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  معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات
 

  اجلمعية
 

  )الثانيةاالستثنائية الدورة (الرابعة الدورة 
توبر     9999 إىل  إىل  إىل  إىل 1111ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  توبر أ توبر أ توبر أ     2012012012012222ككككأ

 
 

  التقرير

ية متدته ا مجلعا*ي ا  ع

ية من جدول األ .1 تا نود ا ية ا لناولت ا ل ب مجلع  11 و10 و8 و7 و6 و5 و4 و3 وA/50/1 :(1ثالويقة (ّعامل املوحد لت
 .38 و37 و34 و21 و20 و19 و18 و17 و16 و15 و12و

ند  .2 ناء ا نود املذكورة،  تقارير اخلاصة  بوترد ا ت ب لل سـ تقرير العام 34ثل  ).A/50/18ثالويقة (ل، يف ا

ند  .3 تقرير اخلاص  بويرد ا  .ث يف هذه الويقة34لل

ياب ريس .4 ئويف  ية، غ با[ر  \ج]ع تترأسمجلع ا يدة سار_ي غا بة الريس ا ن_ سـ لئ لنغويا(ئ  ).م
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ند    من جدول األعامل املوحد34لبا

نغافورة سـية معاهدة   مجع

شات إىل الويقة .5 نا ندت ا ثا ق مل  .STLT/A/4/1 تس

نغ .6 تعاقدة األربعة اجلديدة اليت انضمت إىل معاهدة  تح الريس \ج]ع ورحب ألطراف ا سـوا مل ئت شأن قانون ف بافورة 
تا ندا، واكزا سـالعالمات، ويه إ خسل نذ ا�ورة ني تصديق أو \نضامم  تحدة، اليت أودعت و�ئق ا ندا واململكة ا م، ويوز ل مل يل ن

تعاقدة إىل يصل بذ� العدد اإلجاميل لألطراف ا نغافورة،  ية  ملاألخرية  ل سـ  . طرفا29 مجلع

شأن تعديل STLT/A/4/1 ثوعرضت األمانة الويقة .7 تضمن اقرتاحا  ب اليت  ية رمقت منوذ ج\سـ]رة ا�وية ا ل  ملعاهدة 1 ل
شأن قانون العالمات بنغافورة  يجة إدخال تعديالت عىل القاعدة. سـ تعديل رضور[  بح ذ� ا نتوقد أ ل  من الالحئة 3 ص

يذية للمعاهدة، واليت مت مبوجهبا تضمني الفقرات من  ّا يب ) 6(إىل ) 4(لتنف يةلتصوير لبعض األسا هولوغرا مالعالمات ا  ،ل
شأن تصوير العالمات  وعالمات الصوت، وعالمات املاكن،لونلعالمات ا و،وعالمات احلركة يل إضايف  ب، إضافة إىل  تفص

ثالية األبعاد ثا تعديل . ل ية رمقبوأوىص الفريق العامل املعين  منوذ ج\سـ]رة ا�وية ا ل متع يف1 ل ناير31 ج ا*ي ا ع]د 2012 ي  
ية رمق منوذ ج\سـ]رة ا�وية ا ل  . املعد¦1 ل

ية .8  :مجلعإن ا

 ؛STLT/A/4/1 ثأحاطت علام مبضمون الويقة "1"

تعديالت املقرتحة كام وردت يف مرفق الويقة "2" متدت ا ثوا ل  .STLT/A/4/1 ع

 

 ]ثهناية الويقة[


