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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة اخلامسة والثالثون

جنيف ،من  13اإىل  17نومفرب 2017
اعتماد منظمتني غري حكوميتني

من اإعداد ا ألمانة
 .1ترد يف مرفقي هذه الوثيقة معلومات عن منظمتني غري حكوميتني المتس تا صفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة
املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) ،معال ابلنظام ادلاخيل للجنة حق املؤلف (انظر الفقرة  10من
الوثيقة .)SCCR/1/2

 .2إان جلنة حق املؤلف مدعوة اإىل املوافقة
عىل أأن تكون املنظمتان املشار اإلهيام يف مرفقي
هذه الوثيقة ممثلتني يف دورات اللجنة.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

منظمتان غري حكوميتني المتس تا أأن تكوان ممث للتني بصفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف)
مركز حبوث الس ياسات الإعالمية )(CIPR
مركز حبوث الس ياسات الإعالمية هو مركز حبوث متعدد الاختصاصات يركز عىل املسائل املتعلقة ابلس ياسات الإعالمية،
مثل تكنولوجيا التصالت وامللكية الفكرية وحق املؤلف والتخيص .و أأنشئ املركز يف عام  1998مضن لكية ميلوويك
لدلراسات الإعالمية ( )SOISالتابعة جلامعة وسسكونسن .وسسهل املركز البحوث بشأأن الس ياسات الإعالمية ويعزز الوعي
العام ابملسائل املتعلقة بتكل الس ياسات من خالل تنفيذ مرشوعات حبثية وتنظمي مؤمترات.

معلومات لالتصال:
Tomas A. Lipinski
Founder
School of Information Studies
University of Wisconsin--Milwaukee
P.O. Box 413
Milwaukee, Wisconsin, USA 53201
Phone: +1414-229-2896 (office), +1414-514)6393 (cell
Email address: tlipinsk@uwm.edu
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املرفق الثاين

مجعية املتاحف الكندية ()CMA
مجعية املتاحف الكندية يه منظمة أأسست عام  1947وتضم حوايل  2000عضو يعملون للهنوض ابملتاحف واملؤسسات
غري الرحبية ذات الصةل .وتشارك اجلعية يف تطوير س ياسات حق املؤلف بغية اإجياد حقوق متوازنة وحتقيق املصلحة العامة.
وتثقف اجلعية أأعضاهئا بشأأن قضااي حق املؤلف من خالل نرش الكتب وا ألدةل وتنظمي احللقات ادلراس ية واملشاريع التدريبية.
وتتفاوض مع منظامت الإدارة اجلاعية بشأأن رسوم ا ألجور املوىص هبا.

معلومات لالتصال:
John G. McAvity
Executive Director & CEO
CMA
280 Metcalfe Street, Suite 400
Ottawa, ON, Canada, K2P 1R7
Telephone number: +1-613-567-0099
Fax number: +1-613-233-5438
Email address: jmcavity@museums.ca
Web site: www.museums.ca
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