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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :أأكتوبر 2020

اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة األربعون

جنيف ،من  16اإىل  20نومفرب 2020
اعتماد املنظمات غري احلكومية

من اإعداد ا ألمانة
 .1ترد يف مرفقات هذه الوثيقة معلومات عن املنظامت غري احلكومية اليت المتست احلصول عىل صفة املراقب يف دورات
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف) مع ًال ابلنظام ادلاخيل للجنة (انظر الفقرة  10من
الوثيقة .)SCCR/1/2

 .2اإن جلنة حق املؤلف مدعوة اإىل املوافقة
عىل أأن تكون املنظامت غري احلكومية املشار اإلهيا
يف مرفقات هذه الوثيقة ممثةل يف دورات اللجنة.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

املنظامت غري احلكومية اليت المتست أأن تكون ممثةل بصفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة (جلنة حق املؤلف)
مجعية حقوق الفنانني ()ARS
مجعية حقوق الفنانني يه منظمة ابرزة تعىن حبق املؤلف والرتخيص واملراقبة ملبدعي الفنون البرصية يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وقد أأسست امجلعية يف عام  ،1987ويه متثل مصاحل حقوق امللكية الفكرية لأكرث من  122,000من مبدعي
الفنون البرصية وملكياهتم يف أأحناء العامل .ومتثل امجلعية الفنانني ا ألمريكيني اذلين يصبحون أأعضاء مبارشين فهيا ،والفنانني
ا ألجانب ا ألعضاء يف منظامت فنية اتبعة لها يف اخلارج.

معلومات التصال الاكمةل
Vice President:
Janet Hicks
Artists Rights Society
65 Bleecker Street, 12th floor
New York, NY 10012
Telephone number: +1 212 420 9160
Email: Jhicks@arsny.com
Web: www.arsny.com

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

ذي أأوثرز جيدل ()The Authors Guild
ذي أأوثرز جيدل يه أأقدم و أأكرب منظمة همنية للكتاب يف الولايت املتحدة ،واكن امسها عند تأأسيسها عام " 1912رابطة
الكتاب" .ويضم أأعضاؤها البالغ عددمه  10,000تقريب ًا روائيني وعلامء اترخي وحصفيني وشعراء ،من اذلين ينرشون بطرق
تقليدية وبطرق مس تقةل ،ووالكء أأدبيني وممثلني عن ممتلاكت الكتاب .وهتدف املنظمة اإىل اإنشاء جممتع للكتاب العاملني
وضامن معاملهتم ابإنصاف ،ويشمل ذكل التوجيه القانوين وإاسداء املشورة ل ألعضاء ،وعقد الندوات عىل ش بكة الإنرتنت
وغري ذكل من الربامج اليت تقدم للكتاب همارات التسويق وغريها من همارات ا ألعامل.

معلومات التصال الاكمةل
Executive Director:
Mary E. Rasenberger
1 East 32nd Street
7th Floor
New York
NY 10016
Tel.: +1 (212) 563-5904
E-mail: mrasenberger@authorsguild.org
Web: www.authorsguild.org

[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

بيدلوبوفرسات  /سفريجي اإيك فور ( BUSسابق ًا) ()BILDUPPHOVSRÄTT I Sverige ek för
بيدلوبوفرسات  /سفريجي اإيك فور ( BUSسابق ًا) يه مجعية اإدارة جامعية سويدية تعىن حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ملبدعي
الفنون البرصية املقميني يف س توكهومل ،السويد .و أأسست يف عام  ،1989ويه اليوم تضم  9200عضو من ا ألفراد .ويه متثل
أأيض ًا ست منظامت يف جمال الفنون البرصية ،ومتثل أأيض ًا عن طريق اتفاقات متبادةل مع مجعيات شقيقة حوايل  100,000من
مبدعي الفنون البرصية يف السويد .وختضع أأنشطة الإدارة اليت تؤدهيا فامي يتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل توجيه
الإدارة امجلاعية للحقوق ،ويه مجعية اإدارة جامعية مسجةل دلى مكتب امللكية الفكرية السويدي .ويه عضو يف الاحتاد
ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( )CISACوالاحتاد ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ( )IFRROوفناين
املصنفات البرصية ا ألوروبية (.)EVA

معلومات التصال الاكمةل
CEO:
Mats Lindberg
Bildupphovsrätt I Sverige
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Telephone number: 08-545 533 80
Email: Mats.Lindberg@bildupphovsratt.se
Web: https://bildupphovsratt.se/ar-du-bildskapare

[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع

احتاد الطالب ا ألورويب )(ESU
احتاد الطالب ا ألورويب هو منظمة راعية تضم  46احتاد طالب وطني ًا من  40بدل ًا .واحتادات الطالب الوطنية مفتوحة مجليع
الطالب يف بدلاهنم بغض النظر عن قناعاهتم الس ياس ية أأو ديهنم أأو أأصلهم الثين أأو الثقايف أأو ميلهم اجلنيس أأو مركزمه
الاجامتعي .والاحتادات ا ألعضاء يف احتاد الطالب ا ألورويب يه احتادات يديرها الطالب ،مس تقةل ،وتمتتع بقدرة متثيلية،
وتعمل وفق ًا للمبادئ ادلميوقراطية.
ويسعى الاحتاد ،بوصفه املنظمة الراعية لحتادات الطالب الوطنية يف أأورواب ،اإىل حتقيق حامية فضىل وشامةل حلقوق امللكية
الفكرية للطالب .ويف اإطار خطة معل الاحتاد للفرتة  ،2020-2019أأعلنت مجعيتنا العامة أأن الاحتاد جيب أأن يركز عىل
ادلفاع عن امللكية العادةل واملتناس بة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية اخلاصة ابلطالب.

معلومات التصال الاكمةل
Executive Committee Member:
Rajko Golović
European Students’ Union
Mundo-Madou
Avenue des Arts 7/8
1210 Bruxelles; Belgium
Telephone number: 08-545 533 80
Email: rajko.golovic@esu-online.org
secretariat@esu-online.org
Web: https://www.esu-online.org/

[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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املرفق اخلامس

الاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني ()IAFAR
أأنشئ الاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني لغاايت املنارصة وإاذاكء الوعي وتثقيف فناين ا ألداء فامي يتعلق ابحلقوق اجملاورة
واملاكفأأة العادةل.
ويعاجل الاحتاد مسائل تؤثر عىل مجع الإاتوات عن احلقوق اجملاورة للفنانني ويتعاون مع منظامت الإدارة امجلاعية وغريها من
أأحصاب املصلحة لضامن فعالية وتعممي مجع هذه احلقوق بقدر الإماكن وضامن تلقي فناين ا ألداء ادلخل اذلي يس تحقونه.

معلومات التصال الاكمةل
President:
Naomi Asher
Treasurer/Secretary:
Ann Tausis
62 Cheyneys Ave
Edgware
HA6 8SF
United Kingdom
Tel.: +44 7963947057 / +44 783 346 6067
E-mail: naomi@iafar.co.uk / ann@iafar.co.uk
Web: www.iafar.co.uk

[ييل ذكل املرفق السادس]
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املرفق السادس

الرابطة الهندية حلقوق املغنني ()ISRA
الرابطة الهندية حلقوق املغنني يه التجمع املسجل الوحيد اذلي يعىن حبق املؤلف للمغنني يف الهند ،ويه مسجةل وفق ًا للقسم
 )3(33من قانون حق املؤلف لعام  1957دلى حكومة الهند حتت رمق التسجيل  P.R.S.- 01/2013يف  14يونيو ،2013
وقد ُجدد الرمق لحق ًا يف  10أأكتوبر  2018ملدة مخس س نوات اإضافية (حىت  14يونيو  ،)2023و أأصبحت الرابطة مبوجبه
خموةل لالضطالع مبهام اإصدار الرتاخيص ومنحها فامي يتعلق حبقوق فناين ا ألداء من املغنني وغري ذكل من ا ألنشطة املعنية.

معلومات التصال الاكمةل
& Founder Director
Chief Executive Officer:
Sanjay Tandon
22081 Lantana
Nahar Amrit Shakti
)Chandi vali, Andheri (e
Mumbai 400 072
India
Tel.: +91 22 4010 4666
E-mail: md@isracopyright.com
Web: www.isracopyright.com

[ييل ذكل املرفق السابع]
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املرفق السابع

مجعية الوسائط املتعددة ملؤلفي الفنون البرصية ()SOFAM
مجعية الوسائط املتعددة ملؤلفي الفنون البرصية يه مجعية اإدارة جامعية .و أأعضاؤها مه من الرسامني ،والنحاتني ،واملصورين،
وفناين ا ألداء ،ومبدعي مقاطع الفيديو ،ومبتكري الرسوم الكرتونية ،ومبتكري الرسوم ،ومصممي الرسوم الوصفية ،وغريمه
من مبدعي الفنون البرصية .وتضطلع امجلعية مبهام مجع وتوزيع حق التتبع واحلقوق امجلاعية ،وإادارة الرتاخيص للحقوق ا ألولية،
وإاسداء املشورة القانونية ألعضائنا ،كام تؤدي امجلعية دور املفاوض نيابة عن الفنانني عىل مس توى احلكومة والاحتاد
ا ألورويب واملس توى ادلويل.
وتدمع امجلعية أأيض ًا الفنون عن طريق برانمج فين متواضع يقدم منح ًا وجوائز ،وعن طريق متويل املشاريع الثقافية .ويه تتخذ
مقرها يف البيت ا ألورويب للمؤلفني ( )MEDAAيف بروكسل ،حيث تتواجد العديد من منظامت الفنانني.

معلومات التصال الاكمةل
Director Business Manager
Marie Gybels
Europees Huis van de Auteurs
Koninklijke Prinsstraat 87
1050 Brussel
Tel. +32 (0)2 726 98 00
E-mail: marie.gybels@sofam.be
Web: https://www.sofam.be/

[ييل ذكل املرفق الثامن]
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املرفق الثامن

مجعية مؤلفي الفنون السمعية البرصية ()SAA
أأسست مجعية مؤلفي الفنون السمعية البرصية يف عام  ،2010ويه متثل مصاحل مجعيات الإدارة امجلاعية و أأعضاهئا من مؤلفي
الفنون السمعية البرصية يف أأورواب .ويدير أأعضاؤها البالغ عددمه  33والقامئون يف  25بدل ًا حقوق أأكرث من  140,000من
كتاب السيناريو واخملرجني ا ألوروبيني ل ألفالم والتلفاز واملصنفات املتعددة الوسائط .وتدمع امجلعية مؤلفي الفنون السمعية
البرصية وتروج للتنوع الثقايف ابتباعها س ياسات تسمح بنرش مصنفات مؤلفي الفنون السمعية البرصية اإىل امجلهور .ويمتثل
دور مجعيات الإدارة امجلاعية يف اإاتحة نفاذ سهل وقانوين اإىل هذه املصنفات والتحقق من أأن املؤلفني يتقاضون أأجر ًا عاد ًل
لتشجيع اإبداعهم لصاحل اجملمتع.

معلومات التصال الاكمةل
Executive Director:
Cécile Despringre
Rue du Prince Royal 87
BE -1050 Brussels
Tel. +32 894 93 30
E-mail: c.despringre@saa-authors.eu
Web: www.saa-authors.eu

[ييل ذكل املرفق التاسع]
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املرفق التاسع

ستستشينغ بيكتورايت (بيكتورايت) ()Stitching Pictoright
بيكتورايت يه منظمة حقوق املؤلفني ملبدعي الفنون البرصية يف هولندا :من مبدعي الرسوم ،والفنانني ،ومصممي الرسوم
الوصفية ،واملصورين وغريمه من مبدعي الصور عىل املس توى املهين .وتوزع بيكتورايت الإاتوات امجلاعية ،وتدير حق
املؤلف للفنانني ،وتقدم املساعدة القانونية ،وتسدي املشورة ،وتناضل من أأجل حتقيق وضع أأفضل من حيث حق املؤلف
ملبدعي الصور .ويه تدير حقوق الاس تنساخ حلوايل  2,500من مبدعي الفنون البرصية الهولنديني ،وما يقارب 100,000
من مبدعي الفنون البرصية ا ألجانب يف هولندا.

معلومات التصال الاكمةل
Director:
Vincent van den Eijnde
General Counsel:
Hanneke Holthuis
Manager Individual Rights:
Sander van de Wiel
Stichting Pictoright
Sarphatistraat 606-608
1018AV Amsterdam
Tel. +31 20 589 18 40
E-mail: info@pictoright.nl
Web: www.pictoright.nl

[ييل ذكل املرفق العارش]
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املرفق العارش

مجعية املؤلفني يف جمال الفنون التخطيطية وامجليةل ()ADAGP
متثل امجلعية الفرنس ية ملبدعي الفنون البرصية (مجعية املؤلفني يف جمال الفنون التخطيطية وامجليةل) اليوم  15,000من ا ألعضاء
املبارشين (من  119جنس ية ،واملقميني يف  66بدل ًا) يف مجيع جمالت الفنون البرصية :الرمس ،والنحت ،والتصوير ،والهندسة
املعامرية ،والتصممي ،واملصنفات املصورة ،وا ألفالم وامللصقات الإعالنية ،والإبداع الرمقي ،وفن مقاطع الفيديو ،وفن الشارع،
واملانغا وغريها .ويه متكل أأكرث من  60عام ًا من اخلربة يف جمال مجع اإاتوات الفنانني وتوزيعها مجليع أأشاكل الاس تخدام:
الكتب ،والصحافة ،والتسويق ،والتلفاز ،و أأقراص الفيديو الرمقية ،والفيديو حسب الطلب ،والعروض العامة ،واملواقع
الإلكرتونية ،والطلبات الرمقية وما اإىل ذكل .وتؤدي امجلعية دور الوس يط بني مجيع اجلهات الفاعلية يف جمال الفن احلديث
واملعارص ،اكملتاحف والنارشين والبائعني ابملزاد واملعارض واملنتجني وهيئات البث.

معلومات التصال الاكمةل
General Manager
Marie-Anne FERRY-FALL
11, rue Duguay-Trouin
75006 Paris, France
Tel.: + 33 (0)1 43 59 09 79
E-mail: direction@adagp.fr; fabienne.gonzalez@adagp.fr
Web: www.adagp.fr

[ييل ذكل املرفق احلادي عرش]
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سايت سايفرز ()Sightsavers
تروج سايت سايفرز حلقوق الإعاقة حىت يتس ىن ل ألشخاص ذوي الإعاقة املشاركة عىل قدم املساواة مع غريمه يف اجملمتع.
وهيدف جزء من محةل سايت سايفرز اإىل دمع وضع خمتلف الصكوك اليت تعىن حبقوق الإنسان وحقوق ا ألشخاص ذوي
الإعاقة ،والتصديق علهيا ،وتكييفها وطني ًا ،وتنفيذها ،مبا يف ذكل معاهدة مراكش.

معلومات التصال الاكمةل
Global Advocacy Adviser
Sightsavers East Central and Southern Africa:
Martin Osangiri Okiyo
35 Perrymount Rd
Haywards Heath RH16 3BW
United Kingdom
Tel.: +254721605578.
E-mail: mokiyo@sightsavers.org; agriffiths@sightsavers.org
Web: www.sightsavers.org

[ييل ذكل املرفق الثاين عرش]
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مجعية الفنون البرصية لإدارة مبدعي الفنون البالستيكية ()Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos
()VEGAP
مجعية الفنون البرصية لإدارة مبدعي الفنون البالستيكية يه مجعية املؤلفني اليت تدير بشلك جامعي حقوق امللكية الفكرية
ملبدعي الفنون البرصية يف اإس بانيا ،وهو نشاط تقوم به منذ  5يونيو  ،1990وهو اترخي اإنشاهئا مبوجب ا ألمر الوزاري
الصادر عن وزارة الثقافة الإس بانية .ويه منظمة خاصة غري رحبية ،أأنشئت مببادرة من فنانني اإس بانيني اس تجابة ملصلحة
عامة ،ويه حامية وإادارة احلقوق الاقتصادية اليت يعرتف هبا القانون ملبدعي الفنون البرصية ،بصفهتا هجة مؤمتنة أأو وصية.

معلومات التصال الاكمةل
General Director:
Javier Gutiérrez Vicén
Deputy General Director:
Beatriz Panadés Bonacasa
Calle Núñez de Balboa 25, 28001, Madrid
Tel.: 0034 915326632
E-mail: dgneral@vegap.es
Web: https://www.vegap.es

[هناية املرفق الثاين عرش والوثيقة]

