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  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 العشرانالسودسة ا الداة 
ىل  26جنيف، من   1023ديسمرب  10اإ

 
 

 اعتمود بعض املنظموت غري اقحكقمية

عدادمن  مانة اإ  الأ

بعض املنظامت غري احلكومية اليت المتست احلصول عىل صفة املراقب يف دورات ترد يف مرفقات هذه الوثيقة قامئة ب  .2
من  20معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )انظر الفقرة )جلنة حق املؤلف(  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 (.SCCR/1/2 الوثيقة

ن  .1 ىل املواف حق املؤلفجلنة اإ قة مدعوة اإ
لهيا  عىل أأن تكون املنظامت غري احلكومية املشار اإ

 يف مرفقات هذه الوثيقة ممثةل يف دورات اللجنة.

 ]تيل ذكل املرفقات[
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ANNEX I 

 املرفق الأول

املنظامت غري احلكومية اليت المتست أأن تكون ممثةل يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 
 )جلنة حق املؤلف( اجملاورة واحلقوق

 (SCA)للمحفوظات  اسكتلنداجملس 

دارة بتقدمي املشورة وتطوير خدماتمعنية هيئة وهو  1001عام  (SCA) للمحفوظات اسكتلنداجملس تأأسس  احملفوظات  اإ
ىليف اسكتلندا. واجمللس نشط ابلأساس يف اململكة املتحدة ويريم والسجالت  شورة امل وتقدمي بناء رشااكت وطنية ودولية  اإ

وحتسني اجلودة. ومن أأبرز  ،والتعلمي ،ب املصلحةامشاركة أأحص تشملينفذ مرشوعات البحث، و خدمات الاسرتاتيجية و 
دارة فعالية وكفاءة أأهداف اجمللس ما ييل: تعزيز  يف مجيع أأحناء اسكتلندا؛ وامليض  هاودمع احملفوظات والسجالت خدمات اإ

ذاكء  وتوفريحفظها وتعزيز الثقافة والرتاث؛ و  وصوهنامجع املعلومات يف قدما  مسؤول وعي و الفهم محالت التوعية والتدريب واإ
اتحة وحتسني تكل اخلدمات يف املدارس ويف اجملمتعات احمللية ويف أأوساط املهنيني ت وصوهنا وحفظهامجع املعلوما جمال يف ؛ واإ

ىلللنفاذ  للعموم فرص أأكرب دارة والاقتصاديحبث الوقع الاجامتعي هما؛ و احملفوظات واس تخدا اإ حملفوظات ا خلدمات اإ
املهنيني  لك من مشاركةوتقيمي ذكل الوقع؛ والعمل يف رشااكت وعرب ش باكت لتحقيق تكل الأهداف وتشجيع  والسجالت

التقييدات والاس تثناءات لفائدة ملناقشات حول اب مهامتالا شديد. وجملس اسكتلندا للمحفوظات ذكلتحقيق ل  واملتطوعني
 .املكتبات ودور احملفوظات

 التصال الاكمةل: معلومات

Irene O’Brien 

Chair  

General Register House (Room 21)  

2 Princes Street  

Edinburgh  

Scotland  

EH1 3YY 

Phone:  +44(0)131 535 1362  

Email:  b.bennett@scottisharchives.org.uk  

Web site:  www.scottisharchives.org.uk 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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ANNEX II 

الثايناملرفق   

 21منظمة املادة 

تدمع حرية التعبري وحرية احلصول عىل املعلومات عىل الصعيد ادلويل. الإنسان قوق حليه منظمة دولية  21منظمة املادة 
 21من الإعالن العاملي حلقوق الإنسان. وتريم منظمة املادة  21وامسها مقتبس من امس املادة  2191نظمة عام وتأأسست امل 

ىل ادلفاع عن حرية التعبري  وعىل املس توى الوطين وادلويل وذكل من خالل مس توى الهيالك والس ياسات  تعزيزها عىلو اإ
قلميية يف بنغالديش الشعبية نظامت امل العمل والتعاون مع  والسلطات الوطنية واحمللية. ودلهيا مكتب دويل يف لندن وماكتب اإ

حرية  يحق   ة تعزيز  رشياك عرب أأحناء العامل. وهممة املنظم 00والربازيل وكينيا واملكس يك والس نغال وتونس، وتتعاون أأيضا مع 
نفاذه هياموتطوير  وحاميهتام جماانوالأفاكر احلصول عىل املعلومات التعبري و  ام من أأجل الهنوض ابلعداةل الاجامتعية عىل الصعيد واإ
حقوق اليت تنطوي عىل  والقانونيةمتكني الأفراد من القيام ابختيارات مس تقةل. وترصد املنظمة التطورات الترشيعية العاملي و 

امللكية الفكرية، وترخيص املعلومات الرمقية، ووقع تكل التطورات عىل احلق يف حرية التعبري واحلقوق الأساس ية الأخرى. 
علومات احلق يف حرية التعبري واحلق يف احلصول عىل املوضع املنظمة من ضامن احلصول عىل صفة مراقب يف الويبو ن س ميك  و 

 ادلول الأعضاء يف الويبو. يفلقوانني امللكية الفكرية ومعايريها وممارساهتا  نيالتدرجيي  والتوحيد ر يالتطو يف حمور 

 التصال الاكمةل: معلومات

Agnès Callamard 

Executive Director  

Free Word Centre 

60 Farringdon Road 

London 

EC1R 3GA 

United Kingdom 

Phone:  +44 20 7324 2500 

Fax:  +44 20 7490 0566 

Email:  info@article19.org 

Web site:  www.article19.org 

 

 [الثالث]ييل ذكل املرفق 

 

http://www.article19.org/
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ANNEX III 

الثالثاملرفق   

 

 (ARIPIمن أأجل امللكية الفكرية ) الأمريكية الأيبرييةاحتاد هيئات البث 

من قبل مجموعة متنوعة من  1021عام  (ARIPIمن أأجل امللكية الفكرية ) الأمريكية الأيبرييةاحتاد هيئات البث تأأسس 
من  هتا املنقوةل وما حتمهل من مضمونالإشار حامية أأفضل  تكل الهيئات عززتو  .الإقلمي الإيبريي الأمرييك يفهيئات البث 

ىلالاحتاد ويريم . احلقبة الرمقيةاليت تشهدها  يف ظل التطورات صرخامل غريالاس تخدام  ادلفاع عن : أأهداف مهنا حتقيق اإ
ذاكء الوعي بأأمهية البث كحق من حقوق امللكية براز الآاثر السلبية اخملتلفة ، و الفكرية حقوق هيئات البث، واإ لالس تخدام اإ

شارات واملضمون، غري املرخص طار قانوين مناسب من الناحية التكنولوجية من أأجل العمل و  لالإ فعاةل الاية محلاعىل وضع اإ
اليت نشطة الأ من القرصنة يف احمليط الرمقي، وتسهيل التعاون مع القطاعني العام واخلاص وحهثام عىل بذل اجلهود. ومن أأبرز 

 .لهيئات البث فكريةاللكية امل قوق حبصةل متالاحتاد املشاركة يف دورات اللجنة وتنظمي تظاهرات يود أأن يقوم هبا 

 التصال الاكمةل: معلومات

Gerardo Muñoz de Cote Amescua 

Alianza de Radiodifusores Iberoamericanos para la Propiedad Intelectual (ARIPI) 

Av. Vasco de Quiroga, N° 200 

Colonia Santa Fe Zedec 

01210 

Districto Federal, México 

Phone:  +525 552 612 594 

Fax:  +525 552 612 300 

Email: gmunozdecote@televisa.com.mx 

 

 [الرابع]ييل ذكل املرفق 
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ANNEX IV 

الرابعاملرفق   

 ماز مؤسسة اكري

 والتصالت املعلومات تكنولوجياوهممهتا دمع نرش  1003ما مؤسسة كولومبية غري رحبية تأأسست عام ز مؤسسة اكري
حمتوايت ودعامات لوميب. وتتعاون املؤسسة مع املؤسسات التعلميية عرب تقدمي جيدا يف اجملمتع الكو واس تخداهما اس تخداهما 

مرشوعات الابتاكر الاجامتعي املتعلقة املؤسسة يف  وتشاركالتعلمي.  مناجهس تخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف ل
ىل حقوق الإنسان يف احمل  مبثابةبتكنولوجيا املعلومات والتصالت، وبذكل فهيي  يف ما ز معلت مؤسسة اكريو يط الرمقي. جرس اإ

صالح حق املؤلف والس ياسات العامة. وللمؤسسة فريقا معل الس نوات املاضية معين ابلبتاكر الاجامتعي  واحد   ،عىل اإ
آخروالتكنولوجيا و   معين ابلقانون والإنرتنت واجملمتع. أ

 التصال الاكمةل: معلومات

Hector Botero 

General Director 

Karisma Foundation 

Calle 57# 10-24, Oficina 402 

Bogotá, DC, Colombia 

Phone:  +57 1 2353872 

Email:  carobotero@carisma.org.co 

 

 [اخلامس]ييل ذكل املرفق 

 



SCCR/26/2 
ANNEX V 

اخلامساملرفق   

 (Directv) دايريكتيفي مؤسسة

وخدمات الأمن يف املنازل.  ،والإنرتنت ،اشرتااكت يف القنوات التلفزيةتقدم لفزية الرمقية خدمات التليه مؤسسة ل دايريكتيفي
 Directv ومقرها الرئييس يف اكليفورنيا يف الولايت املتحدة، و Directv US وهام: وتتأألف من وحدتني أأساس يتني

Latin America كوادو  وبريو وش ييل وأأوروغواي الأرجنتنيفروع يف ولها  ومقرها الرئييس يف نيويورك  وكولومبيا رواإ
. واملؤسسة هممتة عىل وجه اخلصوص والربازيل كواملكس ي كيوراسوو  وأأرواب وبرابدوس وترينيداد وتوابغووفزنويال 

جراءات امحلاية التقنية واملسائل الأخرى املتعلقة مباكحفة القر  شارات البث واإ  صنة.مبوضوعات حق املؤلف مثل حامية اإ

 التصال الاكمةل: معلومات

Michael White 

Chairman, President and CEO for DIRECTV  

2230 E. Imperial Hwy. 

EI Segundo,CA.90245 

Phone: +1 212 205 0753 I 310-964-5000 

Fax: +1 212-205-0966 

Email: cpaschoal@directvla.com 

Web site: www.directv.com 

 

 [والوثيقة اخلامساملرفق  هناية]


