
 

 

A 

WIPO/ACE/13/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 يونيو 29التارخي: 

 
 
 

 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 
 عشرة الثالثةالدورة 

ىل  3جنيف، من   2018سبمترب  5اإ
 
 

 مراقب مؤقت ةبصف حكوميتينغير منظمتين  قبول

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

نفاذ  االمتس ت تنيحكومي غري  تنيهذه الوثيقة منظم  اقيعرض مرف   .1 صفة مراقب مؤقت يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ(، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )انظر الفقرتني   (.WO/GA/28/7من الوثيقة  120" و3"114)جلنة الإ

ىل املوافقة عىل  .2 نفاذ مدعوة اإ ن جلنة الإ اإ
 يف امالوارد وصفه تنيغري احلكومي  متنياملنظ  مشاركة

 .عرشة الثالثةهذه الوثيقة يف دورهتا  يمرفق

[ان]ييل ذكل املرفق
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الأول املرفق  
 

 (ABAC-BAAN)مجعية ماكحفة التقليد البلجيكية 

مجعية ماكحفة  حضية التقليد يف بلجياك ولكسمربغ بتأأسيس امن أأحصاب العالمات التجارية املعروفني اذلين اكنو قام مجموعة 
دوين اكت ومديرها العام هو رولند دي مكنظمة وطنية غري رحبية.  1995مايو  30التقليد البلجيكية يف  ويرأأس هذه امجلعية اإ

 ن. اممريس

ىل ادلفاع عن مصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية.  البلجيكيةمجعية ماكحفة التقليد وهتدف  وتشمل خدمات ماكحفة اإ
رسال ؛ ق من املنتجقوالتح التحري التقليد اليت تقدهما تالف معلية ؛ وتنظمي لفحصهاعينات ال و/أأو صور الو اإ النقل، وختزين واإ

يداع و املواد املُصادرةوتتبع السلع؛  يداع الشاكوي اجلنائية؛ واإ  املشورةتقدم امجلعية كام . أأمام دائرة امجلارك طلباتال جتديد ؛ واإ
 العملية والقانونية.  املسائللأعضاهئا بشأأن 

جراءات ماكحفة التقليد اليت وتساعد هذه امجلعية أأعضاءها  دارة امجلارك أأو الرشطة أأو مديرية التفتيش  تضطلعيف اإ هبا اإ
بني الوس يط  دور تؤديوابلتايل فهيي . مش بوهةمنتجات  اعرتاضعند  الاقتصادية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية

، وتطبق الإجراءات املبسطة للسامح امجلركيةالإجراءات لوتتلكف ابملتابعة الإدارية الاكمةل أأعضاءها والإدارات الوطنية. 
ذا و ابلإتالف الرسيع للمنتجات املقدلة،  هنا  الأمر لزماإ  .يف ذكل ترشك السلطات القضائيةفاإ

دارة امجلارك و  مبادرات التدريب والتوعيةوتشارك امجلعية وترشك أأعضاءها يف  مديرية التفتيش اليت تنظمها الرشطة واإ
ها وتساعد يف عضاؤ أأ  ليس تفيد مهناخاصة حمددة، دورات تدريبية  طلبات بناء عىل وتنظم امجلعيةوالادعاء العام.  الاقتصادية

جراءات معل الإدارات واملبادرات الترشيعية  وادلوراتيف املشاورات كام تشارك تنفيذ مثل هذه التدريبات.  بشأأن اإ
ىل ذكلوالإحصائيات،  ىل ا. وما اإ هنا تبلغ اهامتمات وشواغل أأعضاءها اإ  لإدارات.وعالوة عىل ذكل فاإ

ىل السلع الاس هتالكية، مثل املالبس، واملعدات  ةمن السلع الفاخر  اهذه امجلعية فروع صناعية خمتلفة بدء عضاءأأ وميثل  اإ
أأعضاء امجلعية: بأأسامءوفامي ييل قامئة والتسلية.  وأألعاب الأطفالوالسلع اجلدلية، والعطور، الرايضية، 



WIPO/ACE/13/3 
Annex I 
2 
 

 Adidas  )؛)أأملانيا 

 وBenefit Cosmetics  الولايت املتحدة(
 ؛مريكية(الأ 

 وCéline )؛)فرنسا 

 وChanel )؛)فرنسا 

 وChristian Dior Couture )؛)فرنسا 

 وCinq Huitièmes )؛)فرنسا 

 وClarins )؛)فرنسا 

 وCoty Benelux (هولندا)؛ 

 وDolce & Gabbana Trademarks 
يطاليا(  ؛)اإ

 وEmilio Pucci International (هولندا)؛ 

 وGillette  )؛)الولايت املتحدة الأمريكية 

 وGivenchy )؛)فرنسا 

 وGuerlain )؛)فرنسا 

 وHarley-Davidson   الولايت املتحدة(
 الأمريكية(؛

 وHasbro الولايت املتحدة الأمريكية(؛( 

 وHelena Rubinstein )؛)فرنسا 

 وHublot  سويرسا(؛( 

 وPierre Cardin )؛)فرنسا 

 وProctor & Gamble  الولايت املتحدة(
 الأمريكية(؛

 وProctor & Gamble Business 
Services  كندا(؛( 

 وPUMA أأملانيا(؛( 

 وReebok International اململكة املتحدة(؛( 

 وSeiko Epson  الياابن(؛( 

 وHugo Boss Trademark 
Management  أأملانيا(؛( 

 وKenzo  )؛)فرنسا 

 وLaboratoire Garnier  )؛)فرنسا 

 وLacoste )؛)فرنسا 

 وLevi Strauss & Co.   الولايت املتحدة(
 الأمريكية(؛

 وL’Oréal )؛)فرنسا 

  وLa Roche Posay Laboratoire 
Pharmaceutique )؛)فرنسا 

 وLancôme Parfums et Beauté )؛)فرنسا 

 وLoris Azzaro (؛هولندا) 

 وLouis Vuitton Services )؛)فرنسا 

 وLVMH Fragrance Brands )؛)فرنسا 

 وMAKE UP FOREVER )؛)فرنسا 

 وMarc Jacobs Trademarks  الولايت(
 املتحدة الأمريكية(؛

 وModelo MKT de México املكس يك(؛( 

 وPalais Impérial فرنسا(؛( 

 وParfums Christian Dior فرنسا(؛( 

 وParfums Guy Laroche فرنسا(؛( 

 وTAG HEUER سويرسا(؛( 

 وTaylorMade Golf  الولايت املتحدة(
 الأمريكية(؛

 وTBL Licensing  الولايت املتحدة(
 الأمريكية(؛

 وTommy Hilfiger Licensing (؛هولندا) 

 وZadafo أأملانيا(؛( 

 وZenith )سويرسا(. 

 ./https://www.abac-baan.beوللمزيد من املعلومات املرجو الاطالع عىل املوقع الإلكرتوين: 

[ييل ذكل املرفق الثاين] 

https://www.abac-baan.be/
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 املرفق الثاين
 

 (ANDEMAامجلعية الإس بانية لدلفاع عن العالمات التجارية )

س بانيا. وترتأأس  1989يف مارس امجلعية الإس بانية لدلفاع عن العالمات التجارية بصفهتا مجعية خاصة غري رحبية ُأنشئت  يف اإ
 رها العام هو جوزي مرينو مكبوس. ويقع مقّر امجلعية يف مدينة مدريد.ديامجلعية روزا توس وم

ذاكءوهتدف امجلعية  ىل اإ . والتشغيلمصدرا رئيس يا خللق الرثوة  بوصفهاالفكرية وعي املواطنني بأأمهية حامية حقوق امللكية  اإ
ىل حتقيق ذكل الهدف،  لتنظمي محالت تتعاون امجلعية مع خمتلف أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص وسعيا اإ

ىل وسائل الإعال  م. ودورات توعوية ونرش دراسات. وتعمل امجلعية بنشاط عىل تقدمي رسائل متعلقة ابمللكية الفكرية اإ

وتُعترب حامية أأعضاء امجلعية من املعتدين مكوزعي السلع املقدّلة وابئعهيا من أأمه الوظائف اليت تضطلع هبا امجلعية. ويف هذا 
نفاذ مثل هجازي امجلارك  س بانيا وتشارك يف اجامتعات الس ياق، تعمل امجلعية بشلك وثيق مع هيئات الإ والرشطة يف اإ

 القضاة. مع

مياان راخسا بأأن التعاون بني املؤسسات العامة واخلاصة رضوري عىل املس تويني الوطين وادلويل. وعليه،  وتُؤمن امجلعية اإ
ورابطة صناعات  ،املفوضية الأوروبيةو  ،(EUIPOمكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية )تتعاون امجلعية مع هيئات مهنا 

التجارية  امجلعية ادلولية للعالمات، و (GACG Group)العاملية ملاكحفة الزتويراجملموعة و  AIM)العالمات التجارية )
(INTA) ،( وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريةAIPPI.) 

معهد ، و (UNIFABاحتاد الصناع للحامية ادلولية للملكية الفكرية )مع مجعيات وطنية أأخرى مهنا أأيضا وتتعاون امجلعية 
املرصد  بدمع مايل من ،امجلعيات الثالث اشرتكت، 2016. ويف عام (INDECAM)س نرتوماراك الإيطايل ملاكحفة التقليد 

طالق ، ملكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية التابع لتعدايت عىل حقوق امللكية الفكريةاب املعينالأورويب  وع  مرش يف اإ
يطاليااليت تبذلها هود جل لإقرار اب" بغرض االضامنة للأصاةل املدينة" س بانيا البدلايت يف فرنسا واإ من أأجل ماكحفة بيع السلع  واإ

 .شالك من أأشاكل املنافسة غري املرشوعة هذه الظاهرة اليت تعتربامية التجارة احمللية من املقدلة يف الشوارع ومن مّث ح

ىل خمتلف قطاعات الأنشطة واخل 70وتّضم امجلعية  ىل كراكت النس يج عضوا ينمتون اإ دمات الصناعية: من املواد الغذائية اإ
ىل أأفرقة كرة القدم.  ومن اجملوهرات اإ

 وفامي ييل قامئة بأأعضاء امجلعية:
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  Adam Foods, S.L.؛  Carrera & Carrera, S.A.؛ 

 Adidas España, S.A.؛  Cepsa؛ 

 Aguas de Barcelona AGBAR؛  Chanel Francia, S.A.؛ 

 American Language Academy؛  CLS Remy Cointreau؛ 

 American Nike, S.A.؛  Coflusa, S.A.؛ 

 Basi, S.A.؛  Desigual؛ 

 Bic Iberia, S.A.؛  Diageo Iberia؛ 

 Bimba & Lola؛  Félix Solis Avantis؛ 

 Bodegas Emilio Moro  Flamagas, S.A.؛ 

 British American Tobacco؛  Freixenet, Grupo؛ 

 Brugal & Co, C por A؛  Gandía Blasco, S.A.؛ 

 Burberry Spain, S.A.؛  Grupo Álvarez؛ 

 Grupo L'Oreal؛  Miquel y Costas & Miquel, 
S. A.؛ 

 Grupo Mahou-San Miguel؛  Mondelez International؛ 

 Grupo Nabeiro؛  Mustang Inter, S.L.؛ 

 Grupo Pepe Jeans, S.A.؛  Natura Bissé؛ 

 Hacienda y Viñedos Marques 
del Atrio؛ 

 Osborne Distribuidora, 
S.A.؛ 

 Hasbro Iberia, S.L.؛  Perfetti Van Melle؛ 

 Havaianas, S.A.U.؛  Pernod Ricard España, 
S.A.؛ 

 Hewlett-Packard España؛  Pexamamia (Probike)؛ 

 IberCaja Banco S.A.؛  Philip Morris Spain, S.L؛ 

 Idilia Foods S.L؛  Polo Ralph Lauren Europe؛ 

 IMC Toys, S.A.؛  Puig S.L.؛ 

 Imperial Tobacco Group - 
Altadis S.A.؛ 

 Real Madrid C.F.؛ 

 Inditex, Grupo؛  Robert Bosch España, S.A.؛ 

 Isdin, S.A.؛  Scalpers Fashion, S.L.؛ 

 Japan Tobacco International؛  Scheweppes - Orangina؛ 

 Kaiku Corporación 
Alimentaria, S.A.؛ 

 Securcode, S.A.؛ 
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 La española, S.A؛  Suarez Joyería؛ 

 La Zagaleta, SLU؛  Suavinex, Grupo؛ 

 Levi Strauss de España, S.A.؛  Telefónica de España, 
S.A.U؛ 

 Lladró, S.A.؛  TOUS, S.A.؛ 

 Loewe S.A.؛  Unilever España, S.A.؛ 

 Louis Vuitton Fashion Group؛  Válvulas Arco, S.A. 

 Miguel Torres, S.A.؛  

 .https://www.andema.orgاملوقع الإلكرتوين:  وللمزيد من املعلومات املرجو الاطالع عىل 

 [هناية املرفقني والوثيقة]

https://www.andema.org/

