
 

STLT/A/14/2 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021 ديسمي   17التاري    خ: 

 معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات

 الجمعية

ةالرابعة الدورة   (السابعة)الدورة العادية  عشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 التقرير

 الذي اعتمدته الجمعية

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  .1
 11" و2"10و 6و 5و 4و 3و 2و A/62/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 33و 32و 27و 12و

ي 27وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  .2
 (. A/62/13 التقرير العام )الوثيقة، ف 

ي هذه الوثيقة.  27ويرد التقرير الخاص بالبند  .3
 ف 

خبت .4
ُ
ادا  السيدة وانت  رئيس (أوروغواي)لوسيا است 

ً
 . للجمعيةة
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 من جدول األعمال الموّحد 27البند 

 معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية

 . STLT/A/14/1استندت المناقشات إىل الوثيقة  .5

6.  
ً
ة لجمعية معاهدة سنغافورة. ورحبت أيضا ي الدورة الرابعة عشر

 
وافتتحت الرئيسة االجتماع ورحبت بكل الوفود المشاركة ف

ة بموجب معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية )المشار إليها فيما يلي بعبارة بطرفي   جديدين من األطراف المتعاقد
نينداد وتوباغو وأوروغواي، وبالتاىلي أصبح العدد اإلجماىلي لألطراف المتعاقدة   . 51"معاهدة سنغافورة"(، وهما تت 

رت بأن المؤتمر الدبلوماسي  .7
ّ
ي باعتماد نوقدمت األمانة الوثيقة وذك

 المعت 
ّ
ي ل لمعاهدة قانون العالماتص معد

 
، المعقود ف

ي مارس 
 
ي قراره التكميلي من جمعية معاهدة سنغافورة 2006سنغافورة ف

 
ي كل دورة من دوراتها العادية، ، التمس ف

 
أن تراقب وتقّيم، ف

م المساعدة المتعلقة بجهود تنفيذ 
ُّ
ي  ،دة سنغافورةوافقت جمعية معاه. و معاهدة والمزايا المستمدة من تنفيذها التقد

 
دورتها العادية  ف

ةالمعقودة األوىل  ي الفت 
 
ي جنيف ف

 
 المتعاقدة ، 2009 أكتوبر 1سبتمتر إىل  22من  ف

ُ
غ األطراف

ّ
  األمانةعل أن تبل

ُ
ي بأية أنشطة ت

 
نجز ف

مها مع غت  تتلك المعلومات و  األمانةجمع تمعاهدة سنغافورة وأن  قدمة لتنفيذ سياق المساعدة التقنية المُ 
ّ
ها من المعلومات قد

ي دورتها الالحقة ا الوجيهة عن أنشطته
 
ي هذا المجال إىل جمعية معاهدة سنغافورة ف

 
 STLT/A/14/1. وبناء عليه، تحتوي الوثيقة ف

ة من يونيو  ي فئتي   شاملتي   هما المساعدة عل 2021إىل مايو  2019عل معلومات وجيهة تغطي الفت 
 
وضع . والمعلومات معروضة ف

ي إطار قان
 لتنفيذ المعاهدة واألنشطة المرتبطة بالتوعية واإلعالم. ون 

  أحاطت .8
ً
ي جمعية معاهدة سنغافورة علما

"المساعدة التقنية والتعاون ألغراض تنفيذ معاهدة  بالمعلومات الواردة ف 
 (STLT/A/14/1سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية" )الوثيقة 

 ]نهاية الوثيقة[

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544321
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