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 2022 أب��ل 11التار�ــــخ: 

 دائمة المعن�ة بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 واألر�عون الثان�ةالدورة 
 2022مايو  13إ�  9جن�ف، من 

 المنظمات غ�ي الحكوم�ة اعتماد 

 األمانة وث�قة من إعداد 

ي مرفقات هذە الوث�قة -１
ي دورات اللجنة الدائمة المعن�ة  ترد �ن

معلومات عن منظمات غ�ي حكوم�ة التمست صفة مراقب �ن
 من 10بحق المؤلف والحقوق المجاورة (لجنة حق المؤلف)، عمً� بالنظام الداخ�ي للجنة حق المؤلف (انظر الفقرة 

 ). SCCR/1/2 الوث�قة
 

لجنة حق المؤلف مدعوة إ� الموافقة ع� إن  -２
أن تكون المنظمات غ�ي الحكوم�ة المشار إليها 

ي دورات 
ي مرفقات هذە الوث�قة ممثلة �ن

�ن
 اللجنة. 

 
 
 
 
 
 

 [��ي ذلك المرفقات]
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ANNEX I 
 المرفق األول

 
 

ي دورات اللجنة الدائمة المعن�ة بحق  غ�ي  منظمات
حكوم�ة التمست أن تكون ممثلة بصفة مراقب �ن

 المؤلف والحقوق المجاورة (لجنة حق المؤلف)

 ”Fundacja “Centrum Cyfrowe مؤسسة المركز الرق�ي 

ي العام 
 بالعمل ( 2010تأسس المركز الرق�ي �ن

�
 ومعن�ا

�
ي  ) يركز think-and-do tankبصفته مركزا� بحث�ا

ع� النهوض بالمجتمع المدىن
ي مجال التعل�م والعلوم والثقافة والمعلومات العامة. ورسالة المركز إضفاء 

ي بولندا من خالل تط��ر نماذج مفتوحة المصدر �ن
الرق�ي �ن

ي  ي يتعلم الناس بها والىت  ع� العالم من خالل تغي�ي الط��قة الىت
�
 وأ��� انفتاحا

�
ي  طابع أ��� شمول�ة وأ��� تعاونا

�شاركون من خاللها �ن
نت. ومن األهداف األساس�ة للمركز  ن لإلن�ت نت و�مارسون من خاللها حقوقهم بصفتهم مستخدمني إدخال الثقافة و�ستخدمون بها اإلن�ت

 الستخ
�
ن ع� وجه الخصوص ع� الموارد العامة. و�روج المركز أ�ضا ك�ي دام س�اسات وممارسات تتعلق بتقاسم الموارد دون قيود، مع ال�ت

 التكنولوج�ات الرقم�ة لتحقيق المصلحة العامة و�عداد س�اسات تدعم تحقيق هذا الهدف. 
ي الشبكة العالم�ة لتبادل 

ن ع� التعل�م المفت�ح، والمشاركة �ن ك�ي ومجاالت عمله الرئ�س�ة �ي صنع الس�اسات و�ناء المجتمعات مع ال�ت
ي 

اث الثقا�ن العامة و�صالح حق المؤلف. و�شتمل  الموارد ، وانفتاح والمتاحف) واألرش�فاتالمفت�ح المصدر (المعارض والمكتبات ال�ت
و�ــــج، والتعل�م والتدر�ب، وتط��ر التكنولوج�ا والبحوث.  : العمل ع� الس�اسات وال�ت  أهم طرائق عمل المركز ع� ما ��ي

 
 معلومات االتصال ال�املة: 

 
 رئ�سة مجلس اإلدارة 

نات  Magdalena Biernat ماغدالينا ب�ي
 

 عضوة مجلس اإلدارة: 
 Aleksandra Janus أل�ساندرا جانوس

 
 

Fundacja Centrum Cyfrowe 
Chmielna 24/2 

00-020 Warszawa 
Poland 

 
 

 925 951 533 48+رقم الهاتف: 
 : ي

وىن �د اإلل��ت  mdrabczyk@centrumcyfrowe.plال�ب
 https://centrumcyfrowe.pl/en/الموقع ع� الشبكة الدول�ة: 

 

 

[ ي
 [ف�ما ��ي المرفق الثاىن

 

https://centrumcyfrowe.pl/en/
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ANNEX II 

ي المرفق 
 الثاىن

 
 

اء العالم�ة المعن�ة بحقوق مستخد�ي حق المؤلف   شبكة الخ�ب

اء شبكة ي مجال حق  الخ�ب
العالم�ة المعن�ة بحقوق مستخد�ي حق المؤلف عبارة عن شبكة تتألف مما ي��د عن مائة باحث وخب�ي �ن

ي إطار قانون حق المؤلف من 
ن بلدا� ممن �عدون األبحاث والشهادات العامة �شأن ق�مة "حقوق مستخد�ي حق المؤلف" �ن حوا�ي ثالثني

 .  المؤلف المح�ي والدو�ي

 

 :ل ال�املةمعلومات االتصا

، المدير، ن  Sean Flynn, Director, PIJIP شون فلني
 

4300 Nebraska Ave NW 
Washington DC, 20016, USA 

Office 205, PIJIP 

 8589-417-571 1+ / 400 274 202 1+الهاتف: رقم 

 : ي
وىن �د اإلل��ت   andres@wcl.american.eduال�ب

 [ف�ما ��ي المرفق الثالث]

mailto:andres@wcl.american.edu
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ANNEX III 

 الثالثالمرفق 
 

 
 معهد المل��ة الفك��ة 

 
ي مجاالت قانون المل��ة الفك��ة وحقوق  2004معهد المل��ة الفك��ة الذي تأسس عام 

معهد للبحوث والتدر�ب واالستشارات �عمل �ن
نت وحوكمة الب�انات. ومعهد المل��ة الفك��ة منظمة غ�ي حكوم�ة. وتركز أ�شطة المعهد البحث�ة األساس�ة ع� المؤلف و  قانون اإلن�ت

ي تواجه حقوق المؤلف والرقمنة، ثم شملت ا . و�نظم التوقعات والقيود الىت هتمامات المعهد مؤخرا� حوكمة الب�انات والذكاء االصطنا�ي
ي مجال البحوث والتعل�م. و�قع معهد 

ات و�دعم العمل الدعوي للمؤسسات العامة �ن معهد المل��ة الفك��ة التدر�بات والمحا�ن
ي سلوفين�ا، وتركز أ�شطته ع� سلوفين�ا واالتحاد األور 

ي لي��ل�انا �ن
. المل��ة الفك��ة �ن ي  وىب

 معلومات االتصال ال�املة: 

 Dr. Maja Bogataj Jančičد. ما�ا بوغاتاي جانتشيتش   
 

Dalmatinova ulica 2 
1000 Ljubljana 

Slovenia 
 

 625 41733 386+رقم الهاتف: 
 : ي

وىن �د اإلل��ت  maja.bogataj@ipi.siال�ب
 www.ipi.si/الموقع ع� الشبكة الدول�ة: 

 

[ف�ما ��ي المرفق الرابع]

mailto:maja.bogataj@ipi.si
http://www.ipi.si/


SCCR/42/2 REV. 
ANNEX IV 

 الرابعالمرفق 
 

 

 Red en Defensa de los Derechos Digitales, A.C. (R3D) الحقوق الرقم�ةشبكة الدفاع عن 

 
ي البيئة الرقم�ة. و�ستخدم الشبكة 

شبكة الدفاع عن الحقوق الرقم�ة منظمة مكس�ك�ة مكرسة للدفاع عن االرتقاء بحقوق اإل�سان �ن
ي البيئة  2014اعتبارا� من العام 

ام حقوق اإل�سان �ن ي بغ�ة االرتقاء باح�ت ات��ب ي االس�ت
و�ــــج واالتصاالت والتقا�ن البحوث التطب�ق�ة وال�ت

، و�تاحة المعلومات وتكنولوج�ا االتصاالت و�تاحة المعارف وغ�ي الرقم�ة، بما  ن ي الخصوص�ة وح��ة التعب�ي وعدم التمي�ي
ي ذلك الحق �ن

�ن
 ذلك من مجاالت. 

ي 
ي المناقشات المتعلقة بتأث�ي التكنولوج�ا ع� حقوق اإل�سان �ن

ا� ما �ستشار وُتد� للمشاركة �ن وشبكة الدفاع عن الحقوق الرقم�ة كث�ي
نواب المكس�ك، ولدى الوكاالت التنظ�م�ة المعن�ة بحما�ة الب�انات واالتصاالت، فضً� عن المنظمات الدول�ة مثل لجنة مجلس 

ي اليو�سكو. 
ي األمم المتحدة و�ن

 البلدان األم��ك�ة لحقوق اإل�سان، ومنظومة حقوق اإل�سان �ن
  
 
 
 

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

و�ــــج:   مسؤول ال�ت
ن مونتانيو    Iván Alejandro Martínez Montañoإ�فان أل�خاندرو مارتين�ي

 
San Ramón 14 

Colonia Del Valle 
Benito Juárez 

C.P. 03100 
Mexico 

 
 5555041636 52+رقم الهاتف: 

 : ي
وىن �د اإلل��ت  ivan@r3d.mxال�ب

نت:   //:r3d.mxhttpsالموقع ع� شبكة اإلن�ت

 [ف�ما ��ي المرفق الخامس]

mailto:ivan@r3d.mx
https://r3d.mx/
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ANNEX V 

 الخامسالمرفق 
 

 
ي األداءالجمع�ة األرجنتين�ة إلدارة ا

ن وفناىن  لممثلني

Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI)  

 
ي األداء جمع�ة مدن�ة غ�ي هادفة لل��ــح 

ن وفناىن ي إنفاذ الجمع�ة األرجنتين�ة إلدارة الممثلني
الحقوق الفك��ة وتوز�عها  تتمثل مهمتها �ن

ن  ن والممثالت والراقصني ج�ي األصواتالخاصة بالممثلني . وتنفذ هذە الحقوق من خالل جمع اإلتاوات  وم�ت ن ي األرجنتني
ع� أرا�ن

ي عام المتحصلة من األداء ا
ي لمصنفاتهم اإلبداع�ة وتوز�عها. وقد تأسس هذا ال��ان �شكل قانوىن ي العام نفسه 2006لعلىن

ف به �ن ، واع�تُ
ي باإلدارة الجماع�ة الم�ح له إدارة حقوق ن باعتبارە ال��ان الوح�د المعىن  من خالل قرار صادر عن السلطة التنف�ذ�ة لجمهور�ة األرجنتني

ي األداء السالف ذكرهم. 
و�ــــج وخدمات التشغ�ل والتدر�ب فناىن ي األداء الدعم وال�ت

ن وفناىن وتقدم الجمع�ة األرجنتين�ة إلدارة الممثلني
 ألعضائها. 

 
 
 

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

 المدير العام: 
  Yuriem Echevarría جور�ام ا�ساف��ا

 
Marcelo T. de Alvear 1490 

C1060AAB 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Argentina 
 

 5555041636 52+رقم الهاتف: 
 : ي

وىن �د اإلل��ت  ivan@r3d.mxال�ب
نت:   //:r3d.mxhttpsالموقع ع� شبكة اإلن�ت

 
 
 

 [ف�ما ��ي المرفق السادس]
 

mailto:ivan@r3d.mx
https://r3d.mx/
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ANNEX VI 
 المرفق السادس

 
 

 
 
 

  المعارف الحرة  �شاركجمع�ة  –و�ك�م�د�ا فر�سا 
 

ي العام  غ�ي ر بح�ةو�ك�م�د�ا فر�سا جمع�ة فر�س�ة 
وهدفها الرئ��ي هو النهوض بتبادل المعارف بح��ة، ف�ما يتعلق  2004تأسست �ن
ف جمع�ة و�ك�م�د�ا فر�سا  ن حق المؤلف. وتع�ت ي الحصول ع� المعلومات، وتتبىن  ،الحا�ي بار�س ومقرها ، بقوانني

بالحق األسا�ي �ن
ي إطار حركة مؤسسة و�ك�م�د�ا، 

 عن عالم يتمكن ف�ه كل شخص من الوصول بح��ة إ� حص�لة المعارف اإل�سان�ة. و�ن
�
تصورا مثال�ا

 كامً� بتفك�ك جميع العوائق االجتماع�ة والس�اس�ة 
�
اما ن ي تحول دون وصول الناس إ� قطعت الجمع�ة ع� نفسها ال�ت والتقن�ة الىت

ن  المعارف الحرة والمساهمة فيها. وتضع الجمع�ة برامج بالمشاركة مع المؤسسات التعل�م�ة والثقاف�ة والسلطات الفر�س�ة بغ�ة تحسني
 ��ش المعارف. 

 
 

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

 رئ�س مجلس اإلدارة: 
ن   Capucine-Marin Dubroca-Voisinماران دي��روكا فوازان   -كابوسني

 
 

Wikimedia France 
28 rue de Londres 

75009 Paris 
France 

 
 24 26 36 42 1 33+رقم الهاتف: 

 : ي
وىن �د اإلل��ت  naphsica.papanicolaou@wikimedia.frال�ب

نت:   www.wikimedia.frالموقع ع� شبكة اإلن�ت
 
 
 

 ]السابع[ف�ما ��ي المرفق 
 

mailto:naphsica.papanicolaou@wikimedia.fr
http://www.wikimedia.fr/
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 المرفق السابع

 
 

 
 و�ك�م�د�ا الس��د 

. و�تم ذلك ع� وجه و�ك�م�د�ا الس��د منظمة غ�ي حكوم�ة مقرها الس��د، تعمل ع� إتاحة المعارف الحرة 
�
ون�ا و�شاركها إل��ت

، و الخصوص من خالل منصات و�ك�م�د�ا، وأههما و�كيب�د�ا و  ن حركة و�ك�م�د�ا. وتأسست المنظمة غ�ي  ما تديره اللذين�ك�م�د�ا كوم�ن
ي العام 

ي مدينة ستوكهولم. 2007الحكوم�ة �ن
 ، ومقرها �ن

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

وع المسؤول عن ا و�ــــج: مدير الم�ش  لمشاركة وال�ت
 Eric Luth إر�ك لوت

 
 

Hammarby Kaj 10 D 
120 32 Stockholm 

Sweden 
 

 95 50 55 765 46+رقم الهاتف: 
 : ي

وىن �د اإلل��ت  eric.luth@wikimedia.seال�ب
نت:   www.wikimedia.seالموقع ع� شبكة اإلن�ت

 
 
 

 [ف�ما ��ي المرفق الثامن]
 

mailto:eric.luth@wikimedia.se
http://www.wikimedia.se/
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 المرفق الثامن

 
 

 
 و�ك�م�د�ا س���ا 

 
ي 

ي العام 2006مايو  14تأسست و�ك�م�د�ا س���ا �ن
ي لمؤسسة و�ك�م�د�ا �ن  ع� أنها الف�ع الوطىن

�
ف بها رسم�ا . 2007واع�تُ

ها من البلدان. وتهدف  ي س���ا وغ�ي
وعات و�ك�م�د�ا مثل  إ�والمؤسسة قائمة بغ�ة النهوض بن�ش المعارف بح��ة �ن دعم م�ش

ن و�سخة برنامج و�كيب�د�ا  ون�ة المجان�ة، وقاعدة الب�انات المتعددة الوسائط الخاصة بمنصة و�ك�م�د�ا كوم�ن موسوعة و�كيب�د�ا اإلل��ت
ا�تها  خارج Wikipedia Kiwixكي��كس  ي �ش

وعات األخرى المفتوحة المصدر. وتركز المؤسسة �ن نت والعد�د من الم�ش شبكة اإلن�ت
: التعل�م  ي ثالثة مجاالت رئ�س�ة للوصول إ� أ��ب عدد ممكن من الناس و�ي

مع مختلف المؤسسات التعل�م�ة والثقاف�ة ع� أ�شطة �ن
ي (المعارض والمكتبات واألرش�ف و 

اث الثقا�ن  المتاحف) والتوع�ة واالتصال. وال�ت
 
 
 

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

 المديرة التنف�ذ�ة: 
مان ي إي�ب  Jenny Ebermann جيىن

 
 
 

Wikimedia CH 
c/o BDO SA  

Via Vedeggio 3  
6814 Lamone 

Switzerland 
 

 08 55 255 79 41+رقم الهاتف: 
 : ي

وىن �د اإلل��ت  info@wikimedia.chال�ب
نت:   www.wikimedia.chالموقع ع� شبكة اإلن�ت

 
 
 

 [ف�ما ��ي المرفق التاسع]

mailto:info@wikimedia.ch
http://www.wikimedia.ch/
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 المرفق التاسع

 
 

 جمع�ة النهوض بالمعارف الحرة  –و�ك�م�د�ا ألمان�ا 
 

ي العام 
ي ألمان�ا لتح��ر المعارف و�تاحتها لجميع الناس ليتمكنوا من استخدامها. وجمع�ة  2004تأسست جمع�ة و�ك�م�د�ا ألمان�ا �ن

�ن
، و�لغت عض��تها اعتبارا�  ي

مائة ألف عضوا� بينما  2022 من العام و�ك�م�د�ا ألمان�ا جمع�ة غ�ي ر�ح�ة مسجلة بموجب القانون األلماىن
ن بدوام كامل فيها  ن العاملني ي ألمان�ا، وتحقق جمع�ة و�ك�م�د�ا ألمان�ا 150حوا�ي بلغ عدد الموظفني

ن �ن . ومقر المنظمة برلني
�
موظفا

ي ذلك و�كيب�د�ا وو��ي ب�انات 
وعات و�ك�م�د�ا (بما �ن ) ومجموعات وو�ك�م�د�ا كوم Wikidataالغرض منها من خالل دعم م�ش ن �ن

ي ي�� إتاحة 
متطوعيها. وعالوة ع� ذلك تعزز جمع�ة و�ك�م�د�ا ألمان�ا الثقافة المفتوحة والتعل�م والبحوث وتروج لوضع إطار قانوىن

وعات المعارف الحرة. المعلومات، وت  طور حلوً� برمج�ة خاصة بم�ش
 
 
 
 

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

 المدير التنف�ذي: 
 Dr. Christian Humborgومبورغ  د. ك��ست�ان ه

 
 

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. 
Tempelhofer Ufer 23/24 

10963 Berlin 
Germany 

 
 0-826 15 219-30(0) 49+رقم الهاتف: 

 : ي
وىن �د اإلل��ت  politik@wikimedia.deال�ب

نت:   https://www.wikimedia.deالموقع ع� شبكة اإلن�ت
 

 [  [ف�ما ��ي المرفق العا�ش
 

mailto:politik@wikimedia.de
https://www.wikimedia.de/
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 المرفق العا�ش 

 
 
 
 

 جمع�ة لن�ش المعارف الحرة  –و�ك�م�د�ا إ�طال�ا 
 

وعاتها الشق�قة األخرى ون�ة المجان�ة، وم�ش  و�ك�م�د�ا إ�طال�ا �ي الف�ع اإل�طا�ي لحركة و�ك�م�د�ا. وتدعم و�كيب�د�ا الموسوعة اإلل��ت
ي إ�طال�ا، فضً� عن خ��طة الشارع المفتوحة، و�ي عبارة عن قاعدة ب�انات جغراف�ة حرة قابلة للتح��ر. وتتعا

ون و�ك�م�د�ا إ�طال�ا مع �ن
المؤسسات العامة والخاصة والمتاحف والمكتبات واألرش�فات والمدارس والجامعات بغ�ة �شجيع تط��ر المحتوى المفت�ح المصدر 

ي واالجتما�ي بغ�ة تحقيق إتاحة أ��ب للمعارف للجميع. وتعمل و�ك�م�د�ا إ�طال�و�شاركه، و  ي والتضامىن
ا �س� إ� تحقيق النفع المدىن

نت و�نتاج موارد تعل�م�ة مفتوحة المصدر  ن والطالب والنهوض باالستخدام المسؤول لإلن�ت ن المهارات الرقم�ة لدى المدرسني ع� تحسني
ي وقعتها مع وزارة التعل�م اإل�طال�ة. وقد نظمت و�ك�م�د�ا إ�طال�ا، منذ ا لعام وتط��ر المواطنة الرقم�ة ال�املة، بفضل مذكرة التفاهم الىت

ي الذي يهدف إ� حما�ة المعارف   Wiki Loves Monuments مسابقة ،2012
ي إ�طال�ا، و�ي أ��ب مسابقة للتص��ر الفوتوغرا�ن

�ن
وعات و�ك�م�د�ا.  ي وتبادلها من خالل م�ش

اث الثقا�ن  الخاصة بال�ت

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

 رئ�سة الجمع�ة: 
 Iolanda Pensa   يوالندا بنسه

 
 
 

Via Bergognone, 34 
20144, Milano (MI) 

Italy 
 

 97677170 02 (39+)رقم الهاتف: 
 : ي

وىن �د اإلل��ت  paolo.casagrande@wikimedia.it/  segreteria@wikimedia.itال�ب
نت:   https://www.wikimedia.itالموقع ع� شبكة اإلن�ت

 
 

 [  [ف�ما ��ي المرفق الحادي ع�ش
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 ع�ش  الحاديالمرفق 
 

 
 

 و�ك�م�د�ا المكس�ك
  

وعات  ي المكس�ك. والغرض منها هو ��ش م�ش
 لمؤسسة و�ك�م�د�ا �ن

�
و�ك�م�د�ا المسك�ك عبارة عن جمع�ة مدن�ة غ�ي ر�ح�ة تعمل فرعا

ي أراضيها. 
 و�كيب�د�ا ومؤسسة و�ك�م�د�ا �ن

ي الملك العام، 
ي أو �ن

ن الشعب و�شج�عه ع� جمع المحتوى التعل��ي تحت مظلة ترخ�ص مجاىن ورسالة و�ك�م�د�ا المكس�ك �ي تمكني
ە   بكفاءة وع� مستوى العالم. و��ش

 
 
 

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

 رئ�س مجلس اإلدارة: 
 José Flores Sosaخوس�ه فلور�س سوزا 

 
Calzada de Tlalpan 

4A 19 UH Multifamiliar 
Tlalpan C.P. 04400, Colonia Educación, Coyoacán, Ciudad de México 

Mexico 
 

 8527 555103 1 52+رقم الهاتف: 
 : ي

وىن �د اإلل��ت  wikimediamexico@gmail.comال�ب
نت:   الموقع ع� شبكة اإلن�ت

ي المرفق  ف�ما ��ي [
] الثاىن  ع�ش
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 جمع�ة اإلمارات إلدارة حقوق النسخ

ي جمع�ة اإلمارات إلدارة حقوق النسخ  ي  المصنفات�ي منظمة غ�ي ر�ح�ة أ�شأها مؤلفو ونا�ش
اإلمارات الع���ة المتحدة.  األدب�ة �ن

،  رسم� وأطلقت الجمع�ة
�
ي  تعد كمبادرة ا

ي المنطقة، �ن
بوصفها وتعمل  قائمة بذاتها . و�ي 2022 من عام مارسشهر األو� من نوعها �ن

خ�ص لل خطةتدير  ف�ي  ، و�التا�ي من منظمات حقوق النسخمنظمة  هذە تؤمن و األدب�ة.  للمصنفاتطو�ي لالستخدامات الثان��ة ال�ت
إثراء ثقافتنا ب�بداعاتهم  مواصلةحىت يتمكنوا من  مصنفاتهمن مقابل استخدام و المبدع ُ��افؤ فيها بيئة  و�شجيع تهيئةبأهم�ة  الجمع�ة

 . ومصنفاتهم

 معلومات االتصال ال�املة: 
 

 المدير: 
 Majd Al Shehhiمجد الش�ي 

 
Office M42, First Floor, 
Sharjah Book Authority 
Sharjah Publishing City 

PO Box 1760 
Sharjah 

UAE 
 

 97165069095+رقم الهاتف: 
ي 

وىن �د اإلل��ت  . info@erra.org.ar ،m.salim@erra.org.ae: ال�ب

ي ع�ش والوث�قة]
 [نها�ة المرفق الثاىن

mailto:info@erra.org.ar
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