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يةاألصل ز  : باإلنكلي 
 2023يناير  13التاري    خ: 

 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 واألربعون الثالثةالدورة 
 2023 مارس 17إىل  13جنيف، من 

 اعتماد منظمات غير حكومية

 األمانة من إعداد 

ي دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق  .1
ي مرفقات هذه الوثيقة معلومات عن منظمات غير حكومية التمست صفة مراقب ف 

ترد ف 
 بالنظام الداخلي للجنة حق المؤلف )انظر الفقرة 

ً
من  10المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة حق المؤلف(، عمال

 . (SCCR/1/2 الوثيقة

المؤلف مدعوة إىل الموافقة إن لجنة حق  .2
ي 
عل أن تكون المنظمات غير الحكومية المشار إليها ف 

ي دورات اللجنة. 
 مرفقات هذه الوثيقة ممثلة ف 

 ]تلي ذلك المرفقات[
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 المرفق األول
 

ي دورات اللجنة الدائمة المعنية بحق منظمات غي  حكومية التمست أن تكون ممثلة بصفة مراق
ز
ب ف

 المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة حق المؤلف(

ي األداء )
ز
 (SCAPRمجلس جمعيات اإلدارة الجماعية لحقوق فنان

ي األداء )
وتمثل منظمات  1986هي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام  (SCAPRمجلس جمعيات اإلدارة الجماعية لحقوق فنان 

ي األداء. 
 اوحاإلدارة الجماعية لفنان 

 
 عضو  56المجلس ضم ي، ليا

 
 دبل 40من أكير من  ا

 
ي عام ومليون فنان. ما عدده يمثلون مجتمعير  ا

 
ف

ي األ  660توزي    ع بوا قاممليون يورو و  780المجلس  ، جمع أعضاء2020
بفضل جميع اتفاقيات التمثيل و داء. مليون يورو عل فنان 

مة بير  أعضائها ) ي األداء األجانب من خالل هذه االتفاقيات.  160(، تم دفع أكير من 750المير
 مليون يورو لفنان 

 و 
 
ي األداء، فإن مهمة نظرا

ي اإلدار يهي أن المجلس  لكونه االتحاد العالمي لمنظمات اإلدارة الجماعية لفنان 
 
ة الجماعية ظل الرائد العالمي ف

ي األداء، و 
ي األداء ودعم  د من دوره كمنظمة شاملةيستفيلحقوق فنان 

ي تعزيز التعاون الفعال بير  منظمات اإلدارة الجماعية لفنان 
 
ف

ي األداء عل نحو عادل وفعال ودقيق وشفاف وإخضاعها روي    ج وت
وصيانة نظام عالمي عابر للحدود لتحصيل وتوزي    ع عائدات فنان 

ي األداء من استغالل جلس وبذلك، يساهم الم ار. للتحسير  باستمر 
، مما يضمن استفادة جميع فنان  ي

 
ي اإلبداع العالمي والتنوع الثقاف

 
ف

 أدائهم. 

 معلومات االتصال الكاملة: 

 : المدير اإلداري
 ريمي ديروزييه

SCAPR 
Avenue de Cortenbergh 116 

1000 Brussels 
Belgium 

 84 59 732 32 +الهاتف: 
 : ي
ون  يد اإللكير  secretariat@scapr.orgالير

 : ي
ون   www.scapr.orgالموقع اإللكير

] ي
 ]يلي ذلك المرفق الثان 

mailto:secretariat@scapr.org
http://www.scapr.org/
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 المرفق الثان 

 

 ديامؤسسة ويكيمي

قدم يمتعدد اللغات و يمكن النفاذ إليه بحرية و وتطوير وتوزي    ع محتوى ية نمتالمؤسسة هي مؤسسة غير ربحية مكرسة لتشجيع 
ا. 
 
ي و للجمهور مجان

ي ذلك ويكيبيديا. جرى تتستضيف المنظمة بعض أكير المشاري    ع المرجعية التر
 
ي العالم، بما ف

 
ي ف

حريرها بشكل تعاون 
، توفر المؤسسة البنية التحتية األساسية واإلطار التنظيمي لدعم وتطوير المحتوى الموسوعي بالتعاون مع شبكة من و  المنتسبير 

ي تخدم هذه المهمة. 
ي والمساعي األخرى التر

 المنسق بشكل تعاون 

 معلومات االتصال الكاملة: 

 أماليا توليدو
ي  ةكبير   ألمريكا الالتينية والكاريتر

 المتخصصير  العامير 

Wikimedia Foundation, Inc. 

1 Montgomery Street 

Suite 1600 

San Francisco, California 94104 

USA 

 

 6885-839-415-1+الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكير  globaladvocacy@wikimedia.orgالير

 : ي
ون   https://wikimediafoundation.orgالموقع اإللكير

]يلي ذلك المرفق الثالث[

mailto:globaladvocacy@wikimedia.org
https://wikimediafoundation.org/
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 المرفق الثالث
 

 EBENES’ART جمعية

.  Ebenes’Artجمعية  ي
ون  ح وت هي جمعية مسجلة بموجب القانون الكامير ي لممارسات العروض الحي  رؤية "مختلفة" الجمعية قير

 
ة ف

ون.  فيه. وتبحث متخصصة  Ebenes'Artجمعية و الكامير ي مهن وحرف الير
 
ي قطاع األداء الحي والهندسة الثقافية والتدريب ف

 
ي ف

 
ف

. عن المعلومات   هذا القطاع وتنقلها إىل الفنانير  والناشطير  ووسائل اإلعالم الثقافية وكذلك إىل السياسيير 

 لكاملة: معلومات االتصال ا

 رئيسالروبرت نغون، 

B. P 30211 (Biyem Assi)  

Yaoundé 

Cameroon 
 

 +237 694498406 + /33760672197الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكير  info@ebenesart.comالير

 : ي
ون   www.ebenesart.comالموقع اإللكير

]يلي ذلك المرفق الرابع[

mailto:info@ebenesart.com
http://www.ebenesart.com/
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 اللجنة األولمبية الدولية

ي شكل رابطة تتمتع بوضع الشخص المدةمحددة غير ، و يةاللجنة األولمبية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية غير ربح
 
، ف

ف بها من قبل المجلس الفيدراىلي السويرسي.  فاء بالمهمة واألدوار والمسؤوليات لو اإىل هدف اللجنة األولمبية الدولية وتاالعتباري، معير
ي جميع أن

 
، وإدارة وقيادة الحركة األولمبية وتعزيز الحركة األولمبية ف ي ي حددها لها الميثاق األولمتر

 حاء العالم. التر

 معلومات االتصال الكاملة: 

و  كارلوس كاسير
 رئيس قسم الملكية الفكرية

Maison Olympique 

1007 Lausanne 

Switzerland 

 

 6111 621 21 (0) 41+الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكير  carlos.castro@olympic.org؛  legal@olympic.orgالير

 : ي
ون   www.olympics.orgالموقع اإللكير

]يلي ذلك المرفق الخامس[

mailto:legal@olympic.org
mailto:carlos.castro@olympic.org
http://www.olympics.org/
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 المرفق الخامس
 

ز الي    (UBCازيلي )اتحاد الملحني 

ازيلي ) ي األداء UBCاتحاد الملحنير  الير
ازيليير  واألجانب وفنان  ( هو منظمة غير ربحية لإلدارة الجماعية لحقوق الموسيقر للمبدعير  الير

ي عام 
 
. تأسست ف ين والمنتجير  ي تكنولوجيا  1942والموسيقيير  والناشر

 
من قبل مؤلفير  وال تزال تعمل اليوم بديناميكية وتمير  ف

 عضو.  50,000 معلومات والشفافية، وتمثل أكير منال

عير  المدير التنفيذي ويينتخب مجلس إدارة جديد من قبل الجمعية العامة كل ثالث سنوات. و  ،كيان خاص يديره مؤلفونو  تحاد هواال 
 االتحاد.  من قبل مجلس اإلدارة وهو مسؤول عن إدارة

، وتطوير األنشطة الثقافية. هي الدفاع عن مصالح التحاد الرئيسية لهداف األو   أعضائه، وتوزي    ع اإلتاوات المحصلة لحقوق المؤلفير 

 المجاورة بواسطة مستخدمي الموسيقر من خالل المكتب المركزي للو 
تحصيل تجمع اإلتاوات وترخيص حقوق المؤلفير  والموسيقر

(ECAD واال .)والعالقة مع األعضاء. حصيل تالمكتب المركزي لل تحاد مسؤول عن توزي    ع المبالغ المحصلة من قبل 

 معلومات االتصال الكاملة: 

ي 
 سانشير   سيدن 

ي 
 مستشار قانون 

Rua do Rosário, n. 01, 150 andar, Centro  
Rio de Janeiro/RJ  

Postal Code: 20.041-003 
Brazil 

 

 988031706-21 55+ أو   22233233-21 55+الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكير  sydney.sanches@ubc.org.brالير

 : ي
ون   www.ubc.orb.brالموقع اإللكير

 ]نهاية المرفق الخامس والوثيقة[

mailto:sydney.sanches@ubc.org.br
http://www.ubc.orb.br/

