
 

 

A 

SCCR/SS/GE/13/2 

ية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل با ية واإل ية�إلنلكزيية والفر با ية واإل ية�إلنلكزيية والفر با ية واإل ية�إلنلكزيية والفر با ية واإل ن�إلنلكزيية والفر سـ نسـ سـ نسـ سـ نسـ سـ     ننننسـ
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا     2013201320132013     فرباير فرباير فرباير فرباير7777: : : : للللا

 
 
 

  ق املؤلف واحلقوق ا�اورةاللجنة الدائمة املعنية حب
 

  دورة خاصة 
    2013201320132013    فربايرفربايرفربايرفرباير    22222222 إىل  إىل  إىل  إىل 18181818ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 

 
 

  اعتماد بعض املنظمات غري احلكومية

  األمانةمن إعداد

ست احلصول عىل صفة مراقب يف دورات ترد يف مرفقات هذه ا .1 ية اليت ا نظامت غري احلكو بعض ا متلويقة قامئة  مل ب لث م
نة  نظام اSاخيل  ية حبق املؤلف واحلقوق اXاورة معال � نة اSامئة ا للجا ل ن  ).SCCR/1/2ث من الويقة 10انظر الفقرة (ملعللج

نة مدعوة إىل املوافقة عىل أن  .2 للجإن ا
نظامت غري احلك شار إلهيا يف ملتكون ا ية ا ملو م

نة ثk يف دورات ا للجمرفقات هذه الويقة  مم  .ث

 ]تيل ذo املرفقات[
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ANNEX I 

 املرفق األول
 

ية حبق املؤلف  نة اSامئة ا ثk يف دورات ا ست أن تكون  ية اليت ا نظامت غري احلكو نا للج مم مت ملعمل ل م
 اXاورة واحلقوق

سخ  ندية حلقوق ا نظمة ا نا ه لمل  )IRRO(ل

سخ يه ندية حلقوق ا نظمة ا نا ه لمل يق الرحبل سعى  نظمة ال  تحق  لم نارشين وغريمه من  وأعضا،ت أحصاب لؤها من املؤلفني وا
ية املؤهk للحامية حبق املؤلف احلقوق نفات األد نديني واSويني يف ا با ملص ل شاركة فعا� من قد و. له نظمة  ئت ا مبأ مل مجعية "نش

ندية نديني"وكذo " لهاملؤلفني ا نارشين ا هاحتاد ا ثل ". لل نارشون، يك احلقوق يفمالمتويه  ية، ومه املؤلفون وا نفات األد ل ا ب ملص
يابة عهنم تخدمني � يص  نوتصدر الرتا لسـ للم نظمة . خ ندي فإن ا سب تعريف القانون ا ملو ه يص، يه لحب خئة إصدار ترا هي

نارشون و نانون وا ها ا ميرصح  ل لف برصيةوبتكرل نفات ا ل ا ية اليتملص يص امجلا ع بإصدار الرتا سخخ يح ا ن  لت كتب واجلرائد ل من ات
ية(واXالت  شورات اإللكرتو نمبا يف ذo بعض ا نة) ملن ناءات  بقا ال نة و ييف حدود  ت ط معي سـ تخدمني . ثمع نظمة  يح ا سـو مل للمت ت

تخدمني §تقال من ماكن آلخر للحصول عىل هذه  نب ا سخ، مبا  تصوير أو ا يص  ننفذا واحدا للحصول عىل الرتا سـ جي ن مللل ل خ م
سخ فردية يص إلجراء  نالرتا يفاء رشوط . خ تخدمني ال تلفة وغريها من ا سات  نظامت ومؤ سمح  تايل فإهنا  ستو� سـ خم س مل ت ملل

ندي، مبا حيمي حق املؤلف وشجع عىل اإلبداع ياملعلومات املفروضة علهيم يف إطار قانون حق املؤلف ا نظمة . له ملوتربط ا ت
ساخ بعالقات معل مع  ية حبقوق § نظامت ا ن§حتاد اSويل  ن سـتللم نارشين  )IFRRO(ملع ية اSوية  للوا ل  وإدارة) IPA(مجلع

ند وغريها يف حق املؤلف هاتلهحكومة ا نديني وغريمه من، جل من ا نارشين ا ثل مصاحل ا هويه  ل  أحصاب املصاحل Sى لمت
ند  .لهحكومة ا

 §تصال الاكمkوأرقام  عناوين

Mr. Anand Bhushan 
Secretary General 

18/1-C, Institutional Area (Near JNU) 
Aurna Asaf Ali Marg 
New Delhi – 110067 

India 
هاتف  63 22 85 26 11 91+ / 47 48 96 26 11 91+: لا
 54 40 86 26 11 91+: الفاكس

 com.sify@1fip  /  in.gor.irro@info: الربيد اإللكرتوين
 org.fipindia.www/    in.org.irro.www: املوقع اإللكرتوين
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ANNEX II 

ثايناملرفق  لا  
 

 (LBM)املغرب برايل يف رابطة 

ية خريية تعمل لفائدة معاقات ومبرايل يف رابطة  ئت يف مجعاملغرب يه  برص، وقد أ نشعايق ا نة 1998 مارس 29ل ي ومقرها مد
يد اSويل . éزة تويني احمليل والوطين بل وعىل ا برص عىل ا ية يه إدماج املكفوفني وضعاف ا لصعوîمة الرابطة الر سـ ل ملسـ ئي

تجمع الوطين للهنوض حبقوق املعاقني، وعضو أيضا يف §. أيضا حتاد الفرنكفوين لورابطة برايل يف املغرب عضو فاعل يف ا
ية بنيومن. (UFA)للمكفوفني  نظمة الر سـ أهداف ا ظائف عديدة جتهزي األشخاص لو:  جتدر اإلشارة إىل ما ييلئيمل

تخدام ملفات معاجلة ( ية وا يد واألعامل ا يطة والرتيب وأخذ املوا سكرéرية ا يافة وأعامل ا بال وا سـ§ ب ع سـ ل تلض ملكب تل سـتق
هواتف سم ا نصوص والعمل عىل  لا مق سمح هلم؛ وتزويد األشخاص )ل يف §ندماج أو معاودة لنجاح � ت�لقدرات اليت 

تقالل يف  برص عىل احلصول عىل يشء من § ساعدة معاقات ومعايق ا تفاظ هبا؛ و هم أو § تعزيز وظا سـ§ندماج  ل م حل ئف
يع القط متع؛ و تاجا يف ا بحوا أكرث إ برص  يد معايق ا ية؛ واألخذ  يو شجياهتم ا ن يص ل ب تل Xل م برص ح تعانة مبعايق ا لاع اخلاص عىل § سـ

هارات ساب ا تدريب عىل ا ملبفضل هذا ا ت ية أ�متونظم. كل ية امجلع ا تويني  وقائع وآفاق عنسـ درا شأن اإلعاقة عىل ا سـالرؤية  ملب
برية ونظرا . احمليل والوطين، والهنوض حبقوق املعاقني يأة بطريقة برايل وعدم توافرها، بأحرف  شديد يف املؤلفات ا كنقص ا ه ل مللل

تابعة  يد  ية أن ا نطوقة، رأت ا مأو  ملف ثبمجلعم شلكت بفضل خربهتا لعرض، وإجياد فرص كالوضع عن  ت و�ة نظرها اليت 
بري من املكفو ها عدد  برية اليت يوا يدان، وإبراز املصاعب ا تواضعة يف هذا ا كا مل �مل برص لك  عىل الوصول املدربنيلفني أو معايق ا

شاركة  ية وا ثقا نفات ا ملإىل ا ل يهفملص تاج  هم ومن مث اإل فأيضا يف  نمتع  .جم

 §تصال الاكمkوأرقام  عناوين

 عز العرب اإلدرييس الركرايك
 ئريس الرابطة

ناعي1 مية، احلي ا لص طريق ا ّ  حلسـ
 é35000زة 

 املغرب
هاتف  63 14 21 35 5 212+ / 33 29 77 61 6 212+: لا
 63 14 21 35 5 212+ / 48 56 28 35 5 212+: الفاكس

 ma.menara@asso.bmI / com.gmail@55.idrissi.a: الربيد اإللكرتوين
شاء( املوقع اإللكرتوين نيد اإل  org.association-communia.www://http/ ):ق
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ANNEX III 

ثالثاملرفق  لا  
 

يا مجعية با ناين األداء يف أ نانني و ن إدارة شؤون ا سـ ف  (AIE)لف

ية  سـشمل األهداف الر يا ما ييلمجلعيةئيت با ناين األداء يف أ نانني و ن إدارة شؤون ا سـ ف نانني وحاميهتا واSفاع : لف لفيل حقوق ا متث
يل املاكفآت لقاء األداء؛ وسمل هذه املاكفآت وأي عائد مايل آخر عهنا وممار تفاوض وحتديد الرسوم و تسـهتا؛ وا حتص يتأىت من ل

ية الفكرية اليت  ية امحلاية املوفرة حلقوق ا سامهة يف ز�دة فعا ها وسدادها؛ وا ها وسويهتا و مللكاحلقوق املذكورة وتوز يص ليع مل ختصت
Sنانون وتطويرها وا لفتع هبا ا هيمت تعمميفاع عهنا؛ وبادل املعارف و يات إدارهتات شأن هذه احلقوق و نا  ساعدات يف تقب مل؛ وبادل ا ت

يةجمال إعداد أعضاء  ية قدراهتممجلعا هم و تمن وتدريهبم أو تو نظامت جهي تعاون مع ا ية؛ وا �ية و§ج ية وا ثقا ية وا مل ا ل ع ن ل لفن ف مله
ئات ا�صصة إلدلاSوية و§حتادات  ناين األداء لهيوغريها من ا نانني أو  فارة حقوق ا ها لف ها من خالل تنظميو شاركة يف أعام لوا مل

ية ويف جمال الرعاية  �ية و§ج ية وا ثقا ها يف اXاالت ا بادل  ئات العامة واخلاصة عىل حد سواء وا تعاون مع ا عا ن ل ت ي لفل ف مع ل له
ية نذ عام . لصحا ية دأبت 1992مو شاركة يف مجلعا ية حبق املؤلف واحلقوق اXاورةللاج�عات الك مل عىل ا ننة اSامئة ا . ملعج

يةوملا اكنت  توىل رئاسة مجلعا ناين األداء ت  بريي  لف§حتاد األمرييك الاليين األ شارها ، فإهنا، )FILAIE(يت ها و تثk بر سمم مي س ئ
نة حىت اآلن،القانوين شات اليت دارت يف ا نا يع ا للج قد شاركت يف  ق مل نذ عام . مج ية بطائفة عريضة  اضطلعت1990مو مجلع ا

ية يف اSفاع عن حقوق  ها الر ية اليت تمكن أهدا ئات فوق الو توى اSويل، مبا عزز وطور ا شطة عىل ا سـمن األ ن ي سـ ين ط ه ئمل فل
نانو األداء نانون و تعلق بأحصاهبا ا#ين ميارسوهنا، ومه ا ية الفكرية وتطويرها ف$  فا لف  .يمللك

ية يف الوقت الراهن رئاس مجلعوتوىل ا ناين األداءة ت بريي  لف§حتاد األمرييك الاليين األ ية )FILAIE( يت لاSوية لقاعدة مجلع وا
ناين األداء فيا%ت  ناين األداء  (IPDA)ب نظمة اSوية  لف وا ل ية عضو . (GIART)مل ئات اإلدارة أيضا مجلعوا هييف مجموعة 

ناين األدا(PEG)باألوروية  ية حلقوق  يات اإلدارة امجلا ف وجملس  ع بلغ . (SCAPR)ء مجع يا عدد يو با ية يف أ نأعضاء ا سـ مجلع
يا  نوع ألف"من  اتفاق تفامه 65وقد وقعت  عضو 19 300لحا ية إلدارة احلقوق يف العامل65مع " لا  .مجع 

 §تصال الاكمkوأرقام  عناوين

Mr. Luis Cobos 
President 

Calle Torrelara, 8/8, Torrelara Street 
28016 – Madrid 

Madrid 
España/Spain 

هاتف  50 98 781 91 34+: لا
 50 95 781 91 34+: الفاكس

 es.aie@aie.presidencia ؛es.aie@rubio.mariajose: الربيد اإللكرتوين
 es.aie.www: املوقع اإللكرتوين
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