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  معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات
 

  اجلمعية
 

  )العادية الثانيةالدورة  (الثالثةالدورة 
توبر  5إىل سبمترب  26جنيف، من   2011كأ

 
 

  التقرير

ية متدته ا مجلعاذلي ا  ع

ية من جدول ا .1 تا نود ا ية ا لناولت ا ل ب مجلع  11و 10 و9 و6و 5 و4 و3 و2 وA/49/1 :(1: ثالويقة(َّألعامل املوحد لت
 .45 و44 و40و 27 و22 و21 و20و 19 و18 و17 و16 و15 و14 و13 و12و

ند ارد تقتو .2 ناء ا نود املذكورة، اب برير عن ا لب تقرير العام 40سـتثل  ).A/49/18ثالويقة (ل، يف ا

ند  .3 بويرد يف هذه الويقة تقرير عن ا  .40لث

تخب .4 يد نوا نو راموس  لسـا ييري ألفوسو مور ن يا(خب با نإ س)سـ ية، ائي ر يدة ساراني للجمع  يكوس وا ياان  سفرية ات سـا ب ت لل ل
لنغويا(مغبيار   .ئني للريستئبان) م
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ند    من جدول األعامل40لبا

نغافورة سـية معاهدة   مجع

تني  .5 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  . STLT/A/3/2 وSTLT/A/3/1س

نذ ادلورة  .6 شأن قانون العالمات  نغافورة  تني وذكر بأن ثالثة أعضاء جدد انضمت إىل معاهدة  موقدم الريس للو يق بئ سـ ّ ث ّ
سويد نغويا وا يا و ية، ويه كروا سابقة  لا ل ت للجمع  .مل

بارا من  .7 نفاذ يف بدله ا تدخل حزي ا نغافورة  ية بأن معاهدة  سويد ا توأخرب وفد ا ل سـ سـ مجلع عل سمرب 16َ  .2011ي د

نغافورةمجإن  .8 سـية معاهدة   ع

 ؛STLT/A/3/1ثأحاطت علام مبضمون الويقة  "1"

متدت الاقرتاح الوارد يف الويقة  "2" ثوا ية STLT/A/3/2ع منوذ ج الرايم إىل بدء مراجعة الاسـامترة ا ل
رشين 1 لادلوية رمق سابعة وا بل ادلورة ا بارشة  لع واملوافقة عىل ادلعوة إىل عقد دورة واحدة لفريق عامل  ل ق م

يةلل ياانت اجلغرا ية وا نا ية بقانون العالمات والرسوم والامنذج ا فنة ادلامئة ا ب ع لص ن لج  .ملع

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 


