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  �ٕالنلكزيیة أ�صل:
 2019سبمترب  30 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ااورة

 والثالثون التاسعةالدورة 
 2019 أٔكتو�ر 25ٕاىل  21جنیف، من 

 حكوميةاعتماد منظمات غري 

 أ�مانة من ٕا�داد

منظامت �ري حكومية ا�متست صفة مراقب يف دورات اللجنة ا�امئة املعنیة  معلومات عنهذه الوثیقة  يرد يف مرفق� .1
 ).SCCR/1/2من الوثیقة  10، معال �لنظام ا�ا�يل للجنة (انظر الفقرة (جلنة حق املؤلف) حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة

مدعوة ٕاىل املوافقة ٕان جلنة حق املؤلف  .2
احلكومية املشار ٕا�هيا  �ىل ٔأن �كون املنظامت �ري

 هذه الوثیقة ممث� يف دورات اللجنة. ييف مرفق

 ]یيل ذ� املرفقان[
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ANNEX I 
 املرفق أ�ول
 

واحلقوق  ملؤلفيف دورات اللجنة ا�امئة املعنیة حبق ا بصفة مراقب �حكومية ا�متست ٔأن �كون ممث� منظامت �ري 
 املؤلف) حق (جلنة ا�اورة

 �حتاد ا�ويل مجلعیات قانون احلاسوب

لغرض التعاون ا�ويل يف جمال قانون �كنولوجيا  1986) يف �ام IFCLA( احلاسوبتأٔسس �حتاد ا�ويل مجلعیات قانون 
و�حتاد عبارة . 0436921553، ورمق �سجیلها ة تأٔسست مبوجب القانون البلجیيكمجعیة دولیة �ري رحبی وهو املعلومات. 

أ�عضاء ویقع مقّر مجیع ٔأحناء العامل.  من�كنولوجيا املعلومات  قانونل وطنیة من مجعیاتٔأعضاهئا  یتشلك، �امعةمنظمة عن 
فنلندا والسوید والرنوجي وا�منارك وٕاس�بانیا وفر�سا ؤأملانیا وهولندا واململكة املت�دة  املنتس�بني �الیًا من امجلعیات يف ّلك من

 وكندا وأ�رجنتني والربازیل.

 معلومات االتصال ا�اكم�:
President:  
Anna Haapanen (Helsinki, Finland) 
 
Secretary General:  
Dr. Anselm Brandi-Dohrn (Berlin, 
Germany) 
 
Avenue Louise 235  
1050 Brussels 
Belgium  
 
Telephone number:  +358·9 6817 0110 
Email address: info@ifcla.org 
Web site: www.Ifcla.org 

 ]یيل ذ� املرفق الثاين[

 

http://www.ifcla.org/
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ANNEX II 

الثايناملرفق   
 

 حتاد إالیطايل محلایة احملتوى السمعي البرصي وحمتوى الوسائط املتعددة�

ینا�ر  14) يف روما، ٕایطالیا، يف FAPAV�شأٔ �حتاد إالیطايل محلایة احملتوى السمعي البرصي وحمتوى الوسائط املتعددة (
)، وامجلعیة MPAلسي�ئیة (، بصفته مجعیة وطنیة �اصة و�ري رحبیة، ؤأسس �حتاد لك من مجعیة أ�فالم ا1988

)، ANEC)، وامجلعیة إالیطالیة للعارضني (ANICAإالیطالیة للصنا�ات السي�ئیة السمعیة البرصیة واملتعددة الوسائط (
ویقع مقّر �حتاد يف روما، ویتوىل منصب أ�مني العام  ).UNIVIDEOورابطة �حتاد إالیطايل للنرش السمعي البرصي (

الرضر املرتتب  يف حامیة صنا�ة السي� وإالذا�ة إالیطالیة من و�متثل �مة �حتاد. فيد�ر�كو �نويل رويسس�ید حتاد ال يف �
�دمات ماكحفة القرصنة مبا يف ویوفر �حتاد  وا�فاع عن مصاحل ماليك حقوق امللكية الفكریة. ،انهتأاكت حقوق املؤلف عن

املدنیة؛ وإالجراءات  ىورفع الشاكوى اجلنائیة ٔأو ا��او للرشطة املالیة؛  التقينا�مع تقدمي ذ� التحقيق؛ ومتابعة القضا�؛ و 
جراءات االٕ ، و�سا�دمه يف املشورة ٔ�عضائه �شأٔن املسائل العملیة والقانونیة ٔأیضاویقدم �حتاد ؛ وأ��شطة التعلميیة. إالداریة

 نهتاك حّق املؤلف.املتعلقة �

 معلومات االتصال ا�اكم�:
Fedrico Bagnoli Rossi 
General Secretary 
Viale Regina Margherita, 286,  
00198 Roma RM,Italy  
 
Tel. (+39) 06.69359853  
Fax (+39) 06.62270028 
E-mail: valeria.festinese@fapav.it  
Web: www.fapav.it - www.vivailcinema.info 

 ]هنایة املرفق الثاين والوثیقة[


	اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة

