A

WIPO/ACE/13/3

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 29 :يونيو 2018

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  3اإىل  5سبمترب 2018

قبول منظمتين غير حكوميتين بصفة مراقب مؤقت

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1يعرض مرفقا هذه الوثيقة منظمتني غري حكوميتني المتس تا صفة مراقب مؤقت يف اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ
(جلنة الإنفاذ) ،معال ابلنظام ادلاخيل للجنة (انظر الفقرتني  "3"114و 120من الوثيقة .)WO/GA/28/7

 .2اإن جلنة الإنفاذ مدعوة اإىل املوافقة عىل
مشاركة املنظمتني غري احلكوميتني الوارد وصفهام يف
مرفقي هذه الوثيقة يف دورهتا الثالثة عرشة.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

مجعية ماكحفة التقليد البلجيكية ()ABAC-BAAN
قام مجموعة من أأحصاب العالمات التجارية املعروفني اذلين اكنوا حضية التقليد يف بلجياك ولكسمربغ بتأأسيس مجعية ماكحفة
التقليد البلجيكية يف  30مايو  1995مكنظمة وطنية غري رحبية .وير أأس هذه امجلعية اإدوين اكت ومديرها العام هو رولند دي
مريسامن.
وهتدف مجعية ماكحفة التقليد البلجيكية اإىل ادلفاع عن مصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية .وتشمل خدمات ماكحفة
التقليد اليت تقدهما التحري والتحقق من املنتج؛ و اإرسال الصور و /أأو العينات لفحصها؛ وتنظمي معلية النقل ،وختزين وإاتالف
السلع؛ وتتبع املواد املُصادرة؛ وإايداع الشاكوي اجلنائية؛ وإايداع وجتديد الطلبات أأمام دائرة امجلارك .كام تقدم امجلعية املشورة
ألعضاهئا بشأأن املسائل العملية والقانونية.
وتساعد هذه امجلعية أأعضاءها يف اإجراءات ماكحفة التقليد اليت تضطلع هبا اإدارة امجلارك أأو الرشطة أأو مديرية التفتيش
الاقتصادية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية عند اعرتاض منتجات مش بوهة .وابلتايل فهيي تؤدي دور الوس يط بني
أأعضاءها والإدارات الوطنية .وتتلكف ابملتابعة الإدارية الاكمةل ل إالجراءات امجلركية ،وتطبق الإجراءات املبسطة للسامح
ابلإتالف الرسيع للمنتجات املقدلة ،وإاذا لزم ا ألمر فاإهنا ترشك السلطات القضائية يف ذكل.
وتشارك امجلعية وترشك أأعضاءها يف مبادرات التدريب والتوعية اليت تنظمها الرشطة وإادارة امجلارك ومديرية التفتيش
الاقتصادية والادعاء العام .وتنظم امجلعية بناء عىل طلبات حمددة ،دورات تدريبية خاصة ليس تفيد مهنا أأعضاؤها وتساعد يف
تنفيذ مثل هذه التدريبات .كام تشارك يف املشاورات وادلورات بشأأن اإجراءات معل الإدارات واملبادرات الترشيعية
والإحصائيات ،وما اإىل ذكل .وعالوة عىل ذكل فاإهنا تبلغ اهامتمات وشواغل أأعضاءها اإىل الإدارات.
وميثل أأعضاء هذه امجلعية فروع صناعية خمتلفة بدءا من السلع الفاخرة اإىل السلع الاس هتالكية ،مثل املالبس ،واملعدات
الرايضية ،والسلع اجلدلية ،والعطور ،و أألعاب ا ألطفال والتسلية .وفامي ييل قامئة بأأسامء أأعضاء امجلعية:
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Hugo Boss Trademark و
 ( أأملانيا)؛Management
 (فرنسا)؛Kenzo و
 (فرنسا)؛Laboratoire Garnier و
 (فرنسا)؛Lacosteو
 (الولايت املتحدةLevi Strauss & Co. و
ا ألمريكية)؛
 (فرنسا)؛L’Oréalو
La Roche Posay Laboratoire و
 (فرنسا)؛Pharmaceutique
 (فرنسا)؛Lancôme Parfums et Beautéو
 (هولندا)؛Loris Azzaroو
 (فرنسا)؛Louis Vuitton Servicesو
 (فرنسا)؛LVMH Fragrance Brandsو
 (فرنسا)؛MAKE UP FOREVERو
 (الولايتMarc Jacobs Trademarksو
املتحدة ا ألمريكية)؛
 (املكس يك)؛Modelo MKT de Méxicoو
 (فرنسا)؛Palais Impérialو
 (فرنسا)؛Parfums Christian Diorو
 (فرنسا)؛Parfums Guy Larocheو
 (سويرسا)؛TAG HEUERو
 (الولايت املتحدةTaylorMade Golfو
ا ألمريكية)؛
 (الولايت املتحدةTBL Licensingو
ا ألمريكية)؛
 (هولندا)؛Tommy Hilfiger Licensingو
 ( أأملانيا)؛Zadafoو
.) (سويرساZenithو
























 ( أأملانيا)؛Adidas
 (الولايت املتحدةBenefit Cosmeticsو
ا ألمريكية)؛
 (فرنسا)؛Célineو
 (فرنسا)؛Chanelو
 (فرنسا)؛Christian Dior Coutureو
 (فرنسا)؛Cinq Huitièmesو
 (فرنسا)؛Clarinsو
 (هولندا)؛Coty Beneluxو
Dolce & Gabbana Trademarksو
(اإيطاليا)؛
 (هولندا)؛Emilio Pucci Internationalو
 (الولايت املتحدة ا ألمريكية)؛Gillette و
 (فرنسا)؛Givenchyو
 (فرنسا)؛Guerlainو
 (الولايت املتحدةHarley-Davidson و
ا ألمريكية)؛
 (الولايت املتحدة ا ألمريكية)؛Hasbroو
 (فرنسا)؛Helena Rubinsteinو
 (سويرسا)؛Hublotو
 (فرنسا)؛Pierre Cardinو
 (الولايت املتحدةProctor & Gambleو
ا ألمريكية)؛
Proctor & Gamble Business و
 (كندا)؛Services
 ( أأملانيا)؛PUMAو
 (اململكة املتحدة)؛Reebok Internationalو
 (الياابن)؛Seiko Epsonو



























.https://www.abac-baan.be/ :وللمزيد من املعلومات املرجو الاطالع عىل املوقع الإلكرتوين
][ييل ذكل املرفق الثاين
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املرفق الثاين
امجلعية الإس بانية لدلفاع عن العالمات التجارية ()ANDEMA
ُأنشئت امجلعية الإس بانية لدلفاع عن العالمات التجارية بصفهتا مجعية خاصة غري رحبية يف مارس  1989يف اإس بانيا .وترت أأس
مقر امجلعية يف مدينة مدريد.
امجلعية روزا توس ومديرها العام هو جوزي مرينو مكبوس .ويقع ّ
وهتدف امجلعية اإىل اإذاكء وعي املواطنني بأأمهية حامية حقوق امللكية الفكرية بوصفها مصدرا رئيس يا خللق الرثوة والتشغيل.
وسعيا اإىل حتقيق ذكل الهدف ،تتعاون امجلعية مع خمتلف أأحصاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص لتنظمي محالت
ودورات توعوية ونرش دراسات .وتعمل امجلعية بنشاط عىل تقدمي رسائل متعلقة ابمللكية الفكرية اإىل وسائل الإعالم.
وتُعترب حامية أأعضاء امجلعية من املعتدين مكوزعي السلع ّ
املقدلة وابئعهيا من أأمه الوظائف اليت تضطلع هبا امجلعية .ويف هذا
الس ياق ،تعمل امجلعية بشلك وثيق مع هيئات الإنفاذ مثل هجازي امجلارك والرشطة يف اإس بانيا وتشارك يف اجامتعات
مع القضاة.
وتُؤمن امجلعية اإمياان راخسا بأأن التعاون بني املؤسسات العامة واخلاصة رضوري عىل املس تويني الوطين وادلويل .وعليه،
تتعاون امجلعية مع هيئات مهنا مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( ،)EUIPOواملفوضية ا ألوروبية ،ورابطة صناعات
العالمات التجارية ( (AIMواجملموعة العاملية ملاكحفة الزتوير) ،(GACG Groupوامجلعية ادلولية للعالمات التجارية
( ،)INTAوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية (.)AIPPI
وتتعاون امجلعية أأيضا مع مجعيات وطنية أأخرى مهنا احتاد الصناع للحامية ادلولية للملكية الفكرية ( ،)UNIFABومعهد
س نرتوماراك الإيطايل ملاكحفة التقليد ) .(INDECAMويف عام  ،2016اشرتكت امجلعيات الثالث ،بدمع مايل من املرصد
ا ألورويب املعين ابلتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية التابع ملكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ،يف اإطالق مرشوع
"املدينة الضامنة ل ألصاةل" بغرض الإقرار ابجلهود اليت تبذلها البدلايت يف فرنسا وإايطاليا وإاس بانيا من أأجل ماكحفة بيع السلع
املقدلة يف الشوارع ومن ّمث حامية التجارة احمللية من هذه الظاهرة اليت تعترب شالك من أأشاكل املنافسة غري املرشوعة.
وتضّ م امجلعية  70عضوا ينمتون اإىل خمتلف قطاعات ا ألنشطة واخلدمات الصناعية :من املواد الغذائية اإىل كراكت النس يج
ومن اجملوهرات اإىل أأفرقة كرة القدم.
وفامي ييل قامئة بأأعضاء امجلعية:
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؛Carrera & Carrera, S.A.
؛Cepsa
؛Chanel Francia, S.A.
؛CLS Remy Cointreau
؛Coflusa, S.A.
؛Desigual
؛Diageo Iberia
؛Félix Solis Avantis
؛Flamagas, S.A.
؛Freixenet, Grupo
؛Gandía Blasco, S.A.
؛Grupo Álvarez
Miquel y Costas & Miquel,
؛S. A.
؛Mondelez International
؛Mustang Inter, S.L.
؛Natura Bissé
Osborne Distribuidora,
؛S.A.
؛Perfetti Van Melle
Pernod Ricard España,
؛S.A.
؛Pexamamia (Probike)
؛Philip Morris Spain, S.L
؛Polo Ralph Lauren Europe
؛Puig S.L.
؛Real Madrid C.F.



؛Robert Bosch España, S.A.
؛Scalpers Fashion, S.L.
؛Scheweppes - Orangina
؛Securcode, S.A.































؛Adam Foods, S.L.
؛Adidas España, S.A.
؛Aguas de Barcelona AGBAR
؛American Language Academy
؛American Nike, S.A.
؛Basi, S.A.
؛Bic Iberia, S.A.
؛Bimba & Lola
Bodegas Emilio Moro
؛British American Tobacco
؛Brugal & Co, C por A
؛Burberry Spain, S.A.
؛Grupo L'Oreal



؛Grupo Mahou-San Miguel
؛Grupo Nabeiro
؛Grupo Pepe Jeans, S.A.
Hacienda y Viñedos Marques
؛del Atrio
؛Hasbro Iberia, S.L.
؛Havaianas, S.A.U.



؛Hewlett-Packard España
؛IberCaja Banco S.A.
؛Idilia Foods S.L
؛IMC Toys, S.A.
Imperial Tobacco Group ؛Altadis S.A.
؛Inditex, Grupo
؛Isdin, S.A.
؛Japan Tobacco International
Kaiku Corporación
؛Alimentaria, S.A.
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؛Suarez Joyería
؛Suavinex, Grupo
Telefónica de España,
؛S.A.U
؛TOUS, S.A.
؛Unilever España, S.A.
Válvulas Arco, S.A.








؛La española, S.A
؛La Zagaleta, SLU
؛Levi Strauss de España, S.A.



؛Lladró, S.A.
؛Loewe S.A.
؛Louis Vuitton Fashion Group
؛Miguel Torres, S.A.










.https://www.andema.org :وللمزيد من املعلومات املرجو الاطالع عىل املوقع الإلكرتوين
][هناية املرفقني والوثيقة

