورة بشأن قانون العالمات التجاريةمعاهدة 
 

 اجلمعية
 

 (اخلامسة العادية)الدورة  العاشرة الدورة

ىل  2جنيف، من   2017أأكتوبر  11اإ
 
 

 أجل تنفيذ معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية املساعدة من

عداد املكتب ادلويل  وثيقة من اإ

 قدمةامل أأول.
، 2006 يف س نغافورة يف مارس ُعقداذلي  المتس املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص معدل ملعاهدة قانون العالمات .1

لهيا فامي ييل بعبارة "معاهدة التجارية ماتيف قراره التمكييل ملعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العال س نغافورة"(  )املشار اإ
، يف لك دورة  من م املساعدة املتعلقة جبهود تنفيذ من دوراهتا المجعية معاهدة س نغافورة أأن تراقب وتقّيم عادية، تقدُّ

اعمتده املؤمتر ادلبلومايس  نغافورة، كاممن القرار التمكييل ملعاهدة س   8 س نغافورة واملزااي املس متدة من تنفيذها )الفقرة معاهدة
ىل  13ابعامتد نص معدل ملعاهدة قانون العالمات، س نغافورة، من  املعين  .(2006مارس  27اإ

ىل  22قدت يف الفرتة من ووافقت مجعية معاهدة س نغافورة يف دورهتا العادية الأوىل اليت عُ  .2  2009 أأكتوبر 1سبمترب اإ
أأية أأنشطة تنجز يف س ياق املساعدة التقنية املقدمة لتنفيذ معاهدة باملتعاقدة املكتب ادلويل  يف جنيف عىل أأن تبلمغ الأطراُف 

ىل  وأأنس نغافورة  هما مع غريها من املعلومات الوجهية عن أأنشطته يف هذا اجملال اإ جيمع املكتب ادلويل تكل املعلومات ويقدم
من  10 الفقرةو  ،STLT/A/1/2 الوثيقةمن  4 لفقرةا) العادية التاليةمجعية معاهدة س نغافورة يف دورهتا 

 (.STLT/A/1/4 الوثيقة
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ىل مجعية املعاهدة  .3 يف وعليه دأأب املكتب ادلويل عىل تقدمي تقرير عن املساعدة املقدمة لتنفيذ معاهدة س نغافورة اإ
ىل مايو 2015ة يك تنظر فيه. وحتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير يغطي الفرتة من يونيو عاديمن دوراهتا الدورة  لك . 2017 اإ

نشاء الإطار القانوين لتنفيذ املعاهدة، والأنشطة املتعلقة ابلإعالم  بندينوتعرض املعلومات يف  عامني هام املساعدة عىل اإ
 .مراجعة املامرسات والإجراءات الإداريةواملساعدة عىل  والتوعيةوالتثقيف 

نشاء الإطار القانوين لتنفيذ امل اثنيا.  عاهدةاملساعدة عىل اإ
 قُدمتوقد  املس تفيدة. ادلول/الأقالّيلأسامء الإنلكزيي نشطة املنجزة وفقا للرتتبب الهجاي لأ رسد ل يف هذا البنديرد  .4

ىل معاهدة س نغافورة  بصدد الانضامماكنت أأ اليت المتس هتا، سواء أأو الأقالّي  تعليقات القانونية مجليع ادلولال و  املشورة اإ
واكنت املشورة القانونية املقدمة واسعة النطاق بشلك عام، وتناولت مجيع جوانب  .بذكل الصدد مل تكن معلهيا أأ  التصديق أأو

 قانون العالمات التجارية والقضااي املتعلقة بتنفيذ معاهدة س نغافورة يف الوقت الراهن أأو يف املس تقبل:

 ؛2016يونيو  14عىل مرشوع قانون امللكية الصناعية، قُدمت يف  أألبانيا: تعليقات -

عالمات التجارية، قانون المن  319الفصل برابدوس: تعليقات عىل الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية يف  -
ةل، والالحئة التنفيذية للعالمات التجارية لس نة   ؛2016مارس  22، قُدمت يف 1984بصيغته املعدَّ

، 2001يقات عىل تطبيق الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية يف قانون امللكية الصناعية لس نة بواتن: تعل  -
 ؛2015يوليو  10قُدمت يف 

لعالمات والأسامء التجارية ل 2002مكبوداي: تعليقات عىل الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية يف قانون س نة  -
 ؛2016يونيو  20و 15ة، قُدمت يف وأأعامل املنافسة غري املرشوع

عقب الإعالن اذلي قدمته مملكة هولندا و  كوراساو: تعليقات عىل تنفيذ معاهدة س نغافورة السارية يف كوراسا -
ىل املعاهدة يف عام   ؛2015أأكتوبر  9، قُدمت يف 2014بعد الانضامم اإ

 ؛2015نومفرب  23قُدمت يف  ،معاهدة س نغافورةمجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية: مشورة بشأأن تطبيق  -

كوادور: تعليقات عىل أأحاكم الالحئة التنفيذية اخلاصة ببيان نوع العالمة يف طلبات  - ، التسجيلاإ
 ؛2017يناير  20 يف قُدمت

يف طرف  اكزاخس تان: مشورة بشأأن الإجراءات املتعلقة ابلطلبات والالامتسات املودعة دلى املكتب الوطين -
 ؛2015يونيو  1 متعاقد يف معاهدة س نغافورة، ُقدمت يف

: مشورة بشأأن وضع لواحئ تنفيذية للعالمات التجارية، مبا يف ذكل اس امترات للمكتب مدليف -
 ؛2016أأغسطس  15س نغافورة، قُدمت يف  ملعاهدة وفقا

، 2016: مشورة بشأأن أأحاكم خمتارة من مرشوع قانون امللكية الصناعية لس نة موريش يوس -
 ؛2017يناير  20 يف قُدمت

 ؛2017يناير  19يا: مشورة بشأأن أأحاكم متعلقة بمتديد املهل الزمنية، قُدمت يف جنوب أأفريق  -

 ؛2017يناير  26، قُدمت يف 1994تونغا: تعليقات عىل قانون امللكية الصناعة لس نة  -

ترينيداد وتوابغو: تعليقات عىل مرشوع الالحئة التنفيذية اخلاصة ابلعالمات التجارية،  -
 .2015 مايو 8 يف قُدمت
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 واملساعدة عىل مراجعة املامرسات والإجراءات الإدارية التوعيةأأنشطة الإعالم والتثقيف و  اثلثا.
 يتعلق بقانون العالمات التجارية والصا ادلويل اذلي عدلته معاهدة فاميرسد للأنشطة املنجزة  البندهذا  يرد يف .5

 مرتبة ترتببا زمنيا معاهدة س نغافورة. واملعلومات عىل مجيع الأحاكم املوضوعية املدرجة يف ابت حيتويس نغافورة واذلي 
 لتارخي النشاط. وفقا

 البعثات الاستشارية

ىل بنوم بنه2016أأبريل  8و 7يف  - مكبوداي للتأأكد من توافق الإجراءات ب  ، ُأوفدت بعثة استشارية من الويبو اإ
 الوطنية اخلاصة ابلعالمات التجارية مع أأحاكم معاهدة س نغافورة.

 وحلقات العملالندوات 

قلميية عن "2015نومفرب  6و 5يف  -  – معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية، ُعقدت ندوة دون اإ
مت تكل الندوة ابلتعاون بني مكتب الويبو يف س نغافورة ومكتب  "التحدايت اليومية يف مانيال ابلفلبني. ونظمِّ

ابلتعاون يف املعين  امللكية الفكرية لرابطة أأمم جنوب رشيق أ س ياعية مجل  الفلبني للملكية الفكرية والفريق العامل
. وحرض الندوة مشاراكن من لك من ادلول الأعضاء التالية يف رابطة أأمم (AWGIPCجمال امللكية الفكرية )

ندونبس يا، ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ، ومالزياي، جنوب رشيق أ س يا: بروين دار السالم، ومكبوداي، واإ
 وميامنار، وس نغافورة، واتيلند، وفييت انم.

قلميية الرابعة 2016يوليو  7يف  - ، نظم مكتب الويبو يف الربازيل الواقع يف ريو دي جانريو حلقة العمل الإ
ملاكتب امللكية الصناعة يف أأمرياك الالتينية. وُكرست دورة تدريب ملعاهدة س نغافورة. وانضم والثالثني 

املتعددة القوميات(،  –اك الالتينية التالية يف هذا النشاط: الأرجنتني، وبوليفيا )دوةل مشاركون من بدلان أأمري
كوادور، والسلفادور، وغواتاميل، ي ، وكولومبيا، وكوس تارياك، وكواب، وامجلهورية ادلوم وش ييل نيكية، واإ

 –)مجهورية ونياكراغوا، وبامن، وابراغواي، وبريو، وأأوروغواي، وفزنويال  ،وهندوراس، واملكس يا
 (.البوليفارية

ىل  29من  - ، نظمت الويبو ابلتعاون مع جسل امللكية الصناعية يف كوس تارياك حلقة معل 2016أأغسطس  31اإ
 وطنية بشأأن معاهدة قانون العالمات التجارية وحفص العالمات غري التقليدية يف سان خوس يه بكوس تارياك.

مكتب غواتاميل للملكية الفكرية حلقة معل وطنية بشأأن  ، نظمت الويبو ابلتعاون مع2016سبمترب  2و 1يف  -
 تنفيذ معاهدة قانون العالمات التجارية يف مدينة غواتاميل.

واملكتب  املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية، نظمت الويبو ابلتعاون مع 2016سبمترب  7و 6يف  -
قلميية عن معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات  الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ندوة دون اإ

نتياغو بش ييل. وحرض الندوة مسؤولون عن شؤون العالمات التجارية من الأرجنتني والربازيل االتجارية يف س
كوادور وابراغواي وبريو وأأوروغواي. وشارك متحدث من املكتب الأورويب للملكية الفكرية يف الندوة عن  واإ

 فيديو. طريق مؤمتر

ىل 5من  - ، نظمت الويبو ابلتعاون مع املكتب الوطين للملكية الصناعية يف امجلهورية 2016ديسمرب  7 اإ
دارة العالمات التجارية يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية  قلميي بشأأن اإ  ادلومينيكيةادلومينيكية اجامتع خرباء دون اإ

رياك والسلفادور وغواتاميل يف سانتو دومينغو. وحرض الاجامتع خرباء يف العالمات التجارية من كوس تا
 وهندوراس ونياكراغوا وبامن.
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حلقة معل  املديرية العامة لتسجيل امللكية الصناعية، نظمت الويبو ابلتعاون مع 2016ديسمرب  9و 8يف  -
 بشأأن حفص العالمات التجارية تناولت تنفيذ معاهدة قانون العالمات التجارية يف بامن سبيت.

ىل  7من  - مت الويبو تدريبا بشأأن العالمات التجارية تناول معاهدة قانون العالمات  ،2017فرباير  9اإ قدَّ
طار ندوة وطنية عن امللكية الفكرية نظمهتا  التجارية ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية يف اإ

 .سانت فنسنت وجزر غرينادينمنظمة التجارة العاملية يف 

ىل  18من  - لويبو ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية وهيئة حتفزي الاستامثر التابعة ، نظمت ا2017أأبريل  21اإ
قلميية لفاحيص العالمات التجارية من بدلان  لوزارة التجارة والصناعة يف اببوا غينيا اجلديدة، دورة تدريب اإ

ِّست بعض اجللسات ملعاهدة س نغافورة بشأأن قانون ال عالمات جزر احمليط الهادئ يف بورت موريس يب. وُكرم
 ،وتونغا ،وساموا ،واببوا غينيا اجلديدة ،مسؤول من البدلان التالية: فيجي 18التجارية. وشارك يف ادلورة 

 وفانواتو. ،وتوفالو

ىل  24من  - ، نظمت الويبو ابلتعاون مع وزارة التمنية الثقافية يف جزر كوك واملكتب الكوري 2017أأبريل  27اإ
ِّست بعض اجللسات ملعاهدة  قلمييا لبدلان جزر احمليط الهادئ يف راروتونغا . وُكرم للملكية الفكرية مؤمترا اإ

 ،مسؤول من البدلان التالية: فيجي 13س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية. وشارك يف املؤمتر 
 ،واببوا غينيا اجلديدة ،ونيوي ،وانورو ،املوحدة( –ميكرونزياي )ولايت و  ،وجزر مارشال ،وكرييباس

 وفانواتو.، وتوفالو، وتونغا ،وجزر سلامين ،وساموا

دارة امللكية الصناعية بوزارة الصناعة، نظمت الويبو ابلتعاون مع 2017مايو  11و 10يف  -  والتجارة والس ياحة اإ
يف  الراهنة"حامية العالمات غري التقليدية: الوضع احلايل والتحدايت "حلقة معل وطنية بشأأن  يف البحرين

 املنامة ابلبحرين. وشارك يف حلقة العمل متحدث من مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية.

 الزايرات ادلراس ية

ىل  30من  - مسؤول حكوميا من اململكة  20ب ادلويل للويبو زايرة ، اس تضاف املكت2015ديسمرب  2نومفرب اإ
ِّ  دالعربية السعودية ملناقشة عد ت بعض اجللسات ملعاهدة قانون سمن القضااي املتعلقة ابلعالمات التجارية. وُكرم

مت تكل الزايرة ادلراس ية اس تجابة  العالمات التجارية ومعاهدة س نغافورة بشأأن العالمات التجارية. ونظمِّ
 ن مكتب امللحق التجاري للبعثة ادلامئة للمملكة العربية السعودية يف جنيف.لطلب م

ليه املشورة يف وفد من رواندا أأسدت، اس تضافت الويبو زايرة 2017فرباير  22يف  - الأحاكم املتعلقة  اإ
 .2016ابلعالمات التجارية يف مرشوع قانون حامية امللكية الفكرية لس نة 

، اس تضافت الويبو زايرتني من مسؤولني حكوميني من ميامنار ملناقشة 2017 مايو 16و 2016نومفرب  30يف  -
طار اللواحئ التنفيذية املقبةل اخلاصة  مرشوع القانون احلايل للملكية الفكرية واملساعدة اليت تقدهما الويبو يف اإ

 ابلعالمات التجارية.

 أأنشطة أأخرى

مت الويبو دراسة عنواهن - ىل معاهدة س نغافورة اس تجابة لطلب من مكبوداي، قدَّ ا "حتليل لتأأثري انضامم مكبوداي اإ
 .2017فرباير  17بشأأن قانون العالمات التجارية" يف 
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 .2017أأبريل  13وترد يف مرفق هذه الوثيقة قامئة ابلأطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة س نغافورة يف  .6

ىل الإحاطة علام  .7 ن امجلعية مدعوة اإ اإ
معاهدة املساعدة من أأجل تنفيذ مبضمون "

" س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية
 (.STLT/A/10/1 )الوثيقة

]ييل ذكل املرفق[
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 ت التجاريةمعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالما
 (2006)س نغافورة 

 2017أأبريل  13الوضع يف 

 ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية
 

 عاهدةاملطرفا يف  /املنظمة احلكومية ادلوليةالتارخي اذلي أأصبحت فيه ادلوةل

 2017مايو  14  أأفغانس تان........................................

 1املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
 2016فرباير  13  ........2و

 2013سبمترب  17   .أأرمينيا............................................

 2009مارس  16  .أأسرتاليا...........................................

 2014مايو  13  .بيالروس........................................

 2014يناير  8  .بلجياك............................................

 2014يناير  8  ..............منظمة بنيلوكس للملكية الفكرية

 2016فرباير  13  .بنن................................................

بلغاراي
1

 2009مارس  16  ............................................

 2011أأبريل  13  كرواتيا.............................................

 2016سبمترب  13  مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية...........

 2009مارس  16  .........................................3ادلامنارك

س تونيا...........................................  2009أأغسطس  14  .اإ

 2009نومفرب  28  فرنسا..............................................

 2013سبمترب  20  أأملانيا...............................................

 2012ديسمرب  14  أ يسلندا...........................................

 2014نومفرب  29  العراق............................................

 2016مارس  21  أ يرلندا.............................................

يطاليا.............................................  2010سبمترب  21  اإ

 2016يونيو  11  ............................................4الياابن

 2012سبمترب  5  اكزاخس تان.......................................

 2009مارس  16  قريغزيس تان.......................................

 2009مارس  16  لتفيا...............................................

 2010مارس  3  خلتنش تاين........................................

                                                
1

 .(4)29املنصوص عليه يف املادة  الإعالنمع  
2

 .(2)29املنصوص عليه يف املادة  الإعالنمع  
3

 .غرينالند ول عىلل ينطبق عىل جزر فارو  
4

 .(1)29املنصوص عليه يف املادة  الإعالنمع  
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 2013أأغسطس  14  ليتوانيا.............................................

 2014يناير  8  لكسمربغ..........................................

 2016فرباير  13  مايل................................................

 2011مارس  3  منغوليا.............................................

 2014يناير  8  ...........................................5هولندا

 2012ديسمرب  10  ..........................................6نيوزلندا

 2009يوليو  2  بولندا..............................................

 2016يوليو  1  مجهورية كوراي....................................

 2009مارس  16  مجهورية مودلوفا.................................

 2009مارس  16  رومانيا.............................................

 2009ديسمرب  18  الاحتاد الرويس..................................

 2010نومفرب  19  رصبيا..............................................

 2009مارس  16  س نغافورة.........................................

 2010مايو  16  سلوفاكيا...........................................

س بانيا............................................  2009مايو  18  اإ

 2011ديسمرب  16  السويد............................................

 2009مارس  16  سويرسا...........................................

 2014ديسمرب  26  طاجيكس تان....................................

 2010أأكتوبر  6  .....مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 2010مايو  24  أأوكرانيا............................................

 2012يونيو  21  اململكة املتحدة...................................

 2009مارس  16  الولايت املتحدة الأمريكية....................

 (46)اجملموع: 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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ىل اململكة يف أأورواب وجزر الأنتيل. ومل تعد جزر الأنتيل الهولندية موجودة اعتبارا من   . واعتبارا من ذكل التارخي، 2010أأكتوبر  10الانضامم ابلنس بة اإ
يت أأصبحت اعتبارا سبس متر تطبيق املعاهدة عىل كوراساو وسانت مارتني. وسبس متر تطبيق املعاهدة أأيضا عىل جزر بونري وسانت أأوس تاتيوس وسااب ال

قلّي مملكة هولندا يف أأورواب. 2010 أأكتوبر 10 من  جزءا من اإ
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 ل يشمل هذا التصديق توكيالو ما مل تودع حكومة نيوزلندا اإعالان بذكل دلى أأمني الإيداع عىل أأساس تشاور مناسب مع ذكل الإقلّي. 


