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 ابإلجنلزيية: األصل
تارخي  2010 ليويو 12: لا

  معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات

  اجلمعية

  )الدورة االستثنائية األوىل(الثانية  الدورة
 2010 سبمترب 29 إىل 20جنيف، من 

من الالئحة التنفيذية ) 6(إىل ) 4(3القاعدة مراجعة 
  ماتعاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمل

تب ادلويلمن إعداد  ملك ا

ية  .1 شأن قانون العالماتمجعنظرت  نغافورة  بمعاهدة  تجارية  سـ شار إلهيام يف ما ييل (لا ية" لكمةبملا بارة  "مجلعا عو
نغافورة" يف من دور يف)"سـمعاهدة  نعقدة  نهتا األوىل ا مترب إىل 22جبمل توبر 1سب  ثيف الويقة ، 2009ك أ

STLT/A/1/3 نونة توافق " قبلملالعمل ا"ملع ا شري إىل جماالت ا لواليت  يدية حولت لتقل تصوير العالمات غري ا
يةاليت وافقت علهيا  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج  ملع

نة  ية  روقد عرضت تكل اجملاالت عىل نظ. 2008سـيف  بو ا نيات الو ي نة ملعمجع ثيف الويقة  2009سـيف 
WO/GA/38/7 بوان واثئق مضن ورشت تايلWIPO/STRAD/INF/3  برمقيلو : ل عىل املوقع اإللكرتوين ا

http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad. 

ية  .2 ية إىل مراجعة القاعدة يف تكل ادلورة مجلعووافقت ا بادرة الرا معىل ا يذية ) 6(إىل ) 4(3مل لتنفمن الالحئة ا
تواكب نغافورة  لملعاهدة  با،، سـ نا نا و سـيامث اكن  م ممك يدية ح توافق حول تصوير العالمات غري ا تقل جماالت ا اليت لل

نة ادلامئةوافقت علهيا ية عىل . اآلنف ذكرهاللج ا دعوة فريق عامل إىل الانعقاد يف مجلع وعالوة عىل ذكل، وافقت ا
نة دورة و نة ادلامئة يف  سـاحدة متاما بعد انعقاد ادلورة العادية األوىل  تحضريي هبدف  ،2010للج لإجناز العمل ا

 ).STLT/A/1/4ث من الويقة 12انظر الفقرة  ()6(إىل ) 4(3ملراجعة القاعدة 

ناول القاعدة  .3 نغافورة تصوير العالمة يف 3تتو يذية ملعاهدة  سـ من الالحئة ا امت ومن س. يلتسج طلبلتنف
تجارية يل العالمات ا لإجراءات  بوةلتسج ها قدميترضورة  معوما، ملق ا شود  سجيلالعالمة ا تمل إدارة العالمات  ىلإ ن

تجارية   .ملعنيةالا
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نغافورة ادلبلومايسويف حني توصل  .4 شأن القاعدة سـمؤمتر   اتالعالمبشأن ) 4(إىل ) 1(3ب إىل اتفاق 
سخة  يارية ملسـتنا تعلقة اب))1(3عدة القا(ملعابحلروف واألرقام ا سائل ا مل، ظلت ا بةلعالمات مل  ابللون لاملطا

سخ ))2(3القاعدة ( سدة ))3(3القاعدة (لن، وعدد ا سخ العالمات ا تصةل  سائل ا جمل، وبعض ا ن مل القاعدة (بمل
ية، وعالمات احلركة، )) 4(3 هولوغرا سخ العالمات ا تصةل  سائل ا موا ل ن مل   املاكنات وعالم، اللوناتوعالمبمل
يك عن تصوير العالمات ))5(3دة القاع( تكون من إشاره، ان سومة ))6(3القاعدة  (ئ غري مريةاتتاليت  . حمغري 

 .إىل القانون الوطين) 6(و) 5(3القاعدة  يلحت ،ويف هذا الصدد

ياق .5 تذكري بأن ،لسـويف هذا ا يد ا بدو من ا ل  تصوير"اصطالح ملفي ساخ"يشمل " لا  وال سـامي" سـتنالا
ياين أو  ساخ ا بالا لن ياانت سـت ثل الوصف أو ملفات ا تصوير،  يةل أخرى من وسائل ا باآليل لعالمة وأية و ل لسـ م

ية  ).TLT/R/DC/5ث من الويقة 9-3انظر الفقرة ( ناإللكرتو

يه يف الفقرة ثر أوعىل  .6 شار إ ية وا لالقرار اذلي اختذته ا مل  أعاله، دعا املدير العام إىل عقد ادلورة األوىل 1مجلع
نغاف) 6(إىل ) 4(3ملراجعة القاعدة  2010ن يويو 29 و28يف للفريق العامل  يذية ملعاهدة  سـمن الالحئة ا ورة لتنف

تجارية  لشأن قانون العالمات ا يه (ب شار إ لا بارة مل تكل ادلورة، .")الفريق العامل"بعفامي ييل  تحضري  ل ويف إطار ا ل
تضمن STLT/WG/1/2ثأصدرت األمانة الويقة  نشأن إماكية  حاتاقرتات اليت   جملاالت 3بة القاعدة كمواب

يدية اليت وافقت علهيا  توافق حول تصوير العالمات غري ا تقلا نة ادلامئةلل  مرشوععىل شلك ثالويقة جاءت  و.للجا
بة 3 للقاعدة تتعديال  .حمع نصوص مصا

تذكري .7 نغافورة  فإن معاهدة،للو تيض سـ  . )6(إىل ) 4(3تسجيل أية إشارة من اإلشارات الواردة يف القاعدة تقال 
يل تكل األمناط من العالمات، املرتتب واألثر بل  تعاقدة اليت  تعديالت هو كون األطراف ا سج عىل تكل ا مل تل تق

نحو املقرر يفعتقبل تصويرها   .القاعدة لىل ا

تام دورته األوىل، وافق الفريق العا .8 هذه يف مرفق  رديكام ) 10(إىل ) 4(3لقاعدة املعدل لنص لامل عىل خويف 
نغافورة العامتد . ثالويقة ية معاهدة  ية إىل  سـوعالوة عىل ذكل، وافق الفريق العامل عىل رفع تو مجع نص ص لا

نفاذ يف ثالويقة عىل أن يكون اترخي دخوهليف مرفق هذه  رديكام ) 10(إىل ) 4(3لقاعدة املعدل ل ومفرب  ن1ل حزي ا
ية  ثرأوعىل . 2011 يه يف  ىلإ عيتدالقاعدة املوىص به، تغيري مجلعاعامتد ا تعديالت املرتبة  علاألمانة إدراج ا ت ل

ية  منوذ جالاسـامترات ادلوية ا ل متده الفريق العامل يف 5انظر الفقرة (ل ع من ملخص الريس اذلي ا  2010ن يويو 29ئ
 .))STLT/WG/1/3ثالويقة (

نغ .9 ية معاهدة  سـإن   :افورة مدعوة إىل ما ييلمجع

ية "1" تو صاإلحاطة علام اب ها الفريق ل فع اليت ر
) 6(إىل ) 4(3راجعة القاعدة مب العامل

نغافورة  يذية ملعاهدة  سـمن الالحئة ا لتنف
تجارية هبدف  لشأن قانون العالمات ا ب

ها؛  يلتعد
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تعديالت املقرتحة للقاعدة  "2" لواعامتد ا
ذه يف مرفق ه ردتكام ) 6(إىل ) 4(3

 ثالويقة؛

تعديالت حزي و "3" لجعل اترخي دخول ا
نفاذ يف   .2011 نومفرب 1لا

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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تجارية شأن قانون العالمات ا نغافورة  يذية ملعاهدة  لالالحئة ا ب سـ  *لتنف

[....] 

 3القاعدة 

تعلقة ابلطلب يل ا تفا ّا مل ص  ل

]…[. 

سمة[ )4(  ]جملالعالمة ا

سخة عن العالمة ييف احلاةل اليت   )أ ( تعني أن تكون ا سمة،  يد بأن العالمة  ياان  نتضمن فهيا الطلب  ي جم لب ّ يف ً
ية سخة فوتوغرا نايئ األبعاد أو  ياين  فبارة عن رمس  ن ث ب  .ع

ية   )ب ( سخة املقدمة وفقا للفقرة الفر عجيوز أن تكون ا ًن تلفة ) أ(ل ناظر عديدة  نظر واحد أو  خمبارة عن  مع م
يار مودع الطل سب ا تللعالمة،   .بخح

ية   )ج ( سخة عن العالمة اليت قدهما مودع الطلب وفقا للفقرة الفر تب أن ا ترب فهيا ا عيف احلاةل اليت  ن ًيع َّ ل ) أ(ملك
سمة، جيوز هل أن يدعو مودع الطلب إىل أن يقدم،  يل املمزية للعالمة ا تفا هر عىل حنو اكف ا ِّال  جمل ص ِّل ُتظ

ها ابللكامت َّخالل همةل معقوةل وحمددة يف ادلعوة، ما ال يزيد عىل تلفة للعالمة أو وصفا  ناظر  تة  ل  ًم خم سـ
ناظر والوصف معا ًأو ا  .مل

يه   )د ( ناظر والوصف مما أشري إ ها أو ا تلفة للعالمة أو و ناظر ا تب أن ا ترب فهيا ا ليف احلاةل اليت  مل خمل مل ُيع صف ملك
ية  سمة بصورة غري ) ج(عيف الفقرة الفر يل املمزية للعالمة ا تفا هر ا جملال يزال  ص ِّل ية، جيوز هل أن ُيظ فاك

نة من العالمة عيّيدعو مودع الطلب إىل أن يقدم، خالل همةل معقوةل وحمددة يف ادلعوة،  َّ. 

ية م لرمغاب  ) ه( بني ، )د(إىل ) أ(عن الفقرات الفر سـمي ييكون لك تصوير اكيف الوضوح و  لعالمة ايفلتجا
نح اترخي لإليداعنظر واحدمب يا  مل اك  .ف

َّبق الفقرة  )و( بديل) ب(و" 1)"أ)(3(ُتط  .تمع ما يلزم من 

ية وعالمة احلركة وعالمة اللون وعالمة املاكن[  )5( هولوغرا مالعالمة ا يد ] ل ياان  تضمن فهيا الطلب  يفيف احلاةل اليت  ً ب ي
تيض  تعاقد أن  ية أو عالمة حركة أو عالمة لون أو عالمة ماكن، جيوز للطرف ا يقبأن العالمة عالمة هولوغرا ملم

تعاقدنسخة واح شأن العالمة، كام هو مقرر يف قانون ذكل الطرف ا يل  ملدة أو أكرث عن العالمة وتفا ب  .ّص

ية[ )5( هولوغرا مالعالمة ا تضم] ل ياانييف احلاةل اليت  يدبن فهيا الطلب  ية، يف  ّتعني أنم بأن العالمة عالمة هولوغرا  ي
بارة عن يكون  ناظر عديدة عتصوير العالمة  منظر واحد أو  سمةم َّللعالمة ا هولوغرام باكمهل جمل لهر فهيا أثر ا . يظ

هولوغرام باكمهل،  هر أثر ا ناظر املقدمة ال  نظر أو ا تب أن ا ترب ا لوإذا ا تظ ململك مل ناظر ي أن هلجاز ع تقدمي  مطالب  ب
ية يةبتقدميطالب املودع يتب أيضا أن للمكوجيوز . فإضا هولوغرا م وصف للعالمة ا  .ل

ياان احليف] عالمة احلركة[ )6( تضمن فهيا الطلب  باةل اليت  يدي ّتعني أنعالمة حركة،  بأن العالمة يف  تصوير يكون  ي
سةل من الصور  العالمة سلبارة عن صورة واحدة أو  نةع سا كا تحركة ل يار حب ، احلركةتظهر فهيامل أو ا ختسب ا
تب تب أن الصور. ملكا ترب ا ملكوإذا ا  صور بتقدميطالب ي أن هلجاز ة، تظهر فهيا احلرك أو الصور املقدمة ال ةع
ية بة املودع . فإضا تب أيضا مطا لوجيوز  رشح احلركةبتقدميللمك  .ي وصف 

تضمن فهي] عالمة اللون[ )7( يااناييف احلاةل اليت  يدب الطلب  يةل ا حبد ذاهتعالمةال لون عالمة بأن العالمة يف  تشك أو 
ّتعني أنمن األلوان بدون خطوط فاصةل،  نة من اللون لعالمةنسخ ايكون  ي بارة عن  يّ  ز ووجي. األلوانأو عع

                                                           

*

نص احلايل  يانب ثيف مرفق هذه الويقة يريات املقرتحة يف ا لاكفة ا نص امللغى 3لقاعدة للتغ نص اجلديد وشطب ا لبوضع سطر حتت ا  .ل
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شائعة اللون أو األلوان سميةتطالب يللمكتب أن  تخدام أسامهئا ا لاب تب أيضا أن . سـ طالب بوصف يللمكوجيوز 
تخداهما مقرتنة ابخلدمات أو األلوان مكتوب لطريقة وضع اللون سلع أو طريقة ا سـعىل ا أيضا تب للمك جيوزو .ل

بةا متدة  اللون أو األلوان بواسطةبيانب لملطا تارها ملع رموز األلوان ا تبيو مودع الطلبخياليت  ملكها ا  .قبل

تضمن فهي] عالمة املاكن[ )8( يد بأن العالمة اييف احلاةل اليت  ياان  يف الطلب  ّتعني أن يكونماكن، المة عب سخ ي ن 
نظر واحد للعالمة يربز  بارة عن  مالعالمة  تجيفا ماكهنع بة  تبللمك وجيوز. ملن ا  لك ما خيرج عن ببيانلاملطا

شودة تج أيضا تبللمكوجيوز  .ملنامحلاية ا رشح ماكن العالمة من ا بة بوصف  ناملطا ي  .ملل

تضمن فهي] عالمة الصوت[ )9( يد بأن العالمة اييف احلاةل اليت  ياان  يف الطلب  ّتعني أن يكونصوت، عالمة ب  تصوير ي
يل ة عبار العالمة نه العالمة، أو  تكون  يقي، أو وصف للصوت اذلي  ية عىل مدرج مو سجعن نوتة مو ت تسـ م سـيق

بق يةل مما  سـناظري أو رمقي ذلكل الصوت، أو  تب ،تشكت يار ا ملكسب ا ت  .خح

تكون من إشارة غري مرية[ )10()6( ئالعالمة اليت  ياان ]  عالمة الصوتخالف، ت تضمن فهيا الطلب  يُيف احلاةل اليت  ً ب فيد ي
تكون من إشارة غري مرية، ئبأن العالمة  تيض تصويرا واحدا ، عالمة الصوتخالف ّت تعاقد أن  ً جيوز للطرف ا ً يق مل

تعاقد شأن العالمة، كام هو مقرر يف قانون الطرف ا يل  نوع العالمة وتفا ملأو أكرث للعالمة وياان  ب ص ب ّب ً.  

نقل احلريف للعالمة[ )11()7(   [...]]لا

 [...]] مجة العالمةتر[ )12()8(

تفاع الفعيل ابلعالمة[ )13()9( بات ابال تقدمي إ نهمةل  ث  [...]] ل

[...] 

 ]ثهناية املرفق وهناية الويقة[


