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  معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات
 

  اجلمعية
 

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

 
 

  1  رقماالستمارة الدولية النموذجية تعديل 

  األمانةمن إعدادثويقة 

شأن قانون العالمات ث هذه الويقة عىل اقرتاح حتتوي .1 نغافورة  ية معاهدة  تخذه  بتحضري لقرار  سـ مجع ت شار إلهيام (لل ملا
بارة  نغافورة"بعفامي ييل  ية"ولكمة " سـمعاهدة  به عوت") مجلعا جدل مبو يةّ منوذ جالاسـامترة ادلوية ا ل نغافورة1رمق  ل  .سـ يف معاهدة 

نغافورة) 2(23تونص املادة  .2  :ييل  عىل ماسـمن معاهدة 

ية" تا هامت ا ية ا لبارش ا ل مجلع  :ملت

[...] 

ية "2" منوذ يذية، مبا يف ذكل الاسـامترات ادلوية ا جوتعدل الالحئة ا لنف ل  ."لت

ية  .3 ثا متدت يف دورهتا ا ية قد ا نواكنت ا ل ية األوىل(عمجلع نا ئادلورة الا يف ) سـتث  إىل 20من يف الفرتة جناليت عقدهتا يف 
نغافورة ) 6(إىل ) 4(3عىل القاعدة ، تعديالت 2010سبمترب  29 يذية ملعاهدة  سـمن الالحئة ا  STLT/A/2/1 ثالويقة(لتنف

 ).8 الفقرة

نظر يف  .4 تحضريية إلعادة ا لوأجنز األعامل ا يف يويم ) 6(إىل ) 4(3القاعدة ل متع يف  جنفريق عامل ا  28ج
نة ادلامئ 2010 نيويو 29و رشين  ثة وا ثا بل انعقاد ادلورة ا للجبارشة  ل لعل ق تجارية والرسوم والامنذج م ية بقانون العالمات ا لة ا ملعن

ية ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع نة ادلامئة (للص تعديالت . )للجا يع ا متس الفريق العامل من األمانة إدخال  لويف تكل ادلورة، ا مج ل
يري القاعدة نامجة عن  تغا ية ادلوية 3 ل منوذ ها من الاسـامترات ا ل يف ما يقا ج  ).5  الفقرةSTLT/WG/1/3 ثالويقة(لبل
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تعديالت عىل القاعدة .5 تدعي دخول ا لو نفاذ يف 3 يسـ نظر يف 2011 نومفرب 1ل حزي ا ية ل إعادة ا منوذ جالاسـامترة ادلوية ا ل ل
شاء فريق عامل . 1 رمق يل إىل ذكل إ نوخري  بل انعقاد ادلورة . ذلكل الغرضسب بارشة  متع الفريق العامل  قومن املقرتح أن  م جي

رشين  سابعة وا للا نصف األول من عام(جنة ادلامئة لعل ند يف مداوالته إىل ويقة معل تعدها ) 2012 لاملرتقب عقدها يف ا ثو يست
 .األمانة

نغافورة .6 تعاقدة مبوجب معاهدة  سـمث من املقرتح دعوة األطراف ا يه، مل ف إىل حضور اجامتع الفريق العامل بصفهتا عضوا 
بو غري األطراف يف معاهدة  بو إىل حضور اجامتع الفريق العامل يعىل أن تدعا أعضاء الو بة يف الو نظامت املرا ينغافورة وا مل قسـ

تطاع الفريق العامل . بصفة مراقب ها عىل سـفإذا ا تعديالت املقرتح إدخا توصل إىل اتفاق عىل ا لا ل ية ل منوذ جالاسـامترة ادلوية ا ل ل
متدها يف 1 رمق ية  تعديالت إىل ا لتع، حتال تكل ا مجلع يات ا2012 اجامتعل بومجلع   .يدلول األعضاء يف الو

ية مدعوة إىل ما ييل .7  :مجلعإن ا

نظر يف  "1" نظر يف بدء إعادة ا لا ل
ية منوذ جالاسـامترة ادلوية ا ل ، كام جاء 1رمق  ل

  أعاله؛5 يف الفقرة

واملوافقة عىل ادلعوة إىل عقد  "2"
بل  بارشة  قدورة واحدة لفريق عامل  م

نة ادلامئة، كام  رشين  سابعة وا للجادلورة ا لعل
 . أعاله5 جاء يف الفقرة

 ]ثهناية الويقة[

 


