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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  2التاري    خ: 

 معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات

 الجمعية

ةالرابعة الدورة   (السابعة)الدورة العادية  عشر

 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 التقنية والتعاون ألغراض تنفيذ معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجاريةالمساعدة 

 األمانة وثيقة من إعداد

ي مارس .1
ي سنغافورة فز

قد فز ي باعتماد نص معدل لمعاهدة قانون العالمات الذي عُ
ي 2006 التمس المؤتمر الدبلوماسي المعنز

، فز
جمعية معاهدة  سنغافورة"( من العالمات التجارية )المشار إليها فيما يلي بعبارة "معاهدةقراره التكميلي لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون 

م المساعدة المتعلقة بجهود تنفيذ معاهدة
ُّ
ي كل دورة من دوراتها العادية، تقد

ز
سنغافورة والمزايا المستمدة  سنغافورة أن تراقب وتقّيم، ف

ي  دة سنغافورة، كمامن القرار التكميلي لمعاه 8 من تنفيذها )الفقرة
باعتماد نص معدل لمعاهدة  اعتمده المؤتمر الدبلوماسي المعنز

 (. 2006مارس  27إىل  13قانون العالمات، سنغافورة، من 

ي سياق  .2
ز
نجز ف

ُ
 المتعاقدة األمانة بأية أنشطة ت

ُ
غ األطراف

ّ
ي دورتها العادية األوىل عل أن تبل

ووافقت جمعية معاهدة سنغافورة فز
ها من المعلومات الوجيهة عن المساعدة الت مها مع غي 

ّ
قنية الُمقدمة لتنفيذ معاهدة سنغافورة وأن تجمع األمانة تلك المعلومات وتقد

ي دورتها العادية التالية )الفقرة
ي هذا المجال إىل جمعية معاهدة سنغافورة فز

من  10 ، والفقرةSTLT/A/1/2 من الوثيقة 4 أنشطتها فز
 (. STLT/A/1/4 الوثيقة

دم من خدمات المساعدة التقنية والتعاون إىل  ء  وبنا .3
ُ
عليه، دأبت األمانة عل تزويد جمعية معاهدة سنغافورة بمعلومات عما ق

ي 
البلدان النامية والبلدان األقل نموا ألغراض تنفيذ المعاهدة واالستفادة منها عل أكمل وجه. وشملت تلك المعلومات األنشطة الن 

غتها األطراف المتعاقدة لألمانة. اضطلعت بها أمانة الويبو 
ّ
ي بل

 فضال عن األنشطة الن 

ي المرفق األول األنشطة ذات ال .4
ي  المضطلع بهاصلة وترد فز

ة من يونيو  فز وُيتاح المزيد من المعلومات . 2021إىل مايو  2019 الفي 
ي مجال الملكية الفكرية )

( ويمكن /https://www.wipo.int/tad؛ IP-TADعل قاعدة بيانات الويبو الخاصة بالمساعدة التقنية فز
 . االقتضاءاالتصال باألمانة عند 

، للعلم، قائمة باألطراف المتعاقدة بموجب معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، حن   .5 ي
ي المرفق الثانز

 . 2021 مايو وترد فز
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إن جمعية معاهدة سنغافورة مدعوة إىل اإلحاطة  . 6
 
 
تقنية والتعاون "المساعدة ال بشأنبالمعلومات  علما

ألغراض تنفيذ معاهدة سنغافورة بشأن قانون 
 (STLT/A/14/1 العالمات التجارية" )الوثيقة

 [المرفقان ذلك يلي ]
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ANNEX I 
 المرفق األول

 

 المساعدة التقنية والتعاون لفائدة البدان النامية والبلدان األقل 
 
ألغراض تنفيذ معاهدة سنغافورة  نموا
ة من يونيو  ي الفتر

 2021إىل مايو  2019بشأن قانون العالمات التجارية ف 

ة من يونيو  . 1 ي الفي 
ان النامية ، قدمت الويبو خدمات المساعدة التقنية والتعاون إىل مجموعة من البلد2021إىل مايو  2019فز

 
 
وشملت المساعدة  . 2مات التجارية )معاهدة سنغافورة(معاهدة سنغافورة بشأن قانون العال بغرض تيسي  تنفيذ 1والبلدان األقل نموا

ي داعم؛ )ب( وأنشطة التوعية واإلعالم. 
ز هما: )أ( وضع إطار قانونز ز رئيسيي   مجالي 

والتقنية لمكاتب وكانت تلك األنشطة متماشية مع توصيات أجندة التنمية الرامية إىل تعزيز البنية التحتية المؤسسية  . 2
 ومؤسسات الملكية الفكرية. 

ي داعم ألف. 
 وضع إطار قانون 

 
وع أحكام تنفيذ  . 3 يعية، بناء عل الطلب، بشأن مشر ة المشمولة بالتقرير، واصلت األمانة تقديم المشورة التشر عاهدة مأثناء الفي 

. وحسب آحاد المتطلبات، أرسل المكتب الدوىلي  ي
وعات النصوص القانونية أو سنغافورة عل الصعيد الوطنز تعليقات كتابية عل مشر

 . اء إىل البلدان الُمحتمل انضمامها أو استضاف زيارات دراسية إىل مقّر الويبو الرئيسي م بعثات خير
ّ
 نظ

م هذا النوع من المساعدة إىل  . 4
ّ
د
ُ
ي و إكوادور و أرمينيا و  أنتيغوا وبربوداوق ي و فيجر

يبان  يا و  ميانمار و ليسوتو و كي  ترينيداد و بنما و نيجي 
 . تونسو وتوباغو 

 أنشطة التوعية واإلعالم باء. 

 
ات ا . 5 ز ة المشمولة بالتقرير، واصلت األمانة تقديم المساعدة عن طريق أنشطة التوعية واإلعالم المتعلقة بالمي  إلدارية خالل الفي 

مت
ّ
ظ
ُ
ي أدرجتها المعاهدة. وشملت تلك األنشطة ندوات وحلقات عمل ن

ي والصعيدين دون اإلقليمي  واإلجرائية الن 
 عل الصعيد الوطنز

اك مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية،  اليا للملكية الفكرية والمكتبواإلقليمي باالشي  ي للملك إضافة إىل مكتب أسي  ية الفكرية األورونر
 . للملكية الفكرية ومكتب سنغافورة

ية الو وجمهور  كمبوديا وكولومبيا وإكوادور ومض وإندونيسيا واألردن و : بوتان و نشطة المذكورةوحضز ممثلو البلدان التالية األ . 6
ز وسنغافورة ورسي النكا وت الديمقراطية الشعبية و والفلبي  يا وملديف ومنغوليا والمغرب وميانمار ونيبال وباكستان وبي  ز ايلند ومالي 

 وتونس وأوروغواي وفييت نام. 

 

  ] ي
 ]يلي ذلك المرفق الثانز

                                              
دمت خدمات المساعدة التقنية والتعاون إىل األطراف المتعاقدة بموجب معاهدة سنغافورة واألطراف غي  المتعاقدة عل حد سواء، بمعزل ع 1

ُ
ي ما إذا كانت ق

 طور فز

 .االنضمام إىل تلك المعاهدة أو التصديق عليها، أم ال
ي تحتوي باليشمل هذا التقرير األنش 2

تاىلي طة الُمضطلع بها فيما يخص معاهدة قانون العالمات التجارية، أي الصك الدوىلي المعدل بموجب معاهدة سنغافورة الن 

 .عل كل األحكام الموضوعية لذلك القانون
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ANNEX II 

ي المرفق 
 الثانز

 

 معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية
 (2006)سنغافورة 
ي 
 2021مايو  28الوضع فز

 
 

التاري    خ الذي أصبحت فيه الدولة/المنظمة الحكومية الدولية  الدولة/المنظمة الحكومية الدولية
ي المعاهدة

 
 طرفا ف

 2017مايو  14 أفغانستان

اير  13 12المنظمة األفريقية للملكية الفكرية  2016فير

 2013سبتمير  17 أرمينيا

اليا  2019مارس  16 أسي 

 2014مايو  13 بيالروس

 2014يناير  8 بلجيكا

 2014يناير  8 منظمة بنيلوكس للملكية الفكرية

ز  اير  13 بني   2016فير

 2009مارس  16 1بلغاريا

 2019يونيو  17 كندا

 2016أبريل  13 كرواتيا

 2016سبتمير  13 يا الديموقراطية الشعبيةر جمهورية كو 

 2009مارس  16 3الدانمارك

 2009أغسطس  14 إستونيا

  2019أغسطس  7 فنلندا

 2009نوفمير  28 فرنسا

 2013سبتمير  20 ألمانيا

 2012ديسمير  14 آيسلندا

  2014نوفمير  29 العراق

 2016مارس  21 أيرلندا

 2010سبتمير  21 إيطاليا

 2016يونيو  11 4اليابان

 2012سبتمير  5 كزاخستان 

ستان  ز غي   2009مارس  16 قي 

 2009مارس  16 التيفيا

 2010مارس  3 ليخشتنشتان

 2013أغسطس  14 ليتوانيا

غ  2014يناير  8 لكسمير

اير  13 ماىلي   2016فير

 2011مارس  3 منغوليا

 2014يناير  8 5هولندا

                                              
ي المادة   1

 . )4(29مع اإلعالن المنصوص عليه فز
ي المادة   2

 . )2(29مع اإلعالن المنصوص عليه فز
 .ينطبق عل جزر فارو وال عل غرينالندال   3
ي المادة   4

 . )1(29مع اإلعالن المنصوص عليه فز
ي أوروبا وجزر األنتيل.   5

ي المملكة فز
ي  ينطبق االنضمام عل أراضز

ومن ذلك التاري    خ، تشي المعاهدة عل  . 2010أكتوبر  10وزالت جزر األنتيل عن الوجود فز
ي أوروبا، بأثر يبدأ من كوراشاو وسنت مارتن.ويستمر تطبيق 

ي مملكة هولندا فز
 من أراضز

 
ي أصبحت جزءا

ي جزر بوني  وسنت أوستاشيوس وسابا الن 
المعاهدة أيضا فز

 . 2010أكتوبر  10
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التاري    خ الذي أصبحت فيه الدولة/المنظمة الحكومية الدولية  الدولة/المنظمة الحكومية الدولية
ي المعاهدة

 
 طرفا ف

 2012ديسمير  10 6نيوزيلندا

 2010أكتوبر  6 مقدنونيا الشمالية

و  2018ديسمير  27 بي 

 2009يوليو  2 بولندا

 2016يوليو 1 جمهورية كوريا

 2009مارس  16 جمهورية مولدوفا 

 2009مارس  16 رومانيا

 2009ديسمير  18 االتحاد الروسي 

 2010نوفمير  19 رصبيا

 2009مارس  16 سنغافورة

 2010مايو  16 سلوفاكيا

 2009مايو  18 1اسبانيا

 2011ديسمير  16 السويد

 2009مارس  16 سويشا

 2014ديسمير  26 طاجيكستان

 2020يناير  4 ترينيداد وتوباغو

 2010مايو  24 أوكرانيا

 2012يونيو  21 7المملكة المتحدة

 2009مارس  16 الواليات المتحدة األمريكية 

 2020أبريل  29 1أوروغواي

 

 (51)المجموع:  

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثانز

                                              
ز اإليداع، بعد إجراء المش -وما لم  -ال يشي أثر هذا التصديق عل توكاالو إىل أن   6 اورات المناسبة مع ذلك تودع حكومة نيوزيلندا إعالنا بهذا المعنز لدى أمي 

 .اإلقليم
ي جزيرة مان اعتبار  ليشملدة المعاه رسيان نطاق المملكة المتحدة وسعت  7

 أراضز
 
 . 2021يناير  1من ا

 


