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معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية
اجلمعية
الدورة الثامنة (الدورة العادية الرابعة)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

املساعدة من أجل تنفيذ معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأول .مقدمة
 .1المتس املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص معدل ملعاهدة قانون العالمات اذلي انعقد يف س نغافورة يف
مارس  ،2006يف قراره التمكييل ملعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "معاهدة س نغافورة")
تقّي ،يف لك دورة من دوراهتا العادية ،تقدُّم املساعدة املتعلقة جبهود تنفيذ معاهدة
من مجعية معاهدة س نغافورة أأن تراقب و م
س نغافورة واملزااي املس متدة من تنفيذها (الفقرة  8من القرار التمكييل ملعاهدة س نغافورة ،كام اعمتده املؤمتر ادلبلومايس املعين
ابعامتد نص معدل ملعاهدة قانون العالمات ،س نغافورة ،من  13اإىل  27مارس .)2006
 .2ووافقت مجعية معاهدة س نغافورة يف دورهتا العادية ا ألوىل اليت انعقدت يف الفرتة من  22سبمترب اإىل  1أأكتوبر 2009
يف جنيف عىل أأن تبلمغ ا ألطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأأية أأنشطة تنجز يف س ياق املساعدة التقنية املقدمة لتنفيذ معاهدة
س نغافورة و أأن جيمع املكتب ادلويل تكل املعلومات ويقدم هما مع غريها من املعلومات الوجهية عن أأنشطته يف هذا اجملال اإىل
مجعية معاهدة س نغافورة يف دورهتا الالحقة (الفقرة  4من الوثيقة  ،STLT/A/1/2والفقرة  10من
الوثيقة .)،STLT/A/1/4
 .3وعليه د أأب املكتب ادلويل عىل تقدمي تقرير عن املساعدة املقدمة لتنفيذ معاهدة س نغافورة اإىل مجعية املعاهدة يف لك
دورة من دوراهتا العادية يك تنظر فيه .وحتتوي هذه الوثيقة عىل تقرير يغطي الفرتة من يوليو  2013اإىل مايو  .2015وتعرض
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املعلومات يف فئتني عامتني هام املساعدة عىل اإنشاء ا إلطار القانوين لتنفيذ املعاهدة ،وا ألنشطة املتعلقة ابلإعالم والتثقيف
وإاذاكء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املامرسات والإجراءات الإدارية.

اثنيا .املساعدة عىل اإنشاء ا إلطار القانوين لتنفيذ املعاهدة
 .4يرد أأدانه رسد ل ألنشطة املنجزة وفقا للرتتبب الهااي الإنلكزيي ألسامء ادلول املس تفيدة .ويرد بعد ذكل رسد ا ألنشطة
املتعلقة مبجموعات ادلول وفقا للرتتبب الهااي الإنلكزيي لمس املنظمة احلكومية ادلولية املعنية .وقد قدمت املشورة
والتعليقات القانونية مجليع ادلول أأو مجموعات ادلول اليت المتس هتا ،سواء أأاكنت بصدد الانضامم اإىل معاهدة س نغافورة
أأو التصديق علهيا أأم مل تكن بذكل الصدد .واكنت املشورة القانونية املقدمة واسعة النطاق بشلك عام ،وتناولت مجيع جوانب
قانون العالمات التاارية والقضااي املتعلقة بتنفيذ معاهدة س نغافورة يف الوقت الراهن أأو يف املس تقبل:
 بنغالديش :تعليقات عىل قانون العالمات التاارية لعام  2009قدمت يف  16يوليو 2013؛ بواتن :تعليقات عىل مرشوع قانون امللكية الصناعية قدمت يف  27سبمترب  ،2013وتعليقات متابعة قدمت يف 26سبمترب 2014؛
 مكبوداي :تعليقات عىل مرشوع اإعالن وزاري بشأأن عالمات التصديق قدمت يف  22أأكتوبر  ،2014ومشورةبشأأن تنفيذ أأس باب الرفض بناء عىل قانون العالمات وا ألسامء التاارية واملنافسة غري العادةل قدمت يف
 20مارس 2015؛
 الصني :تعليقات عىل توافق قانون الصني للعالمات التاارية ولحئته التنفيذية مع معاهدة س نغافورة قدمت يف 19أأغسطس 2014؛
 جزر كوك :تعليقات عىل مرشوع الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية  2020-2015قدمت يف 21يناير 2015؛
 امجلهورية ادلومينيكية :تعليقات عىل مرشوع الالحئة التنفيذية لتطبيق قانون امللكية الصناعية قدمت يف 7أأكتوبر 2013؛
 اإكوادور :تعليقات عىل الترشيع اجلديد املقرتح بشأأن العالمات التاارية قدمت يف  4مارس 2015؛ الهند :تعليقات عىل الس ياسة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية قدمت يف  29يناير 2015؛ مدغشقر :تعليقات عىل مرشوع الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتني لالبتاكر وامللكية الفكرية قدمت يف 13أأغسطس 2014؛
 موريش يوس :تعليقات عىل مرشوع قانون امللكية الصناعية قدمت يف  5ديسمرب 2014؛ ميامنار :تعليقات عىل مرشوع قانون العالمات التاارية قدمت يف  21أأكتوبر 2014؛ بامن :تعليقات عىل تنفيذ املادة  9من معاهدة قانون العالمات ومعاهدة س نغافورة عىل الصعيد الوطين قدمت يف 3مارس 2015؛
 -سبش يل :تعليقات عىل مرشوع قانون امللكية الصناعية قدمت يف  13مارس 2014؛
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 جزر سلامين :تعليقات عىل مرشوع اسرتاتيجية امللكية الفكرية قدمت يف  17يونيو 2014؛ فانواتو :تعليقات عىل مرشوع الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية  2016-2014قدمت يف  30يوليو 2013؛ زجنبار ،مجهورية تزنانيا املتحدة :تعليقات عىل مرشوع الالحئة التنفيذية لقانون امللكية الصناعية قدمت يف 17يونيو  ،2014وتعليقات اإضافية عىل الالحئة التنفيذية املراجعة لقانون امللكية الصناعية قدمت يف
 9أأكتوبر 2014؛
 رابطة أأمم جنوب رشق أس يا :تعليقات عىل خطة معل الرابطة بشأأن حقوق امللكية الفكرية 2025-2016قدمت يف  5مارس .2015

اثلثا .أأنشطة الإعالم والتثقيف وإاذاكء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املامرسات والإجراءات الإدارية
 .5تش متل املعلومات املندرجة مضن هذا البند أأيضا عىل ا ألنشطة اليت أأجنزت فامي يتعلق بقانون العالمات التاارية
والصك ادلويل اذلي عدلته معاهدة س نغافورة واذلي حيتوي ابلتايل عىل مجيع ا ألحاكم املوضوعية املدرجة يف معاهدة
س نغافورة .واملعلومات مرتبة ترتببا زمنيا ،وفقا لتارخي الششا..
البعثات الاستشارية
 يف  19نومفرب  ،2013اضطلع موظف من الويبو ببعثة استشارية ترشيعية اإىل ين يب اتو مبيامنار ملساعدة فريقالصياغة الوطين عىل معاجلة قامئة من القضااي العالقة املرتبطة مبرشوع قانون ميامنار للعالمات التاارية.
 يف  9و 10يونيو  ،2014اضطلع موظف من الويبو ببعثة استشارية ترشيعية اإىل بورت لويس مبوريش يوسملساعدة موظفي وزارة الشؤون اخلارجية والتاكمل ا إلقلميي والتاارة ادلولية ومكتب النائب العام عىل اإعداد
مرشوع قانون موريش يوس للملكية الصناعية.
 يف  22و 23يناير  ،2015شارك موظف من الويبو يف مشاورة وطنية عامة يف ثميبو ببواتن بشأأن مرشوعقانون امللكية الصناعية .وحرض تكل املشاورة العامة موظفون حكوميون يعملون يف عدة وزارات مسؤوةل عن
امللكية الفكرية فضال عن سائر أأحصاب املصاحل املعنيني.
الندوات وحلقات العمل
 يف الفرتة من  28اإىل  30أأبريل  ،2014عقدت ندوة بش أأن العالمات غري التقليدية يف مانيال ابلفلبني .وتوىل لكمن الويبو ومكتب الفلبني للملكية الفكرية تنظّي هذه التظاهرة اليت حرضها فاحصون ووالكء يف جمال العالمات
التاارية.
 يف  22و 23يوليو  ،2014عقدت يف ايوندي ابلاكمريون ندوة إاقلميية بعنوان احلوار الس يايس بش أأن التطوراتادلولية يف جمال قانون العالمات التاارية وممارساته .وتولت الويبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية تنظّي هذه
التظاهرة اليت حرضها موظفون مسؤولون عن قضااي العالمات التاارية يف البدلان التالية :بنن ٬وبوركينا فاسو٬
والاكمريون ٬ومجهورية أأفريقيا الوسطى ٬وكوت ديفوار ٬وغيشيا الاس توائية ٬وغابون ٬وغيشيا-ببساو ٬ومايل٬
وموريتانيا ٬والنيجر ٬والكونغو ٬وتوغو .كام حرض التظاهرة ممارسون قانونيون حمليون وممثلون عن مجموعة
الرشاكت الصغرية واملتوسطة ابلاكمريون.

STLT/A/8/1
4

 يف  9و 10أأبريل  ،2015عقدت يف ابكو بأأذربياان ندوة إاقل ميية بش أأن اإذاكء الوعي حبامية العالمات غري التقليدية.وتوىل لك من الويبو وجلنة مجهورية أأذربياان املعنية ابملواصفات واملقايبس والرباءات تنظّي هذه التظاهرة اليت
حرضهتا وفود جورجيا واكزاخس تان وتركيا .واكن ابب املشاركة يف الاجامتع مفتوحا للموظفني احلكوميني
املسؤولني عن امللكية الفكرية واملامرسني الوطنيني وممثيل املؤسسات الأاكدميية.
الزايرات ادلراس ية
 يف  16يوليو  ،2013زار املكتب ادلويل للويبو أأربعة موظفون حكوميون مسؤولون عن مسائل امللكية الفكريةيف بنغالديش ملناقشة القضااي ذات الاهامتم املتعلقة بقانون العالمات التاارية وممارساته.
 يف الفرتة من  19اإىل  21مايو  ،2014زار املكتب ادلويل للويبو ثالثة موظفون حكوميون مسؤولون عنمسائل امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،وانقشوا قضااي تتعلق مبعاهدة س نغافورة.
 يف  8يوليو  ،2014قدم اإىل املكتب ادلويل للويبو ،يف اإطار زايرة دراس ية ،عضوان من احملمكة الإداريةبكوس تارياك ملناقشة عدة قضااي تتعلق بقانون العالمات التاارية وممارساته ،مبا يف ذكل معاهدة قانون العالمات
التاارية ومعاهدة س نغافورة.
 يف  27و 28أأبريل  ،2015قدم اإىل املكتب ادلويل للويبو ،يف اإطار زايرة دراس ية ،موظفان من اإدارة التسجيلادلويل للعالمات التاارية واخلدمات (املركز الوطين للرباءات واملعلومات) بطاجيكس تان ملناقشة قامئة من
القضااي املتعلقة بتنفيذ معاهدة س نغافورة عىل الصعيد الوطين.
أأنشطة أأخرى

 يف الفرتة من  26اإىل  28مايو  ،2015صدر بلغات معل الويبو الست كتبب اإعاليم بعنوان معاهدة س نغافورةبش أأن قانون العالمات التاارية – سؤال وجواب.
.6

وترد يف مرفق هذه الوثيقة قامئة اب ألطراف املتعاقدة مبوجب معاهدة س نغافورة يف  15أأبريل .2015

 .7اإن امجلعية مدعوة اإىل الإحاطة علام
مبضمون " املساعدة من أأجل تنفيذ معاهدة
س نغافورة بش أأن قانون العالمات التاارية"
(الوثيقة .)STLT/A/8/1
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التاارية
(س نغافورة )2006
الوضع يف  15أأبريل 2015

أأرمينيا............................................
أأسرتاليا...........................................

التارخي اذلي أأصبحت فيه ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية طرفا يف
املعاهدة
 17سبمترب 2013
 16مارس 2009

بيالروس........................................

 13مايو 2014

بلجياك............................................

 8يناير 2014

بنن................................................
منظمة بشيلوكس للملكية
الفكرية............................................

مل تدخل حزي النفاذ بعد

ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية

بلغاراي............................................1
كرواتيا.............................................
ادلامنارك..........................................2
اإس تونيا............................................
فرنسا..............................................
أأملانيا...............................................
اإيسلندا...........................................
العراق............................................
اإيطاليا.............................................
اكزاخس تان.......................................
قريغزيس تان.......................................
لتفيا...............................................
خلتشش تاين........................................
ليتوانيا.............................................
لكسمربغ..........................................
مايل................................................
منغوليا.............................................
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 8يناير 2014
 16مارس 2009
 13أأبريل 2011
 16مارس 2009
 14أأغسطس 2009
 28نومفرب 2009
 20سبمترب 2013
 14ديسمرب 2012
 29نومفرب 2014
 21سبمترب 2010
 5سبمترب 2012
 16مارس 2009
 16مارس 2009
 3مارس 2010
 14أأغسطس 2013
 8يناير 2014
3
مل تدخل حزي النفاذ بعد
 3مارس 2011

 1مع الإعالن املنصوص عليه يف املادة .)4(29
 2ل ينطبق عىل جزر فارو ول عىل غرينالند.
 3س تصبح هذه ادلوةل ملزمة ابملعاهدة بعد ثالثة أأشهر من اإيداع وثيقة انضامم املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
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هولندا............................................4
نيوزلندا..........................................6
بولندا..............................................
مجهورية
مودلوفا............................................
رومانيا.............................................
الاحتاد
الرويس...........................................
رصبيا..............................................
س نغافورة.........................................
سلوفاكيا...........................................
اإس بانيا...........................................1
السويد............................................
سويرسا...........................................
طاجيكس تان....................................
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا..............................................
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 8يناير 2014
 10ديسمرب 2012
 2يوليو 2009
 16مارس 2009
 16مارس 2009
 18ديسمرب 2009
 19نومفرب 2010
 16مارس 2009
 16مايو 2010
 18مايو 2009
 16ديسمرب 2011
 16مارس 2009
 16ديسمرب 2014
 6أأكتوبر 2010
 24مايو 2010

أأوكرانيا............................................
اململكة
املتحدة............................................

 21يونيو 2012

الولايت املتحدة
ا ألمريكية.........................................

 16مارس 2009

(اجملموع)38 :
[هناية املرفق والوثيقة]

 4الانضامم ابلشس بة اإىل اململكة يف أأورواب وجزر ا ألنتيل .ومل تعد جزر ا ألنتيل الهولندية موجودة اعتبارا من  10أأكتوبر  .2010واعتبارا من ذكل التارخي،
سبس متر تطبيق املعاهدة عىل كوراساو وسانت مارتني .وسبس متر تطبيق املعاهدة أأيضا عىل جزر بونري وسانت أأوس تاتيوس وسااب اليت أأصبحت اعتبارا من
 10أأكتوبر  2010جزءا من اإقلّي مملكة هولندا يف أأورواب.
 5دخلت املعاهدة حزي النفاذ فامي يتعلق جبز ا ألنتيل الهولندية يف  2يناير  .2010وس تدخل املعاهدة املذكورة حزي النفاذ ابلشس بة اإىل اململكة يف أأورواب يف اترخي
لحق وفقا للامدتني  26و 28من املعاهدة.
أ
 6ل يشمل هذا التصديق توكيالو ما مل تودع حكومة نيوزلندا اإعالان بذكل دلى الوديع عىل أساس تشاور مناسب مع ذكل الإقلّي.

