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  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  قبول املراقبني

 مذكرة املدير العام

ية بصفة مراقب .ًأوال نظامت ادلوية غري احلكو مبول ا لق مل
 

يات ادلول .1 متدت  مجعا بو ع يات("ي األعضاء يف الو بق يف شأن ") مجلعا بادئ  سابقة مجموعة من ا تطيف دوراهتا ا مل ل
نظامت ادلوية  يه ادلعوات إىل ا لتو مل ية بصفة مراقب غري ج بو ا يات الو ية حلضور اجامتعات  ناحلكو ي ملعمجع الفقرة (م

ث من الويقة 5والفقرة  BP/A/I/2ث والويقة AB/X/17ث للويقة اخلامس واملرفق AB/X/32ث من الويقة 17
BP/A/I/5ثمن الويقة  29 إىل 25ات من  والفقرV/A/I/1 ث من الويقة 7 والفقرةV/A/I/2.( 

سةل A/48/INF/1ثوترد يف املرفق األول للويقة  .2 ها حبضور  ية املرصح  نظامت ادلوية غري احلكو سل قامئة ا ل لمل م
نةالاجامتعات  ثا ما يات والاحتادات اليت تل بو بصفة مراقب واملدعوة إلهياللجمع واألربعني   .يديرها الو

بو بصفة مراقب، فإهنا تدعى  .3 يات ادلول األعضاء يف الو ية يف اجامتعات  نظمة دوية غري حكو بول  ند  يو مجع ل مع م ق
يات بصفة مراقب إذا اكن املوضوع  ية  ئات الفر للجمعأيضا حلضور اجامتعات اللجان واألفرقة العامةل وسائر ا ع لهي

ناوهل هي بارشةتتاذلي  نظمة بصورة  مم تكل ا  .مل

سةل الاجامتعات  .4 نذ انعقاد  سلو سابعةم يات يف الفرتة من لا توبر1 إىل سبمترب 20للجمع واألربعني  ندما 2009 ك أ ع 
يات  ية بصفة مراقب يف اجامتعات بعض  نظامت ادلوية غري احلكو بول ا ها آخر قرارات  مجعصدرت خال ل ممل بق ل

بو  ، )A/45/5ث من الويقة 151 والفقرة A/47/8ث من الويقة 13 إىل 8 من الفقرات(يادلول األعضاء يف الو
ية أسامؤها  تا نظامت ا نظمة من ا بات واملعلومات الالزمة من لك  لتلقى املدير العام ا ل مل ضور اجامتعات حلملطل

 :صفة مراقببعيات مجلا

ية  "1" يا الزرا نولو ية  سة األفر عاملؤ جس تك  )AATF(لليق
مقرشوع أورواب الر "2"  يةم
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 )UIA( لرابطة احملامني ادلوية "3"
 )ISOC( اإلنرتنتمجعية  "4"
ناين األداء  "5" يمن أمرياك فاحتاد    )Latín Artis (ةتينالال
ية  "6" يامن ئية قطاع األفالم ا  )MPA(لسمجع
رشاكت يف قطاع الاتصاالت منظمة  "7" يات وا ية  لأمرياك الال للجمع  (TEPAL)تين

ساء اخملرتعا "8" نية ا  )WWIEA(ت واملقاوالت يف العامل لمجع

نظامتاألولويرد يف املرفق  .5 نظمة من ا ترص عن لك  هذه الويقة وصف  مل  خم مث يةل شار إلهيا يف الفقرة م غري احلكو مل ا
ها 4 بني أهدا ف أعاله  يهتاي يبنو نظامت .  والعضوية فهياةلتنظمي ا يات ادلول األعضاء إدراج ا ملومن املقرتح عىل  مجع

ية4قرة املذكورة يف الف نظامت ادلوية غري احلكو ئة ا م أعاله يف  لف  .مل

بو مدعوة،  .6 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
شأن الاقرتاح الوارد يف  يه، إىل اختاذ قرار  بلك فامي  يعن

 . أعاله5الفقرة 

يا نظامت  .ناث ملبول ا يةق ية بصفة مراقبطنالو م غري احلكو
 

ثالثني ا .7 سابعة وا سةل الاجامتعات ا ملخالل  ل ل توبر 23نعقدة يف الفرتة من سل مترب إىل األول من أ ك  ، 2002سب
ند  بق  بادئ  ية  تا يه، عىل اعامتد املقرتحات ا بو، لك يف ما  يات ادلول األعضاء يف الو عوافقت  تط مك ل ل ن ي ّمجع ُ يع ٌّ

بوها بصفة مراقب  ية  ية غري حكو نظامت و يه دعوات إىل  لتو لق م م  ):A/37/14ث من الويقة 316الفقرة (طنج

بو وأن تكون،  )أ (  تصاص الو ية الفكرية اليت تقع يف ا سائل ا ية أساسا  نظمة  يجيب أن تكون ا مب ن خمل مللك ً مع
بو؛ يات الو ناءة وجوهرية يف مداوالت  هامات  نظور املدير العام، قادرة عىل اإلدالء بإ يمن  مجع ّب س  م

بو واألمم )ب( ية مع جوهر معل الو ها  نظمة وأغرا يوجيب أن تكون أهداف ا شـ ممتمل هام ض تحدة وأهدا ف ا مل
بادهئام؛  مو

نظمة مقر حمدد )ج( ّوجيب أن يكون  ّ ية مع . للم يا و متدة دميقرا ية  ها أنظمة أسا شـوجيب أن تكون  ط ممتسـ مع ل
ية نظامت غري احلكو مقوانني ادلول األعضاء اليت تأيت مهنا تكل ا سخة من هذه . مل نوجيب أن ترسل  ُ

بو؛ ية إىل الو ياألنظمة األسا  سـ

يا مع القواعد وجيب أن   )د( متدين ومتا ثلهيا ا سان  تحدث ابمس أعضاهئا عىل  نظمة تفويضا  ًمتكل ا شـ مم ل لل ملعمل
تعلقة بصفة املراقب؛  ملا

ية  )ه( ية غري احلكو نظامت الو بول ا بل  بقة بني ادلول األعضاء واألمانة  شاورات  موجيب إجراء  ق نق مل سـ طم م
 .بصفة مراقب

سةل الاجامتعات  .8 نذ انعقاد  سلو سابعةم يات يف الفرتة من  والا مترب 22للجمعألربعني  توبر سب  كإىل األول من أ
ية بصفة مراقب يف اجامتعات بعض 2009 ية غري حكو نظامت و بول  ندما صدرت آخر قرارات  م،  م نبق طع

بو  ييات ادلول األعضاء يف الو ث من الويقة 152 والفقرة A/47/16ث من الويقة 18 إىل 14الفقرات من (مجع
A/47/16(ية ، تلقى ا ية غري احلكو نظامت الو نظمة من ا بات واملعلومات الالزمة من لك  مملدير العام ا نم مل طلطل

ية أسامؤها حلضور اجامتعات  تا لا  :عيات بصفة مراقبمجلال

متع اإلنرتنتمركز  "1"  )CIS(جمل وا
ناعة لالحتاد الرويس "2" تجارة وا لصغرفة ا  ل
ثقافة "3" نفاذ القانوين إىل ا تحالف من أجل ا لا ل  (CALC) ل

هد األورويب مل "4" سة ملعا  برما سؤ
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 )KIPA( مجعية كوراي للهنوض ابالخرتاع "5"
ساء اخملرتعات "6" نية كوراي   )KWIA( للمجع

ثاينويرد يف املرفق  .9 شار إلهيا يف الفقرة لا ية ا نظامت غري احلكو نظمة من ا ترص عن لك  هذه الويقة وصف  مل  مل خم مث م ل
ها 8 بني أهدا ف أعاله  يهتاي ناء عىل .  والعضوية فهياةلتنظميي ابنو يات ادلول األعضاء أن تقرر  ًومن املقرتح عىل  ب ّمجع

بادئ الواردة يف الفقرة  نظامت املذكورة يف الفقرة 7ملا مل أعاله ما إذا اكنت تود إدراج ا نظامت   أعاله8ّ ئة ا مليف  ف
ية ية غري احلكو مالو  .طن

بو مدعوة،  .10 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
شأن الاقرتاح الوارد يف ٌّلك يه، إىل اختاذ قرار  ب يف ما  يعن

 . أعاله9الفقرة 

 ]ييل ذكل املرفقان[
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  األولاملرفق

ية نظامت ادلوية غري احلكو ممواصفات ا ل  مل
نظامت املذكورة( ناد إىل املعلومات الواردة من ا ملابال  )ست

ية  .1 يا الزرا نولو ية  سة األفر عاملؤ جس تك  )AATF(لليق

ئت :  املقر سة نشأ ندن، 2003يناير  23يف ساملؤ  .رتالكنإل يف 

يةاخلاص و/مالعاالقطاع  رشااكت تيسري:  األهداف ية املالمئة بغالهنوض هبا  يات الزرا نولو ع حتديد ا ج مية حبقوق حملالتك
ية الفكرية  هاوتطويرها وواحلصول علهيا مللكا تخدهما  نوالاتفاع هبا ميتقد يا  يف أف احملدودةواردامل ذوي صغار املزارعنييسـكامي  يقر
هام ؛جنوب الصحراء يا تكوين الكفاءات يف سواإل ساتإرشاكعرب يق يف أفر ية س املؤ يةطن الو ية يف احب لأليقاألفر عث الزرا

ساب الاضطالع تهام اليت  سة؛حتقيق هدفمه يف امل سني س املؤ يا؛ مسـتوى حت و سني فرصيقاألمن الغذايئ يف أفر  حتو
تفادة يات  منصغار املزارعني  سـا نولو جا ية اللتك هااملوجودةعزرا ياجاهتمتكييف اليت ميكن   .عود علهيم ابلفائدةتأو أن  حت مع ا

ية ناء يتلكف :  لبنا تدبري  ابإلدارةمجملس األ يذيومن أبرز أعضاء لوا تب املدير ا نفا ب ولتملك ئالريس وان  .األمنيو هئ

سة : العضوية يةفردا  11ستضم املؤ متون إىل األوساط األاكد ميعضوا  سات ا ين لقطاع العام ورشاكت القطاع اخلاص سومؤ
ية والواكالت املاحنة نظامت غري احلكو موكربى ا   .مل

يةمجعية .2  مق أورواب الر

ئت:  املقر ياكمكتهباويوجد  1999يف عام  عيةمجلا نشأ سل،  بلج الرييس يف برو ك  ئ

يةمجعية دِّتوح:  األهداف ناع مق أورواب الر ياتصمصاحل  نولو ج ا ية األوروية التك ب الر ناعات تشمل  وختدهماومق لصهذه ا
يا الاتصاالت و نولو يا املعلومات و جنولو تك ج يات الاسـهتاليةقطاع تك كالالكرتو يةكرس ت و.ن يق ما ييلاهجوده مجلعا : لتحق 

تجارية بيئة لاحتسني  لا ية األورويةاتصناعل يا الر نولو ب ا مق ج سامهة ؛ لتك تقدم اتصناعلهذه اموتعزيز  تصادي وا منو الا ل يف ا ق ل
شاركة يف وضع و ؛عي يف الاحتاد األورويبالاجامت يذ الاحتاد األورويبسـياسات ملا احلكومات مساعدة عن طريق  هاتنفو

سات  بل ويف ميكهن عىل بورويةاألسواملؤ ية يف ا يا الر نولو كهم اجتاهات ا تقمق ج تك سـف ساملل سامهة مهات أن  حلفاظ يف ا فعاةلم 
تصادي يف أورواب  .قعىل األداء الا

ية ية العامة  تدير:  لبنا تألف من (مجلعا ية و40تاليت  ية و ن  يةمجعية )ةكرتشمة  رشك58طمجع  اجمللس يورشف .مق أورواب الر
ب يذي اذلي يضم الريس وان ئا ئ شطة  10و ت رشاك10 وأعضاء هلتنف نيات جتارية عىل أ يةمجع املدير يوتلكف . اهت وإدارمجلعا

ية ابالعام  يو مإلدارة ا هام مهنا  ،للجمعيةل سن سري امبويقوم  ياساهتا و سلمي  حيذ ا سـ لل  .عضاهئاموظفهيا وأشؤون لتنف

يةتضم :  العضوية رشاكت  ةرشك 60 مجلعا ي40الرائدة ولعضوا من ا يع ادلول األعضاء يف الاحتاد ةمجع  ية من  مج جتارية و طن
 .األورويب

 )UIA(لرابطة احملامني ادلوية  .3

س:  املقر يث ال 1927يف عام رابطة ال تستأ ياك  ح يف  تهبويوجد. ئيزال مقرها الرييسبلج  .نفرسا ب اإلداري يف ابريسامك 

شاركة يف : فامي ييللرابطة احملامني ادلوية أهداف تمتثل :  األهداف ية، وا بادئ القانوية األسا ملتعزيز ا سـ ن ملعرفة اب الهنوضمل
توى ادلويل سـالقانوية عىل ا سامهة يف و ؛ملن بادئإرساءملا  ن حقوق اإلسان والعداةل بني األمم؛م نظام قانوين دويل يقوم عىل 

يد ال ياهتمعالقات بني نقاابت احملامنيطوتو نيات القانومجلا ومجع و يهنات وبادل املعلوماتل ادلويةيةع  .ب 

ية يادة يف :  لبنا ئة ذات ا ية العامة يه ا سـا ي لمجلع يذية وجملس وئالريس يدير وإضافة إىل ذكل، . رابطةالله نة ا لتنفا للج
 .ون علهيافرشيو اإلداريةوشؤوهنا  رابطةال معلاإلدارة 

تلفة الرابطة تضم:  العضوية ئات  خمأربع  مثل  ، األفرادنوناخلرباء القانويو؛  األفرادنون املامرسواحملام:  من األعضاءف
ية ودوية ؛مونقاابت احملامني واحتاداهتئ اجلزيني؛  والقضاة والقضاةنيساتذة اجلامعاأل يات و ل و ن  نيننويالقاللخرباء طمجع



A/48/2 Rev. 

Annex I 

2  

فراد األ عدة آالف من إىل جانبكوياانت أخرى، نقابة من نقاابت احملامني  200 من  أكرثالرابطةوتضم . لواحملامني ادلويني
 .ان بدل110من أكرث من األعضاء 

 )ISOC (اإلنرتنتمجعية  .4

ست :  املقر سمربمجلاُسأ يية يف د يا 1992 ع يةابجين يف فر تحدة األمر يكلوالايت ا نطن اتهبمكويقع . مل شـ الرييس يف وا ئ
 .العامصة

ست :  األهداف ياسابإلنرتنت  ذات الصةلاملعايري  جمال  يفلتضطلع بدور رايديعية مجلاُسأ تعلمي وا سـوا تمتثل و. اتلل
ية  ها الر ئيسـأهدا تقين سريتي: فامي ييلف تطور ا ل ا تعلمي وهودمعنرتنت إللل ية  ية أسا بارها  لل اب سـ بنت شاركة ،ثاحبألاع م وحفز 

يساطاألو ناةلعلم ا ع وا ية  ؛اإلنرتنتة وغريها يف تطور يمة واحلكويلص نالعملوإذاكء وعي األوساط ا عوا هور بوجه يلص مجلة وا
يايف جمال اعام  جنولو تخدام  لتك يقاإلنرتنت سـوا يا اهتا؛ تطبو نولو يقات الرتبوية  جوتعزيز ا لتك  لصاحل اجلامعات اإلنرتنتلتطب

ية ناع ماحلكو هور بوجه ات لصوا تدمجلوا  .إلنرتنتلاجلديدة تطبيقات لا بحثلى منعام، وتوفري 

ية توىلعية مجلامناء األجملس يدير :  لبنا يع يو يشؤون لامج  سؤولونيتكون و.  اكفة يف أحناء العاملةلتنظميا  ئالريسمن  ملا
  .األمنيو اخلزانةأمني  وواملدير العام

ية:  العضوية يع أحناء 80جمعية أيضا أكرث من للو. د عضوفر 28.000و وعضمنظمة  100 أكرث من مجلعتضم ا مج فرعا يف 
بل أعضاء ُتؤسس الفروعو. العامل ميون يف  عيةمجلاق من  وقد . إلنرتنتابذو صةل هلم اهامتم خاص  معني أو ماكنيقاذلين 

ية  شأت  مجعأ ياكذكل  اإلنرتنتن ية وآ شام ية وأمرياك ا يا وأمرياك الال ية يف أفر سـسة ماكتب إ ل ل مي نمخ تييق  . وأوروابقل

ناين األداء  .5 يةفاحتاد   )Latín Artis( تينمن أمرياك الال

شئ :  املقر ياإ ب مقره يف مدريدويوجد، 2010 فرباير 8 حتاد يفالاُنأ نبا  .سـ

ناين األداءحلتعزيز امحلاية الفعاةل :  األهداف ية الفكرية  لفقوق ا ثل، وال سـاميمللك يا ون والراقصوملم ا با نن يف إ وأمرياك سـ
ناين األداء من أجل وضعملسامهة يف وا؛  والهنوض هبايةتينالال ية محلاية  ف املعايري ادلوية والو ن ية؛  توفريطل لحامية أكرث فعا

توزيع األلتعاون بني لوضع إطار و شاء مركز يف لك بدل؛ احملصةل اإلاتواتلعضاء  ناين األداء هدفلرصدن وإ بادل هف حقوق  ت 
 . يف هذا اجملالاتف واخلرباراملع

ية العامة وجملس من حتاد يتكون جملس إدارة الا:  بنيةلا تألف . املديرينمجلعا سؤولونيو ي منملا ب الريس وان  األمنيو هئئ
 .زانةالعام وأمني اخل

يات من الاحتاد تكون ي:  العضوية مجعبع  يات سـ يةمجعمن  يةإفناين األداء يف ل عاإلدارة امجلا يا وأمرياك الال تينبا ن  .سـ

ية  .6 يامن ئية قطاع األفالم ا  )MPA(لسمجع

ست:  املقر تهباب يف ديالوير 1945نيويو يف عية مجلا ُسأ تحدة ، ويقع  مكلوالايت ا يا امل يفور ن الرييس يف اك ل تحدة ابئ مللوالايت ا
ية  .يكاألمر

ية تريم:  األهداف شرتكة إىل الهنوض ابمل مجلعا تجارية ا ملصاحل ا ناعة األفالمللعاملني ل  يف األسواق خارج مهتاوخد صيف 
تحدة سني ملالوالايت ا تجاريحت و هم ا لو ية  ضع ياجات أعضاءتلبو ية حتا ية  مجلعا يةليكاألمر يامن ئقطاع األفالم ا  )MPAA( لس

سعى. ليف األسواق ادلوية ية جاهدة إىل توابإلضافة إىل ذكل،  األفالم  ةصناعلكربى رشاكت  يةعاإلبداقوق احلحامية مجلع ا
نةؤلفوق املانهتااكت حقمن   .ص والقر

ية سلطة يفتعود :  لبنا يةلا يامن ية قطاع األفالم ا ئ  يةمجيع أعامل يدير  اذلي اجمللسإىل  لسمجع ومن أبرز . اوشؤوهن مجلعا
يات  رشفون عىل  سؤولني اذلين  معلا ي يةمل به ئالريس  مجلعا يذيئوان بواملدير العام   األوللتنفواملدير ا  .ه ئوان
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تكون : العضوية يت  بع رشاكت أمريية ة مجلعا كمن  يةلسـ يامن ئألفالم ا تحدة لس  ها فروع ورشاكت اتبعةلو. مليف الوالايت ا
نظامت رشيكة  يا ويفمو يع أحناء العامل، مبا يف ذكل أورواب وآ سـ  نويةأمج ية وا شام يا وأمرياك ا بسرتا جل ل ل  .ل

رشاكت يف قطاع الاتصاالت مجعية  .7 يات وا ية  لأمرياك الال للجمع  )TEPAL(تين

ست :  املقر يةُسأ مترب 8يف  مجلعا بامن1992سب  نة بامن  ب يف مد  .ي

شرتكة ألعضاهئا من خاللامل خدمة:  األهداف يات أو ؛ تبادل املعلومات واخلدمات :  ما ييلملصاحل ا يع ا مجلعو تشج
تلقى  رشاكت اليت  تا برصية ل ية ا لاإلشارات أو املواد ا يص اعىل ا تبهثا أو هالسجتأو لسمع لالزمة من خحلصول عىل الرتا

تلفزيةومقديممجيع أعضاهئا حق وادلفاع عن ؛ أحصاب احلقوق مثن املدفوعل اخلدمات ا بري   يفعامبشلك  لة ا لتعحرية ا
 .والصحافة

ية ية ة إدار جمالستتكون:  لبنا رشاكء: من مجلعا يه لجملس ا ثل  ف اذلي  نظمة عضوُتم ثل وانئب هل،ملك   وجملس مبم 
تألف.  العام ادلامئاألمنياملديرين، و سؤولون  يو به ومنملا ئ الريس وان  . وأمني اخلزانةاألمنيئ

يةجتمع :  العضوية ناهز مجلعا ية ورشكة من رشاكت27ي ما  ية مجع  مثن يف القارة األمر تلفزية املدفوعة ا يك اخلدمات ا ل ل
يا با نوإ  .سـ

ساء اخملرتعات واملقاوالت يف العامل  .8 نية ا  )WWIEA(لمجع

ئت :  املقر يول2008مايو يف عية مجلاُنشأ يث  بسـ يف  تهبا الرييسيوجدحكوراي  ئ   .مك

ية، من مجةل أمور، إىل هتدف:  األهداف رشاكت تتعزيز الاتصاالمجلع ا تعاون مع األفراد واحلكومات وا ل وا فامي خيص ل
ية الاخرتاع و سني اخملرتعة رأة املمهأ يق جلنمن أجل سد الفجوة بني ا تصادي للمرأةحتقعرب  منو الا قا ساء  ؛ وحصولل عىل لنا

يع أحناء العامل ب نتفاعالل منصفةفرص  ية الفكرية يف  مجنظام ا متكن منمللك نصفة تنافس لا تكامي  يد ادلويلمبصورة   .لصععىل ا

ية يذيةتتوىل:  لبنا نة ا ية العامة وا لتنف ا للج ية.مجلع يذية ئ الريس ويرتأس. مجلعإدارة ا نة ا لتنفا ندوق تضم اليت للج لصأمني ا
 .األمنيو

ية ما:  ويةالعض يات عضوا من 23 يزيد عىل مجلعتضم ا  .ل ادلويةمجلعا

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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نظامت يةملمواصفات ا يةطن الو  م غري احلكو
نظامت املذكورة( ناد إىل املعلومات الواردة من ا ملابال  )ست

 

متع  .1  )CIS(جملمركز اإلنرتنت وا

شئ:  املقر به الويوجد 2008ليويو يف ركز امل ُنأ نغالور مكت  برييس يف   .لهندابئ

متع :  األهداف سة هو جملمركز اإلنرتنت وا يةلبحث ل ةهنديسمؤ تو عوا ننيهتمت حب ل ساءةل العامة و طقوق املوا د مصادر تعدملوا
ية اليت يقوم هبا . نرتنت عىل اإلاملعلومات تو شطة ا عوتركز أ ل ية املركز ن ثل إصالح حقوق ا مللكيف املقام األول عىل جماالت  م

بدائل الف يةوخدمات اإلدارةفتوحة، ملالكرية، وا هوةل وصول ،مق الر  ما ويريم املركز إىل .إلهيااألشخاص ذوي اإلعاقة س و
سـهتلكني ادلفاع عن مصاحل: ييل نني وا مل املوا ياسات عندط ياغة  سـ  ية؛ عىل ؤثر تص نة الر مقاملوا  ارائد صبح مركزايأن وط

ئة بشأن  نوبجلابدلان  وهجة نظريعكس ألحباث ل نا شـالقضااي ا تصةلل متعإلاب ملا سني خدمات ؛جملنرتنت وا يع عىل  حتوا  لتشج
هور العام وإذاكءاإلنرتنت  تخداهما يف أوساط ا مجلوا سائدة  الوعي سـ ضمري عىل ال لألشخاص عدمييلحول املامرسات ا

 .نرتنتاإل

ية باملدير العاميتألف من و شؤون املركزجملس اإلدارة يتوىل :  لبنا اخلزانة الفخري وأمني األمني و زانة اخلأمنيه وئ وان
يذية  كام توجد .الفخري تنفنة  بتتكونجل ئ من الريس وان نة وتدير .  اخلزانةأمنيومني األو هئ  .ركز وشؤونه اإلداريةملمعل اللجا

بعة يضم املركز:  العضوية ندية أعضاء أفرادسـ  ية  همن   همندس ومهنم متنوعة،  خرباتمركزلل ويقدم األعضاء. جنسـ
 . وعامل وابحث ورجل أعامل وعامل اجامتعيحمايمحاسوب و

ناعة لالحتاد الرويس .2 تجارة وا لصغرفة ا  ل

ئت الغرفة عام :املقر   يف موسكو ابالحتاد الرويس1932نش  أ

ّثل الغرفة:  األهداف يع جماالت األعامل والمت توسطة وتغطي  رشاكت الصغرية وا مج مصاحل ا مل تجارة  ل ناعة وا لسـامي ا لص
ية وقطاع اخلدماتخادلا ية والزراعة واملا لية واخلار تصادية يف الاحتاد الرويس . جل ية الا قوسعى الغرفة إىل الهنوض اب من لتت

ية واخنراطه يف  يع قطاعات األعامل والهنوض مبقدرات ا ية يف  باب احلافزة  ئة األ تصادي العاملي و نظام الا مللكا ّق مج من سـ ي للتل هت
ية الفكرية يف تورفع اقرتاحاالفكرية يف قطاع األعامل احمليل  تلف جوانب حامية ا شأن  ية  مللك إىل احلكومة الرو خم ب سـ

ية الفكرية  شأن امحلاية القانوية حلقوق ا ية لرجال األعامل  شورات الرتو رش األدةل وا مللكالاحتاد الرويس والرتيب  نت ب جي ن ملن ل
ساهتم سوالاتفاع هبا يف مؤ ية واألن رشاكت الرو نظامت وا ساعدة ا سـ و ل مل تحصال عىل براءات الاخرتاع م سـية عىل الا جنب

ية نا نفعة وعىل امحلاية للرسوم والامنذج ا عومناذج ا لص ية الفكريةمل تجارية وسويق حقوق ا يل العالمات ا مللك و ت ل  .تسج

ية شاط الغرفة :  لبنا سا إلدارة  تخب  يا و ية ا ئة الرئا ناملؤمتر هو ا جمل لعل سـ يني يقله تد نة ا قما بني مؤمترين، و ل ضاء وأع. جل
تب مه الريس ونوابه ئا  .ملك

ية 170تضم الغرفة ما يزيد عىل :  العضوية نا ع غرفة جتارية و ية وص توى الاحتادي وأكرث 200قلميإ ية مقاولني عىل ا سـ  ملمجع
تصاد الرويس، 250من  ية يف الا ثل القطاعات الر شاهبة  ية  يات إ ميي فضال عن  توى اإل ية عىل ا ق  سـ مت م مي مجع سـ يمجع ئمل قل قل

ية وحنو 70عىل وما يربو  برية ذات األداء الفعال يف قطاعات رايدية ر سـ رشكة  ئات شـىت40 000ئيك نظمة من  ف رشكة و  .م

ثقافة .3 نفاذ القانوين إىل ا تحالف من أجل ا لا ل  )CALC( ل

تحالف :  املقر لأسس ا يكو2010يناير  27 يفُ نة  سـ يف مد  .ملكسـيك ابمكي

ن:  األهداف تلف قطاعات ا يق بني  لصتعزيز ا خم شرتكةلتنسـ ية  يك من أجل وضع اسرتا ثقايف يف ا متع ا ماعة وا يج سـ تل ملك ؛ جمل
يع عىل إدخالو تعديالت الالزمة عىل لتشجا ية نظام  لتقننيق املؤلف واحلقوق اجملاورة حل  الوطينقانونالل ا مللكحامية ا
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ثهالفكرية  ية وإذاكء ؛ يوحتد سلطات الو نوعي ا يف بطل لتطورات مع اكية الفكرية للملوطين الالقانوين طار اإلتكيرضورة 
ية نولو جا نة لضامن أن ؛لتك بدعيعيش ص وماكحفة القر هعاملن وأي وملا شا ثقايف من  ط يف القطاع ا ن  .مل

ية ية تشمل :  لبنا ئات الر سـا يي ئه ية العامة وجملس املللمنظمة ل رشف والعدلجلنة و ديرينمجلعا  .لا

نظمة :  العضوية ية إلدارة المجعيات أغلهبم  عضوا 29ملتضم ا ية وانرشمجونقاابت وعمجلا نيات و  .نوطع

هد األورويب مل .4 سة ملعا  برماسؤ

هدتأسس :  املقر ياب يف برما ملعا  .2004ل يويو األول منيف  لإيطا

تاكمل األورويب :  األهداف ية ا لدمع  تعلمي عربمعل ثقافات ما بني ربات اخلول ا هااليت لا لباد يوالطالب  يت تطرق ؛نميواألاكد  لوا
سائلإىل  ية ومن خالل الاجامتعات ملا ية الفكرية مضن دوراته األاكد تعلقة حبامية ا مي ا ندواتمللكمل  من أجل تطوير هذا لوا

سات الاحتاد األورويبخيصاجملال من القانون فامي  ية الفكرية الرتكزي ؛ وس مؤ بعد األورويب وادلويل  للملكعىل ا من خالل ل
ميهبراجم همة اجملاالت ة، إضافة إىل لتعل ا يةملا ثلملعنا سة قانون  م  نا فا تاكرومل  وقانون ،يف الاحتاد األورويب حماكحفة الا

ية  سوق ادلا خلا شرتكة و، الحتادلل ية ا ياسة الزرا ملا ع شرتكة لسـ تجارية ا ياسة ا ملوا ل ناءوإقامة عالقات لالحتاد؛لسـ  مع ةب تآزر 
ثني با حاخلرباء وا متني ابل ية الفكرية، مله ا تعلقة اب مللكلقضااي ا بحنفسه لنب تطوير املركز إىل جامل سة أحباث يصيك   حول سمؤ

ياسة األوروية، و تعلق بقضااي ا ية الفكرية فامي  بية معاجلة ا سـ لي مللك توى اترباءموحد للمنوذج ب ال سـامي العملكيف ملسـ عىل ا
ناءةتقدمي تشجيع  واألورويب؛ بساهامت  يدة م بو مف و سات الاحتايف جمال   ذكلسرييتويللو د األورويب سالعالقات بني مؤ

ية الفكرية، فضال عن أن يكوننظام و هدمللكا تجاوب بني  ملع ا ية تواصل  مآ بو ل ني من بأحصاب املصلحة األورويويالو
 .اخلاصالقطاعني العام و

ية هد إلدارةا جمالستمتثل :  لبنا تابعة  للمعا ية األعضاء ل ساابتديرينجملس املو مجعيف  يتكون  و.حل وجملس مراجعي ا
سؤولون  يس جملس املمجئريس  منملا ئية األعضاء ور يذياملديرين وع  . واملدير العلميلتنفدير ا

هد :  العضوية يةمن  أعضاء 7ملعيضم ا تأ ية ا سـا ل يان أيْ أي،سيمجلع يعي أو  ك خشص  مه يف اسي ،أو خاصعام قانوين، طب
 .نيعضاء ادلامعاأل إضافة إىل، عهدمل اأصول

 )KIPA(مجعية كوراي للهنوض ابالخرتاع  .5

بح  و1973 عام يفعية مجلا سستُأ:  قرامل ها صأ يةفامي بعدمسا مجعية كوراي مث  1982رباءات الاخرتاع يف عام ل كوراي مجع 
يولاويقع مقره. 1994للهنوض ابالخرتاع يف عام   .مهورية كورايجب سـ يف 

ية إىل أن :  األهداف يا لاسويق ت جمال ساعدة يفملتقدمي ا و؛تشجيع الاخرتاعلسس األ تضعمجلعتريم ا جنولو ية تك حملما
شطة  وتقدميرباءات، ابل تدريب نأ يةلا تو عوا ية الفكريةل شاريع لصاحل اخملرتعني،و ؛مللك يف جمال قانون ا ميذ  يساعد سمما  تنف

ناعات الكورية  ية ادلوية وعىللصا نا نولويج وتعزيز القدرة ا تاكر ا ل الا سـ ت فب ل تصاد الوطينأيضا سامه يلتك ية الا قيف   .تمن

ية سؤولويرتاوح عدد. ديرين جملس امل منةاإلدار جملستألف ي:  لبنا  املدير العامئ الريس و مديرا، مبن فهيم15و 5 بني نيمل ا
نان من  ونادلامئواملديرون ن وواملدير ساابتيمراجعثوا ية األمانة إلدارةُشلكت و.حل ا همجلع ا  .ئريسال اس ويرأ

ية :  العضوية يني عاملني يف جمال تعزيز وومجم ،نويةكياانت قانمن ،  عضوا319مجلعتضم ا نظامت أو أشخاص  طبيععات أو  م
ية الفكرية  .مللكالاخرتاع أو حقوق ا

ساء اخملرتعات  .6 نية كوراي   )KWIA(للمجع

ئت :  املقر ساء اخملرتعاتُنشأ نية كوراي  توبر 9يف  للمجع يول1993ك أ  .مهورية كورايجب سـ يف 
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يةأهدافتمتثل :  األهداف بادل املعلومات بني إبرازيف  مجلع ا سويق الاخرتاعات من خالل  ية  ت أ ت يع األعضاءمه سـ وتو
تصادية لألمة ةاخملرتعاملرأة  مشاركةنطاق  ية والا نا ية ا قيف ا ع لص ية إىل إذاكء الوعي ابإلضافة إىل ذكل، و. لتمن مجلعسعى ا ت

ية للمرأةب يو ياة ا ية الاخرتاع يف ا مأ ل حل  .وتعزيز املصلحة العامة مه

ية ية العامة وجملس املديرين ت:  لبنا يةمجلعتوىل ا ية وشغل . مجلعإدارة ا ثل ا تألف اجمللس من املدير العام اذلي  يو مجلع مي ي
ية العامة مجلعنصب ريس ا ئ ساابت. م  .حلومن بني أعضاء اجمللس اآلخرين عدد من نواب املدير العام ومراجعي ا

ية حوايل :  العضوية ساء عضو، مبن فهيم األفراد4500مجلعتضم ا رشاكت اليت تديرها ا ن وا سم أعضاؤها إىل . لل . فئتنيينقو
ساء اللوايت  ية أو ا نا ية ا ساء احلامالت حلقوق ا ئة العامة ا نوشمل ا ع لص ن لت مللكل ئة .  ابالخرتاعكبري اهامتم دلهينلف لفوأما ا
رشاكت اليت وافق علهيا جملس املديرين ية وتضم ا سامه يف تطوير ا لاخلاصة  مجلع  .فت

ثاين والويقةهناية امل[ ثرفق ا  ]ل

 


