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  املكتب ا1ويل ٕاعدادمن وثيقة 

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة    ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.

المتس املؤمتر ا1بلومايس املعين �عHد نص معدل ملعاهدة قانون العالمات ا@ي انعقد يف سـنغافورة يف  .1
ورة") ، يف قراره التمكييل ملعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات (املشار ٕالهيا فW ييل بعبارة "معاهدة سـنغاف2006 مارس

م املساعدة املتعلقة جبهود تنفيذ معاهدة سـنغافورة  hمن مجعية معاهدة سـنغافورة ٔان تراقب وتقّمي، يف لك دورة عادية لها، تقد
من القرار التمكييل ملعاهدة سـنغافورة، كام اعمتده املؤمتر ا1بلومايس املعين �عHد نص  8 واملزاn املسـمتدة من تنفيذها (الفقرة

 .)2006مارس  27ٕاىل  13هدة قانون العالمات، سـنغافورة، من معدل ملعا

 2009ٔاكتوبر  1سبمترب ٕاىل  22ووافقت مجعية معاهدة سـنغافورة يف دورهتا العادية أالوىل اليت انعقدت يف الفرتة من  .2
املتعاقدة املكتب ا1ويل ٔاية ٔانشطة تنجز يف سـياق املساعدة التقنية املقدمة لتنفيذ معاهدة  يف جنيف عىل أن تبلّغ أالطراُف 

سـنغافورة مث جيمع املكتب ا1ويل ت� املعلومات ويقّد�ا مع غريها من املعلومات الوجهية عن ٔانشطته يف هذا ا�ال ٕاىل 
، STLT/A/1/4 والوثيقة 4الفقرة  ،STLT/A/1/2 مجعية معاهدة سـنغافورة املنعقدة يف دورهتا الالحقة (الوثيقة

 ).10 الفقرة

وعليه ٔاعد املكتب ا1ويل وثيقة معلومات بعنوان "املساعدة من أجل تنفيذ معاهدة سـنغافورة بشأن قانون  .3
. )STLT/A/3/1العالمات" وعرضها عىل مجعية معاهدة سـنغافورة يف دورهتا الثالثة (ا1ورة العادية الثانية) (الوثيقة 

. وتعرض املعلومات يف فئتني 2013ٕاىل يونيو  2011الوثيقة عىل معلومات وجهية تغطي الفرتة الزمنية من نومفرب  ت�وحتتوي 
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وٕاذاكء الوعي واملساعدة  والتثقيف �ٕالعالمعامتني هام املساعدة عىل ٕانشاء ٕاطار قانوين لتنفيذ املعاهدة، وأالنشطة املتعلقة 
 .ٕالجراءات إالداريةمراجعة املامرسات وا عىل

    املساعدة عىل ٕانشاء ٕاطار قانوين لتنفيذ املعاهدةاملساعدة عىل ٕانشاء ٕاطار قانوين لتنفيذ املعاهدةاملساعدة عىل ٕانشاء ٕاطار قانوين لتنفيذ املعاهدةاملساعدة عىل ٕانشاء ٕاطار قانوين لتنفيذ املعاهدة    �نيا.�نيا.�نيا.�نيا.

وقد أسدى املكتب  نشطة املنجزة وفقا للرتتيب الهجايئ ٔالسامء الب¥ان املسـتفيدة �للغة إالنلكزيية.الٔ يرد ٔاد¡ه رسد ل .4
د انضمت ٕاىل معاهدة سـنغافورة أو صدقت علهيا ا1ويل نصيحته وتعليقاته القانونية مجليع ا1ول اليت المتسـهتا، سواء اكنت ق

واكنت املشورة القانونية املقدمة معوما لها طبيعة واسعة النطاق، وتتطرق ٕاىل مجيع جوانب قانون  ٔاو اكنت بصدد ذ¯.
 العالمات التجارية وٕاىل قضاn تتعلق بتنفيذ معاهدة سـنغافورة يف الوقت الراهن ٔاو يف املسـتقبل.

 ؛2012ٔابريل  25قانون امللكية الفكرية يف  مرشوع تعديليقات عىل : تعل اماجزر الهب -

 ؛2012يوليو  30: تعليقات عىل قانون العالمات التجارية ولواحئ العالمات التجارية يف ر�دوسوب -

 ؛2013مارس  8مكبودn: تعليقات عىل دليل العالمات التجارية يف و  -

 ؛2011يونيو  6يف  2010لعام  : تعليقات عىل قانون العالمات التجاريةغريناداو  -

وتعليقات عىل قانون امللكية الصناعية  2012مارس  21و 20غواتWال: �مة مشورة قانونية ٔاجنزت يف يويم و  -
 ؛2012ٔاكتوبر  11 يف

 ؛2012مارس  29جاماياك: تعليقات عىل قانون العالمات التجارية وقواعد العالمات التجارية يف و  -

 ؛2012نومفرب  27رشوع قانون امللكية الفكرية يف ليبريn: تعليقات عىل م و  -

 ؛2012ٔاكتوبر  17التنفيذية لقانون العالمات التجارية يف  الالحئةليبيا: تعليقات عىل مرشوع و  -

 ؛2013ٔابريل  16: مساعدة عىل ٕاعداد مرشوع قانون العالمات ومالحظات توضيحية يف م¥يفو  -

، وتعليقات عىل مرشوع قانون العالمات 2013مايو  8ٕاىل  6 : �مة مشورة ترشيعية يف الفرتة منميامنارو  -
 ؛2013مايو  30التجارية يف 

 ؛2011سبمترب  29: تعليقات عىل مرشوع قانون امللكية الفكرية يف نيجريnو  -

، وتعليقات عىل مرشوع اللواحئ 2012يونيو  4: تعليقات عىل مرشوع قانون امللكية الصناعية املعّدل يف بÄو  -
Å؛2013فرباير  22 يف املعّد 

: تعليقات عىل قانون العالمات التجارية والعالمات امجلاعية وأالسامء التجارية وسانت كيتس ونيفيس -
 .2012ٔابريل  16 يف



STLT/A/5/1 

3 

 

    ٔانشطة إالعالم والتثقيف وٕاذاكء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املامرسات وإالجراءات إالداريةٔانشطة إالعالم والتثقيف وٕاذاكء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املامرسات وإالجراءات إالداريةٔانشطة إالعالم والتثقيف وٕاذاكء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املامرسات وإالجراءات إالداريةٔانشطة إالعالم والتثقيف وٕاذاكء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املامرسات وإالجراءات إالدارية        �لثا.�لثا.�لثا.�لثا.

والصك ا1ويل ٔايضا أالنشطة اليت ٔاجنزت فW يتعلق بقانون العالمات التجارية  وضوعاملعلومات املتعلقة هبذا امل تشمل .5
 ا@ي عدلته معاهدة سـنغافورة وا@ي حيتوي �لتايل عىل مجيع أالحاكم املوضوعية املدرجة يف معاهدة سـنغافورة. واملعلومات

 ، وفقا لتارخي النشاط. مرتبة ترتيبا زمنيا

حلقة معل ٕاقلميية متقدمة مشرتكة بني مكتب الويبو يف سـنغافورة ومنظمة نُّظمت  2011نومفرب  18ٕاىل  14من  -
منظمة التجارية . ونظمت التجارية العاملية بشأن التحدnت املطروحة يف جمال التوسـمي يف ب¥ان العامل النايم

وحرضه مسؤولون من ماكتب امللكية الصناعية  هذا النشاط �الشرتاك مع مكتب الويبو يف سـنغافورةالعاملية 
من الب¥ان التالية: بنغالديش وبوÕن وبروين دار السالم والصني وفيجي وهونغ كونغ التابعة للصني والهند 

غوليا وميامنار ونيبال و�كسـتان والفلبني نم¥يف وم ومالزيn و  ومجهورية الو ا1ميقراطية الشعبيةوٕاندونيسـيا 
nيلند وتونغا وفييت ¡م.ومجهورية كورÕوساموا ورسي الناك و  

حلقة معل وطنية بشأن ممارسة حفص العالمات التجارية والعالمات التجارية نُّظمت  2011نومفرب  25و 24ويف  -
هذا النشاط �الشرتاك مع مكتب منغوليا للملكية الفكرية الويبو مبنغوليا. ونظمت  ٔاولنباÕريف  غري التقليدية
فو املكتب، ومهنم الفاحصون واملوظفون القانونيون (ٔاعضاء جلنة تسوية املنازعات) ٕاضافة ٕاىل وحرضه موظ

 ممارسني حمليني يف جمال امللكية الفكرية.

ندوة وطنية بشأن معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة سـنغافورة بشأن قانون نُّظمت  2012ٔابريل  27و 26يف و -
ونظمت الويبو هذا النشاط �الشرتاك ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. جبمهوري يييف سكوب العالمات التجارية

 مع مكتب ا1وÅ للملكية الصناعية وحرضه ممثلون عن املكتب الوطين للملكية الصناعية وحمامون حمليون.

يف  حلقة معل عن العالمات غري التقليديةتلهتا  ندوة عن امللكية الفكريةنُّظمت  2012مايو  31ٕاىل  29ومن  -
هافا¡ بكو�. ونظمت الويبو هذا النشاط �الشرتاك مع الغرفة التجارية لكو� وحرضه ممثلون عن الغرفة التجارية 

ومكتب كو� للملكية الصناعية ولكية احلقوق جبامعة هافا¡ وحمامون حمليون متخصصون يف شؤون 
 الفكرية. امللكية

يف بÄ سييت ببÄ.  عن معاهدة قانون العالمات التجاريةحلقة معل وطنية نُّظمت  2013ٔابريل  26و 25ويف  -
ونظمت الويبو هذا النشاط �الشرتاك مع إالدارة العامة الوطنية لسجل امللكية الصناعية وحرضه ٔاعضاء من 

الهيئة القضائية وموظفون يعملون يف املكتب الوطين للعالمات التجارية وحمامون حمليون متخصصون يف شؤون 
 الفكرية.امللكية 

�مة لتكوين الكفاءات يف جمال حفص العالمات التجارية ٔارسلت  2013يونيو  26ٕاىل  24ومن  21ٕاىل  18ومن  -
هبندوراس  وتيغوسـيغالباه بكوسـتارياك خوسـيٕاىل سان  غري التقليدية وتنفيذ معاهدة قانون العالمات التجارية
ل¥فاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو، وذ¯ تباعا. وقد ٔاجرى هذه املهمة خبري من املعهد الوطين 

 يف ٕاطار بر¡مج الويبو للتعاون التقين يف كوسـتارياك وهندوراس.
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 .2013يوليو  22وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل قامئة �ٔالطراف املتعاقدة يف معاهدة سـنغافورة يف  .6

ٕان امجلعية مدعوة ٕاىل إالحاطة علام  .7
 ثيقة.مبحتوnت هذه الو 

  [ييل ذ¯ املرفق]
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 املرفق
 

  معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية 
  )2006(سـنغافورة 

 2013يوليو  22الوضع يف 

 
Åا1و 

 
التارخي ا@ي ٔاصبحت فيه ا1وÅ طرفا يف معاهدة سـنغافورة بشأن 

 العالمات

 
 ٔاسرتاليا............................................

 
 2009مارس  16

 3مل تدخل حزي النفاذ بعد بنن.................................................

n2009مارس  16 ............................................1بلغار 

 2011ٔابريل  13 كرواتيا.............................................

 2009مارس  16 ..........................................2ا1امنارك

 2009ٔاغسطس  14 .ٕاسـتونيا...........................................

 2009نومفرب  28 .فرنسا.............................................

 2012ديسمرب  14 ٕايسلندا...........................................

 2010سبمترب  21 .ٕايطاليا............................................

 2012سبمترب  5 .اكزاخسـتان......................................

 2009مارس  16 ....................قريغزيسـتان...................

 2009مارس  16 .التفيا..............................................

 2010مارس  3 .خلتنشـتاين.......................................

 2013ٔاغسطس  14 ....................توانيا.........................ي ل 

 3مل تدخل حزي النفاذ بعد .....................مايل...........................

 2011مارس  3 ..................منغوليا...........................

 5مل تدخل حزي النفاذ بعد ............................................4هولندا

 2012ديسمرب  10 ..........................................6نيوزلندا

 2009يوليو  2 ........................بولندا......................

                                                
 .)4(24املنصوص عليه يف املادة  إالعالنمع  1
 .ال ينطبق عىل جزر فارو ٔاو غرينالند 2
 للملكية الفكرية.سـتصبح هذه ا1وÅ ملزمة �ملعاهدة بعد ثالثة ٔاشهر من ٕايداع وثيقة انضامم املنظمة أالفريقية  3
. واعتبارا من هذا التارخي، 2010أكتوبر  ñ10نضامم �لنسـبة ٕاىل اململكة يف ٔاورو� وجزر أالنتيل. ومل تعد جزر أالنتيل الهولندية موجودة اعتبارا من  4

ٔاوسـتاتيوس وسا� اليت ٔاصبحت اعتبارا من  سيسـمتر تطبيق املعاهدة عىل كوراساو وسانت مارتني. وسيسـمتر تطبيق املعاهدة ٔايضا عىل جزر بونري وسانت
 جزءا من ٕاقلمي مملكة هولندا يف ٔاورو�. 2010 أكتوبر  10

. وسـتدخل املعاهدة املذكورة حزي النفاذ �لنسـبة ٕاىل اململكة يف ٔاورو� يف Õرخي 2010يناير  2دخلت املعاهدة حزي النفاذ فW يتعلق جبز أالنتيل الهولندية يف  5
 من املعاهدة. 28و 26امدتني الحق وفقا لل

 .ال يشمل هذا التصديق ٕاىل توكيالو ما مل تودع حكومة نيوزلندا ٕاعال¡ هبذا 1ى الوديع عىل ٔاساس التشاور عىل حنو مناسب مع هذا إالقلمي 6
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 2009مارس  16 ....................مجهورية مو1وفا.............

 2009رس ما 16 .....................رومانيا........................

 2009ديسمرب  ñ................... 18حتاد الرويس...............

 2010نومفرب  19 ...........................رصبيا...................

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

 2010مايو  16 ...........................سلوفاكيا................

 2009مايو  18 ...........................................1ٕاسـبانيا

 2011ديسمرب  16 .........................السويد...................

 2009مارس  16 .........................سويرسا..................

 2010ٔاكتوبر  6 .اليوغوسالفية السابقة....مجهورية مقدونيا 

 2010مايو  24 ..............ٔاوكرانيا...............................

 2012يونيو  21 ................اململكة املتحدة...................

 2009مارس  16 الوالnت املتحدة أالمريكية....................

  دوÅ) 29(ا�موع: 

  [هناية املرفق والوثيقة]


