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SCCR/38/2 

  ابلإنلكزيية الأصل:

 2019مارس  5التارخي: 

 اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة
 

 والثلاثون الثامنةالدورة 

 2019أأبريل  5اإىل  1جنيف، من 
 
 

 ةغير حكومي اتاعتماد منظم

مانة عداد الأ  من اإ

المتست صفة مراقب يف دورات اللجنة ادلامئة املعنية  ةغري حكومي معلومات عن منظامتهذه الوثيقة  مرفقاترد يف ت .1

من  10 الفقرة)انظر حق املؤلف ، معال ابلنظام ادلاخيل للجنة )جلنة حق املؤلف( حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 .(SCCR/1/2 الوثيقة

ىل املوافقة  ملؤلفحق ا ن جلنةاإ  .2 مدعوة اإ

لهيا  ت غري احلكوميةعىل أأن تكون املنظام املشار اإ

 لجنة.ال يف دورات  ةلالوثيقة ممث   هذه اتيف مرفق

 [اتاملرفقيل ذكل ت]

 

 

 

  

 



SCCR/38/2 
ANNEX I 

 املرفق الأول

 

اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف منظامت غري حكومية المتست أأن تكون ممث ةل بصفة مراقب يف دورات 

 )جلنة حق املؤلف( اجملاورة واحلقوق

 حق الإعارة للجمهورمنظمة 

ذاكء الوعي يوجد مقرها يف اململكة املتحدة. وتعمل يف لك أأحناء العامل عىل رحبيةيه منظمة غري  منظمة حق الإعارة للجمهور  اإ
نشاء أأنظمة حق الإعارة للجمهور  ادلويل بشأأن حق الإعارة للجمهور. وتقدم هذه املنظمة  املساعدة للبدلان اليت ترغب يف اإ

وتيرس  تبادل أأفضل املامرسات بني احلكومات الوطنية من أأجل الهنوض خبطط املاكفأ ت اليت يتلقاها املؤلفون نظري 
 مصنفاهتم. 

 الاكمةل: معلومات التصال

Dr. Jim Parker 
Coordinator 
14 Ash Grove 
Kirklevington 
Stockton-on-Tees 
TS15 9NQ 
United Kingdom 
 
Phone number: +44 (0) 1642 791 445/ +44 (0) 7540 280 752 
Email address: jim.parker@plrinternational.com 
Web site: https://plrinternational.com/ 

[الثايناملرفق يل ذكل ي]



SCCR/38/2 
ANNEX II 

 الثايناملرفق 

 

 Radyo Televizyon Yayincilari Meslek Birligi (RATEM) املهنية ملذيعي البث الإذاعي امجلعية

Radyo Televizyon Yayincilari Meslek Birligi (RATEM)  الراديو والتلفزيون ملذيعي  تركية همنية مجعيةيه
لهياهيئة بث  790أأكرث من  وابنتسابتمنية صناعة البث الإذاعي. ب  الهنوضتعمل عىل  املهنية ملذيعي البث  امجلعيةرصد ت، اإ

الاس تخدامات  نم هؤلء  الأعضاءمحلاية حقوق  مجيع املس توايتعمل عىل تو  أأعضاؤها املواد اليت يبهثا الإذاعي اس تخدام 
 .للمواد اليت يبثوهناغري املرصح هبا 

 معلومات التصال الاكمةل:

Yusuf Gursoy 
Chairman 
Sanayi Mahallesi 
Eski Buyukdere Caddesi 
Bilek Is Merkezi No:33 Kat:8 
Kagithane/Istanbul 
Turkey 
 
Phone number: +90 2122 831 570 
Email address: ratem@ratem.org 
Web site: https://www.ratem.org/ 

 [الثالثاملرفق يل ذكل ي]
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ANNEX III 

 الثالثاملرفق 

 

 مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني

جتمع  حيث دارة احلقوقتُعىن ابإ ة غري رحبية ، ويه منظم1984يف عام مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني تأأسست 
تقدم و . يف التتبع وحق الفنان حق املؤلفمن خالل ترخيص   ممتلاكهتمعىل و  عىل مبدعي الفنون البرصية هاتوزع و  الإاتوات

وتشارك يف العديد من املشاريع  مبدعي الفنون البرصيةدلمع  ابتاكريةمنتجات وخدمات مجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني 
 .هؤلء املبدعنيحامية حقوق أأجل  من الوعي نرشالتعلميية اليت هتدف اإىل 

 معلومات التصال الاكمةل:

Gemma Scotcher 
Head of Communications 
33 Old Bethnal Green Road 
London, E2 6AA 
United Kingdom 
 
Telephone number: 020 7336 8811 
Emailaddress:gemma.scotcher@dacs.org.uk  
Web site: https://www.dacs.org.uk/ 

 والوثيقة[ ]هناية املرفق الثالث


