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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مارس  19 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20ن جنیف، م

 اعتماد املراقبني

 من ٕا�داد أ�مانة

ینص النظام ا�ا�يل للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة (اللجنة) �ىل ٕاماكنیة اع�د منظامت حكومية دولیة  .1
 ).CDIP/1/2 Rev(انظر الوثیقة ومنظامت �ري حكومية بصفة مراقب مؤقت لفرتة �ام وا�د 

من ٔأ�ل Think and do Tank منظمة  ویتضمن مرفق هذه الوثیقة معلومات عن منظمتني �ري حكوميتني هام .2
 )،GHRومنظمة جنیف للتدریب العاملي �ىل حقوق إال�سان ( ،)FAAAT think and do tankُهنج بدی� لٕالدمان (

 وقد ا�متست املنظمتان صفة مراقب مؤقت.

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل البت يف طلب  .3
املنظمتني �ري احلكوميتني املذ�ورتني يف مرفق هذه 

 صفة مراقب مؤقت لعام وا�د.ع�دهام بالالوثیقة 

 ]ان[یيل ذ� املرفق
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ANNEX I 

أ�ول املرفق  
 

 من أٔ�ل ُهنج بدی� لٕالدمان Think and do Tankمنظمة  

 من ٔأ�ل ُهنج بدی� لٕالدمان Think and do Tankمنظمة  
 ٔأعضاء جملس إالدارة

 �ر مولهو، الرئيس، (فر�سا)الس�ید سيباستيان 
 الس�ید ميش�یل س�یتبون، �ئب الرئيس، (فر�سا)

 ٔأعضاء اللجنة ا�امئة

 الس�ید فرید غیويش (فر�سا)
 زميويل (فر�سا) -الس�ید كزني ریبولت 

 املكتبٔأعضاء 

 الس�ید فرید غیويش (فر�سا)
 زميويل (فر�سا) -الس�ید كزني ریبولت 

 یة)الس�ید ما�لك �راویزت (ٔأمر�اك الشامل 
 الس�یدة ها� �ا�رییلوفا (امجلهوریة التش�یكية)
 الس�یدة أٓيم كيس �ینغ (ٔأمر�اك الشاملیة)

 الس�ید س�ميون ٔأندرفوهر�ن بیجیه (سو�رسا)

 �مة املنظمة ورؤ�هتا

وقاب� للقياس ودميقراطیة ومنصفة اج�عیا ومس�تدامة بیئيا ف� یتعلق  وتتسم �لشفافيةس�یاسات قامئة �ىل أ�د� سن املهمة: 
حلقوق � سات مؤطرةهذه الس�یاوینبغي ٔأن �كون للرقابة.  لكها ��درات ٔأو النبا�ت ٔأو املنت�ات ٔأو املواد اخلاضعة

 ا�متعات. وحتمي أ�فراد وأٔن متكّن أ�ساس�یة والتمنیة املس�تدامة

. و�سعى ٔأیضا ٕاىل س�یاساتمن ال  مناذج صارمة ؤأ�القية وصیا�ةلس�یاسات واملامرسات من �الل البحث � ا�هنوضالرؤیة: 
 اختاذ ٕاجراءات من �الل الهندسة �ج�عیة والعملیات امجلاعیة.

 بیا�ت االتصال ا�اكم�

 rue du Général Renault Maison des Associations du 11ème Arrdt., 75011 8العنوان الربیدي: 
Paris 

 info@faaat.netالربید إاللكرتوين: 
 www.faaat.net: املوقع إاللكرتوين

]الثاين [یيل ذ� املرفق

mailto:info@faaat.net


CDIP/23/14 
ANNEX II 

الثاين املرفق  
 

 )GHR( منظمة جنیف للتدریب العاملي �ىل حقوق إال�سان
 ٔأعضاء املكتب

 �وینتني ویرب (سو�رسا)
 لك�نتني �اس�بار (سو�رسا)

 ماریفا رودیت (سو�رسا)
 (سو�رسا) �جتیفاين 

 ر (سو�رسا)نیكوالس زول
 ر (سو�رسا)ٔأدر�ن لكود زول

 ا�لس التنفيذي

 سوهاس �شاكام (الهند)
آالن دیك   كتب)امل عضو ، (فر�ساأ

 )اخلزانة، ٔأمني �ان بیري هو�ر (سو�رسا
 غیريمو كري�ر ماس (ٔأوروجواي)

 الس�یدة بيين �ر�ر (الوال�ت املت�دة أ�مر�كية)
 الربوفيسور �ر�راند رامشاران (غیا�)

 ، عضو املكتب)ٕاریك ریفيلت (سو�رسا
 ، الرئيس).ٔأدر�ن لكود زولر (سو�رسا

 هاوالیة املنظمة ؤأهداف 

 يه منظمة خمتصة يف التدریب. )GHRمنظمة جنیف للتدریب العاملي �ىل حقوق إال�سان (
ٕاىل و  �ىل ٔأرض الواقع ٕاىل سد الفجوة بني املعایري ا�ولیة واحلقائق املنظمةدف هتراسة وامحلایة، من �الل التدریب وا�
لك �ام  لها ةالتابعالتدریب العاملي  ٕادارة نظم ت و قوق إال�سان وحام�هتا. حب ا�هنوض ا��ن یعملون �ىلمتكني مجیع املشاركني 

دراسات س�یاسات حقوق إال�سان هذه ا�تصة ب دارةاالٕ تدمع و . ا�اورة عرشات ا�ورات التدریبية يف جنیف ويف املناطق
 .حقوق إال�سان�شأٔن وحتلیل اج��ات أ�مم املت�دة  رصدأ��شطة التدریبية من �الل 

 بیا�ت االتصال ا�اكم�

 / c/ Ecumenical Centre - Centre Œcuménique 150, Route de Ferney - Caseالعنوان الربیدي: 
P.O. Box 210, CH-1211 Geneva 

 27 27 320 22 41+الهاتف: 
 40 24 320 22 41+الفا�س: 

 83 82 315 79 41+الهاتف احملمول: 
 ghr.org-info@gdh لكرتوين:الٕ الربید ا
 ghr.org-www.gdh لكرتوين:الٕ ا املوقع

 [هنایة املرفق والوثیقة] 
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http://www.gdh-ghr.org/

	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
	منظمة  Think and do Tank من أجل نُهج بديلة للإدمان
	أعضاء مجلس الإدارة
	أعضاء اللجنة الدائمة
	أعضاء المكتب
	مهمة المنظمة ورؤيتها
	بيانات الاتصال الكاملة
	أعضاء المكتب
	المجلس التنفيذي
	ولاية المنظمة وأهدافها
	بيانات الاتصال الكاملة



