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المرفق الثاني 

تفاصيل عن المنظمات الدولية غير الحكومية 
(استنادا الى المعلومات الواردة من المنظمات المذآورة) 

 
 

 (AmSong) أمسونغ  -١
 

المقر الرئيسي : نيويورك ، الواليــات المتحـدة األمريكيـة . وتأسسـت فـي آاليفورنيـا بالواليـات 
المتحدة األمريكية سنة ١٩٩٤ . 

 
األهداف : ان غرض أمسونغ هو حماية حقوق المؤلف الموسـيقية ونشـر الوعـي بيـن الملحنيـن 

والشعراء الغنائيين وورثتهم عن المسائل التي تمس حقوقهم الناشئة عن مؤلفاتهم الموسيقية . 
 

الهيكل التنظيمي : تتكون امسونج من مجلس ادارة وعدة لجان . 
 

العضوية : انضم الى عضوية أمسـونغ عديـد مـن الموسـيقيين المشـاهير فـي العـالم فـي مجـالي 
الموسيقى الشعبية والكالسيكية . ويتكــون اعضـاء مجلـس ادارتـها واعضائـها مـن مواطنيـن مـن مختلـف 

البلدان . 
 

التحالف من أجل حقوق الملكية الفكرية  -٢
 

ــة . وتأسسـت فـي واليـة  المقر الرئيسي : واشنطن مقاطعة آولومبيا ، الواليات المتحدة األمريكي
ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية سنة ١٩٩٩ . 

 
األهداف : ان الهدف الرئيسي للتحالف من أجل حقوق الملكية الفكرية هــو تعزيـز حمايـة حقـوق 
الملكلية الفكرية وانفاذهــا فـي ١٥ بلـدا آـانت تؤلـف االتحـاد السـوفيتي السـابق عـن طريـق الشـراآة بيـن 
ــح انتـهاك العالمـات التجاريـة والتعـدي علـى الـبراءات  القطاعين العام والخاص . وتسعى المنظمة الى آب

والتزوير في منطقة االتحاد السوفيتي السابق . 
 

الهيكل التنظيمي : يتكون التحالف من أجل حقوق الملكية الفكرية مــن ثالثـة صفـوف عضويـة . 
ــة ؛ واألعضـاء مـن الشـرآات التـي  األعضاء المؤسسون الذين يتولون مهام لجنة السياسة التنفيذية للمنظم
ــي لجنـة السياسـة التنفيذيـة ؛ وأعضـاء الزمالـة الذيـن  تنتمي الى التحالف ولكنها ال ترغب في تولي مهام ف

يتعاونون مع المنظمة ويدعمونها . 
 

العضوية : تشكل المنظمات التالية القاعدة الرئيسية لألعضاء في التحالف من أجل حقوق الملكية 
الفكرية : 

 
ــش امريكـان  األعضاء المؤسسون : شرآات انهويزر بوش (الواليات المتحدة األمريكية) وبريتي
توباآو (المملكة المتحدة) ودياغيو بي ال سي (المملكة المتحدة) وشرآات فيليب موريس (الواليات المتحدة 

األمريكية) . 
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األعضاء من الشرآات : بيكــر انـد مـاآينزي (االتحـاد الروسـي) وشـرآة فنـادق فـور سـيزونز 
المحدودة (آندا) وفروس زلنيك ليرمان اند زيسو (الواليات المتحدة األمريكية) وغينيس (المملكة المتحدة) 
وهيغن داز (الواليات المتحــدة األمريكيـة) وجـى تـي انترناشـونال (سويسـرا) وآرافـت فـود انترناشـونال 
CEEMA (النمسا) وشرآة بيلسبوري (الواليات المتحدة األمريكية) ويونيتد ديستيلرز اند فينتنرز (المملكة 

المتحدة) . 
 

فنانو المصنفات البصرية األوروبيون  -٣
 

المقر الرئيسي : مدريد ، اسبانيا . وتأسست في برلين بالمانيا سنة ١٩٩٧ . 
 

األهـداف : دعـم فنـاني المصنفـات البصريـة األوروبييـن فـي أنشـطتهم القانونيـــة واالقتصاديــة 
والثقافية والمساهمة في تطويرها وفي تعاونهم فــي مجـال حقـوق الملكيـة الفكريـة باالشـتراك مـع االتحـاد 

األوروبي ومجلس أوروبا والويبو وسائر الهيئات الدولية . 
 

الهيكل التنظيمي : يدير منظمة فنانو المصنفات البصرية األوروبيون رئيس يعيــن لفـترة سـنتين 
قابلة للتجديد من الجمعية العامة لألعضاء لفترة سنتين أخرى . 

 
العضوية : من بين األعضــاء جمعيـات ادارة حقـوق فنـاني المصنفـات البصريـة األعضـاء فـي 
االتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين التي تقع مكاتبها المســجلة واداراتـها المرآزيـة داخـل االتحـاد 

االقتصادي األوروبي . وهناك ١٤ عضوا في المنظمة . 
 

جمعية المهندسين الدولية  -٤
 

ــانت الجمعيـة  المقر الرئيسي : فونتين ، فرنسا . وتأسست في جرونوبل بفرنسا سنة ١٩٨١ . وآ
تسمى سابقا هكزا آونسلتنتس وتحولت الى جمعية المهندسين الدولية في ١٣ يناير/آانون الثاني ١٩٩٩ . 

 
األهداف : وأهداف الجمعية هي : التشجيع على التبادل التقنــي والتكنولوجـي بيـن الشـرآات فـي 
مختلف القارات ؛ تعزيز انتقال الخبراء المهنيين الى الشرآات ال سيما تلك الواقعة في البلدان النامية ؛ وأن 
تكون أحد القائمين بدور فعلي في المجاالت المرتبطة بالملكية الفكريــة المحليـة ؛ وتكويـن النـواة الرئيسـية 
لمنظمـة تقنيـة دوليـة غـير حكوميـة (التجـارة االلكترونيـة واالتصـاالت والمعلوماتيـــة ونقــل المعلومــات 
المحوسـبة عـن بعـد) ؛ وتقديـم مختلـف أنـواع االستشـارات والتدريـب والمسـاعدة خاصـة للبلـدان الناميــة 
(التعامالت والتجارة الدولية) ؛ وتمثيل مصالح الشرآات والمؤسســات المنتميـة اليـها أو المنتفقـة بخدمـات 

الجمعية في المحافل االقليمية والدولية . 
 

الهيكل التنظيمي : للجمعية مجلس ادارة ينتخب أعضاؤه لمدة سنتين أثناء انعقاد الجمعية العامة . 
ويجتمع مجلس االدارة مرة آل ستة أشــهر علـى األقـل ويختـار مـن بيـن ١٠ أعضـاء و١٥ عضـوا مكتبـا 
يتكون على األقل من : رئيس مجلس ادارة مؤسس ورئيس مجلس ادارة تنفيذي ونائب أول لرئيس المجلس 
ونائبين له وأمين عام وأمين صندوق . ويمكن لجميع األعضاء حضور الجمعية العامة العادية التـي تنعقـد 
ــالي والتقريـر عـن التقـدم التـي حققتـه الجمعيـة وتقييـم أدائـها العـام .  في بداية آل سنة العتماد التقرير الم
ولألعضاء المؤسسين واألعضاء النشطين فقط حــق التصويـت ويصـرح لبـاقي األعضـاء التحـدث بصفـة 

استشارية . ويرأس رئيس مجلس االدارة الجمعية العامة ويعاونه باقي أعضاء المكتب . 
العضويـة : يبلـغ مجمـوع األعضـاء فـي الجمعيـة ٥٢٤ ٣ عضـوا فـي البلـدان التاليـــة : البانيــا 
والجزائر واألرجنتين والنمسا وبلجيكا وبنن والبرازيل وآندا وآوت ديفوار والدانمارك وجيبوتــي ومصـر 
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ــابون والمانيـا واليونـان والـهند وايرلنـدا واسـرائيل وايطاليـا واليابـان وآينيـا  واثيوبيا وفنلندا وفرنسا والج
ومدغشقر وموريتانيــا وهولنـدا والفلبيـن وجنـوب افريقيـا واسـبانيا والسـويد وسويسـرا وتـايالند والمملكـة 

المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي وفنزويال . 
 

الجمعية الدولية للشعر من أجل السالم  -٥
 

المقر الرئيسي : جنيف ، سويسرا . وتأسست في اآرا بغانا سنة ١٩٩٨ . 
 

األهداف : تصبو الجمعية الى المساهمة في السعي العالمي لتحقيق السالم عن طريق الشعر . 
 

الـهيكل التنظيمـي : يديـر المجلـس التنفيـذي أنشـطة الجمعيـة غـير أن القـرارات الرئيسـية تتخــذ 
بالتشاور مع الرعاة واألعضاء الشرفيين والمنسقين االقليميين في أنحاء العالم . 

 
العضوية : أن باب العضوية في الجمعية الدولية للشـعر مـن أجـل السـالم مفتـوح لكـل الشـعراء 
ــي االفـادة مـن االلـهام للمسـاهمة فـي الدفـاع عـن السـالم وحقـوق  والجمعيات الشعرية في العالم الراغبة ف

االنسان وتعزيزها . 
 

أطباء بال حدود  -٦
 

المقر الرئيسي : بروآسل ، بلجيكا. وتأسست في بروآسل ببلجيكا سنة ١٩٩٢ . 
 

األهداف : أن منظمة أطباء بال حدود هي وآالة انسانية مستقلة للمعونـة الطبيـة منوطـة بتحقيـق 
هدفين : توفير المساعدة الطبية أينما آانت الحاجــة اليـها بغـض النظـر عـن العنصـر أو الديـن أو االنتمـاء 
السياسي أو الجنس وزيادة االحساس بمعاناة اآلخرين . وتهتم منظمة أطباء بال حــدود بكـل قضايـا الملكيـة 

الفكرية المرتبطة بالصحة والتي تؤثر أو قد تؤثر على حصول الناس على الدواء . 
 

الهيكل التنظيمي : يدير المنظمة مجلس ادارة ومجلس دولي يمثل ١٨ وآالة ألطباء بال حدود . 
 

العضوية : للمنظمة ١٨ وآالة موزعة في أنحاء العالم . 
 
 

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة] 
 
 
 

 


