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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يونيو  14 التارخي:

 باإلنفاذ املعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الرابعة الدورة
ىل  2جنيف، من   2019سبمترب  4اإ

 قبول منظمة غري حكومية بصفة مراقب مؤقت
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

نفاذ )اللجنة تقدمي  الوثيقة هذه رفقم يرد يف .1 ىل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ منظمة غري حكومية المتست اإ

 120 و" 3" 114الاستشارية( منحها صفة مراقب مؤقت، وفقًا للقواعد الإجرائية للجنة الاستشارية )انظر الفقرات من 

 (.WO/GA/28/7من الوثيقة 

ن .2 ىل  اإ املوافقة اللجنة الاستشارية مدعوة اإ

لهيا يف مشاركة املنظامت غري احلكومية اعىل  ملشار اإ

 .يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة ،مرفق هذه الوثيقة

[ييل ذكل املرفق]
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 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 املؤلفاعة الإيطالية من انهتأاكت حقوق السيامن والإذ

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

 .(FAPAV)الأمني العام يف الاحتاد  منصب الس يد فيديريكو ابنويل رويسويتوىل 

؛ 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 

يشارك يف املشاورات وجلسات العمل اليت تنظمها السلطات الوطنية فامي يتعلق ابملبادرات كام السلطات الوطنية اخملتصة. و 

 ادلراسات.الترشيعية والإحصاءات و 

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.جيت و من أأنشطة التصال

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.  
 

 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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