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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون السادسةالدورة 
 2018 يونيو 1اإىل  مايو 28جنيف، من 

 
 

 ةغري حكومي اتاعتماد منظم

عدادمن  مانة اإ  الأ

المتست صفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية  ةغري حكومي منظامتمعلومات عن هذه الوثيقة  مرفقاترد يف ت .1
من  10 الفقرة)انظر حق املؤلف ، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )جلنة حق املؤلف( حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 .(SCCR/1/2 الوثيقة

ىل املوافقة  حق املؤلف ن جلنةاإ  .2 مدعوة اإ
لهيا  يةغري احلكوم  تعىل أأن تكون املنظام املشار اإ

 لجنة.ال يف دورات  ةلالوثيقة ممث   هذه اتيف مرفق

[املرفقاتيل ذكل ت]
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ANNEX I 

 املرفق الأول
 

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف بصفة مراقب يف دورات  ممث ةل المتست أأن تكون منظامت غري حكومية
 )جلنة حق املؤلف( اجملاورة واحلقوق

 احتاد املؤلفني

ىل املصنفات من خالل احتاد املؤلفني عبارة عن منظمة غري رحبية تعمل عىل تعزيز ف ل املؤلفني اذلين مساعدة ومتثيرص النفاذ اإ
بداعاهتم مع القّراء ومن خالل الهنوض  لأغراض املصلحة العامة. وحمور الرتكزي الأسايس  بتطوير املعارفيرغبون يف مشاطرة اإ

دارهتم للجوانب الرئيس ية لأبوة املصنف يف العرص الرمقي، يك يمتكّنوا  لحتاد املؤلفني هو مساعدة املؤلفني عىل حتسني فهمهم واإ
ات  حة مصنفاهتم للجمهور عىل نطاق واسع.من اإ

 :الاكمةل لتصالمعلومات ا

Ms. Brianna Schofield 
Executive Director 
2705 Webster St. #5805 
Berkeley, CA 94705  
United States of America  
 
Phone:  510.480.8302 
Email address: info@authorsalliance.org 
Web site: www.authorsalliance.org 
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ANNEX II 

 الثايناملرفق 
 

 مؤسسة كونكتور

ىل املعارف واملعلومات. وتتعاون ىل زايدة فرص النفاذ اإ املنظمة مع املكتبات  مؤسسة كونكتور يه منظمة غري رحبية تسعى اإ
ودور احملفوظات واملتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية والتعلميية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب، بغرض تعزيز النفاذ اجملاين 

ىل املعلومات الإلكرتونية وحتسني همارات املواطنني الرمقية.  واملفتوح اإ

 :الاكمةل لتصالمعلومات ا

Mr. Leonardo Ramírez-Ordóñez 
Legal Representative 
Calle 28A#16A-08, Oficina 102 
Bogotá, 111311 
Colombia  
 
Telephone number:  (+57-1) 4732418 
Email address: contacto@conector.co  
Web site: www.conector.co 
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ANNEX III 

 الثالثاملرفق 
 

 امللكية الفكرية مركز

وهو عبارة عن منظمة خاصة تقدم خدمات متخصصة محلاية حقوق امللكية الفكرية.  2012 أأنشئ مركز امللكية الفكرية يف عام
ىل املعارف املتطورة واملواد وهدف املركز هو ضامن  ماكنية نفاذ العاملني يف اجملال القانوين والقيادات احلكومية يف أأوغندا اإ اإ

ىل فناين الأداء ومبدعي  ،يف شلك متثيل يف احملامكويقدم املركز أأيضا خدمات جمانية،  املبادئ الأخالقية.التدريبية و  اإ
 البرصية. الفنون

 :الاكمةل لتصالمعلومات ا

Mr. Mbabazi Norman 
Director Copyright, Cultural and Creative 
Economy 
P.O. Box 6417 Kampala 
Uganda 
 
Telephone number:  +256392996905 
Email address: info@ipcentre.org 
Web site: www.ipcentreug.org 

 ]هناية املرفقات والوثيقة[


