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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019یونیو  28 التارخي:

 العالمات قانون بشأن سنغافورة معاهدة

 اجلمعية

 )السادسة العادية الدورة( عشرة الثانية الدورة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجاريةتنفيذ  والتعاون ألغراضالتقنية املساعدة 

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

، 2006 يف س�نغافورة يف مارس ُعقدا�ي  ا�متس املؤمتر ا�بلومايس املعين �ع�د نص معدل ملعاهدة قانون العالمات .1
س�نغافورة")  (املشار ٕا�هيا ف� یيل بعبارة "معاهدة الت�اریة يف قراره التمكیيل ملعاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات

م املسا�دة املتعلقة جبهود تنفيذ من دوراهتا المجعیة معاهدة س�نغافورة ٔأن �راقب وتقّمي، يف لك دورة  من عادیة، تقد�
اعمتده املؤمتر ا�بلومايس  من القرار التمكیيل ملعاهدة س�نغافورة، كام 8 س�نغافورة واملزا� املس�متدة من تنفيذها (الفقرة معاهدة
 .)2006مارس  27ٕاىل  13�ع�د نص معدل ملعاهدة قانون العالمات، س�نغافورة، من  املعين

نجز أٔیة ٔأ�شطة تُ ب أ�مانةاملتعاقدة  ٔأن تبلّغ أ�طراُف ووافقت مجعیة معاهدة س�نغافورة يف دورهتا العادیة أ�وىل �ىل  .2
قّد�ا مع �ريها من املعلومات تت� املعلومات و  أ�مانة جتمع ؤأنقدمة لتنفيذ معاهدة س�نغافورة يف س�یاق املسا�دة التقنیة املُ 

من  4 لفقرةا( العادیة التالیةيف هذا ا�ال ٕاىل مجعیة معاهدة س�نغافورة يف دورهتا  االوجهية عن ٔأ�شطهت
 ).STLT/A/1/4 الوثیقةمن  10 الفقرةو  ،STLT/A/1/2 الوثیقة
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التقنیة سا�دة �دمات امل من  قُدموبناء �لیه، دٔأبت أ�مانة �ىل �زوید مجعیة معاهدة س�نغافورة مبعلومات عام  .3
�ىل ٔأمكل و�ه. ومشلت ت�  تعاون ٕاىل الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا ٔ�غراض تنفيذ املعاهدة و�س�تفادة مهناال و 

 أ��شطة اليت اضطلعت هبا ٔأمانة الویبو فضال عن أ��شطة اليت بلّغهتا أ�طراف املتعاقدة لٔ�مانة.املعلومات 

. ویُتاح املزید من 2019ٕاىل مایو  2017و�رد يف املرفق أ�ول أ��شطة ذات الص� املُنجزة يف الفرتة من یونیو  .4
؛ IP-TADت الویبو اخلاصة �ملسا�دة التقنیة يف جمال امللكية الفكریة (املعلومات �ىل قا�دة بیا�

https://www.wipo.int/tad/.وميكن االتصال �ٔ�مانة عند اللزوم ( 

قانون العالمات، و�رد يف املرفق الثاين، للعمل، قامئة �ٔ�طراف املتعاقدة مبوجب معاهدة س�نغافورة �شأٔن  .5
 .2019 مایو حىت

ٕان مجعیة معاهدة س�نغافورة مدعوة ٕاىل  .6
املسا�دة إال�اطة �لام �ملعلومات الواردة يف "

والتعاون ٔ�غراض تنفيذ معاهدة س�نغافورة التقنیة 
" �شأٔن قانون العالمات الت�اریة

 )STLT/A/12/1 (الوثیقة

 [یيل ذ� املرفقان]

https://www.wipo.int/tad/
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 املرفق أ�ول
 

ن قانون ٔ�غراض تنفيذ معاهدة س�نغافورة �شأٔ البدان النامية والب�ان أ�قل منوا  لفائدةوالتعاون التقنیة املسا�دة 
 2019ٕاىل مایو  2017يف الفرتة من یونیو  العالمات الت�اریة

والتعاون ٕاىل مجمو�ة من الب�ان التقنیة �دمات املسا�دة  ، قدمت الویبو2019ٕاىل مایو  2017يف الفرتة من یونیو  .1
. 2)معاهدة س�نغافورةبغرض تيسري تنفيذ معاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات الت�اریة ( 1النامية والب�ان أ�قل منوا

 ٔأ�شطة التوعیة وإال�الم.وضع ٕاطار قانوين دامع؛ (ب) و ومشلت املسا�دة جمالني رئيس�یني هام: (ٔأ) 

تعز�ز البنية التحتیة املؤسس�یة والتقنیة ملاكتب واكنت ت� أ��شطة م�ش�یة مع توصیات ٔأجندة التمنیة الرامية ٕاىل  .2
 ومؤسسات امللكية الفكریة.

 وضع ٕاطار قانوين دامع ٔألف.

ٔأحاكم تنفيذ  ٔأثناء الفرتة املشمو� �لتقر�ر، واصلت أ�مانة تقدمي املشورة الترشیعیة، بناء �ىل الطلب، �شأٔن مرشوع .3
 مرشو�ات . وحسب أٓ�اد املتطلبات، ٔأرسل املكتب ا�ويل تعلیقات كتابیة �ىلالصعید الوطينمعاهدة س�نغافورة �ىل 

 الرئييس. الویبو ا ٔأو اس�تضاف ز�رات دراس�یة ٕاىل مقرّ نّظم بعثات �رباء ٕاىل الب�ان املُحمتل انضام�النصوص القانونیة ٔأو 

 ٬وٕا�وادور ٬وجيبويتو�وراساو،  ٬و�وس�تار�اك ٬والصني ٬وش�یيل ٬والبحر�ن ٬ٔأنغوالاملسا�دة ٕاىل  نوقُّدم هذا النوع م .4
 ٬ورواندا ٬وبريو ٬وميامنار ٬واملكس�یك ٬ومالزي� ٬ومجهوریة الو ا�ميقراطیة الشعبیة ٬وكريیباس ٬واكزاخس�تان ٬وفيجي

 .وامجلهوریة العربیة السوریة

 ٔأ�شطة التوعیة وإال�الم �ء.

ل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، واصلت أ�مانة تقدمي املسا�دة عن طریق ٔأ�شطة التوعیة وإال�الم املتعلقة �ملزيات �ال .5
إالداریة وإالجرائیة اليت ٔأدرجهتا املعاهدة. ومشلت ت� أ��شطة ندوات و�لقات معل نُّظمت �ىل الصعید الوطين 

اكتب امللكية الفكریة الوطنیة، ومع مرشوع امللكية الفكریة الرئييس إالقلميي وإالقلميي �الشرتاك مع م والصعید�ن دون
 للمكتب أ�ورويب للملكية الفكریة ومكتب الویبو يف س�نغافورة.

  

                                         
والتعاون ٕاىل أ�طراف املتعاقدة مبوجب معاهدة س�نغافورة وأ�طراف �ري املتعاقدة �ىل �د سواء، مبعزل عام ٕاذا اكنت التقنیة قُدمت �دمات املسا�دة  1

 ٕاىل ت� املعاهدة ٔأو التصدیق �لهيا، ٔأم ال.يف طور �نضامم 
، ٔأي الصك ا�ويل املعدل مبوجب معاهدة س�نغافورة اليت حتتوي �شمل هذا التقر�ر أ��شطة املُضطلع هبا ف� خيص معاهدة قانون العالمات الت�اریة 2

 �لتايل �ىل لك ا�ٔحاكم املوضوعیة �� القانون.
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 ٬والصني ٬وش�یيل ٬ومكبود� ٬و�روين دار السالم ٬وبو�ن ٬بنغالد�شوحرض ممثلو الب�ان التالیة أ��شطة املذ�ورة:  .6
 ٬وٕاندونيس�یا ٬وهندوراس ٬وغوات�ال ٬وفيجي ٬والسلفادور ٬مجلهوریة ا�ومينیكيةوا ٬و�وس�تار�اك ٬و�ولومبیا
 ٬و�بوا غینيا اجلدیدة ٬ونیاكراغوا ٬ونيبال ٬وميامنار ٬ومنغولیا ٬وم�یف ٬ومالزي� ٬ا�ميقراطیة الشعبیة الو ومجهوریة
 .وفيیت �م ٬ؤأوروغواي ٬و�یلند ٬ورسي الناك ٬وس�نغافورة ٬ومجهوریة �ور� ٬والفلبني

[یيل ذ� املرفق الثاين]
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 الثايناملرفق 
 

 معاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات الت�اریة
 )2006(س�نغافورة 

 2019 مایو 7الوضع يف 

                                         
 .)4(29ادة املنصوص �لیه يف امل إال�النمع  1
 .)2(29املنصوص �لیه يف املادة  إال�النمع  2
 .غرینالند وال �ىلال ینطبق �ىل جزر فارو  3
 .)1(29املنصوص �لیه يف املادة  إال�النمع  4

 ا�ولیة ا�و�/املنظمة احلكومية
 

 عاهدةاملطرفا يف  املنظمة احلكومية ا�ولیة/التارخي ا�ي ٔأصبحت فيه ا�و�

 2017مایو  14  ...............................ٔأفغا�س�تان........
 2016فربا�ر  13  .......2و 1املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة

 2013سبمترب  17  ٔأرمينیا............................................
 2009مارس  16  ...............................ٔأسرتالیا...........
 2014مایو  13  ...............................بیالروس........
 2014ینا�ر  8  ..............................بلجیاك............

 2014ینا�ر  8  ...........منظمة بنيلو�س للملكية الفكریة
 2016فربا�ر  13  .............................بنن................

 2009مارس  16  ........................................1بلغار�
 2019یونیو  17  كندا...........................................

 2011ٔأ�ریل  13  .............................�رواتیا............
مجهوریة �ور� الشعبیة 

 .........................ا�ميقراطیة..........
 2016سبمترب  13 

 2009مارس  16  .....................................3ا�امنارك
 2009ٔأغسطس  14  ............................ٕاس�تونیا...........
 2009نومفرب  28  ...........................فر�سا..............

 2019ٔأغسطس  7  فنلندا........................................
 2013سبمترب  20  ...........................ٔأملانیا...............
 2012د�سمرب  14  ...........................أٓ�سلندا...........
 2014نومفرب  29  ............................العراق............
 2016مارس  21  ............................أٓ�رلندا............
 2010سبمترب  21  ...........................ٕایطالیا.............

 2016یونیو  11  .......................................4الیا�ن
 2012سبمترب  5  ...........................اكزاخس�تان.......
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 )49(ا�موع: 

 والوثیقة] الثاين[هنایة املرفق 

                                         
. واعتبارا من ذ� التارخي، 2010أٔكتو�ر  10�نضامم �لنس�بة ٕاىل اململكة يف ٔأورو� وجزر أ�نتيل. ومل تعد جزر أ�نتيل الهولندیة موجودة اعتبارا من  5

يت ٔأصبحت اعتبارا سيس�متر تطبیق املعاهدة �ىل �وراساو وسانت مارتني. وسيس�متر تطبیق املعاهدة ٔأیضا �ىل جزر بونري وسانت ٔأوس�تاتیوس وسا� ال
 جزءا من ٕاقلمي مملكة هولندا يف ٔأورو�. 2010 ٔأكتو�ر 10 من

 ال �شمل هذا التصدیق تو�یالو ما مل تودع حكومة نیوزلندا ٕا�ال� بذ� �ى ٔأمني إالیداع �ىل ٔأساس �شاور مناسب مع ذ� إالقلمي. 6

 2009مارس  16  ...........................قري�زيس�تان.......

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

 2010مارس  3  ..........................خلتنش�تا�ن........

 2013ٔأغسطس  14  ..........................لیتوانیا.............

 2014ینا�ر  8  ..........................لكسمربغ..........

 2016فربا�ر  13  ..........................مايل................

 2011مارس  3  ..........................منغولیا.............
 2014ینا�ر  8  ......................................5هولندا

 2012د�سمرب  10  ....................................6نیوزلندا
 2010ٔأكتو�ر  6  مقدونیا الشاملیة...........................
 2018د�سمرب  27  بريو.........................................

 2009یولیو  2  ..........................بولندا..............
 2016یولیو  1  ..........................�ور�...مجهوریة 

 2009مارس  16  .........................مجهوریة مو�وفا.

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

 2009د�سمرب  18  .........................�حتاد الرويس..
 2010نومفرب  19  .........................رصبیا..............
 2009مارس  16  .........................س�نغافورة.........
 2010مایو  16  .........................سلوفا�یا...........

 2009مایو  18  ......................................1ٕاس�بانیا
 2011د�سمرب  16  .........................السوید............
 2009مارس  16  .........................سو�رسا...........
 2014د�سمرب  26  .........................طاجيكس�تان....
 2010مایو  24  ........................ٔأو�رانیا............
 2012یونیو  21  .......................اململكة املت�دة...

 2009مارس  16  .�دة أ�مر�كية..........الوال�ت املت


	معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات
	الجمعية

