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ية: األصل ز  باإلنكلي 
خ:  2التاري     بتمبر  7 2س 0 2 1 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون السابعةالدورة   والعشر
 2021 نوفمبر  26إىل  22جنيف، من 

ز   اعتماد المراقبي 

 من إعداد األمانة

لي للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )اللجنة( عل إمكانية اعتماد منظمات حكومية دولية ومنظمات ينص النظام الداخ . 1
ة عام واحد )انظر الوثيقة   .(. CDIP/1/2 Revغي  حكومية بصفة مراقب مؤقت لفير

اء أال وهي "ة، ثيقة معلومات عن منظمة غي  حكوميويتضمن مرفق هذه الو  . 2 مستخدم حق حقوق للعالمية اشبكة الخير
ي طلبت منحها صفة مراقب مؤقت. ، "المؤلف

 . التر

ي طلب المنظمة  . 3
إن اللجنة مدعوة إىل البت فز

ي مرفق هذه الوثيقة ،غي  الحكومية
 ،المذكورة فز

 ة مراقب مؤقت لعام واحد. اعتمادها بصف

 

 [يلي ذلك المرفق]
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ي دورات طلبتمنظمة غي  حكومية 
 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةللجنة  اعتمادها بصفة مراقب فز

اء   لعالمية لحقوق مستخدم حق المؤلفاشبكة الخير

 
 وصف المنظمة: 

اء  ي مجال علماءمن ال ردف 100هي شبكة تضم أكير من  لعالمية لحقوق مستخدم حق المؤلفاشبكة الخير
اء فز من  ،حق المؤلف والخير

 بلد 30أكير من 
 
ز حق المؤلف الوطنية والدولية. الشهادات العلنية و  األبحاث يصدرون، ا ي إطار قواني 

 بشأن قيمة "حق المستخدم" فز

 
 : الرئيسي ف المنظمة هد

ي تو والمساعدة التقنية عليم البحث والت المأع تعزيز  إىلالمنظمة  تهدف
.  دفعالتر

 
 مهمتها قدما

 
 : مجال الملكية الفكرية الرئيسي للمنظمة

 حق المؤلف

 
 :  المنظمة نشطة فيه بشكل أساسي

ّ
عد

ُ
 البلد الذي ت

دام، هولندا، 2011مايو  1  أمسير

 
ز لل الكاملة قائمةال  : موظفي 

 بالجامعة األمريكية بواشنطنالحقوق برنامج عدالة المعلومات والملكية الفكرية، كلية األمانة: 

،  -شان مايكل فيل: ئيسر ال ز  بالجامعة األمريكية بواشنطن الحقوقكلية فلي 

ز نائب الرئيس:  دام، معهد قانون المعلومات، مارتن سنفتليير  جامعة أمسير

 اللجنة التوجيهية: 

  ،برنامج عدالة المعلومات والملكية الفكريةمايكل كارول 

 ،برنامج عدالة المعلومات والملكية الفكرية بيير جازي 

 دام، معهد قانون المعلومات، ومبلستيف فان غ  جامعة أمسير

  ،دام، معهد قانون المعلوماتخواو بيدرو كوينتايس  جامعة أمسير

 وا، أالن روش ي ريو دي جني 
 الجامعة االتحادية فز

  ،جامعة ساوث كاروليناديك كاويا 

  ،الوطنية دلهي جامعة أرول سكاريا 

  ،إرسائيلجامعة تل أبيبنيفا إلكن كورن ، 

  ،كنداجامعة تورنتو كاريس كري    غ ، 
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 غ،راك كلي  ،جامعة كاليفورنيا يل سامير  بي 

  ي  نكوبر
ز  قياجامعة كيب تاون، جنوب أفري ،كارولي 

  ،  قياجامعة كيب تاون، جنوب أفريتوبياس شونويير

 شيكاغوبجامعة لويوال،  ماثيو ساغ، كلية الحقوق 

  ،كنداجامعة هاليفاكسلوسي غيبو ، 

  ،اسبورغمركز الدراسات الدولية للملكية الفكريةكريستوف غايغر  ، سير

  ، ي
ز ، وجيا المعلومات والملكية الفكريةمركز تكنولتوماس مرغوبز ي لوفي 

 لألبحاث CREATeمركز ، الجامعة الكاثوليكية فز

   جامعة تورنتوكاتز، آريال 

  ي يراس، كلية   خورجر  ابجامعة يوتوق الحقكونير

 
 : بيانات االتصال الكاملة للمنظمة

يدي:    بالجامعة األمريكية بواشنطنالحقوق كلية العنوان الير
4300 Nebraska Ave NW, Washington, DC 20016 

 
 8589-417-571-1+ هاتف: لقم ار 
 

 : ي
وبز  andres@wcl.american.eduالعنوان اإللكير

 
 : ي
وبز   American University Washington College of Law -Andrés Izquierdoالموقع اإللكير

 

 اسم ممثل المنظمة ومنصبه: 

ل بحوث رئيسي 
ّ
دو، محل  السيد أندرس إزكي 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

mailto:andres@wcl.american.edu
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/pijip/our-team/andres-izquierdo/
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