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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 24 :أأغسطس 2016

اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ
الدورة الحادية عشرة

جنيف ،من  5اإىل  7سبمترب 2016

اعتماد منظمة حكومية دولية ومنظمة غير حكومية مراقبين مؤقتين

من اإعداد ا ألمانة
 .1يعرض مرفقا هذه الوثيقة منظمة حكومية دولية ومنظمة غري حكومية 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 املنظمة احلكومية ادلولية واملنظمة غري
احلكومية الوارد وصفهام يف مرفقي هذه الوثيقة يف
دورهتا احلادية عرشة.
[ييل ذكل املرفقان]
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ANNEX I

املرفق ا ألول

منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ()OECD
هممة منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي (املنظمة) يه الرتوجي للس ياسات اليت من شأأهنا حتسني الرفاه
الاقتصادي والاجامتعي لشعوب العامل .وتنسق فرقة معل املنظمة شأأن ماكحفة التجارة غري املرشوعة ،اخلربات ادلولية
لتحديد جحم ا ألسواق غري املرشوعة ورمس خرائطها مبا يف ذكل الاجتار ابلسلع املقدلة ،وتدمع حتليالت الس ياسات العامة مما
يزيد من الصمود الاقتصادي والاجامتعي بنجاح أأمام هذا الهتديد .ويف عام  ،2016نرشت املنظمة من خالل فرقة معلها
تقريرا مشرتاك مع مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية يورد رسوما بيانية عن أخر التوهجات يف جمال جتارة السلع املقدلة
ابس تخدام مهنجية مبتكرة تضم مزجيا من البياانت عن التدفقات التجارية ومعليات احلجز واملعلومات اليت توردها السلطات
امجلركية واحلكومات وقطاع الصناعة وا ألوساط الأاكدميية .واستنادا اإىل نتاجئ التقرير ،مازال العمل جاراي لتحليل الظواهر
الرئيس ية عىل حنو معمق فامي يتعلق ابلتقليد والقرصنة وإابالغ صناع الس ياسات ابملامرسات الفضىل والس ياسات املصممة
ملاكحفة هذا الهتديد.
و أأنشئت منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي عام  1961ومقرها يف ابريس .وتضم املنظمة  35دوةل عضوا .وملزيد
من املعلومات يرىج زايرة املوقع.http://www.oecd.org/about :
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
رشكة حتالف ماكحفة القرصنة السمعية البرصية ()AAPA LTD
أأنشئت رشكة التحالف ملاكحفة القرصنة السمعية البرصية ( )AAPA LTDيف إانلكرتا وويلز يف  20أأغسطس .2012
والرشكة يه رشكة مسجةل حمدودة الضامن يف اململكة املتحدة (رشكة رمق  .)08186469ومديروها مه :مايلك ابريل
وكريس تني موري-ابنيس وش يال اكس يلز؛ ومديرها التنفيذي يه ش يال اكس يلز .وللرشكة أأحصاب مصلحة مسامهون مه رشكة
( Sky UKومقرها اململكة املتحدة) ورشكة ( Viaccess-Orcaويه رشكة فرعية لرشكة  Orangeومقرها فرنسا).
والوظيفة الرئيس ية للرشكة يه اإدارة رابطة التجارة وحتالف ماكحفة القرصنة السمعية البرصية (.)AAPA
وتمتث ّل هممة حتالف ماكحفة القرصنة السمعية البرصية يف متكني ماكحفة القرصنة اليت تنطوي عىل تطوير التكنولوجيات
وتروجيها وتوزيعها وتطبيقها أأو اس تخداهما شلك يؤدي اإىل اس تخدام غري مرصح به حملتوايت مسعية برصية محمية ،من خالل
تنس يق ا ألفاكر والعمل املدعوم بترشيعات فعاةل وتنفيذ هذه الترشيعات.
ويشارك أأعضاء التحالف يف تقدمي خدمات مسعية برصية محمية أأو ا ألهجزة والربجميات والبىن التحتية املس تخدمة يف تقدمي تكل
اخلدمات .وهي ّمت التحالف مبجالت حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والبث الإذاعي وإاذاكء الوعي والإنفاذ والتدريب .وللتحالف
عدد من اجملموعات الفرعية اليت تغطي جمالت الاس تخبارات وا إلنفاذ والقانون والس ياسة والصني والبحث والبياانت
والتدريب .ومجيع أأعضاء التحالف مه أأيضا أأعضاء يف جملس التحالف.
تضم امس العضو وبدل املنشأأ ألغراض عضوية التحالف ،مع الإشارة اإىل أأن بعض أأعضاء
وفامي ييل قامئة ألعضاء التحالفّ ،
التحالف رشاكت عاملية قد تكون رشاكت فرعية لرشاكت كبرية:


)( Arris (Paceاململكة املتحدة)؛





( beIN Sportsقطر)؛

( NOS الربتغال)؛



( BTاململكة املتحدة)؛

( Nova اليوانن)؛



( Conaxالرنوجي)؛



( Cryptoguardالسويد)؛

( Opentech محهورية كوراي)؛
 ( Sky Deutschland أأملانيا)؛



( Eutelsatفرنسا)؛

( Sky Italia اإيطاليا)؛



( Inside Secureفرنسا)؛

( Sky UK اململكة املتحدة)؛



( Irdetoهولندا)؛

( Skyworth Digital الصني)؛



( Liberty Globalهولندا)؛

( Sunnyland Film قربص)؛



( MTGالسويد)؛
( Nagraسويرسا)؛

( Verimatrix هولندا)؛



( )Cisco company( NDSاململكة املتحدة)؛

( Viaccess-Orca فرنسا).

وملزيد من املعلومات ،يرىج زايرة املوقع.http://www.aapa.eu/ :
[هناية املرفقني والوثيقة]

