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WIPO/ACE/14/3 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 أأغسطس 8 التارخي:

 بالإنفاذ المعنية الاستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
 2019سبمترب  4اإىل  2جنيف، من 

 غير حكومية بصفة مراقب مؤقت قبول منظمات

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ىل اللجنة ثالث منظامتتقدمي  الوثيقة هذه اترفقم يرد يف .1 نفاذ  غري حكومية المتست اإ الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذ جلنة) نفاذ )انظر الفقرتنيللجنة  للنظام ادلاخيل( منحها صفة مراقب مؤقت، وفقًا الإ من  120و" 3" 114 الإ

 (.WO/GA/28/7 الوثيقة

ن  .2 نفاذاإ ىل  جلنة الإ املوافقة عىل مدعوة اإ

لهيا يف مشاركة املنظامت غري احلكومية ا ملشار اإ

يف ادلورة الرابعة عرشة  ،هذه الوثيقة اتمرفق

 .للجنة

[اتيل ذكل املرفقت]
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 الأول املرفق

 

 (FAPAV)الاحتاد الإيطايل محلاية احملتوى السمعي البرصي وحمتوى الوسائط املتعددة 

يطاليا، يف FAPAVالوسائط املتعددة )حمتوى الاحتاد الإيطايل محلاية احملتوى السمعي البرصي و  نشأأ  يناير  14( يف روما، اإ

وامجلعية ، (MPA) الأفالم السيامنئيةمجعية  وأأسس الاحتاد لك منرحبية، غري و  خاصةمجعية وطنية بصفته ، 1988

، (ANECالإيطالية للعارضني ) امجلعية، و (ANICA) الوسائط السمعية البرصية واملتعددة لصناعات السيامنئيةالإيطالية ل 

يف حامية صناعة  (FAPAV) الاحتاد تمتثل هممةو  (.UNIVIDEO)لنرش السمعي البرصي الإيطايل ل الاحتاد رابطة و 

 ة الاحتادأأنشط وتُعىن. وادلفاع عن مصاحل ماليك حقوق امللكية الفكرية املؤلفالسيامن والإذاعة الإيطالية من انهتأاكت حقوق 

نفاذ ؤلف وحامية حقوق امللكية الفكريةجالني رئيس يني من جمالت التدخل فامي يتعلق حبق املمب ذاكء، ل س امي الإ الوعي.  واإ

 .(FAPAV)منصب الأمني العام يف الاحتاد  س يد فيديريكو ابنويل رويسال ويتوىل 

؛ املدنية اوياكوى اجلنائية أأو ادلعرفع الشو ؛ حفة القرصنة مبا يف ذكل التحقيقخدمات ماك (FAPAV)الاحتاد  وفريو 

نفاذ القانون و ؛ القضااياءات الإدارية ومتابعة الإجر و  تنظمي الوطنية ل  والهيئةادلمع الفين للسلطات القضائية وسلطات اإ

 (.AGCOMلتصالت )ا

 هؤلء الأعضاء والقانونية ويعمل كحلقة وصل بنيالعملية  املسائلاملشورة لأعضائه بشأأن  (FAPAV)الاحتاد  يقدمو 

ت يشارك يف املشاورات وجلسات العمل اليت تنظمها السلطات الوطنية فامي يتعلق ابملبادراكام السلطات الوطنية اخملتصة. و 

 الترشيعية والإحصاءات وادلراسات.

ىل أأهداف من بيهناية وتثقيفية و بأأنشطة توع (FAPAV)الاحتاد  ضطلعوي توعية املس هتلكني واملواطنني بأأمهية حامية  تسعى اإ

العديد  الاحتاد نظمي  الصناعة السمعية البرصية. كام حقوق امللكية الفكرية ابعتبارها أأحد املصادر الرئيس ية لتوليد العامةل يف

 ري دراسات اس تقصائية ودراسات حول ظاهرة القرصنة.جيمن أأنشطة التصالت و 

أأحصاب املصلحة الرئيس يني يف الصناعة وامجلعيات اليت تعمل من أأجل حامية وتعزيز  (FAPAV)الاحتاد أأعضاء  ويشمل

يطاليا.  :الاحتاد أأعضاءفامي ييل قامئة و الصناعة السمعية البرصية والسيامنئية يف اإ

 ACADEMY TWO 

 ADLER ENTERTAINMENT  

 Associazione Italiana Editori (AIE) 

 ANEC; 

 Associazione Nazionale Esercenti Multiplex 

(ANEM); 

 ANICA; 

 Associazione Produttori Audiovisivi (APA); 

 BIM Distribuzione; 

 CATTLEYA; 

 CG Entertainment 

 CHILI; 

 CINEMA Srl; 

 CINESTAT;  

 COLORADO FILM; 

 CONTROL CINE SERVICE;  

 DAZN; 

 DELTA TV PROGRAMS; 

 EAGLE PICTURES; 

 FILMAURO; 
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 Fondazione Ugo Bordoni (FUB); 

 GIUNTI PSYCHOMETRICS 

 Italian International Film (IIF); 

 LEONE FILM GROUP; 

 LUCE CINECITTÀ; 

 LUCKY RED; 

 LUISS BUSINESS SCHOOL; 

 MEDIASET; 

 MEDUSA FILM; 

 MPA; 

 MYMOVIES.IT;  

 MUSTANG ENTERTAINMENT;  

 NEXT CINEMA; 

 NOTORIOUS PICTURES; 

 Osservatorio Web Legalità (OWL);  

 Radio Televisione Italiana (RAI); 

 RAI CINEMA; 

 THE SPACE CINEMA; 

 THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA; 

 TWENTIETH CENTURY FOX ITALY;  

 TWENTIETH CENTURY FOX HOME 

ENTERTAINMENT ITALY; 

 UCI Italia; 

 UNIVERSAL PICTURES INT. ITALY; 

 Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media 

Digitali e Online (UNIVIDEO);  

 VIDEA CDE; 

 VISION DISTRIBUTION; 

 WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

ITALIA.  
 

 

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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 الثاين املرفق

 

 (TRACIT) غري املرشوعالتحالف عرب الوطين ملاكحفة الاجتار 

حدة يدا ابلولايت املتميريز يف ولية فلور ( يف فورتTRACIT) غري املرشوعأأنشئ التحالف عرب الوطين ملاكحفة الاجتار 

تمتثّل ولية التحالف يف التخفيف و ابعتباره مؤسسة وطنية غري حكومية ل تس هتدف الرحب. ، 2017أأبريل  17 يف الأمريكية

نفاذ  من أأثر الأرضار الاقتصادية والاجامتعية النامجة عن الاجتار غري املرشوع وذكل بتعزيز احلوار ادلويل وتدعمي أ ليات الإ

 كرث ترّضرا من الاجتار غري املرشوع.التوريد يف القطاعات الأ  كومية ودمج الضوابط اخلاصة مبراحلاحل

لضامن اس تجابة وهيدف التحالف، من خالل معهل، اإىل حشد أأحصاب املصلحة وتقامس املوارد والهنوض بهنج شامل ومرتابط 

تنظميية أأكرث فعالية لالجتار غري املرشوع. ومن خالل حتسني التنس يق بني القطاعات داخل احلكومات وفامي بيهنا، يريم 

ىل التصدي بفعالية أأكرب للمخاطر العاملية الرئيس ية اليت تسهم يف الاجتار غري املرشوع أأو تنتج عنه )مثل الفساد التحا لف اإ

 والإرهاب والفوارق الاقتصادية(.

نفاذ احلكومية والتغلب عىل جفوات ويوفر التحالف اخلربة وادلراية التقنية بغرض  يف  احمللية اليت تسهم احلومكةتعزيز أ ليات الإ

تيسري الاجتار غري املرشوع. ويضطلع التحالف حبمالت توعوية من أأجل تنش يط احلوار العاملي بشأأن الاجتار غري املرشوع 

نفاذ من خالل اإرشاك الرشاكت يف خمتلف الصناعات  يف سبيل تعزيز التشارك يف وضع الس ياسات وتنفيذ تدابري الإ

 والقطاعات وعرب احلدود، والربط بيهنا.

وينظمها من خالل الاجامتعات واملائدات املس تديرة واجامتعات القمة وتقارير البحث؛ وتقامس  التحالف بأأنشطتهويقوم 

املعلومات واسرتاتيجيات التخفيف؛ وصياغة توصيات يف جمال الس ياسة العامة والرتوجي لها. ويقمي التحالف رشأاكت وثيقة مع 

ورابطات الأعامل ورابطات التجارة القطاعية، ية ادلولية واملنظامت غري احلكومة أأمّه واكلت الأمم املتحدة واملنظامت احلكوم 

فضال عن هيئات احلومكة العاملية، مثل مؤمتري القمة الاقتصاديني العامليني جملموعة ادلول الس بع ومجموعة العرشين، ومنظمة 

 س يا واحمليط الهادئ، ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا.التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي، ورابطة التعاون الاقتصادي ل  

 وتشمل عضوية التحالف الرشاكت الصناعية التالية:

 Anheuser-Busch InBev. (بلجياك);  

 Authentix (الولايت املتحدة الأمريكية); 

 Diageo (اململكة املتحدة); 

 Pernod Richard (فرنسا); 

 Phillip Morris International (سويرسا); 

 Proctor & Gamble (الولايت املتحدة الأمريكية); 

 Richemont (اململكة املتحدة); 

 Universal Music (الولايت املتحدة الأمريكية). 
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 التحالف ما ييل: مشاريعومن بني رشاكء 

 Asociación de Industrias de la República Dominicana (امجلهورية ادلومينيكية); 

 American Chamber of Commerce in Costa Rica (كوس تارياك); 

 British American Tobacco (اململكة املتحدة); 

 Business Council for International Understanding (الولايت املتحدة الأمريكية); 

 Crime Stoppers International (الولايت املتحدة الأمريكية); 

 Coca-Cola HBC (رصبيا واجلبل الأسود); 

 The Economist (اململكة املتحدة); 

 European Chamber of Commerce (ميامنار); 

 Grupo de Proteção à Marca (الربازيل); 

 Ideas Matter (الولايت املتحدة الأمريكية); 

 Japan Tobacco International (سويرسا); 

 Marazzi & Associates (يطاليا   ;(اإ

 Mondelez International, Inc. (الولايت املتحدة الأمريكية); 

 Naftna Industrija Srbije (رصبيا); 

 Program for the Endorsement of Forest Certification (فرنسا); 

 Unilever (اململكة املتحدة). 
 

 .https://www.tracit.orgوملزيد من املعلومات، الرجاء الاطالع عىل املوقع التايل: 

 [ييل ذكل املرفق الثالث]

https://www.tracit.org/
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 الثالث املرفق

 

 (.TAC)اجلرمية الإلكرتونية  ادلولية لالحتاد من أأجل ماكحفة الرابطة

 2009 ديسمرب 9( يف اسرتاسربغ بفرنسا يف TACد من أأجل ماكحفة اجلرمية الإلكرتونية )ادلولية لالحتا الرابطةأأنشئت 

ابعتبارها رابطة غري رحبية. والهدف الرئييس اذلي تنشده الرابطة هو مساعدة املواطنني وحضااي الأنشطة الإلكرتونية غري 

ذاكء وعي  التقليد املوجودالسالمة الإلكرتونية )مبا يف ذكل القانونية، وتصممي وتنفيذ أأنشطة تثقيفية حول  عىل الإنرتنت( واإ

خمتلف فئات أأحصاب املصلحة بقضااي اجلرمية الإلكرتونية. ويف جمال امللكية الفكرية، تركّز الرابطة عىل املنتجات املقّّلة وتركّز 

 بوجه خاص عىل التقليد الإلكرتوين وأأخطار الأدوية الزائفة.

منتدى الش باب للحومكة يف جمال الإنرتنت. وذكل املرشوع عبارة عن ك الرابطة يف أأنشطة التوعية من خالل مرشوع وتشار 

س نة( من مناقشة  30و 15لحة متعددون ومعرتف هبا دوليا متّكن الش باب )املرتاوحة أأعامرمه بني مبادرة لها أأحصاب مص

الرايدة يف تكل القضااي. وتسعى الرابطة اإىل زايدة اإرشاك الش باب،  القضااي املرتبطة ابحلومكة يف جمال الإنرتنت وتويل

 معلها، يف معليات اختاذ القرارات عىل صعيد قيادات جممتع املعلومات. وتركّز الرابطة املغّرر هباوخصوصا الش باب من الفئات 

ذاكء الوعي بأأربعة  نشاطاتعىل تنظمي  س نوية وحماداثت ونقاشات، فضال عن تدريبات ودورات لتكوين الكفاءات واإ

نرتنت أأحد تكل املوضوعات اليت تتناولها  موضوعات ذات أأولوية تتعلق ابلإنرتنت. وميثّل موضوع املنتجات املقّّلة عىل الإ

ما عىل املس توى احمليل أأو الوطين حتقيقا ذلكل املبادرة. وهناك عدد من البّلان اليت تنفذ حاليا مرشوعات هادفة  الغرض. اإ

لكرتونية مأأمونة يف الاحتاد  وملعاجلة مسأأةل الأدوية الزائفة عىل الإنرتنت، تتعاون الرابطة أأيضا مع التحالف من أأجل صيدلية اإ

وتقدم املنظمتان ما يلزم من دمع ومواد تثقيفية لسفراء حركة الرابطة من الش باب حول العامل (. ASOP EUالأورويب.)

 وقانونية. مأأمونةبغرض هتيئة بيئة متكّن املرىض من رشاء أأدويهتم عىل الإنرتنت بطريقة 

 .http://www.youthigf.comوملزيد من املعلومات عن مرشوع الرابطة، الرجاء الاطالع عىل املوقع التايل: 

 ]هناية املرفقات والوثيقة[

http://www.youthigf.com/

