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  ق امللل  ااقحوق  ااجمواة اللجنة الدائمة املعنية حب
 

 العشرانة اوبعالس الداة 
ىل أأبريل  12جنيف، من   1024مايو  1اإ

 
 

 املنظموت غري اقحكقمية اعتمود بعض

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

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

 (.SCCR/1/2الوثيقة 

ن جلنة حق املؤلف مد .1 ىل املوافقة اإ عوة 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

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

متد ملهنيي  (CILIPاملكتبات والإعالم ) املعهد املع

رابطة املكتبات ومعهد علامء  اندماجنتيجة  1001أأنشئ املعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم يف اململكة املتحدة يف عام 
نشاء املكتبات وخدمات الإعالم  الإعالم. وهدفه هو السعي خلدمة مصلحة امجلهور والهنوض ابلتعلمي واملعرفة من خالل اإ

دارة شؤونه رئيس وانئب رئيس ومسؤول  عضو 24 000عهد وحو امل وامليض قدما بعلوم الإعالم. ويضّم وتطويرها  ويتوىل اإ
املسائل املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة معاجلة تنفيذي رئييس وجملس مكّون من أأعضائه. ويشارك املعهد بنشاط يف 

يف  املكتبات ودور احملفوظاتيف جمال املعنيني حبق املؤلف حتالف الاضطالع بدوره مكنّظم لجامتعات  من خاللواملكتبات 
 اململكة املتحدة وعىل الصعيد ادلويل، وذكل ابلعمل عىل وحو وثيق مع الرابطات الأخرى.

 معلومات التصال الاكمةل:

Yvonne Morris  
Policy Officer 
7 Ridgmount Street 
London 
United Kingdom 
WC1E 7AE 
Phone:  0044 (0) 207 255 0629 
Email:  yvonne.morris@cilip.org.uk  
Web site:  http://www.cilip.org.uk/ 

[الثاين يل ذكل املرفقي]

http://www.cilip.org.uk/
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 الثايناملرفق 

 (LIBERالأوروبية ) يةكتبات البثث امل رابطة 

برعاية اجمللس الأورويب، وأأصبثت مؤسسة  2792أأصال يف عام  (LIBERالأوروبية ) يةكتبات البثث امل رابطة أأنشئت 
بدلا. ومن مضن  40عضو مبا يف ذكل مكتبات وطنية وحبثية يف  400. وتضّم الرابطة أأكرث من 1007هولندية يف عام 

ىل اجملموعات كتبات البثثية الأوروبية دهد  احلفا  عىل الارا  الثقايف الأورويب وحتسني فر  النفاذ اإ امل أأنشطهتا مساعدة 
ىل دمع نظام حلق املؤلف يتناسب مع العرص  عالمية فعاةل. وتسعى الرابطة اإ املتوافرة يف املكتبات البثثية وتوفري خدمات اإ

 الرمقي وهيمت ابلطريقة اليت ميكن لإطار حق املؤلف الإسهام دها يف تيسري احلفا  عىل الارا  الرمقي.

 معلومات التصال الاكمةل:

Paul Ayris 
President 
PO Box 90407 
2509 LK  
The Hague 
The Netherlands 
Phone:  +31 70 314 07 67 
Fax:  +31 70 314 01 97 
Email:  susan.reilly@kb.nl  
Web site:  http://www.libereurope.eu 

[الثالث يل ذكل املرفقي]

http://www.libereurope.eu/
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 الثالثفق املر 

 (ALIAللمكتبات ودوائر الإعالم ) الرابطة الأسارالية

ويه املنظمة املهنية الوطنية لقطاع اخلدمات  2799( يف عام ALIAأأنشئت الرابطة الأسارالية للمكتبات ودوائر الإعالم )
ىل  اس تحدا  املعلومات وتروجيها وتوفريها يف أأساراليا من خالل الاضطالع بدور املكتبية والإعالمية. وتسعى الرابطة اإ

ىل  ، نيابة عن أأعضاهئا،قيادي وأأنشطة دعوية ودمع همين متبادل. ومن بني الأنشطة اليت تقوم دها الرابطة ادلعوة  معاجلةاإ
ىل تشجيع التدفق احلر للمعلومات والأفاكر أأمام احلكومات واملنظامت واجملمتعات احمللية. كام تسعى مسائل حق املؤلف  اإ

ىل حتسني اخلدمات اليت توفرها لك أأنواع املكتبات والواكلت الإعالمية مع احلر ، يف الوقت  لصاحل لك الأساراليني واإ
 ذاته، عىل احلفا  عىل السجل التارخيي البرشي.

 معلومات التصال الاكمةل:

Patricia Hepworth 
Copyright Advisor 
PO Box 6335  
Kingston 2604  
Australia 
Phone:  +61 2 6262 1102  
    +61 2 6215 8222  
Fax:  +61 2 6282 2249 
Email:  phepwort@nla.gov.au 
  copyright@alia.org.au  
Web site: www.alia.org.au 

[الرابع يل ذكل املرفقي]

http://www.alia.org.au/
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 الرابعفق املر 

فريقي غاين للملثنني التحالف الأ  (PACSA)ومؤلفي الأ

. ويضّم التحالف 1020يف عام  يف مدينة دااكر ابلس نغال (PACSAالتحالف الأفريقي للملثنني ومؤلفي الأغاين)أأنشئ 
ىل ضامن مصا من 21 000رابطة تشمل  94 حل امللثنني ومؤلفي الأغاين ويوفر امللثنني ومؤلفي الأغاين. ويدعو التحالف اإ

خدمات التدريب ويتعاون مع املرّشعني واجملمتع ادلويل ومنظامت الإدارة امجلاعية واملنظامت احلكومية ادلولية. كام يساعد 
 امللثنني ومؤلفي الأغاين عىل حتسني فهمهم حلقوقهم ويعمل عىل تطوير حق املؤلف يف أأفريقيا.

 معلومات التصال الاكمةل:

Sam Mbende 
President 
PO Box 336  
Edenvale1610  
South Africa  
Phone:  +32 478 31 80 28  
    +27 11 258 88 70  
Fax: +27 11 258 85 11  
Email: pacsa2014@gmail.com  
Website: www.pacsa.org 

[اخلامس يل ذكل املرفقي]

http://www.pacsa.org/
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 اخلامسفق املر 

 (CIAM) في املوس يقىؤلجمللس ادلويل ملا

يف وعضوية اجمللس موزعة  دور املنظمة الراعية مللثين املوس يقى ومؤلفهيا. (CIAMاجمللس ادلويل ملؤلفي املوس يقى )يؤدي 
ح اجمللس منصة للنقاش حول احلقوق املعنوية يرياك الشاملية وأأوقيانوس يا. ويت أأمرياك الالتينية وأأورواب وأأفريقيا وأأملك أأوحاء 

ويويل  .ؤلفي املوس يقى وملثنهياخيص مفامي  املهنية تجارب، والبيئةوال  ،وأأفضل املامرسات ،واملصاحل الأخرى ،والاقتصادية
اجمللس اهامتما ابلنقاش حول ترشيعات حق املؤلف لأن املبدعني يف جمال املوس يقى يف لك أأرجاء العامل يعمتدون عىل امحلاية 

 اليت مينثها هلم حق املؤلف.

 معلومات التصال الاكمةل:

Lorenzo Ferrero  
Chair  
Via Dandolo 4 
20122 
Milan 
Italy 
Phone:  +39 339 8039420 
Email:  lor.ferrero@ciamcreators.org 

[السادس يل ذكل املرفقي]

mailto:lor.ferrero@ciamcreators.org
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 السادسفق املر 

 (CIAGP) التصويرية والتشكيلية والفوتوغرافيةالفنون اجمللس ادلويل ملبدعي 

 البرصيةيف جمال الفنون بدعني م  (CIAGPاجمللس ادلويل ملبدعي الفنون التصويرية والتشكيلية والفوتوغرافية ) يضمّ 
لنصاحئ من لك أأرجاء العامل. واجمللس عبارة عن منتدى لتبادل املعلومات والأفاكر وأأفضل املامرسات والتجارب واوالتشكيلية 

دارة حقوق مبدعي الفنون البرصية، مبا يف ذكل الأدوات والأنشطة اليت تعّزز املصاحل املعنوية واملهنية  العملية خبصو  اإ
والتشكيلية والاقتصادية والقانونية لأولئك املبدعني. ويشمل الهد  اذلي ينشده اجمللس، فامي خيص الفنون البرصية 

دارة احلقوق ق املؤلفوالفوتوغرافية، حامية ح  ومساعدة املنظامت اجلديدة. والارخيص يف أأقالمي متعددة والتعاون ادلويل واإ

 معلومات التصال الاكمةل:

Werner Stauffacher  
General Rapporteur 
Universitatsstrasse 100 
Postfach 205 
8024  
Zurich 
Switzerland 
Phone:  +41 43 300 66 15 
Fax:  +41 43 300 66 68 
Email:  Werner.Stauffacher@prolitteris.ch 
Web site:  www.prolitteris.ch 

[السابع يل ذكل املرفقي]

http://www.prolitteris.ch/
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 السابعفق املر 

 (W&DW)كتاب واخملرجني العاملية لل نظمة امل 

مقرها يف فرنسا ومتثّل مبدعي الأعامل السمعية يه منظمة عاملية يوجد  (W&DW) املنظمة العاملية للكتاب واخملرجني
قامة رام البرصية والفنية وادل ية وخباصة الأفالم والربامج التلفزيونية والأعامل املامثةل. وتتيح املنظمة لأعضاهئا منتدى للتعاون واإ

ىل تيسري تبادل الأفاكر واملعلومات وأأف فاع عىل ضل املامرسات والأفاكر العملية من أأجل ادلالش باكت وتقدمي ادلمع. وتسعى اإ
مؤلفات الأعضاء. وتضع املنظمة خطط معل عىل صعيد عاملي بشأأن احلقوق املعنوية والاقتصادية  حقوق املؤلفني يف مجموعات

ىل الثقافة، والتعلمي،   والتنوع الثقايف.للمبدعني، والارخيص امجلاعي، والنفاذ اإ

 معلومات التصال الاكمةل:

Yves Nilly 
Chair 
4 villa d’Orléans 
94120 Fontenay sous Bois 
France 
Phone:  +33 6 76 14 09 49 
Email:  info@writersanddirectors.org 
Web site:  www.writersanddirectorsworldwide.org 

 [والوثيقة املرفق هناية]

http://www.writersanddirectorsworldwide.org/

