
 

 

SCCR/41/8_REV 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 يونيو  7التاري    خ: 

 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 الدورة الحادية واألربعون
 2021 يوليو  1إىل  يونيو  28جنيف، من 

 حكوميةاعتماد منظمات غير 

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي مرفقات هذه .1
ي دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق  ترد ف 

الوثيقة معلومات عن منظمات غير حكومية التمست صفة مراقب ف 
من  10المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة حق المؤلف(، عمال بالنظام الداخلي للجنة حق المؤلف )انظر الفقرة 

 (. SCCR/1/2 الوثيقة

إن لجنة حق المؤلف مدعوة إىل الموافقة  .2
ي عل أن تكون المنظمات غ

ير الحكومية المشار إليها ف 
ي دورات اللجنة. 

لة ف 
َّ
 مرفقات هذه الوثيقة ممث

]يلي ذلك المرفقات[
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ANNEX I 
 المرفق األول

 

 

لة بصفة مراق
َّ
ي دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة منظمات غير حكومية التمست أن تكون ممث

 
ب ف

 حق المؤلف(

 (ACSاإلتاوات للفنانير  ) تحصيلجمعية 

عت  ACSجمعية تحصيل اإلتاوات للفنانير  )
ُ
ي ت
ي المملكة المتحدة الت 

 
( هي الجمعية الوحيدة من بير  جمعيات المصالح المجتمعية ف

ي المملكة المتحدة والمنطقة االقتصادية األوروبية. بتحصيل عائدات حق التتبع 
 
 عن الفنانير  وحوزات موجوداتهم ف

ً
 وتوزيعها نيابة

 

 بيانات االتصال الكاملة

يطانية اطورية الير  الفيكونتيسة هارييت بريدجمان الحاصلة عل وسام رتبة اإلمير

 (Artists’ Collecting Societyير  )جمعية تحصيل اإلتاوات للفنان

17-19 Garway Road 

London 

W2 4PH 

 

 2400 112 345 (0) 44+رقم الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكي   harriet@artistscollectingsociety.org.uk الير

ي 
ون   https://artistscollectingsociety.org/: الموقع اإللكي 

ي ]
 [يلي ذلك المرفق الثان 

 

mailto:harriet@artistscollectingsociety.org.uk
https://artistscollectingsociety.org/
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ي المرفق 
 الثان 

 

ي 
ي أمريكا الالتينية ) اتحاد جمعيات مؤلف 

 (FESAALالمصنفات السمعية البرصية ف 

ي 
ي أمريكا الالتينية ) يضم اتحاد جمعيات مؤلف 

 
ي FESAALالمصنفات السمعية البرصية ف

 
 أمريكا ( عدد من جمعيات اإلدارة الجماعية ف

عت  بحق
ُ
ي ت
ي  وقالالتينية الت 

 
سس االتحاد بمدينة هافانا ف

ُ
ي المصنفات السمعية البرصية. وقد أ اب السيناريو ومخرجر

ّ
المؤلف الخاصة بكت

ي إطار 
 
ي  كوبا، ف

ي  الجديدةالذي دعا إليه واستضافه مهرجان هافانا الدوىلي لألفالم المصنفات السمعية البرصية المؤتمر السنوي لمؤلف 
 
ف

، ف دورته ئ االتحاد بصفته كيان غير ربحي نش 
ُ
. وأ ي المصنفات بمؤسسوه وأعضاءه  تمثلاألربعير 

ي تدير حقوق مؤلف 
الجمعيات الت 

اب السيناريو 
ّ
ي األعمال المرسحية الدرامية. وُيعد إنشا السمعية البرصية وكت

، باإلضافة إىل مؤلف   لكل مؤلف ئوالمخرجير 
ً
ا تاريخيا

ً
ه حدث

ي المنطقة.  أمريكا مصنفات سمعية برصية من 
 
ي مجال الدفاع عن حق المؤلف ف

 
ي أنه بادرة غير مسبوقة ف

 
 الالتينية، فال شك ف

 

 بيانات االتصال الكاملة

 األمير  العام: السيد هوراسيو ملدونادو، 

Vera St. 559 

1414 Buenos Aires, Argentina 

 

 1030 5274 (11) 54+ رقم الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكي   contacto@fesaal.org الير

ي 
ون   www.fesaal.org: الموقع اإللكي 

 [يلي ذلك المرفق الثالث]
 

mailto:contacto@fesaal.org
file:///C:/Users/youssef/Downloads/www.fesaal.org
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 الثالثالمرفق 

 

ي األداء )
 (FACتحالف فنان 

ي األداء )
ي المملكة المتحدة. وهو FACتحالف فنان 

 
ل الحقوق والمصالح الخاصة بالفنانير  الموسيقيير  ف

ّ
ي تمث

( هو الهيئة التجارية الت 
ي جميع أنحاء 

 
ي جميع مراحل حياتهم المهنية. وُيعد  العالممنظمة غير ربحية، تعمل لصالح طائفة متنوعة من األعضاء المبدعير  ف

 
وف

، وتتكاتف من أجل إعالء صوت قوي التحالف جماعة شاملة تضطلع بـأنشطة الت وعية والتعليم والتعاون والبحث لفائدة الفنانير 
ك داخل األوساط ي إطار الحكومات محلي ومشي 

 
 الفنية وف

ً
ي الخارج.  ا

 
 وف

 

 بيانات االتصال الكاملة

، الرئيس التنفيذي  السيد دافيد مارتير 

103 Gaunt St 

London SE1 6DP 

United Kingdom 

 

 562350 7881 (0) 44+رقم الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكي   david@thefac.org الير

ي 
ون   www.thefac.org: الموقع اإللكي 

 [يلي ذلك المرفق الرابع]
 

 

mailto:david@thefac.org
http://www.thefac.org/
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 الرابعالمرفق 

 

ي التلفزيون والراديو ) -نقابة ممثلي الشاشة 
 (SAG-AFTRAاالتحاد األمريكي لفنان 

ل اتحاد 
ّ
ي ومحرري  160ما يقارب  SAG-AFTRAيمث

ي األغان 
ألف من الممثلير  والمذيعير  والصحفيير  اإلخباريير  والراقصير  ومنسف 

ي ال
ي األداء األخبار ورؤساء التحرير ومضيف 

ي األدوار الخطرة وفنان 
ّ
ي المصنفات المسجلة والمغنير  ومؤد

امج ومحركي الدىم وفنان  ير
ي مجال اإلعالم. ويجمع االتحاد بير  نقابتير  عّماليتير  

 
هم من المهنيير  العاملير  ف ي وغير

، هما: ريكأمالصون  نقابة ممثلي يتير  سابقتير 
ي التلفزيون وا

ي الشاشة واالتحاد األمريكي لفنان 
 
، وف ي

ي ثالثينيات القرن الماض 
 
ي حدثت ف

ي إثر االضطرابات الت 
 
لراديو. وقد أنشئت كتليهما ف

ي ما 
 
 عمل االتحاد ف

ى
ء بالنضال لصالح الفنانير  اإلعالميير  والعمل عل تأمير  أشد درجة من الحماية لهم. ويتجل جعبتهما تاريــــخ ملي

ي الت
 
ي ألعاب نسمعه ونراه عل المرسح والتلفزيون والراديو وف

 
ي األلعاب وعل األجهزة المحمولة وف

 
نت وف سجيالت الصوتية وعل اإلني 

لية وعل جميع منصات وسائط اإلعالم.   الفيديو والفيديوهات المي  

 

 بيانات االتصال الكاملة

ي  آيرلند، مدير العمليات والمستشار العام-السيد دانكن كرابي 

5757 Wilshire Boulevard, 7th Floor 

Los Angeles, California 90036 

United States 

 

 3235496043 1+رقم الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكي   dci@sagaftra.org الير

ي 
ون    www.sagaftra.org  /es.sagaftra.org : الموقع اإللكي 

 [الخامسيلي ذلك المرفق ] 

mailto:dci@sagaftra.org
http://www.sagaftra.org/
http://www.sagaftra.org/
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 الخامس المرفق
 

 (CSCالجمعية الصينية لحق المؤلف )
 

سست الجمعية الصينية لحق المؤلف
ُ
ي تضم  1990( عام CSC) أ

 من بينهم  435وهي هيئة غير ربحية من المجتمع المدن 
ً
عضوا

ة منظمات إدارة جماعية ومراكز لحماية حق  م الجمعية منذ في  كات محاماة. وتلي   كات إبداعية ومؤسسات أكاديمية وش  المؤلف وش 
. وتهدف  بتنسيق المبادرات بير  مختلف الوكاالت الحكومية ذات الصلة بحق المؤلف ومنظمات أصحاب الحقوق والمستخدمير 

ي لحق المؤلف والتفاعل مع أصحاب المصلحة األ 
 جنبيير  بصورة مستمرة. الجمعية إىل تعزيز النظام الوطت 

 

 بيانات االتصال الكاملة

 شياوهونغ، الرئيس:  يانالسيد 

Room 335, No.18 

Huagong Rd., Chaoyang District 

Beijing, China 

100023 

 

 68003910-10-86+رقم الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكي   lianyi@csccn.org.cn الير

ي 
ون   http://www.csccn.org.cn: الموقع اإللكي 

[السادس يلي ذلك المرفق]

mailto:lianyi@csccn.org.cn
http://www.csccn.org.cn/
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 السادس المرفق
 

ي الموسيف  المستقلير    (IMPF) المنتدى الدوىلي لناش 

ي الموسيف  المستقلير   ي الموسيف  المستقلير  من جميع أنحاء العالم. وملتف  هو شبكة المنتدى الدوىلي لناش  المنتدى ويمثل  لناش 
ي المستقل يش  انمصالح مجتمع 

و الموسيف  المستقلحول العالم. ويــهدف إىل ضمان أن  ير  الموسيف  ي  قوةن مصدر و يبف  ناش 
 
عالم ف

 . ات وأفضل الممارسات، وتبادل المعلومات بشأن حق المؤلف واإلطار الرئيسية منتدى لاأنشطة وتتضمن  الموسيف  تبادل الخير
ي والواليات القضائية، 

ي مختلف األراض 
 
ي ف

ي والتجاري لفائدة  وجود بيئة مؤاتية وتشجيع القانون 
ي والملحنير  للتنوع الفت 

كتاب األغان 
ين ي   والناش 
 
 كل مكان. ف

 

 

 معلومات االتصال الكاملة

 

 : المعنية بالشؤون االستشاريةجير هاتون، السيدة 

IMPF, C/o Strictly Music Publishing,  

Rue Saint Laurent, N° 36-38,  

Brussels Room 335, No.18 

Brussels, Belgium  

1000 

 

 3225585810+رقم الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكي    secretariat@impforum.org; gh@gerhatton.eu  الير

 

 [نهاية المرفق والوثيقة]

mailto:%20secretariat@impforum.org;%20gh@gerhatton.eu

