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  قبول املراقبني
 مذكرة املدير العام

ية ا5وية بصفة مراقب. . . . أوالأوالأوالأوال نظامت احلكو ية ا5وية بصفة مراقببول ا نظامت احلكو ية ا5وية بصفة مراقببول ا نظامت احلكو ية ا5وية بصفة مراقببول ا نظامت احلكو لبول ا لمل لمل لمل ممل مق مق مق     ق

ثتضمن الويقة  .1 ية ا5وية  قاA/50/INF/1ت نظامت احلكو لمئة ا يات بصفة مراقب ممل بلت حلضور اجLعات ا مجلعاليت  ُق
يت حلضور  سنيسلسT UجLعات عواليت د بومخلا يات وTحتادات اليت تديرها الو ي   .للجمع

ية دوية  .2 نظمة حكو بول  ند  لو مع م يات بصفة مراقبق ، فإهنا تدعى أيضا حلضور اجLعات مجلعحلضور اجLعات ا
نظمة بصورة ال ناوg هيم تd ا يات بصفة مراقب إذا اكن املوضوع اiي  ية  ئات الفر مللجان واألفرقة العامU وسائر ا ت للجمع ع تي له

 .مبارشة

3.  Uس يات بصفة مراقب آخر مرة خالل ا ية ا5وية يف اجLعات بعض ا نظامت احلكو بول ا سلومت اختاذ قرار  مجلع ل لمل م ق
سابعة نعقدة من مج واألربعني الجLعات لا بو ا مليات ا5ول األعضاء يف الو ي مترب إىل 22ع توبر 1سب   5الفقرات من  (2009ك أ

 ).A/47/16ث من الويقة 150 والفقرة A/47/8ث من الويقة 7إىل 

ية بصفة مراقب .4 يات ا ية يف اجLعات ا تا ية ا5وية ا نظمة احلكو يات ا بل ا نومن املقرتح أن  مجلع ل ل ل مل ملعمجلع م  :تق

نظمة  "1" نووي ا5ويلاملا تجرييب احلراري ا لرشفة عىل املفاعل ا ل  )ITER( مل
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نظم .5 هذه الويقة وصفا موجزا  تضمن املرفق األول  للمو ث ه-  أعالهة املذكورةلي ميي والعضوية فهيف وأهدا ها ا لتنظا و . اهيلك
يات إدراج نظمة  مجلعومن املقرتح عىل ا نووي ا5ويلملا تجرييب احلراري ا رشفة عىل املفاعل ا لا ل تاج الطاقة ) ITER( مل نإل

هارية Tئة جمي نص ية(لف يف ا ية ا5وية العا نظامت احلكو ملا ل  ).ممل

بو  .6 يات ا5ول األعضاء يف الو يإن  مجع
شأن  يه، إىل اختاذ قرار  بمدعوة، لك ف¢  يعن

 .ه أعال5و 4 يف الفقرتني ين الواردTقرتاحني

يا يا¦ يا¦ يا¦ ية بصفة مراقب. . . . نننن¦ نظامت ا5وية غري احلكو ية بصفة مراقببول ا نظامت ا5وية غري احلكو ية بصفة مراقببول ا نظامت ا5وية غري احلكو ية بصفة مراقببول ا نظامت ا5وية غري احلكو مبول ا مق مق مق لق لمل لمل لمل     مل

بلت حلضور اجLعات قامئة A/50/INF/1ثلويقة ل املرفق األول يتضمن .7 ية اليت  نظامت ا5وية غري احلكو ُق ا م ل مل
يا يت حلضور مجلعا سنيجLعات TسلسU عت بصفة مراقب واليت د بومجل امخلا ييات وTحتادات اليت تديرها الو  . ع

ند .8 نظمة عو بول  م  ية حلضور اجLعات الدوية غري ق مجلحكو عيات بصفة مراقب، فإهنا تدعى أيضا حلضور اجLعات م
نظمة بصورة  ناوg هيم تd ا يات بصفة مراقب إذا اكن املوضوع اiي  ية  ئات الفر ملاللجان واألفرقة العامU وسائر ا ت للجمع ع تي له

 .مبارشة

سT UجLعات .9 نذ انعقاد  سلو تاسعة واألربعنيم يات يف الفرتة من ل ا مترب إىل 26للجمع  توبر 5سب  ندما 2011ك أ ع 
ية  نظامت ا5وية غري احلكو بول ا مصدرت آخر قرارات  لبق  1الفقرات من  (بصفة مراقبعيات مجلا اجLعات بعض حلضورمل

بات واملعلومات الالزمة من لك )A/49/18 ث من الويقة148والفقرة  A/49/2 ث من الويقة6إىل  لطل، تلقى املدير العام ا
تا نظامت ا لنظمة من ا ل مل يات بصفة مراقبم  :مجلعية أسامؤها حلضور اجLعات ا

ندا "1" ية و تحدة األمر يقى الوال¬ت ا كTحتاد األمرييك ملو مل  (AFM) يكسـ

يا  "2" مبنظمة اك  )Cambia(م

ية ملd العام  "3" ية ا5وية ا نا ل  )Communia(ملعمجلع

ية ا5وية  "4" لا تخصصنيللمحامني مجلع يا املعلومات  يفملا نولو ج   )IAITL(تك

يد  "5" تو بكة ا5وية  حا ل ل تعلمي العايل شهادات لشـ  )INSHED(لا

ثلني  "6" ينيملمجملس ا نا ند Tف  يسك

نة  "7" نظمة ا5وية ألحزاب القرا صا ل  )PPI(مل

تضمن املرفق  .10 ثاينيو هذه الويقة وصفا موجزا لا ث  ية املذكورة يف الفقرة لل نظامت غري احلكو نظمة من ا ملك   - أعاله 9ملم
ها ميي والعضوفوأهدا ها ا لتنظ و يات إدراج. اية فهيهيلك ية مجلعومن املقرتح عىل ا نظامت ا5وية غري احلكو نظمة من ا م لك  لم مل

ية9املذكورة يف الفقرة  نظامت ا5وية غري احلكو ئة ا م أعاله يف  لف  .مل

بو  .11 يات ا5ول األعضاء يف الو يإن  مجع
شأن  ،مدعوة يه، إىل اختاذ قرار  بلك ف¢  يعن

 . أعاله10 يف الفقرة الواردTقرتاح 
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ثا ثا¦ ثا¦ ثا¦ ية بصفة مراقب. . . . لللل¦ ية غري احلكو نظامت الو ية بصفة مراقببول ا ية غري احلكو نظامت الو ية بصفة مراقببول ا ية غري احلكو نظامت الو ية بصفة مراقببول ا ية غري احلكو نظامت الو مبول ا مق مق مق نق نمل نمل نمل     ططططمل

ثالثني اليت عقدت من  .12 سابعة وا سT UجLعات ا لخالل  ل مترب إىل 23سل توبر 1سب  يات، لك2002ك أ  مجلع، اتفقت ا
يع نطاق ف¢ تو بق  بادئ  بارها  ية  تا يه، عىل اعLد Tقرتاحات ا سـ  ل تط ت ل ل من ع ية غري يع نظامت الو شمل ا نا5عوات ليك  مل طت

ية بصفة مراقب   ):A/37/14ث من الويقة 316الفقرة (ماحلكو

تربها املدير  )أ( بو وأن  تصاص الو ندرجة يف ا ية الفكرية ا ية أساسا بأمور ا نظمة  يعتعني أن تكون ا ي مل ن مل خي مللك مع
ية خالل مداوالت  ناءة وموضو ساهامت  مجالعام قادرة عىل تقدمي  ع ب بوم ييات الو  ؛ع

بو واألمم  )ب( بادئ القامئة يف الو توافق مع جوهر Tقرتاحات وا نظمة غا¬ت واقرتاحات  تعني أن يكون  يو مل ت للم ي
تحدة  ؛ملا

ية ووفق رشيع ا5وÓ  )ج( متدا بطريقة دميقرا نظمة مقر حمدد وأن يكون نظاÖا األسايس  تعني أن يكون  تو ط للم معي
نظم متي إلهيا ا ملالعضو اليت  نظام ا. ةتن بولوجيب تقدمي صورة عن ا  ؛يألسايس إىل الو

يا مع القواعد اليت حتمك  )د( متدين ومتا ثلهيا ا سان  تحدث مس أعضاهئا عىل  نظمة تفويضا  شـوجيب أن متd ا مم ل لل ملعمل
  ؛وضع املراقب

ية غري )ه( نظامت الو بول ا بل  بقة بني ا5ول األعضاء واألمانة  شاورات  نوجيب إجراء  مل سـ طم قم ية بصفة ق م احلكو
 .مراقب

سT UجLعات  .13 نذ انعقاد  سلو تاسعةم يات يف الفرتة من لا مترب إىل 26للجمع واألربعني  توبر 5سب  ندما 2011ك أ ع، 
بول  ية غري النظامت ملابقصدرت آخر قرارات  ية احلطنو  7الفقرات من ( بصفة مراقبعيات مجلا اجLعات بعض حلضورمكو

بات واملعلومات الالزمة من لك )A/49/18ث من الويقة 149والفقرة  A/49/2ث من الويقة 10إىل  لطل، تلقى املدير العام ا
يات بصفة مراقب ية أسامؤها حلضور اجLعات ا تا ية ا ية غري احلكو نظامت الو مجلعنظمة من ا ل ل ن ممل  :طم

بحوثمركز  "1" ية يف جمال  للجامعة أنقرة  ية الفكرية وا مللكحقوق ا يةمللك نا عا  )FISAUM (لص

سة  "2" توسـميسمؤ  لأدوات ا

ية "3" يدال تربات ا يين  ناعي األر ناæلس ا لص للمخ  جنتلص

 )EIU(احتاد اèرتعني املرصيني  "4"

ية  "5" بات األملا نية ا ت  )Deutscher Bibliothekverband e.V. – dbv(ملكمجع

ئة  "6"  )HEP(لبيبر÷مج الصحة وا

ناين األد "7" ية إلدارة حقوق  ية املد فا ن ينيمجلع  (ADAMI) سـيقاء واملو

تضمن املرفق  .14 ثالثيو هذه الويقة وصفا موجزا لا ث  ية املذكورة يف الفقرة لل نظامت غري احلكو نظمة من ا ملك   أعاله 13ملم
ميي والعضوية فهيا - ها ا ها و لتنظوأهدا يلك يات إدراج. هف ية املذكورة مجلعومن املقرتح عىل ا نظامت غري احلكو نظمة من ا م لك  ملم

نظامت 13ة يف الفقر ئة ا مل أعاله يف  يةف بادئ الواردة يف الفقرة طنالو ية، وفقا  للم غري احلكو  . أعاله12م

بو  .15 يات ا5ول األعضاء يف الو يإن  مجع
شأن  ،مدعوة يه، إىل اختاذ قرار  بلك ف¢  يعن

 . أعاله14 يف الفقرة الواردTقرتاح 

]تيل ذú املرفقات[
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ية ا5وية بصفة نظامت احلكو لبول ا ممل   مراقبق

رشفة عىل نظمة ملا نوويملا تجرييب احلراري ا لاملفاعل ا  )ITER(  ا5ويلل

ئت : ئاملقر الرييس نظمة نشأ رشفة عىل ملا نووي ا5ويل ملا تجرييب احلراري ا لاملفاعل ا هارية يف )ITER(ل T تاج الطاقة نص إل ن
رشوع2006 عام شرتك  يذ ا مل من أجل ا ملت نف نول تجرييب احلراري ا ل املفاعل ا  ليهئمقرها الرييس يف سانت بول و، وي ا5ويلل

 .نديورانس بفرسا

رشوع ملاهدف : األهداف يذ  تعاون بني أعضاهئا وTرتقاء به  يق ا منظمة هو  نفت لحتق نووي ل تجرييب احلراري ا لاملفاعل ا ل
با5ويل رشوع دويل يريم إىل إ ث، وهو  ية من م نولو ية وا جات اجلدوى ا لتك تخدام العلم هسـا T حتقيق يفارية نصلطاقة 

رشوعسلمية، ومن لاغراض األ هارية ملسامت ا T تاج الطاقة تدامة إ ية ا نص األسا ن سـ تجرييب  من اتفاق2املادة (سـ ل املفاعل ا
نووي ا5ويل هام ا)). ITER (لاحلراري ا ّيوشمل ا ملعت ناء مرافق ملانة اليت تضطلع هبا مل تغالاملفاعل بنظمة  ها وا لو سـيل ها تشغ

ها وضامن إ شاركني يف برامج . يقاف العمل فهيالوإبطا سات األخرى واألشخاص ا تربات واملؤ نظمة أيضا ا ملوشجع ا س è مل ت
تغالل مرافق املفاعل نظمة عىل ا هارية 5ى أعضاء ا T تطوير يف جمال الطاقة بحث وا سـا مل ل نظمة إىل Tرتقاء . نصل ملوسعى ا ت

هارية T هور للطاقة نصهم ا مجل هابف  gبو ل و ترص عىل ذú معلها؛ لكن ق  .يقال 

ميي يلك ا لتنظا يذيني: له نفاملدير العام هو ريس املوظفني ا سؤول عن Tرتقاء . لتئ ية وهو  ئة الرئا نظمة هو ا موجملس ا سـ ي لهمل
ها العام واإلرشاف علهيا نظمة وحتديد تو شطة ا �بأ مل  .ن

هورية كور¬ وTحتاد : العضوية يان و ند وا نظمة مه الصني وا مجأعضاء ا ل ه ية وامجلاعة لمل تحدة األمر يكالرويس والوال¬ت ا مل
 ).EURATOM(باألوروية للطاقة اiرية 

ثاين[  ]لييل ذú املرفق ا
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ية نظامت ا5وية غري احلكو ممواصفات ا ل نظامت املذكورة( مل ناد إىل املعلومات الواردة من ا ملال  )ست

ندا ية و تحدة األمر يقيي الوال¬ت ا كTحتاد األمرييك ملو مل  )AFM( يكسـ

ندا يف عام : ئاملقر الرييس ية و تحدة األمر يقيي الوال¬ت ا شئ Tحتاد األمرييك ملو كأ مل سـ يويورك 1896يكن ن، ومقره احلايل يف 
ية تحدة األمر يكلوال¬ت ا  .مل

تفاوض امجلاعي ونظ: األهداف يني احملرتفني من خالل ا ياة املو سني  تTحتاد هو نقابة دوية تكرس �ودها  ل تح يقل سـح مي ل
يني،  تعلقة بأمور هتم املو ية ا يا شاركة يف األعامل ا يع نطاق الفوائد املرتبة عىل إقامة Tحتادات وا تو سـيقشؤوهنم  مل سـ سـ مل ت سـ لل

تصادية Tية و LجT Óيق العدا بة إىل  شواغل Tحتاد  تضامن مع سائر من يعىن  قوا عحتق سـ ب  .لنل

ميي يلك ا لتنظا ي: له ية األسا ئة الرئا سـتألف ا سـ ي سا دويا و÷ئب ريس دويل لهت يذي دويل يضم ر ئة لالحتاد من جملس  لنف ئي ت
سة أعضاء يذية مؤلفة من  نة  ندا وأمني خزانة، و مخو÷ئب ريس من  جل نفك  .تئ

يقي حمرتف90 000ميثل Tحتاد : العضوية  .سـ مو

يا مبنظمة اك  )Cambia (م

ّجس: ئاملقر الرييس يا يف عام ُ يا يف أسرتا نظمة اك للت  مب يامو، 1993م بني بأسرتا لقرها يف بر  .يسـ

تاكر : األهداف T بري يف عامل يق حتول دميغرايف  يا إىل  نظمة اك بهتدف  ك حتقب يح ز¬دة القامئ عىل مم يف تنوع لايتالعلوم، ما 
يني حبل ش!ت احمللوÓملعنا ش!ت ويف ا مل ا نظمة إىل . مل ملوسعى ا نظت ساواة يف  نجاعة وا ية وا متعزيز املزيد من الفعا مل ل ومة ل

يق هذه األهداف  تاكر، ويه تعكف عىل  Tحتق توح تعاوينب شاء مورد عاملي جماين  مفبإ خارطة " عىل اإلنرتنت لرمس ن
تاكر تج جديد يدعى " بلال هر"منمن خالل  تج، "æا ياسات  من شأنهمنوهو  تخصصني ورامسي ا يح  سـ أن  للم لي مجع ت

تعانة هبا أداة لالسرتشاد يف اختاذ القراراتلرامسي اعن املعلومات عن الرباءات والعلوم واألعامل و Tسـياسات و توتوقع . سـ
تني أكرث من  نظمة أن متd خالل  سـنا ية يف العامل، % 95مل يات ا تعلقة لرباءات ومن روابط األد لعلممن املعلومات ا ب مل

تاكر"لتنشئ حافظات  سات، و" با هور من أفراد ومؤ ستوحة  للجم يل ملمف تحا يا÷ت وا لتقامس ا ل ب هورلت  .مجلع ا

نظمة ألكرث من عقد من الزمان أحد ّوشغل بحث الاكمل يف نصوص الرباءات أكرث ملت ا يف العامل وتدعى شـيوعا لأدوات ا
 ."جمهر الرباءات"

ميي يلك ا لتنظا يذ¬ واحدا، وهبا مجموعة من املوظفني وسكرتري:له سا واحدا وموظفا  يدا و نظمة عضوا و نف تضم ا تح جمل  .مل

نظمة أن تضم سوى عضو واحد عىل أقىص تقديرال جيو: العضوية  .للمز 

ية ملd العام  ية ا5وية ا نا ل  )Communia(ملعمجلع

ئت ا: ئاملقر الرييس مجلعأ ية ملd العامنش نية ا5وية ا ياكو، 2011 يف عام ملعل بلجمقرها يف بروسل   .بك

ية إىل تدعمي املd العام وتعزيزه وإثرائه بإذاك: األهداف مجلعسعى ا تعاون مع . بهء الوعي ت متع و لويه تقدم أيضا يف إطار ا æ
تعلمي وا5عوة وتقدم اخلربات حول موضوع املd العام يف العرص الرمقي ياسات خدمات ا لرامسي ا ية إىل . لسـ مجلعوهتدف ا
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يام أل ية وا يا شات ا نا ية وتقويهتا إلجراء ا نظامت غري احلكو بكة دوية من ا لقاحلفاظ عىل  سـم سـ ق مل مل ل ية ف¢ لشـ تيجعامل Tسرتا
ية ئة الر تعلقة ملd العام يف ا سائل ا يع ا مقخيص  ب مل مل يمج  .ل

ميي يلك ا لتنظا ية العامة وجملس : له تان هام ا تان األسا تان الرئا مجلعا س س يي ي ئ  .اإلدارةله

ية من : العضوية مجلعتألف ا رش ت سني عددمه أربعة  عأعضاء مؤ تعمه س سائل  سات يعكفون عىل  تأفراد ومؤ م لق ملd العام س
سني يف أورو، و. الرمقي ية األعضاء املؤ سغا يةعضوين  عدالب تحدة األمر يكيف الوال¬ت ا  .مل

ية ا5وية للمحامني  لا تخصصنيمجلع يا املعلومات ملا نولو ج يف   )IAITL(تك

يا املعلومات :ئاملقر الرييس نولو تخصصني يف  ية ا5وية للمحامني ا ئت ا ج أ تك ملش ل مجلع يلريب 2006عام يف ن ه، ويوجد مقرها يف 
5امنرك. 

ية :األهداف سعى ا مجلع  سامهة يف ا5ور اiي يؤديه هذا القانون يف إىلت يا املعلومات، وا نولو تطور قانون  مل الهنوض  جب تك
يا املعلومات نولو جالعالقات ا5وية، والهنوض 5راسات املقارنة لقوانني  تك يق هذه األهداف. ل ية عىل  حتقوتعكف ا تعزيز مجلع ب 

يا املعلومات يف العامل بأرسه نولو تخصصني والعلامء والطالب يف جمال قانون  بادل األفاكر بني ا جودمع  تك مل ية . ت شد ا مجلعو حت
تخصصنيلاألموال  شاركة أكرث ملمتكني ا هم عىل ا مل والعلامء والطالب من حضور املؤمترات يف شـىت أرجاء العامل، كام أهنا  تشجع

شاركهتم يف الطريقة  هور معوما ليك تزيد  ياسات ومع ا يا املعلومات ورامسي ا نولو ناعة  موأكرث يف العمل مع دوائر  سـ مجلص ج لتك
ياس يا املعلومات يف القانون وا نولو لسـاليت تؤثر هبا  ج يا املعلوماتتك نولو تخدم هبا  جة والطريقة اليت  تك ية إىل . تسـ مجلعوهتدف ا

يا املعلومات  نولو ية الفكرية وقانون  تخصصني والعلامء والطالب عن حقوق ا بادل املعلومات بني ا تدى  جأن تكون  تك مللك مل ت لن م
تعانة هبذه املعلومات عىل أوسع نطاق ممكن T ندوات واملؤمترات  عقد من خاللسـيف شـىت أرجاء املعمورة، وإىل تعزيز ل ا

تدريس نورش  تب واæالت وا لا يالطالب اجلامعات لك  .لعلوا5راسات ا

ية  رش ا مجلعو يةأكرث تن مياæالت القانوية األاكد يوعان يا املعلومات ويه شـ  نولو ج يف العامل عن قانون  تجاري جمU تك لالقانون ا
ياا5ويل نولو ج وا  .لتك

ميي يلك ا لتنظا بعة مجل يف ا:له سـية  بارع ية أصوات األعضاء، ومه الريس و÷ئب الريس كموظفني  بون بأ ئ  ئ ب غلتخ  وأمني واألمنيني
يذية نة ا لتنفاخلزانة وثالثة أعضاء يف ا  .للج

يا :العضوية نولو تخصصني يف قانون  ها، واحملامني وطالب احلقوق والقضاة، أو ا يات احلقوق، أو ما يعاد ج جيوز خلرجيي  تك ملل لك
يةاملعلومات تقدم لعضوية ا مجلع ا ية يف الوقت الراهن . ل  . عضوا25مجلعوتضم ا

يد تو بكة ا5وية  حا ل ل هاداتلشـ تعلمي العايل ش   )INSHED(ل ا

تعلمي العايل يف : ئاملقر الرييس يد ا تو بكة ا5وية  ئت ا لأ ل ل حشـ لش سورسا2011 أبريل 4ن يف،  ي يف  بج  .ن

تعلمي العايل يه : األهداف يد ا تو بكة ا5وية  لا ل ل حشـ نظامت وأفراد ل مبكة دوية من  ل تدريب عاملني يفشـ تعلمي وا ل جمايل ا ل
نارصين ألن  تدريسيصبمو بكة و. ل حق املؤلف يف مصلحة ا ية  شـاألهداف الر للسـ هور إىل املعارف يه ئي مجلتعزيز نفاذ ا

تدريب؛  تعلمي وا لواملعلومات يف جمايل ا توى الول تعلمي عىل ا سـالعكوف عىل املواءمة بني أنظمة ا اقرتاح نظام حلق وعاملي؛ ملل
يع أشاكل الوسائطعقبة املؤلف ال يقف  توح إىل املعارف واملعلومات  نفاذ ا رشوع  جبمميه أمام اهLم اجلامعات ا ملفل مل  .بتصم



A/50/2 

Annex II 

3 

 

 

بكة :العضوية ية25لشـ تضم ا شام يا وأورو وأمرياك ا ية يف قارات ثالث يه أفر سات ا ل عضوا من املؤ ل مي يقس  .لتعل

ثلني  ينيTملمجملس ا نا فند  )NSR( يسك

يني: ئاملقر الرييس شام ثلني ا شئ جملس ا لأ ل ملم سويدا، ويوجد مقره يف 1936 عام  يفن لهومل   .سـتك

ناين األداء وTرتقاء هبا: األهداف ية الفكرية  لفهيدف اæلس إىل حامية حقوق ا ية يه أن يكون . مللك يفة اæلس األسا سـوو ظ
تعاون بني ا مجلئة للمعلومات وا ل سويد وجزر فاروهي ندا والرنوجي وا ناين األداء من ا5امنرك و ثل  ليات اليت  نل مت فع  .ف

ميي يلك ا لتنظا تخب جملس اإلدارة ريس اæلس اiي .  لك عضو من أعضائهرؤساءيتألف جملس إدارة اæلس من : له ئو ين
نايعني بدوره   . للمجلسميأ

ثلني ا5امنرينيأعضاء اæلس مه : العضوية كية ا ملم ية  مجع ثيل جزر فارو و ية  مجعو مم نديني مجع ثلني ا نلا ثلني واحتاد لفملم ملما
نديني  ناين الرقص لفنلا سويدية واحتاد  ناطقني  فا ل ثلني ل ساواة بني ا ية ا نديني و ثلني اإل ية ا نديني و ملما مل مجع سل ملم مجع ينل لف

نانني سارح وا سويدي  يني وTحتاد ا ية الراقصني الرنو يني و لفالرنو للم ل جي مجع  . ووسائل اإلعالمجي

نة  نظمة ا5وية ألحزاب القرا صا ل  )PPI(مل

نة: ئاملقر الرييس نظمة ا5وية ألحزاب القرا ئت ا صأ ل مل ياكو 2010 عام  يفنش بلجمقرها الرييس يف بروسل  بك  .ئ

نظمة إىل : األهداف ملسعى ا تواصلت ليق ا هام والهنوض هبام واحلحتق نة يف العامل ود تعاون بني أحزاب القرا مع وا ص . فاظ علهيامل
سلطة ية أو >بعة  يا ئة  نظمة  ست ا لو سـ سـ ي مل هبي نظمة و. ل سعى ملا ها فإهنا تكفل تإذ  يق أهدا فإىل  تواصلحتق  بني األعضاء لا

هاوتوسع نطاقه ية و نة جديدة؛ ونظم محالت وأحداث عا يس أحزاب قر سق؛ وساعد عىل تأ تنس مل ت ص نظمة أو .ت مل وتوسط ا ت
نازعات ا سب الطلب، يف ا ملحتمك،  ح شب بني األعضاء؛ وتقامس املعلومات عنّ تليت  سق  تن ية و نة الر يع القر نموا سـ ص تض ئي

بحوث فهيا نظمة إىل العمل وفقا . لا همهداف أعضاهئا ألملوتريم ا ية؛ وتذ حلومصا صنة وتوسع من ايك الوعي حبراكت القرئيسـالر
شارها، وتوحد حركة القر ّا ياانت يا وخار ها دا جنة وتقوي أوصا خلل سا. ص موشمل  نظمةئل ات ملية الفكرية اليت هتمت هبا ا اهLما  مللك

سخ،  تصاد¬ت ا سائل، وحر¬ت مر>دي اإلنرتنت، وإعداد القوانني واملعايري، وا تعلق به من  سخ وما  تاكر ا نخاصا ا م ي لن قل ح
سخ تاكر ا يب العمل اجلديدة وإنفاذ ا نوأسا لل  . ح

ميي يلك ا لتنظا ية يف:له ئة رئا ية العامة يه أعىل  سـ ا ي نظمةهمجلع يع أعضاء ا نظمة وتألف من  مل ا مج ت ويدير جملس اإلدارة، وهو . مل
نظمة يذية، شؤون ا ئة ا ملا لتنفي  .هل

ية من أكرث من مه ملنظمة ا  يف األعضاء العاديون:العضوية نة إ ميأحزاب قرا نظمة عضوية 25قلص بلت ا مل بAا، وقد  سـتة ق
يا وحزب واحد يفأحزاب بصفة مراقب، أربعة مهنا  ية وآخر يفن أملا تحدة األمر يك الوال¬ت ا  .ي سورسايفمل

ثالث[  ]لييل ذú املرفق ا
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ية ية غري احلكو نظامت الو ممواصفات ا ن نظامت املذكورة( طمل ناد إىل املعلومات الواردة من ا ملال  )ست

ية  نا ية ا ية الفكرية وا بحوث يف جمال حقوق ا عمركز جامعة أنقرة  لص مللكلل  )FISAUM(مللك

ية:ئاملقر الرييس نا ية ا ية الفكرية وا بحوث يف جمال حقوق ا شئ مركز جامعة أنقرة  ع أ لص لل مللكن  يف جامعة 1997 عام  يفمللك
ية احلقوق جبامعة أنقرةوكأنقرة برتيا،   .لكمقره يف 

ية الفكرية والهنوض هبا، : األهداف تعانة حبقوق ا T يع نطاق مللكيريم املركز إىل تو سـ افة حقوق  الوعي العام حبامية ثقوإذاكءسـ
ية القانوية  ية ا سامهة يف إعداد ا ية الفكرية وا نا ت ب تحمل لل ن ناعةمللك نومن األشطة اليت يضطلع هبا املركز إعداد . لص5وائر ا

هين  تدريب ا يدين الوطين وا5ويل وإعداد برامج ا ندوات عىل ا ها ونظمي املؤمترات وا بحوث و ملرشوعات ا ليق لصع ل ت بل تطم
تقارير ا ميي ورش ا لوا ن ية وتقدمي خدمات اإلرشاف إىل القطاعني العام واخلاصلتعل نظامت ا5وية والو تعاون مع ا نية وا ل مل ل  .طلعلم

ميي يلك ا لتنظا تان :له يذي هامهيئللمركز   .لتنف اæلس املركزي واæلس ا

يذي وو. نظام عضوية لألفراد  يف املركزليس: العضوية بار أعضاء اæلس املركزي واæلس ا لتنفميكن ا نة عت للجاملدير وا
شارية أعضاء يف املركز Tست. 

سة  توسـميسمؤ  لا

سة : ئاملقر الرييس ئت مؤ سأ توسـمينش تان لا با سـ يف كراتيش   .2010عام يف كب

سة : األهداف سسعى مؤ توسـميت ثقافة لا توسـميب إىل Tرتقاء  نظمي لا تان  بت يف  سة كسـ فنا توسـميبني سلمية م ية لأدوات ا حملل ا
تعددة ا ية و جلوالو م ية عن جودة . نسـياتطن تقصا سة إىل إجراء دراسات ا ئوهتدف املؤ سـ توسـميس ية الفكرية /لأدوات ا مللكا

يمي لوضع  يق و يل وتد تقوكذú إجراء  ق توسـميحتل يارية لضامن جودة . لأدوات ا تربات دوية  شاء  سة إىل إ معوسعى املؤ ل خم ن س ت
توسـمي بحو أهنا، كاملأدوات ا ساب املوارد وإجراء ا سعى إىل ا ل  ت يخ أفضل املامرسات ا5وية يف كت تدريب من أجل تر لث وا سـ ل

توسـميجمال  تانلا تان . كسـ يف  رشاكت يف  ية أوساط ا سة أيضا إىل تو سـوتريم املؤ ع كس توسـميل ية أدوات ا لبأ وسرتعى . مه
سة جامعة من اجلامعات  يق ساملؤ  .األهداف ذاهتاحتقمن أجل 

ميي يلك ا لتنظا سة : له ستألف مؤ توسـميت تخب األعضاء . إداريء وجملس  من أعضالا تألف من اæلس اإلداريينو ي اiي 
يات لعملالريس واملدير املؤسس ومدير ا  .ئ

سة عن ثالثة: العضوية سة أعضاءسال تقل عضوية املؤ  .مخ أعضاء وال تزيد عىل 

ية  يدال تربات ا يين  ناعي األر ناæلس ا لص للمخ  )CILFA(جنتلص

ناعي: ئاملقر الرييس شئ اæلس ا لصأ ية يف يويو ن يدال تربات ا يين  ن األر ن لص للمخ تنييبونس أيرس  يف 1964جنت  .جنألر

ية يه:األهداف ية : ئيسـ أهداف اæلس الر يدال تحرضات ا ناعة ا يق أجنع دفاع عن مصاحل دوائر  نضامن  لص سـ ملص حتق
ية؛  ناعاوجنتيناألر تعلقة  رشيعات ا هذا القطاع وتطور ا ياسات الوجهية  لصالهنوض  مل لتسـ تعاون عىل إقامة لل ية وا يدال لت ا ن لص

هور معوما سة ومصاحل ا نا تعلقة لصحة العامة وا ية الفكرية يراعي املصاحل ا توازن  مجلنظام  للملك فم مل  .مل
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ميي يلك ا لتنظا تان هام  :له تان األسا تان الرئا يا ي سئ س ية العامة وجملس لهي نائب األول كوبار املوظفني مه. اإلدارةمجلعا ل الريس وا ئ
ثاين للريس ئللريس نائب ا ئ وا ل  . وأمني اخلزانةواألمنيل

ية44يضم اæلس : العضوية يدال تربات ا ن عضوا من ا لص è. 

 )EIU(احتاد اèرتعني املرصيني 

شئ احتاد اèرتعني املرصيني :ئاملقر الرييس  .ئمقره الرييس يف القاهرة مبرصو، 2010عام يف ن أ

ساعي  :األهداف ئة ممن  يات تعزز Tخرتاع . لهنضة املرصيةتدمع اعلمية يف مرص بيTحتاد إ>حة  رش Tحتاد أد بو ين
يف حمارضات للغرض ذاته تاكر يف مرص و Tتضو يع األمور مسكويريم Tحتاد إىل . يسـب توي عىل  ية  بة مر مج  حت جع مكت

بحث العلمي بحث العلمي، وإىل الهنوض بدور املرأة يف ا تعلقة  لا ل  .مل

ميي يلك ا لتنظا ية وأعضاء ÷شطون حتاد جملس إدارة وأعضاء  لال:له نظامت غري احلكو ثلون  موأعضاء معاونون وأعضاء  للم مم
تألف جملس اإلدارة من . رشف ناشطني مجيع األعضاء يو  .اiين تزيد فرتة عضويهتم عىل عام واحدلا

ناشطون  جيب أن يكون األعضاء :العضوية يات،  مرص أو مرصحة منمنحاصلني عىل براءات صادرة لا سفارات وا نصل ا لقل
بلوا  يا نظام يقوجيب أن  تا بTحتاد  ثني واèرتعني .  رشوط أخرىإلضافة إىلك با حوجيوز أن يكون األعضاء املعاونون من ا ل

ية تخصصني يف األعامل ا لعلموأساتذة اجلامعات ا  .مل

ية  بات األملا نية ا ت  )dbv–. V.Deutscher Bibliothekverband e (ملكمجع

يا:ئلرييساملقر ا تاين بأملا ية يف نري بات األملا ية ا ئت  ن أ شـ ن ت ملكمجع  .مقرها احلايل يف برلنيو 1949 عام  يفشن

ية إىل Tر:األهداف تعلمي والعلوم عن طريق مجلع هتدف ا ثقافة وا لتقاء  بات واملعلومات ودمعه بطريقة ل ملكتالهنوض بقطاع ا
بارشة يق املصاحل. مفعاÓ و ية عىل  حتقوتعكف ا ية ودمع العلوم ب العامة مجلع سات ا بات واملؤ يع ا تعاون بني  بدمع ا س ت مج ملكتل ملك

نظامت من القطاع العام ية أو  نظامت غري ر ها  ندما  ية  ية واملعلوما ما م حبثل ع ت متب ية الرتوجي للقراءة . ملكت مجلعوشمل Öمة ا واعLد ت
شاركة يف ا بقة رضورية  شمل رشوطا  ثة  ية حد æيات معلوما للم سـ ت ي ت من  . املعارف واملعلوماتومتع تق

ميي يلك ا لتنظا ية: له بات األملا ية ا ئة يف  نية األعضاء يه أعىل  ت مجع ي ملكمجع تخب . ه مجو ينت ية و÷ بية األعضاء ريس ا ئئ مجلع . هع
توايل ومن ريس ية والعامة عىل ا بات األاكد ثلني عن ا يذية من ثالثة  نة ا ئوتألف ا لنف مي ت مم للج ملكت هاويدمع. لت . عيةمجلا جملس معل 

ثل  يةالفروع متو يدرا توى ا5وÓ ا ها عىل  ية مصا ية  لاإل سـ للجمع لفمي محل تهب. قل مكوساعد  سعة، اليت ئرييسال اي لت وأفرقة اخلرباء ا
ساماتدعى  يةعىل، قأ يو ية ا م Tضطالع بأعامل ا ل  .مجلع

بات :العضوية ية عىل ا ترص عضوية ا ت  ملكمجلع يا احملرتفة تق يا ويه تضم حا ليف أملا  .ضو ع2 000ن
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ئة   )HEP(لبيبر÷مج الصحة وا

ئة يف نومفرب :ئاملقر الرييس شئ بر÷مج الصحة وا بي أ  .مقره يف ¬وندي لاكمريونو 1997لن

ية؛ ودراسة :األهداف ساكن بربامج ا ئات ا يع  من إذاكء الوعي 5ى  ل لتمج يمي ف تاج تقو تجات نوقع أنظمة اإل نوبادل ا ئة؛ عىل ملت لبيا
تاج العلم تعريف بهنواحلث عىل اإل ئة وا تقين يف جمال ا لي وا ب يل  .ل

ميي يلك ا لتنظا يذي: له ية العامة واæلس ا تان هام ا تان األسا تان الرئا نفا ي ي لتئ مجلعل س س ئوبار املوظفني مه الريس واألمني العام . هي ك
 .وأمني اخلزانة

بارية  يضم الرب÷مج :العضوية T يني أو األشخاص تمن األشخاص ا عيع نظمة عازما  عضوا25لطب  .ملعىل دمع أهداف ا

يني  ناين األداء واملو ية إلدارة حقوق  ية املد يقا سـف ن  )ADAMI(مجلع

يني يف : ئاملقر الرييس ناين األداء واملو ية إلدارة حقوق  ية املد ئت ا يقأ ف سـش نن ئ ومقرها الرييس يف ريس 1955 فرباير 24مجلع
 .نبفرسا

ناين األدا: األهداف ية إلدارة حقوق  ية املد فا ن ناين األداءمجلع يل إ>وات  ية  ية فر ية مد يني يه  فء واملو تحصيق سـ ن لمجع ن . سـ
ثارية  T سخ اخلاص وبعض املاكفآت املرتبة عىل احلقوق نصفة وماكفآت ا يل املاكفآت ا ية يه  ها الر ئوأهدا تف ت ن مل حتص سـسـ لي ئ

تويني  ناين األداء وتطويرها عىل ا برصي، وا5فاع عن حقوق  سمعي ا سـيف جمال األداء ا ل ملل  .الوطين وا5ويلف

يلك مييلها يذية، وبار املوظفني مه الريس : لتنظ ا نة ا يذي وا ية يه اæلس واæلس ا ية األسا ئات الرئا ئا نف كنف للج سـ سـ تي لت ل هل
 .واألمني العام وأمني اخلزانة

ية : األعضاء ناين األداء27 000مجلعتضم ا  .ف عضو من 

ثالث هناية املرفق [  ]ثوالويقةلا

 

 


