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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون الرابعةالدورة 
ىل  1جنيف، من   2017مايو  5اإ

 
 

 منظمات غري حكوميةاعتماد 

عدادمن  مانة اإ  الأ

اللجنة ادلامئة املعنية صفة مراقب يف دورات  منظامت غري حكومية المتست معلومات عنهذه الوثيقة  اتيف مرفق ترد .1
 (. SCCR/1/2 الوثيقة من 10 الفقرة ، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )انظر(حق املؤلف)جلنة  حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ن    .2 ىل املوافقة  جلنة حق املؤلفاإ مدعوة اإ
لهيا  تعىل أأن تكون املنظام غري احلكومية املشار اإ

َّةل يف دورات اللجن يف  ة.مرفق هذه الوثيقة ممث

 [املرفقاتذكل  تيل]
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َّةل طلبتاليت  احلكوميةغري  املنظامت  يف دورات اللجنة بصفة مراقب  أأن تكون ممث

 (CARFACجهبة متثيل الفنانني الكنديني )

منظمة غري رحبية تدافع عن الفنانني  بوصفها 1968يف كندا يف عام  (CARFAC) ُأنشئت جهبة متثيل الفنانني الكنديني
ع عن احلقوق الاقتصادية والقانونية للفنانني وتروجي وليهتا الهنوض ابلفنون التشكيلية وادلفاتشمل املهنيني يف كندا. و 

 التعامل العادل مع الفنانني. يفاملامرسات والترشيعات وتثقيف امجلهور  أأفضل

 بياانت التصال الاكمةل:

 مارس يا لياالس يدة 
 املديرة التنفيذية ابلإانبة

 (CARFACجهبة متثيل الفنانني الكنديني )
2 Daly Avenue, Suite 250 C 
Ottawa, ON, Canada, K1R 7Y4 

 6161-233-613-011الهاتف: 

 marcia@carfac.caالربيد الإلكرتوين: 

 www.carfac.caاملوقع الإلكرتوين: 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

mailto:marcia@carfac.ca
http://www.carfac.ca/
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 (FUISاحتاد املؤلفني الإيطاليني )

يطالية أأنشأأها يف عام FUISاحتاد املؤلفني الإيطاليني )  للمؤلفنياحتادان وطنيان للمؤلفني هام النقابة احلرة  2009( منظمة اإ
عضو مهنم رسامون وحناتون وموس يقيون  20 000الإيطاليني والاحتاد الوطين للمؤلفني والفنانني. ويضم الاحتاد حاليًا 

. ويهنض الاحتاد حبامية حقوق امللكية الفكرية ونرش التأأليف والقراءة وكتّاب نصوص سيامنئية ومرسحيةومؤلفني 
يرادات املؤلفني من اس تغالل مصنفاهتم. وحتسني  اإ

 بياانت التصال الاكمةل:

 الس يدة كييت ويب

 (FUISاحتاد املؤلفني الإيطاليني )
Piazza Augusto Imperatore, 4 
00186 Roma 
Italy 

 33066833646+الهاتف: 

 katiewebb@fuis.itالربيد الإلكرتوين: 

 www.fuis.itاملوقع الإلكرتوين: 

 [ييل ذكل املرفق الثالث]

 

mailto:katiewebb@fuis.it
http://www.fuis.it/
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 CONVERGENCEمجعية 

يف أأبيدجان بكوت ديفوار بوصفها منظمة تسهر عىل حامية الإبداعات  2015يف عام  CONVERGENCEُأنشئت مجعية 
ىل توحيد خمتلف الأطراف املعنية ابلقطاع السمعي البرصي يف أأفريقيا من أأجل التوعية السمعية البرصية.  وتسعى امجلعية اإ

 بأ اثر احملتوايت غري القانونية يف القطاع السمعي البرصي وتقيميها والهنوض ببيئة ترشيعية تسامه يف ازدهار القطاع.

 بياانت التصال الاكمةل:

 بياتريس داميباالس يدة 
 الرئيسة

 CONVERGENCEمجعية 
18 BP 2639 Abijan 18 

Côted’Ivoire 

 584243285 225+ الهاتف:
 +226 70208314 

 convergenceaudiovisuelle@gmail.com الربيد الإلكرتوين:

 ]هناية املرفق الثالث والوثيقة[

mailto:convergenceaudiovisuelle@gmail.com

