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STLT/A/12/2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 ديسمرب 13 التارخي:

 العالمات قانون بشأن سنغافورة معاهدة

 اجلمعية

 (السادسة العادية الدورة) عشرة الثانية الدورة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

 التقرير
متدته امجلعية  اذلي اع

 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/59/1 من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا تناولت امجلعية البنود التالية .1

 .33و 32و 28و 14و 13" و2"11و

 (.A/59/14 )الوثيقة التقرير العام، يف 28وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 28ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 ( رئيسًا للجمعية.بريو) راي ميلوين غارس ياوانُتخب الس يد  .4
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 من جدول الأعامل املوّحد 28لبند ا

 معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية

ىل الوثيقة .5  .STLT/A/12/1 استندت املناقشات اإ

الرئيس الاجامتع ورّحب جبميع الوفود املشاركة يف ادلورة الثانية عرشة مجلعية احتاد س نغافورة. ورّحب كذكل وافتتح  .6

لهيا فامي ييل بعبارة  بثالثة أأطراف متعاقدة جديدة مبوجب معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية )املشار اإ

ىل ترينيداد وتوابغو س تصبح، يف القريب، طرفا يف  س نغافورة"(، ويه كندا وفنلندا وبريو. كام "معاهدة أأشار الرئيس اإ

 طرفا متعاقدا. 50املعاهدة، وابلتايل س يكون العدد الإجاميل للأطراف املتعاقدة 

 ُعقداذلي  ،ل ملعاهدة قانون العالماتاملؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص معدّ وقدمت الأمانة الوثيقة وذكّرت بأأن  .7

م من دوراهتا المجعية معاهدة س نغافورة أأن تراقب وتقّّي، يف لك دورة  من، المتس 2006 مارسيف س نغافورة يف  عادية، تقدُّ

يف دورهتا  ،ووافقت مجعية معاهدة س نغافورة. س نغافورة واملزااي املس متدة من تنفيذها املساعدة املتعلقة جبهود تنفيذ معاهدة

ىل  22يف الفرتة من جنيف يف  املعقودةالعادية الأوىل  أأية الأمانة عىل أأن تبلّغ الأطراف املتعاقدة ، 2009أأكتوبر  1سبمترب اإ

 املُس تلمة تكل املعلومات، لتجمع الأمانة بعد ذكل س نغافورةتنفيذ معاهدة املتعلقة ب املساعدة التقنية  معلومات عن أأنشطة

ىل مجعية معاهدة س نغافورة يف دورهتا الالحقةيف ه اهما مع غريها من املعلومات الوجهية عن أأنشطهتقدتو  . وعليه، ذا اجملال اإ

ىل مايو  2017عىل معلومات وجهية تغطي الفرتة من يونيو  STLT/A/12/1 حتتوي الوثيقة . وُعرضت املعلومات 2019اإ

 علقة ابلتوعية والإعالم.مضن فئتني واسعتني هام: املساعدة يف وضع الإطار القانوين ادلامع لتنفيذ املعاهدة، والأنشطة املت

 س نغافورة معاهدة تنفيذ لأغراض والتعاون التقنية ملساعدة"ا مبضمون علامً  س نغافورة معاهدة مجعية أأحاطت .8

 (.STLT/A/12/1 )الوثيقة "التجارية العالمات قانون بشأأن

 ]هناية الوثيقة[
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