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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 الدورة الثانية والثالثون
ىل  9جنيف، من   2016مايو  13اإ

 
 

 اعتماد منظمة غري حكومية

عدادمن  مانة اإ  الأ

منظمة غري حكومية المتست صفة املراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية عن معلومات رد يف مرفق هذه الوثيقة ت .1
 .(10الفقرة  SCCR/1/2حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )انظر الوثيقة 

ىل املوافقة عىل أأن اإ  .2 ن اللجنة مدعوة اإ
لهيا تكون املنظمة  يف مرفق هذه الوثيقة املشار اإ

 لجنة.ال يف دورات  ممثلة 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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َّل بمنظمة غري حكومية المتست  حبق املؤلف اللجنة ادلامئة املعنية مراقب يف دورات صفة أأن تكون ممث
 اجملاورة واحلقوق

 

 (CMHاملتحف الكندي للتارخي )

ون ملي 1.2أأكرث من يس تقبل و . 1856يف عام أأسس ت، أأقدم مؤسسة عامة يف البدل و( هCMHاملتحف الكندي للتارخي )
يف التارخي وعمل الآاثر وعمل الأجناس  تهرب رتف هل خبعي   امركز  الأكرث زايرة يف كندا، مما جيعهلهو أأيضا املتحف زائر س نواي، و 

، واملسامهة والهنوض به الرتاث الكنديالرئيس ية احلفاظ عىل  وادلراسات الثقافية سواء داخل كندا وخارهجا. وتشمل أأنشطته
ملكتب اود ي، حفااملتممتلاكت رائدة يف جمال حق املؤلف و ؤسسة مكو يا الكندي.. ابلهوية مجل الاحساس ويف اذلاكرة امجلاعية 

خاصة فامي يتعلق ىل حق املؤلف عوالاس تثناءات لتقييدات املشاركة بنشاط يف املناقشات بشأأن يف االكندي للتارخي 
ىل ضامن هنج املتحف يسعى اللجنة،  يفن خالل هذه املسامهة مو . تواجه املتاحففعال اليت حلق املؤلف العملية قضااي لاب اإ

ة يف مناقشات اللجنة سوف تسمح أأيضا أأن املشاركملتحف اعتقد ي ولية. و ابلاسرتاتيجي ومتوازن لإدارة حق املؤلف والوفاء 
 حول حق املؤلف. ما احلكوماتناقشات امل يف شارك ت وكيف  ما حتدايت خاصةالأخرى املتاحف تعامل ىل كيفية عيطلا  هل
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