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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010سبمترب  29: لا

  معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات

  اجلمعية

  )الدورة االستثنائية األوىل(الثانية  الدورة
 2010 سبمترب 29 إىل 20جنيف، من 

  التقرير

متدته   األمانةعاذلي ا

ية من جدول  .1 تا نود ا ية ا لناولت ا ل ب مجلع  11و 10 و9 و6و 5 و4 و3 وA/48/1 :(1قة ثالوي(َّاألعامل املوحد لت
 .39 و38 و35 و21 و20 و19 و17 و16 و15 و13 و12و

ند  .2 ناء ا نود املذكورة، اب بويرد تقرير عن ا لب تقرير العام 35سـتثل  ).A/48/29ثالويقة (ل، يف ا

ند  .3 بويرد يف هذه الويقة تقرير عن ا  .35لث

ية، توىل رئاسة  .4 سة ا ياب ر مجلعويف  ي ية ئغ يد ميت ابتس مجلعا تويا(لسـا نإ  .)سـ
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ند   ّ من جدول األعامل املوحد35لبا

نغافورة سـية معاهدة   مجع

شات إىل الويقة  .5 نا ندت ا ثا ق مل  . STLT/A/2/1ست

ثوبدعوة من الريس، قدمت األمانة للويقة .6 ّ  .ئ

ية وعالمات  .7 هولوغرا تجارية وقالت إن العالمات ا يادي يف جمال العالمات ا بو دورها ا نت األمانة عىل الو موأ ل لق لث ي
س رشاكت) ثثالية األبعاد(ة مجملاملاكن والعالمات ا لتقطب اهامتم مزيد من ا أن تعديل الالحئة ورأت . تسـ

تلف  متدة يف  يق املامرسات ا ساعد عىل  شأن قانون العالمات سوف  نغافورة  يذية ملعاهدة  خما سـ ي ب ملعسـ تن تنفل
سن للمودعني يح خدمات أ بدلان و حا وأشار وفد الصني إىل رضورة إصدار مزيد من ادلراسات يف هذا . يتل

شأن  .لا

نغافورة .8 ية معاهدة  سـإن   :مجع

ها الفريق العامل طت أحا "1" ية اليت ر تو فععلام اب ص من الالحئة ) 6(إىل ) 4(3مبراجعة القاعدة املعين ل
شأن قانون العالمات هبدف تعديل نغافورة  يذية ملعاهدة  با سـ من الالحئة ) 6(إىل ) 4(3القاعدة  لتنف

شأن قانون العالمات؛ نغافورة  يذية ملعاهدة  با سـ  لتنف

متدت  "2" تعديالت املقرتحعوا  ؛STLT/A/2/1 ثكام ترد يف مرفق الويقة) 6(إىل ) 4(3ة للقاعدة لا

تعديالت جعلت و "3" نفاذ يف املقرتحة لاترخي دخول ا  .2011 نومفرب 1لحزي ا

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


