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  معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات
 

  اجلمعية
 

  )العادية الثانيةالدورة  (الثالثةالدورة 
توبر  5إىل سبمترب  26جنيف، من   2011كأ

 
 

املساعدة من أجل تنفيذ معاهدة سنغافورة 
  بشأن قانون العالمات

  األمانةعدادمن إثويقة 

 مقدمة .أوال

متس .1 نغافورة يف  املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص معدل ملعاهدة قانون العالماتلا سـ اذلي انعقد يف 
ييل ملعاهدة2006 مارس شأن قانون العالمات لتمك، يف قراره ا بنغافورة  شار إلهي( سـ بارة املا نغافورة"بع فامي ييل   ")سـمعاهدة 
نغمن  سـية معاهدة  ها، تقدأن تراقب افورة مجع ُّوتقمي، يف لك دورة عادية  ل نغافورة ّ يذ معاهدة  هود  تعلقة  ساعدة ا سـم ا مل نفمل تجب

متدة من يذها ملسـواملزااي ا متده املؤمتر ادلبلومايس من القرار8 الفقرة(تنف  نغافورة، كام ا ييل ملعاهدة  ع ا سـ املعين ابعامتد نص  لتمك
نغاف  )2006 مارس 27 إىل 13ورة، من سـمعدل ملعاهدة قانون العالمات، 

نغافورة يف دورهتا العادية األوىل اليت انعقدت يف الفرتة من  .2 ية معاهدة  سـووافقت  مترب إىل 22مجع توبر  1سب   2009كأ
يف عىل أن  يذ معاهدة جنيف  ية املقدمة  ساعدة ا ياق ا نجز يف  شطة  تب ادلويل أية أ تعاقدة ا نفبلغ األطراف ا تملك لتق نل مل سـ ت ن مل ّت

تب ادلويل تكل املعلومات ويقدهما مع غريها من املعلومات الوجهية سـنغاف ّورة مث جيمع ا ته يف هذا اجملال إىل ملك نشطعن أ
نعقدة يف دورهتا الالحقة  نغافورة ا ملية معاهدة  سـ  STLT/A/1/4 ث والويقة4 الفقرة STLT/A/1/2 ثالويقة(مجع

 ).10 الفقرة

تقاة مما مجلعوكام تقرر يف ادلورة العادية األوىل  .3 تب ادلويل لك املعلومات الوجهية ا نغافورة، مجع ا سـية معاهدة  ملسـ ملك ّ
يةنأجنزه من أ ساعدة ا نشطة يف جمال ا تني. لتقمل يان تكل املعلومات موزعة يف  ئويرد أدانه  فب يذ ً شاء إطار قانوين  لتنف هام إ ن

ية و ية وا شطة اإلعال يفاملعاهدة من جانب واأل لتثقم ساعإذاكء الوعين دة عىل مراجعة املامرسات واإلجراءات اإلدارية من مل وا
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تب ادلويل قد تلقى . جانب آخر بق أن ا ملكضف إىل ما  يه معلومات عن ، 2011 نيويو 1يف سـ يا  فيغا من وفد أسرتا ل تبل
بريا  تقدمة عن حفص العالمات العادية وغري العادية وعقد احللقة يف اك ننظمي حلقة معل  يا(مت توبر 23 إىل 19من ) لأسرتا ك أ

 . أدانه5 وترد تكل املعلومات يف الفقرة. 2009

يا يذ املعاهدة .ناث شاء إطار قانوين  ساعدة عىل إ لتنفا ن  مل

يدة .4 بدلان ا هجايئ ألسامء ا نجزة وفقا للرتيب ا شطة ا تفيرد أدانه رسد أل ل ملسـت ل مل تب .  ابللغة اإلنلكزييةن ملكوقد أسدى ا
يع  يقاته القانوية  ته و مجلادلويل  ن تعل نغافورة أو صدقت علهيا نصيح سـهتا، سواء اكنت قد انضمت إىل معاهدة  سـادلول اليت ا لمت

 .أو اكنت بصدد ذكل

نشورة قانوية يف هممة أجنزت يويم : شـييل - سمرب 10 و9م  2010ي د

تارياك - نشورة قانوية يف هممة أجنزت من : سـكو  2010 نومفرب 24 إىل 22م

نشورة قانوية يف هممة أجنزت: هندوراس -  2010 نومفرب 16 و15يويم  م

ية الفكرية، : العراق - رشوع قانون ا مللكيقات عىل  م سمرب 6تعل  2010ي د

ية، : ليبرياي - نا ية ا رشوع قانون ا عيقات عىل  لص مللكتعل  2010 مارس 22م

يوس - نشورة قانوية يف هممة أجنزت من : يشـمور  2010ن يويو 2 مايو إىل 31م

نشورة قانوية يف هممة أ: املغرب -  2010 مايو 10 و9جنزت يويم م

نشورة قانوية يف هممة أجنزت يويم : نياكراغوا -  2010 نومفرب 19و 18م

نشورة قانوية يف هممة أجنزت من : بريو -  2009 نومفرب 6 إىل 3م

نشورة قانوية يف هممة أجنزت من : أوروغواي - سطس 19  إىل 17م  2010غ أ

ثا يف وإذاكء الوع .لاث شطة اإلعالم وا لتثقأ ساعدة عىل مراجعة املامرسات واإلجراءات اإلداريةن  ملي وا

يا .5 با ز تعلقة هبذا املوضوع مربة تر نترد املعلومات ا ت ممل  .تي

توبر 7 و6يف  - شأن قانون العالمات، عقدت 2009كأ نغافورة  ية عن معاهدة  بحلقة معل إ سـ يف  قلمي كيشـينيف 
بو وواكةل ادل). مجهورية مودلوفا( شاط الو يونظمت هذا ا سؤولون لن ية الفكرية وحرضها  موةل  يون للملك محكو

ية تا بدلان ا لمن ا ل يا : ل تان وروما تان وقريغزي يا واكزا يا وأذريجان ويالروس وبلغاراي وجور نأر سـ سـ ب ب خن جي م
تان يا وأوز تان وتريا وأوكرا سـوطا ن ك بكسـ  .جيك

توبر 23 إىل 19ومن  - تقدمة عن حفص العالمات العادية وغري عقدت ،2009ك أ  يف  العاديةمحلقة معل 
ية الفكرية  مللكتب ا بريااألسرتايل مك تب األسرتايل يف مضامر برانمج . نيف اك بو وا شاط الو ملكونظمت هذا ا ي لن

تني لعام  شرتك بني ا هالعمل ا ية . 2009جلمل تجارية يف ماكتب ا سؤولون عن العالمات ا يه  مللكوشارك  لف م
ية تا بدلان ا لالفكرية من ا ل يط: ل يا وا حمليف إقلمي آ هادئسـ ند : ل ا بوداي والصني وا سالم و هبروين دار ا مك لل

ندا  نغويا ويوز ية ومالزياي و ية ا هورية الو ادلميقرا يا و يلوإندو ن ل ب ط مسـ شعمج لي يا اجلديدة ن تان واببوا  غينواب كسـ
يت انم ند و نغافورة ورسي الناك وات هورية كوراي و بني و يوا يل سـ فلفل تب . مج تحدث من  مكوألقى احملارضات  م

نغافورةالرباءات و يذ معاهدة  به يف  سـالعالمات ادلامنريك إلطالع احلارضين عىل جتربة  تنفت  .مك
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ية عن  نومفرب، عقدت5 و4ويف  - نغافورةو  معاهدة قانون العالماتقلميحلقة معل إ . )بريو( يف لامي سـمعاهدة 
ي رشوعة وحامية ا سة ا نا هد الوطين لدلفاع عن ا بو وا شاط الو مللكونظمت هذا ا ململع ف مل ي  وغرفة بريو ة الفكريةلن

تجارة ية  للاألمر ية. يك تا بدلان ا تجارية من ا بار عن العالمات ا سؤولون  لوحرض احللقة  ل ل ل ك تا رياك : م سـييل وكو شـ
يك وأوروغواي ندوراس وياكراغوا وا سلفادور و ية وا هورية ادلو سـوكواب وا ن ه ملكل يك وألقى احملارضات . مينمجل

تب الرباءات والعالمات اإل سـتحدث من  مك يذ املعاهدتنيم به يف  تنفباين إلطالع احلارضين عىل جتربة   .تمك

ية عن حفص العالمات يف اجلزائر العامصة عقدت ،2010 مارس 17 و16ويف  - ونظمت هذا . يبحلقة معل تدر
بو  شاط الو يا يةلن نا ية ا عوادليوان الوطين اجلزائري  لص تفاحصا يف ادليوان وناولت  20حرض احللقة . للملك

نغافورةاحللقة موض يذ معاهدة قانون العالمات ومعاهدة  شأن  سـوعات حمددة   .تنفب

يعان من 2010أبريل  30ويف  - سؤوالن ر ف، زار  سات م بو وعقدا  ية الفكرية الكولوميب مقر الو جلتب ا ي مللك مك
يذ املعاهدتني تعلق  سائل  شوا فهيا  نظمة ان بتنفمعل مع موظفي ا ت م ق يريا. مل تحديد ا تغوناولوا عىل وجه ا ل ت يف لت

يا عىل الانضامم  ساعد كولو باإلجراءات واملامرسات اإلدارية اليت من شأهنا أن  إىل معاهدة قانون العالمات مت
نغافورة  .سـومن مث معاهدة 

تجدة يف جمال العالمات حوار، أقمي 2010ل يويو 27 و26ويف  - شأن القضااي ا ياسات  توى ا سـ عىل  ب سـ ملسـ ل م
تجارية سؤولون . لا ية الفكرية وحرضه  نغافورة  تب  بو و ته الو نغافورة و مودار احلوار يف  سـ ي نظم للملكسـ مك

ند بني ورسي الناك وات يا وا ند وإندو يون من ا يلحكو لفل سـ نيه ل نغافورة . م ماكن الصدارة يف سـواكن ملعاهدة 
تب الو. احلوار ية الفكرية األسرتايل و تب ا مكوحظي الاجامتع بدمع خرباء من  مللك تحدة للرباءات مك ملالايت ا

 .والعالمات

سطس 9ويف  - ية الفكرية يف عامصة الربازيل2010غ أ ية اب تقت األمانة ابجملموعة الوزارية ا مللك، ا ن  وانقش ملعل
نغافورة بل إىل معاهدة  سائل القانوية واإلدارية اليت قد يرثها انضامم الربازيل ا متعون عددا من ا سـا ن ملقمل وبعد . جمل

سات معل يف يويم اللقاء، عقد سطس 11 و10جلت  ية الفكرية 2010غ أ هد الوطين الربازييل  للملك يف ا ملع
ي جانريو دي ريويف  نولو تعاون ادلويل ومديرية نقل ا ية ا تجارية و جمع موظفي مديرية العالمات ا تك ليق لسـ  اتنل

يات  قويه اإلدارات اليت شلك معا مرصد املعاهدات والاتفا شأن العالمات ت بادلوية  تجارية، واكن املرصد ل لا
نغافورة  .سـقد أعد دراسة عن معاهدة 

سمرب 17 و16ويف  - تطورات األخرية اليت طرأت عىل ، أقمي 2010ي د شأن ا ياسات  توى ا لحوار عىل  ب سـ لسـ م
تجارية ية . لقانون العالمات ا نا ية ا تب املغريب  يضاء مع ا بو احلوار يف ادلار ا عونظمت الو لص ب للملكي ملك ل

تجارية يق وح. لوا يا ومايل وموزا يويا وغاان و يون من كوت ديفوار وإ سؤولون حكو برض الاجامتع  ب ث مم ن كيم
سودان وتونس نغال وا لويجرياي وا سـ ية الفكرية . لن ية  ية األفر نظمة اإل ثلون عن ا يه  للملكوشارك  يق ميف مل قلمم

ية الفكرية ية  نظمة األفر للملكوا يق تب الرباءات وال. مل تحدث من  مكوألقى احملارضات  عالمات ادلامنريك ورشح م
نغافورة يذ معاهدة  به يف  سـجتربة  تنفت بري منوحظي الاجامتع بدمع أيضا من. مك ية ادلوية للعالمات خ  ل ا مجلع

تجارية   .(INTA)لا

شأن قانون العالمات، عقدت2011 مارس15ويف  - نغافورة  بو عن معاهدة  ية للو ب ندوة و سـ ي يف طن كي يف 
يا( ندوة نظمت ). نأوكرا بولا يا، مهنم حمامون . للملكية الفكرية وإدارة ادلوةل يالو نا من أوكرا نوحرضها مثانون موا ط

تجارية نوخرباء قانويون وفاحصون لتخصصون يف جمال العالمات ا تب اململكة ودعي. م تحداثن من  مك  م
تحدة للرباءات والعالمات تحدةملا نغافورة يف اململكة ا يذ معاهدة  مل لطرح آراهئام يف  سـ  .تنف

نغافورة ، عقدت2011 أبريل 12 و11 ويف - ية عن معاهدة قانون العالمات ومعاهدة  سـ حلقة معل دون إ قلمي
بو و. بامن العامصة تجارة يف بامنيونظمت احللقة الو ناعة ا ية بوزارة ا نا ية ا يل ا لاملديرية العامة  لص ع لص مللكسج . لت
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ت يا وكو ييل وكولو يون من الربازيل و سؤولون حكو سـوحرض احللقة  ب شـ مم ية م هورية ادلو يكارياك وا مينمجل
سلفادور وغواتاميال  ندوراس وياكراغوا وبريولوا نو تب الرباءات والعالمات . ه تحدث من  مكوألقى احملارضات  م

يذ املعاهدتني به يف  باين ورشح جتربة  تنفاإل تمك  .سـ

نغافورة يف  .6 تعاقدة مبوجب معاهدة  سـوترد يف مرفق هذه الويقة قامئة ابألطراف ا مل  .2011ل أبري 15ث

ية مدعوة إىل اإلحاطة علام  .7 مجلعإن ا
 .ثمبضمون هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
شأن قانون العالمات نغافورة  بمعاهدة   سـ

 )2006سـنغافورة (
 2011 أبريل 15الوضع يف 

 

 ادلوةل

 

يه ادلوةل طرفا يف معاهدة  بحت  تارخي اذلي أ فا ص ل
شأن العالمات بنغافورة   سـ

 

يا  ......................................لأسرتا

 

 2009 مارس 16

 2009 مارس 16 ......................................1بلغاراي

يا  2011 أبريل 13 ........................................تكروا

 2009 مارس 16 .....................................2ادلامنرك

تويا نإ سطس 14 ......................................سـ  2009غ أ

 2009 نومفرب 28 ........................................نفرسا

يا مترب 21 .......................................لإيطا  2010سب 

تان  2009 مارس 16 .................................سـقريغزي

يا  2009 مارس 16 .........................................تفال

 2010 مارس 3 .................................ليختنشـتاين

3غري انفذ بعد ..........................................مايل

 

لنغويا  2011 مارس 3 .......................................م

5غري انفذ بعد ......................................4لهوندا

 

 2009ل يويو 2 ........................................لبوندا

 2009 مارس 16 ...........................مجهورية مودلوفا

يا  2009 مارس 16 .......................................نروما

سمرب 18 ............................الاحتاد الرويس  2009ي د

 2010 نومفرب 19 ........................................برصيا

 2009 مارس 16 ...................................سـنغافورة

يا  2010 مايو 16 كسلوفا

يا با نإ  2009 مايو 18 .................................................1سـ

 2009 مارس 16 .....................................يسورسا

ية  يوغوسال فهورية مقدويا ا لمج ن
سابقة  ......................................لا

 

توبر 6  2010ك أ

يا  2010 مايو 24 .......................................نأوكرا

ية تحدة األمر يكالوالايت ا  2009 مارس 16 ...............مل

 

                                                 

1

يه يف املادة  نصوص  علمع اإلعالن ا  ).4(29مل

2

ند  رسي عىل جزر فاراو وال عىل غر نلال  يي
 

3

ية الفكرية  ية  نظمة األفر هر من إيداع ويقة انضامم ا للملكبح هذه ادلوةل ملزمة ابملعاهدة بعدثالثة أ يق ملش ث  .سـتص

4

يل  توبر  10وقد زالت اجلزر عن الوجود يف . نتانضامم اإلقلمي األورويب وجزر األ يق. 2010كأ متر  تارخي ا نذ ذكل ا بو تطل سـ شاو م ت املعاهدة يف كورا
نت مارتن نذ . سو بحت  يوس وسااب اليت أ تا نت أو يق املعاهدة أيضا يف جزر بونري و متر  مو صس شـ سـ تطب توبر  10يسـ ل جزءا من مملكة هوندا 2010كأ

 .باألوروية

5

يل يف   نفاذ يف جزر األ نتدخلت املعاهدة حزي ا هوندي األ. 2010يناير  2ل نفاذ يف اإلقلمي ا تدخل حزي ا لو ل  26ورويب يف اترخي الحق وفقا للامدتني لسـ
 . من املعاهدة27و

 ]ثهناية املرفق والويقة[


