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  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 العشراناالتوسعة  الداة 
ىل  8جنيف، من   1054ديسمرب  51اإ

 
 

 اعتمود بعض املنظموت غري اقحكقمية

عدادمن  مانة اإ  الأ

مراقب يف دورات اللجظة  مية اليت المتست اكحصول عىل صفةنملظمتات ي ر اكحوو هذه الوثيقة قامئة اب رد يف مرفقاتت .5
من  50 ادلامئة انملعظية حبق انملؤلف واكحقوق اجملاورة )جلظة حق انملؤلف( معال ابلظمام ادلاخيل للجظة )انمر الفقرة

 (.SCCR/1/2 الوثيقة

ن جلظة حق انملؤلف مد .1 ىل انملوافقة اإ عوة اإ
لهيا  عىل أأن توون انملظمتات ي ر اكحوومية انملشار اإ

 هذه الوثيقة ممثةل يف دورات اللجظة. يف مرفقات

]تيل ذكل انملرفقات[
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 الأول انملرفق

دورات اللجظة ادلامئة انملعظية حبق انملؤلف يف بصفة مراقب انملظمتات ي ر اكحوومية اليت المتست أأن توون ممثةل 
 واكحقوق اجملاورة )جلظة حق انملؤلف(

 (CCIانملعهد الوندي كحق انملؤلف )

تضّم انملبدعني وانملظتجني والظارشين وانملوزعني الونديني. ويسعى  عبارة عن رابطة( هو CCIانملعهد الوندي كحق انملؤلف )
ىل 5691انملعهد، اذلي ُأّسس يف عام  وارات انملتعلقة بتعييي البحوث واكحوتدعمي قانون حق انملؤلف  فهم نيحتستشجيع ، اإ

رى مع اكحوو . وانملشاركة فهيا، مصظفات العقل مة الاحتادية الوندية ويلعب انملعهد دورا نشطا يف انملشاورات العامة اليت ُتج
واكةل المؤلف. ويتأألف انملعهد من اجملموعات الأعضاا التالية: لس تننااات عىل حق اب اخلاصويويل اهامتما كب را للظقاش 

(، ورابطة انملؤلفني الونديني ACPين الونديني )ورابطة الظارش (، Access Copyrightالوندية لرتخيص حق انملؤلف )
(CAA( وجملس الظارشين الونديني ،)CPC( واجمللس الوندي للموارد التعلميية ،)CERC ورابطة الصحف الوندية ،)
(CNA( ومنممة أأونتاريو لظارشي الوتب ،)OBPO( واحتاد كتاب كظدا ،)TWUC.) 

 معلومات التصال الاكمةل:

Bill Harnum 

Treasurer 

192 Spadina Avenue, Suite 107 

Toronto, ON, Canada  

M5T 2C2WC1E 7AE 

Phone:  416-975-1756 

Email:  Info@theCCI.ca;  billharnum@gmail.com  

Web site:  http://www.thecci.ca 

]ييل ذكل انملرفق الثاين[
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 الثاين انملرفق

 (PIJIP) واش ظطنب التابعة للجامعة الأمريويةاكحقوق لكية ل  وريةالإعالمية وانمللوية الف برانمج العداةل

حبيث هو برانمج  (PIJIPالتابعة للجامعة الأمريوية بواش ظطن ) اكحقوقلكية ل  اةل الإعالمية وانمللوية الفوريةبرانمج العد
 تدريس العاملون بدوام اكمل تقدميل ا أأعضاا هيئةتوىل وي ابنمللوية الفورية وقانون الإعالم. للجامعة الأمريوية يتعلق وأأاكدميي 

انملؤلف والربااات والعالمات التجارية والأرسار التجارية مبا يف ذكل حق  لك موضوع رئييس من مواضيع اجملال،دروس يف 
 وقانون الإنرتنت، ومجموعة اكمةل من ادلروس انملتعلقة بقانون انمللوية الفورية ادلويل. ويشارك الربانمج يف العديد من

يف ذكل صياية ترشيع منوذيج لفائدة ادلول اليت تظمر يف مبا  – ذات انملصلحة العامةانمللوية الفورية ث و حبمرشوعات 
صالح التقييدات والا ننااات عىل حق انملؤلف. ويركّي جيا من حبوث الربانمج عىل حقوق مس تخديم حق انملؤلف، مبا س ت اإ

عداد مدونة لأفضل انملتارسات  لس تخدام العادل.ابانملتعلقة  يف ذكل اإ

 معلومات التصال الاكمةل:

Sean Flynn  

Associate Director 

4801 Massachusetts Ave., NW  

Washington DC 20016 

Phone:  202-274-4157 

Fax:  202-274-4495 

Email:  pijip@wcl.american.edu 

Web site:  http://pijip.org 

 ]هناية انملرفق الثاين والوثيقة[
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