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المرفق األول 

تفاصيل عن المنظمات الدولية الحكومية 
(استنادا الى المعلومات الواردة من المنظمات المذآورة) 

 
اللجنة االستشارية القانونية األفريقية اآلسيوية  -١

 
المقر الرئيسي : نيودلهي. وأسستها في األصل سبع دول من القارتين اآلسيوية واألفريقية . 

 
ــة االستشـارية القانونيـة األفريقيـة اآلسـيوية الرئيسـي هـو بحـث المشـاآل  األهداف : هدف اللجن
القانونية التي تحيلها اليها الدول األعضاء ؛ واسداء المشورة الــى الـدول األعضـاء فـي القضايـا المرتبطـة 
ــة  بالقانون الدولي ؛ واتاحة محفل للتعاون بين الدول اآلسيوية واألفريقية في مجال القانون الدولي ؛ ومتابع

عمل لجنة القانون الدولي وسائر وآاالت األمم المتحدة المنخرطة في مجال القانون الدولي . 
 

ــرض تيسـير تسـوية  وقد أنشأت اللجنة االستشارية القانونية األفريقية اآلسيوية مراآز للتحكيم بغ
المنازعات ذات الطــابع التجـاري فـي المنـاطق اآلسـيوية واألفريقيـة فـي القـاهرة وآوااللمبـور والجـوس 

وطهران . 
 

الهيكل التنظيمي: تقع أمانة اللجنة في نيودلهي ويرأسها أمين عام منتخب . ويعاونه نواب األمين 
العـام ومسـاعدو األميـن العـام وهـم مـن آبـار الدبلوماسـيين مـن الحكومـات األعضـاء يرسـلون للمعاونــة 

ويدعمهم الموظفون الدائمون في األمانة من فئات المهن القانونية والمتخصصة واالدارية . 
 

العضويـة : هنـاك حاليـا ٤٥ دولـة مـن آسـيا وأفريقيـة عضـوا فـي اللجنـة االستشـارية القانونيــة 
األفريقية اآلسيوية . 

 
المرصد األوروبي للمصنفات السمعية البصرية  -٢

 
المقر الرئيسي : ستراسبورغ ، فرنسا 

 
ــي بكلمـة  األهداف : أهداف المرصد األوروبي للمصنفات السمعية البصرية (المشار اليها فيما يل
ــات المتاحـة لقطـاع المصنفـات السـمعية البصريـة وتحسـين نوعيتـها  "المرصد") هي زيادة آمية المعلوم
بهدف دعم وجود رؤية أوضح للسوق ومزيد من الشفافية . ويولي المرصــد عنايـة خاصـة فـي عملـه الـى 
ضمان أمانة المعلومات وتوافقها ومقارنتها . ومهام المرصد تحديــدا هـي جمـع المعلومـات واالحصائيـات 
ــة واالقتصاديـة والمعلومـات  عن قطاع المصنفات السمعية البصرية ومعالجتها (خاصة المعلومات القانوني
عن البرامج) - باستثناء أي أنشطة لوضع المعايير أو األنشطة التنظيمية - واتاحتها للمتخصصين وممثلــي 
ــذي للمرصـد وللجنـة منسـقي المصنفـات السـمعية البصريـة فـي الوآالـة األوروبيـة  أعضاء المجلس التنفي

لتنسيق األبحاث . 
 

ــا والـهيئات المؤسسـة للمرصـد  الهيكل التنظيمي : ان المرصد اتفاق جزئي موسع لمجلس أوروب
هي المجلس التنفيذي واللجنة االستشارية . وســوف يـرأس أمانـة المرصـد مديـر تنفيـذي يختـاره المجلـس 

التنفيذي ويعينه األمين العام لمجلس أوروبا . 
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ــي الوآالـة األوروبيـة لتنسـيق األبحـاث فـي مجـال المصنفـات  العضوية : أن العضو المشارك ف
السمعية البصرية يكون عضوا في المرصــد بحكـم منصبـه . والـدول األعضـاء فـي المرصـد هـي النمسـا 
ــة التشـيكية والدانمـرك واسـتونيا والمانيـا وفنلنـدا وفرنسـا واليونـان  وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والجمهوري
والمجر وايرلندا وايسـلندا وايطاليـا والتفيـا ولختنشـتاين وليتوانيـا ولكسـمبرغ ومالطـا والـنرويج وهولنـدا 
ــة  وبولندا والبرتغال وسلوفاآيا ورومانيا واالتحاد الروسي وسلوفينيا واسبانيا والسويد وسويسرا وجمهوري
مقدونيا اليوغوسالفية سابقة وترآيا والمملكة المتحدة . ومن المتوقع انضمام الجماعة األوروبية في صيف 

سنة ٢٠٠٠ . 
 

أمانة التعاون االيبيري األمريكي  -٣
 

المقر الرئيسي : مدريد ، اسبانيا . وتم تعينها أثناء القمة االيبيرية األمريكية التاسعة المنعقــدة فـي 
هافانة سنة ١٩٩٩ . 

 
ـــاهدة  األهـداف : مسـاعدة المسـؤولين عـن التعـاون فـي أداء مهامـهم المنصـوص عليـها فـي مع
ــبرامج التـي تـم الموافقـة عليـها أثنـاء القمـم  باريلوتشى ؛ وحفز التعاون االيبيري األمريكي بمتابعة تنفيذ ال
االيبيرية األمريكية عن طريق تقييم نتائجها والسعي الى ايجاد التجانس والترابط المنطقي بينها ؛ ومساعدة 
ــي تنظـر فيـها قمـة رؤسـاء الـدول والحكومـات االيبيريـة  األمانة المؤقتة في اعداد موضوعات التعاون الت
األمريكية ؛ ونشر الوعي بين الجماهير بالتعاون االيبيري األمريكي والسيما برامج التعاون التي وضعتها 
القمم االيبيرية األمريكية ؛ والمساعدة عــل انخـراط المؤثريـن فـي المجـال االجتمـاعي فـي نظـام التعـاون 
ــأن تجعـل مـن نفسـها الوآالـة المرجـع التـي تسـاهم فـي التقريـب بيـن  االيبيري األمريكي والوصل بينهم ب
المصالح وتضافر الجهود ؛ والتعرف على مصادر تمويل البرامج والمشروعات المعتمدة والمسـاهمة فـي 
خلق روح االنتماء الى المجتمع االيبيري األمريكي وتقويتها بحفز الجمعيات والمؤسسات والقطاع الخاص 

والرأي العام ووسائل االعالم على المشارآة والتعاون . 
 

ــبراء والموظفيـن  الهيكل التنظيمي : تتكون أمانة التعاون االيبيري األمريكي من أمين وخمسة خ
االداريين الالزمين وفقا للهيكل التنظيمي وجدول المهام الذي يقدمه األمين. 

 
ــة التعـاون االيبـيري األمريكـي هـم الـدول األعضـاء فـي المؤتمـر  األعضاء : األعضاء في أمان
ــا وآوسـتاريكا وآوبـا والجمهوريـة  االيبيري األمريكي أي األرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشيلي وآولومبي
ــا وبـاراغواي وبـيرو  الدومنيكية واآوادور والسلفادور وغواتيماال وهندوراس والمكسيك ونيكاراجوا وبنم

والبرتغال واسبانيا واوروغواي وفنزويال . 
 
 

[يلي ذلك المرفق الثاني] 
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