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 سنغافورة بشأن قانون العالمات التجاريةمعاهدة 
 

 اجلمعية
 

 (اخلامسة العادية)الدورة  العاشرة الدورة

ىل  2جنيف، من   2017أأكتوبر  11اإ
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 10و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/57/1 جدول الأعامل املوّحد )الوثيقةاليت تعنهيا من  البنود التالية تناولت امجلعية .1
 .31و 30و 26و 12و

 (.A/57/12 التقرير العام )الوثيقةيف ، 26، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 26ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 يوكيو أأونو؛ وانتخب الس يد ( رئيسا للجمعيةااليوغوسالفية سابق مجهورية مقدونيا) فانشو اكرغوفوانتخب الس يد  .4
 )الياابن( انئبا للرئيس.
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 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

 بشأأن قانون العالمات معاهدة س نغافورة

ىل الوثيقة .5  .STLT/A/10/1 استندت املناقشات اإ

وافتتح الرئيس الاجامتع ورّحب بلك الوفود املشاركة يف ادلورة العارشة مجلعية معاهدة س نغافورة. ورّحب الرئيس  .6
لهيا فامي ييل بعبارة  ةكذكل بامثني أأطراف متعاقدة جديدة مبوجب معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات )املشار اإ

يرلندا والياابن ومايل ومجهورية كوراي أ  كوراي الشعبية ادلميقراطية و  س نغافورة"(، ويه أأفغانس تان وبنن ومجهورية "معاهدة
واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، واليت أأودع لك مهنا وثيقة تصديقه أأو انضاممه منذ أ خر دورة للجمعية، وبذكل أأصبح 

 .46العدد الإجاميل للأطراف املتعاقدة يبلغ 

 ُعقداذلي  ،ؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص معدل ملعاهدة قانون العالماتاملوقدمت الأمانة الوثيقة وذكّرت بأأن  .7
مجعية معاهدة س نغافورة أأن تراقب وتقّّي،  يف قراره التمكييل ملعاهدة س نغافورة منالمتس ، 2006 يف س نغافورة يف مارس

م املساعدة املتعلقة جبهود تنفيذ من دوراهتا اليف لك دورة  ووافقت مجعية . واملزااي املس متدة من تنفيذها عاهدةاملعادية، تقدُّ
ىل 22قدت يف جنيف يف الفرتة من يف دورهتا العادية الأوىل اليت عُ  ،معاهدة س نغافورة عىل أأن ، 2009 أأكتوبر 1 سبمترب اإ

 الأمانةم  جت وأأنغافورة أأنشطة املساعدة التقنية املقدمة لتنفيذ معاهدة س نمعلومات عن أأية ب الأمانةاملتعاقدة  الأطراُف  تزّود
ىل مجعية معاهدة س نغافورة اخلاصة ابملساعدة التقنية، ام  غريها من املعلومات الوجهية عن أأنشطهت ،هماقدتتكل املعلومات و  . اإ

. وُعرضت 2017ومايو  2015معلومات وجهية تغطي الفرتة املمتدة بني يونيو  STLT/A/10/1 الوثيقةوبناء عليه، تضمنت 
نشاء الإطار القانوين لتنفيذ املعاهدة، والأنشطة املتعلقة ابلإعالم والتثقيف  املعلومات يف بندين عامني هام املساعدة عىل اإ

 .مراجعة املامرسات والإجراءات الإداريةوالتوعية واملساعدة عىل 

" التجاريةاملساعدة من أأجل تنفيذ معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات وأأحاطت امجلعية علام مبضمون " .8
 (.STLT/A/10/1 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


