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  األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
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  قبول املراقبني

  مذكرة املدير العام

        ٔاوال. قبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقبٔاوال. قبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقبٔاوال. قبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقبٔاوال. قبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقب

قامئة املنظامت احلكومية ا9ولية اليت ُقبلت حلضور اجQعات امجلعيات بصفة مراقب  A/51/INF/1تتضمن الوثيقة  .1
 .للجمعيات وWحتادات اليت تديرها الويبو احلادية وامخلسنيواليت دعيت حلضور سلسW XجQعات 

ب، فٕاهنا تدعى ٔايضا حلضور اجQعات وعند قبول منظمة حكومية دولية حلضور اجQعات امجلعيات بصفة مراق .2
اللجان وأالفرقة العامX وسائر الهيئات الفرعية للجمعيات بصفة مراقب ٕاذا اكن املوضوع اmي تتناوj هيم تg املنظمة 

 مبارشة. بصورة

سلسX ومت اختاذ قرار قبول املنظامت احلكومية ا9ولية يف اجQعات بعض امجلعيات بصفة مراقب آخر مرة خالل ال  .3
من الوثيقة  6ٕاىل  4(الفقرات من  2012أكتوبر  9 ٕاىل 1الجQعات مجعيات ا9ول أالعضاء يف الويبو املنعقدة من  امخلسني

A/50/2  من الوثيقة  147والفقرةA/50/18.( 

  احلكومية ا9ولية التالية يف اجQعات امجلعيات املعنية بصفة مراقب: املنظامتومن املقرتح ٔان تقبل امجلعيات  .4

  )Clarin Eric( منظمة �رين ٕاريك  "1"
  )WWAEMUحتاد Wقتصادي والنقدي لغرب ٔافريقيا (  "2"
 )CERLALC( املركز إالقلميي لتطوير الكتب يف ٕاقلمي ٔامرياك الالتينية والاكرييب  "3"

والعضوية فهيا.  ةلكها التنظميياؤاهدافها وهي - أعاله ةاملذكور للمنظامته الوثيقة وصفا موجزا ويتضمن املرفق أالول لهذ .5
 يف الفئة جمي (املنظامت احلكومية ا9ولية العاملية) )Clarin Eric( منظمة �رين ٕاريك ومن املقرتح عىل امجلعيات ٕادراج
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احلكومية ا9ولية ) يف الفئة جمي (املنظامت CERLALCية والاكرييب (واملركز إالقلميي لتطوير الكتب يف ٕاقلمي ٔامرياك الالتين 
 .إالقلميية)

ٕان مجعيات ا9ول أالعضاء يف الويبو  .6
مدعوة، لك ف± يعنيه، ٕاىل اختاذ قرار بشأن 

 ه.ٔاعال 5و 4يف الفقرتني  ينالوارد Wقرتاحني

    ·نيا. قبول املنظامت ا9ولية غري احلكومية بصفة مراقب·نيا. قبول املنظامت ا9ولية غري احلكومية بصفة مراقب·نيا. قبول املنظامت ا9ولية غري احلكومية بصفة مراقب·نيا. قبول املنظامت ا9ولية غري احلكومية بصفة مراقب

املنظامت ا9ولية غري احلكومية اليت ُقبلت حلضور اجQعات امجلعيات  قامئة A/51/INF/1لوثيقة ا مرفق يتضمن .7
 Xبصفة مراقب واليت دعيت حلضور سلسW عاتQحتادات اليت تديرها الويبو. ل ل  امخلسنياحلادية و جWجمعيات و 

صفة مراقب، فٕاهنا تدعى ٔايضا حلضور اجQعات قبول منظمة دولية غري حكومية حلضور اجQعات امجلعيات ب وعند .8
اللجان وأالفرقة العامX وسائر الهيئات الفرعية للجمعيات بصفة مراقب ٕاذا اكن املوضوع اmي تتناوj هيم تg املنظمة 

 مبارشة. بصورة

آخر قرارات  عندما صدرت 2012ٔاكتوبر  9ٕاىل  1للجمعيات يف الفرتة من  امخلسني ومنذ انعقاد سلسW XجQعات .9
 من الوثيقة 11ٕاىل  9(الفقرات من  بصفة مراقبعيات امجل اجQعات بعض  حلضوربقبول املنظامت ا9ولية غري احلكومية 

A/50/2  من الوثيقة 148والفقرة A/50/18( تلقى املدير العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك منظمة من املنظامت ،
 :اجQعات امجلعيات بصفة مراقبالتالية ٔاسامؤها حلضور 

 ؛)ADALPIامجلعية ا9ولية لتطوير امللكية الفكرية (  "1"

  ؛)COHREDجملس البحوث الطبية ٔالغراض التمنية (و   "2"

  ؛)DNDi(املبادرة الرامية ٕاىل ابتاكر أدوية ملعاجلة أالمراض املهمX و   "3"

  ؛)IAFا9ولية ( )أيورفيداالطب الهندي (مؤسسة و   "4"

  ؛)IHRASامجلعية ا9ولية حلقوق إالنسان وماكحفة الفساد (و   "5"

 ؛)I3PMاملعهد ا9ويل ٕالدارة امللكية الفكرية (و   "6"

  .PPI(1املنظمة ا9ولية ٔالحزاب القراصنة (و   "7"

 -  ٔاعاله 9لك منظمة من املنظامت غري احلكومية املذكورة يف الفقرة للهذه الوثيقة وصفا موجزا  الثاينويتضمن املرفق  .10
لك منظمة من املنظامت ا9ولية غري احلكومية  وأهدافها وهيلكها التنظميي والعضوية فهيا. ومن املقرتح عىل امجلعيات ٕادراج

 ٔاعاله يف فئة املنظامت ا9ولية غري احلكومية. 9املذكورة يف الفقرة 

ٕان مجعيات ا9ول أالعضاء يف الويبو  .11
ن لك ف± يعنيه، ٕاىل اختاذ قرار بشأ  ،مدعوة

 ٔاعاله. 10يف الفقرة  الواردWقرتاح 
      

                                                
ة ٔالحزاب القراصنة ياملنظمة ا9ول  الQس تقرر تأجيل البت يف، 2012املعقودة يف عام   مجلعيات ا9ول أالعضاء يف الويبونيخالل سلسW XجQعات امخلس 1

 طلب املنظمة ٕاىل سلسة مي). ويعاد تقدA/50/18من الوثيقة  146(انظر الفقرة  املزيد من الوقت ٕالجراء املشاوراتاحلصول عىل صفة املراقب ٕالÑحة 
  .و ليك تنظر فيهأالعضاء يف الويب ا9ول مجلعيات نيWجQعات احلادية وامخلس
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    ·لثا. قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب·لثا. قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب·لثا. قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب·لثا. قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب

 ، اتفقت امجلعيات، لك2002ٔاكتوبر  1سبمترب ٕاىل  23خالل سلسW XجQعات السابعة والثالثني اليت عقدت من  .12
لتوسـيع نطاق ا9عوات ليك تشمل املنظامت الوطنية   يعنيه، عىل اعQد Wقرتاحات التالية �عتبارها مبادئ تطبقف±
 ):A/37/14من الوثيقة  316احلكومية بصفة مراقب (الفقرة  غري

يتعني ٔان تكون املنظمة معنية ٔاساسا بأمور امللكية الفكرية املندرجة يف اختصاص الويبو وأن يعتربها املدير   (ٔا)
  ؛ل مداوالت مجعيات الويبوالعام قادرة عىل تقدمي مساهامت بناءة وموضوعية خال

ويتعني ٔان يكون للمنظمة غاÜت واقرتاحات تتوافق مع جوهر Wقرتاحات واملبادئ القامئة يف الويبو   (ب)
  ؛املتحدة وأالمم

ويتعني ٔان يكون للمنظمة مقر حمدد ؤان يكون نظاãا أالسايس معمتدا بطريقة دميقراطية ووفق ترشيع ا9وß   (ج)
  ؛ٕالهيا املنظمة. وجيب تقدمي صورة عن النظام أالسايس ٕاىل الويبو العضو اليت تنمتي

وجيب ٔان متg املنظمة تفويضا للتحدث �مس ٔاعضاهئا عىل لسان ممثلهيا املعمتدين ومتاشـيا مع القواعد اليت حتمك   (د)
   ؛وضع املراقب

املنظامت الوطنية غري احلكومية وجيب ٕاجراء مشاورات مسـبقة بني ا9ول أالعضاء وأالمانة قبل قبول   (ه)
 مراقب. بصفة

، عندما صدرت آخر قرارات 2012ٔاكتوبر  9ٕاىل  1للجمعيات يف الفرتة من  امخلسنيومنذ انعقاد سلسW XجQعات  .13
من الوثيقة  15ٕاىل  13(الفقرات من  بصفة مراقبعيات امجل اجQعات بعض  حلضوركومية احلوطنية غري النظامت امل بقبول 

A/50/2  من الوثيقة  149والفقرةA/50/18 تلقى املدير العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك منظمة من املنظامت ،(
 الوطنية غري احلكومية التالية ٔاسامؤها حلضور اجQعات امجلعيات بصفة مراقب:

 ؛)AADIين أالداء (امجلعية أالرجنتينية لفنا  "1"
  ؛)AMACPI( الصناعية مللكيةا ملستشاري املغربية امجلعيةو   "2"
  ؛)ANDO( لتسميات املنشأ امجلعية الوطنية و   "3"
  ؛)EIPAمجعية إالمارات للملكية الفكرية (و   "4"
  ؛)INCKجملس كينيا لالبتاكر (و   "5"
  ؛)IRPIمعهد ٔاحباث امللكية الفكرية (و   "6"
  .)SAAمجعية ٔامناء احملفوظات أالمريكيني (و   "7"

 13لك منظمة من املنظامت غري احلكومية املذكورة يف الفقرة للهذه الوثيقة وصفا موجزا  الثالثويتضمن املرفق  .14
لك منظمة من املنظامت غري احلكومية  وأهدافها وهيلكها التنظميي والعضوية فهيا. ومن املقرتح عىل امجلعيات ٕادراج - ٔاعاله

 ٔاعاله. 12ٔاعاله يف فئة املنظامت الوطنية غري احلكومية، وفقا للمبادئ الواردة يف الفقرة  13املذكورة يف الفقرة 

ٕان مجعيات ا9ول أالعضاء يف الويبو  .15
لك ف± يعنيه، ٕاىل اختاذ قرار بشأن  ،مدعوة

 ٔاعاله. 14يف الفقرة  الواردWقرتاح 

  يل ذö املرفقات][ت
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أالول املرفق  
 

 قبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقبقبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقبقبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقبقبول املنظامت احلكومية ا9ولية بصفة مراقب

  )Clarin Eric(منظمة �رين ٕاريك 

  ومقرها الرئييس يف مدينة ٔاوترخيت هبولندا. 2012فرباير  �29رين ٕاريك يف املقر الرئييس: ٔانشئت منظمة 

من خالj ينفذ  البرشية وWجQعية Ñ�ٕحة سبيل موحدالعلوم جمال أالهداف: هدف املنظمة هو امليض قدما �لبحوث يف 
املنظمة ٕاىل تنفيذ  وتسعىالباحثون ٕاىل منصة تتضمن موارد وأدوات متقدمة عىل املسـتوى أالورويب موزعة حبسب اللغات. 

هذه السـياسة ٕ�نشاء وتشغيل بنية حتتية حبثية موزعة تريم ٕاىل ٕاÑحة املوارد اللغوية والتكنولوجيا واخلربات مجلعيات البحوث 
  إالنسانية وWجQعية معوما.

هيلك التنظميي: الهيئة إالدارية الرئيسـية للمنظمة يه امجلعية العامة. ٔاما الهيئة التنفيذية للمنظمة فتمتثل يف جملس إالدارة ال 
  واملدير التنفيذي. 

العضوية: ٔاعضاء املنظمة مه المنسا وبلغارÜ وامجلهورية التشـيكية وا9امنارك وٕاسـتونيا ؤاملانيا وهولندا وبولندا، ٕاىل جانب 
  احتاد اللغة الهولندية. وحتظى الرنوجي بصفة املراقب يف املنظمة. ،ملنظمة احلكومية ا9وليةا

 )CERLALCاملركز إالقلميي لتطوير الكتب يف ٕاقلمي أمرياك الالتينية والاكرييب (

حكومة كولومبيا ومنظمة اmي يعمتد اتفاق التعاون ا9ويل بني  1986لعام  65املقر الرئييس: ٔانشئ املركز مبوجب القانون رمق 
أالمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة ف± خيص املركز إالقلميي لتطوير الكتب يف ٕاقلمي ٔامرياك الالتينية والاكرييب. ويقع املقر 

  الرئييس للمركز يف بوغوÑ بكولومبيا.

ء فيه بشأن تصممي وتنفيذ السـياسات أالهداف: هدف املركز هو تقدمي املشورة واملساعدة التقنية ٕاىل احلكومات أالعضا
واملرشوعات والربامج املعدة لتطوير الكتب والقراءة وحق املؤلف، فضال عن تعزيز االتفاقات ا9ولية. ويقدم املركز ٔايضا دعام 

  متخصصا ف± خيص هيلكة السـياسات والصكوك التنظميية والترشيعية املتعلقة �لكتب.

  داريتان الرئيسيتان يف املركز هام اللجنة التنفيذية وا�لس.الهيلك التنظميي: الهيئتان االٕ 

العضوية: ٔاعضاء املركز مه مجيع ب�ان ٔامرياك الالتينية والاكرييب الناطقة �ٕالسـبانية ٔاو الربتغالية اليت 9هيا خلفية ثقافية 
  ٔاو برتغالية. ٕاسـبانية

  )WWAEMUحتاد Wقتصادي والنقدي لغرب ٔافريقيا (

  املقر الرئييس: ٔانشئ Wحتاد Wقتصادي والنقدي لغرب ٔافريقيا يف واغادوغو ببوركينا فاصو ومقره فهيا.

، وٕاىل يريم Wحتاد ٕاىل توحيد ا�االت Wقتصادية الوطنية من ٔاجل حتويل املنظمة ٕاىل سوق منو جيذب املستمثرينأالهداف: 
  أالعضاء �ملواءمة بني سـياساهتا الرضيبية وWقتصادية وبتعزيز معلهتا املشرتكة.توحيد سـياسات Wقتصاد اللكي 9ى ا9ول 

الهيلك التنظميي: تتألف الهيئات املعنية �لسـياسات 9ى Wحتاد من مؤمتر رؤساء ا9ول، وجملس الوزراء واللجنة. وتتألف 
للجنة الربملانية املشرتكة. و9ى Wحتاد ٔايضا هيئة هيئات الرقابة 9ى Wحتاد من حممكة العدل وحممكة مراجعة احلسا�ت وا
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املرصف املركزي 9ول غرب استشارية ويه ا�لس Wستشاري إالقلميي، و9يه مؤسسـتان متخصصتان مسـتقلتان هام 
  ٔافريقيا واملرصف إالمنايئ 9ول غرب ٔافريقيا.

  وار وغينيا بيساو ومايل والنيجر والسـنغال وتوغو العضوية: ا9ول أالعضاء يف Wحتاد يه بنن وبوركينا فاصو وكوت ديف
  

 [ييل ذö املرفق الثاين]
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        املنظامت الوطنية غري احلكومية (�الستناد ٕاىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة) املنظامت الوطنية غري احلكومية (�الستناد ٕاىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة) املنظامت الوطنية غري احلكومية (�الستناد ٕاىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة) املنظامت الوطنية غري احلكومية (�الستناد ٕاىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة)     مواصفاتمواصفاتمواصفاتمواصفات

  )ADALPIامجلعية ا9ولية لتطوير امللكية الفكرية (

  ، لكن مقرها االٓن موجود يف جنيف بسويرسا. 2010ديسمرب  2املقر الرئييس: ٔانشئت املنظمة يف برن يف 

أالهداف: تريم امجلعية ٕاىل ضامن هتيئة حميط معل مناسب يزدهر فيه ا رتعون واملبدعون عن طريق تعزيز تمنية امللكية 
ٔان تعود امللكية الفكرية �لفائدة عىل ٔاحصاب احلقوق الفكرية يف العامل بأرسه وفقا للمبادئ أالخالقية، كام تريم ٕاىل ضامن 

  وا�متع برمته.

ي: الهيئة إالدارية الرئيسـية للجمعية يه امجلعية العامة. وتعمل املنظمة حتت إالدارة العامة للمجلس ولها ٔامانة الهيلك التنظمي
  للتشغيل وٕادارة املرشوعات. 

 عيني يريدون دمع ٔاهداف املنظمة ي العضوية: تضم امجلعية مثانية ٔاعضاء من ٔاشخاص طب 

  )COHREDجملس البحوث الطبية ٔالغراض التمنية (

  ومقره يف جنيف بسويرسا. 1993مارس  6املقر الرئييس: ٔانشئ ا�لس يف 

أالهداف: يريم ا�لس ٕاىل حتسني ٔاوضاع الصحة واملساواة والتمنية بدمع الب�ان يف تطوير ٔانظمة متينة يف جمايل البحث 
ب�ان ا9خل املتوسط، ؤاهدافها يه وWبتاكر. وتعمل املنظمة عىل الصعيد العامل وتويل أالولوية لب�ان ا9خل املنخفض و 

ل بقدراهتا عىل البحث وWبتاكر ٕاىل احلد أالمثل من أجل حتسني ٔاوضاع الصحة واملساواة والتقدم و دمع الب�ان والوص
وٕارشاك الواكالت اخلارجية اليت تؤثر ٔاعاملها يف البحث وWبتاكر يف ب�ان ا9خل املنخفض وب�ان WجQعي وWقتصادي 

خل املتوسط (هبدف ضامن أن تكون ٔاعاملها دامعة للنظام). وتريم املنظمة ٕاىل الهنوض �سرتاتيجية البحوث الوطنية ا9
أالساسـية يف جمال الصحة املعروفة بأهنا اسرتاتيجية شامX لتنظم وٕادارة البحث الوطين وتيسري اسـتخدام هذه Wسرتاتيجية 

  عىل الب�ان اليت ترغب يف تنفيذها.

  يلك التنظميي: الهيئة العليا لرمس السـياسات يف جملس البحوث يه جملسه، واملنسق هو رئيس أالمانة. اله 

  عضوية.لل مفتوحاالعضوية: ا�لس ليس 

 Xاملبادرة الرامية ٕاىل ابتاكر ٔادوية ملعاجلة أالمراض املهم)iDND(  

ومقرها يف  2003يوليو  11أالمراض املهمX يف  املقر الرئييس: ٔانشئت املبادرة الرامية ٕاىل ابتاكر أدوية ملعاجلة
  بسويرسا.  جنيف

تعاونية للبحث والتطوير يف جمال أالدوية تدفعها احتياجات املرىض ويه تطور أالهداف: املبادرة يه عبارة عن منظمة 
دوية واللقاحات ٔاساسا يف جمال االٔ  ودمعه عالجات جديدة لٔالمراض املهمX. ؤاهداف املبادرة يه حفز البحث والتطوير

املضادة لٔالمراض املهمX وتشخيصها؛ والسعي ٕاىل حتقيق املساواة يف النفاذ ٕاىل أالدوية اجلديدة وتطويرها لتطوير تركيبات 
جديدة من أالدوية املوجودة، والتشجيع عىل ٕانتاج االٔدوية الفعاß املعروفة واتباع ٔاساليب التشخيص و/أو اللقاحات املضادة 

مX؛ واعQد عالجات جديدة لٔالمراض املهمX لتلبية احتياجات املرىض والوفاء مبتطلبات القدرة عىل تقدمي لٔالمراض امله
  أالدوية وٕانتا-ا يف الب�ان النامية.
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  إالدارة اmي يعني املدير التنفيذي. جملسالهيلك التنظميي: الهيئة إالدارية الرئيسـية للمبادرة يه 

  ة ماكتب ٕاقلميية 9مع املرشوعات.درة من سـتالعضوية: يتألف ٔاعضاء املبا

  )IAFا9ولية ( )ٔايورفيدا( الطب الهندي مؤسسة

  املقر الرئييس: للمؤسسة مقران أحدهام يف لندن �ململكة املتحدة والثاين يف بومباي يف الهند.

أالهداف: املؤسسة يه عبارة عن منظمة تسهر عىل تقدمي خدمات الرعاية الصحية وتركز عىل تعزيز حامية حقوق امللكية 
تعمل ٔاساليهبا  املعارف التقليدية يف جمال ممارسات الطب الهندي (ٔايورفيدا) وتركيباته. وتريم املؤسسة ٕاىل ٔانالفكرية يف 

  كنظام حصي مسـتقل.

أس املؤسسة أالمانة العامة، فضال عن جمليس ٕادارة منفصلني، أحدهام يف الهند والثاين يف اململكة الهيلك التنظميي: تر 
  املتحدة. 

. لكهنا تتبع مسارا فعاال للتعاون مع الهيئات واملنظامت أالخرى املشاهبة لها ٔاساساعضوية العضوية: املؤسسة ليست مفتوحة لل
  عضو منمت.  1 400املنمتني. وتضم املنظمة يف الوقت الراهن يف التفكري وأالشخاص االٓخرين من أالعضاء 

  )IHRASامجلعية ا9ولية حلقوق إالنسان وماكحفة الفساد (

  Ü.ريومقرها يف ٕاكوت ٕاكبيين يف نيج 1999يونيو  1املقر الرئييس: ٔانشئت امجلعية ا9ولية حلقوق إالنسان وماكحفة الفساد يف 

درة عن أالمم املتحدة بشأن الهنوض حبقوق إالنسان وماكحفة الفساد اإالعال2ت والقرارات الصأالهداف: تلزتم امجلعية جبميع 
امليثاق أالفريقي حلقوق والبيئة والعمل وأالمن والسمل وإالدارة الرشـيدة وا9ميقراطية والتمنية. وتعزز املنظمة ٔايضا مجيع ٔاحاكم 

  نسان وا9ميقراطية وماكحفة الفساد وبرامج ٕادماج املرأة والشـباب. إالنسان وأحاكم امليثاق أالورويب فضال عن حقوق االٕ 

  وا�لس التنفيذي الوطين. أالمناءالهيئات الرئيسـية للجمعية يه امجلعية العامة وجملس الهيلك التنظميي: 

  العضوية: تضم املنظمة مثانية ٔاعضاء من هيئات قانونية تدمع العمل حنو حتقيق ٔاهداف املنظمة. 

  )PM3Iا9ويل ٕالدارة امللكية الفكرية ( املعهد

  ، ومقرها يف مدينة فيل بسويرسا. 2008فرباير  11املقر الرئييس: ٔانشئت املنظمة يف 

هو دراسة املشالك املتعلقة ٕ�دارة امللكية الفكرية والتصدي لها، والهنوض �لتدريب للمعهد الرئييس  الهدفأالهداف: 
  جوانب ٕادارة امللكية الفكرية.ومواصX التعلمي بشأن خمتلف 

الهيلك التنظميي: تتألف هيئات ٕادارة املنظمة من WجQع العام، وهو مكتب يتألف من رئيس و2ئب رئيس ؤامني عام 
  ؤامني خزانة.

 عضوا فردÜ من خمتلف الب�ان، ؤاغلهبا يف أورو�. 50العضوية: تتألف املنظمة من زهاء 
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  )PPI( راصنةاملنظمة ا9ولية ٔالحزاب الق

  ومقرها يف بروكسل ببلجياك 2010املقر الرئييس: ٔانشئت املنظمة ا9ولية ٔالحزاب القراصنة يف عام 

. تسعى املنظمة ٕاىل حتقيق التواصل والتعاون بني ٔاحزاب القراصنة يف العامل ودمعهام والهنوض هبام واحلفاظ علهيامأالهداف: 
واملنظمة ٕاذ تسعى ٕاىل حتقيق ٔاهدافها فٕاهنا تكفل التواصل بني أالعضاء طة. سلÑبعة ل وليست املنظمة هبيئة سـياسـية ٔاو 

. وتتوسط املنظمة وتوسع نطاقه؛ وتساعد عىل تأسيس ٔاحزاب قرصنة جديدة؛ وتنظم محالت ؤاحداث عاملية وتنسقها
 ،ية وتنسق البحوث فهيارصنة الرئيسـ وتتقامس املعلومات عن مواضيع الق؛ الطلب، يف منازعات بني أالعضاءب ، حسحتّمك   ٔاو

وتذيك الوعي حبراكت القراصنة وتوسع من انتشارها، ؛ وتريم املنظمة ٕاىل العمل وفقا ٔالهداف ٔاعضاهئا ومصاحلهم الرئيسـية
وتشمل مسائل امللكية الفكرية اليت هتمت هبا املنظمة اهQما خاصا . وتوّحد حركة القراصنة وتقوي ٔاوصالها داخليا وخارجيا

النسخ وما يتعلق به من مسائل، وحرÜت مرÑدي إالنرتنت، وٕاعداد القوانني واملعايري، واقتصادÜت النسخ، احتاكر 
  وأساليب العمل اجلديدة وٕانفاذ احتاكر النسخ.

ويدير جملس إالدارة، وهو الهيئة تتألف من مجيع ٔاعضاء املنظمة. و  رئاسـيةالهيلك التنظميي: امجلعية العامة يه أعىل هيئة 
  .تنفيذية، شؤون املنظمةال 

ب�ا، وقد قبلت املنظمة عضوية سـتة  25أالعضاء العاديون يف املنظمة مه ٔاحزاب قراصنة ٕاقلميية من ٔاكرث من العضوية: 
  ٔاحزاب بصفة مراقب، ٔاربعة مهنا يف ٔاملانيا وحزب واحد يف الوالÜت املتحدة أالمريكية وآخر يف سويرسا.

  [ييل ذö املرفق الثالث]
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            ))))املذكورةاملذكورةاملذكورةاملذكورة    املنظامتاملنظامتاملنظامتاملنظامت    منمنمنمن    الواردةالواردةالواردةالواردة    املعلوماتاملعلوماتاملعلوماتاملعلومات    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل(�الستناد (�الستناد (�الستناد (�الستناد     احلكوميةاحلكوميةاحلكوميةاحلكومية    غريغريغريغري    الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية    املنظامتاملنظامتاملنظامتاملنظامت    مواصفاتمواصفاتمواصفاتمواصفات

 )AADIامجلعية أالرجنتينية لفناين أالداء (

  .بوينس آيرس، ومقرها الرئييس يف 1957سبمترب  11املقر الرئييس: ٔانشئت امجلعية يف 

أالهداف: الهدف الرئييس للجمعية هو ٕادارة وحامية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بفناين أالداء. وتنطوي ٔاعامل امجلعية عىل 
  زيعها.حتصيل إالÑوات الواجب سدادها لفناين أالداء وتسلمها وٕادارهتا وتو 

  الهيلك التنظميي: يدير امجلعية جملس إالدارة املؤلف من رئيس و2ئبني للرئيس وأمني عام ؤامني خزانة.

  عضو ولكهم من فناين أالداء. 25 000العضوية: تضم امجلعية ٕاجامال ٔاكرث من 

  )AMACPI( الصناعية امللكية ملستشاري املغربية امجلعية

  ار البيضاء �ملغرب.رئييس يف ا9ومقرها ال 2011نومفرب  30 املقر الرئييس: ٔانشئت امجلعية يف

العاملني يف املغرب، واملدرجني عىل قامئة الو�ء املتخصصني يف امللكية الصناعية  املستشارين لكأالهداف: تضم امجلعية 
ا9فاع عن املصاحل املعنوية واملهنية املهنيني 9ى مكتب املغرب للملكية الصناعية والتجارية. وأالهداف الرئيسـية للجمعية يه 

ٔالعضاهئا والتدخل 9ى الهيئات الوطنية وا9ولية من أجل مواصX حتقيق إالصالحات والتحسينات يف جمال امللكية 
  الصناعية والتجارية والفكرية.

و2ئب الرئيس وأالمني العام الهيلك التنظميي: الهيئات إالدارية الرئيسـية يه جملس إالدارة واملكتب املؤلف من الرئيس 
  اخلزانة. ؤامني

  مستشارا عامال يف جمال امللكية الصناعية يف املغرب.  13: تضم امجلعية العضوية

  )ANDO( لتسميات املنشأ امجلعية الوطنية 

  ومقرها الرئييس يف غوادWخارا �ملكسـيك. 2011سبمترب  29املقر الرئييس: ٔانشئت امجلعية يف 

البيا2ت اجلغرافية وا9فاع ملنظمة هو احلشد من ٔاجل وضع سـياسة عامة وطنية محلاية تسميات املنشأ و أالهداف: هدف ا
عهنا، ٕاضافة ٕاىل تعزيز الهيئات التنظميية املعنية. وتعكف املنظمة ٔايضا عىل توحيد نظام امحلاية اmي يغطي تسميات املنشأ 

وض �لتعاون احلكويم ا9ويل ملاكحفة قرصنة املنتجات اليت حتمل املكسـيكية من خالل ٕادارة التعديالت الترشيعية والهن
  تسميات منشأ مكسـيكية وتقليدها.

جملس إالدارة فهو املسؤول عىل ٕادارة  ء يه الهيئة العليا للجمعية، أماالهيلك التنظميي: امجلعية العامة لٔالعضا
  وتسـيريها.   امجلعية

  امس منشأ. 14 منشأ مكسـييك من أصل امس 13العضوية: ٔاعضاء امجلعية مه ممثلون عن 
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  )EIPAمجعية إالمارات للملكية الفكرية (

يف ٔابو ظيب �ٕالمارات العربية املتحدة، لكن مقرها الرئييس انتقل ٕاىل ديب  2010نومفرب  25املقر الرئييس: ٔانشئت امجلعية يف 
  . 2012يف عام 

لهنوض هبا يف ٕاطار التمنية Wقتصادية وWجQعية يف إالمارات العربية أالهداف: تلزتم امجلعية حبامية حقوق امللكية الفكرية وا
املتحدة. وأهدافها الرئيسـية يه زÜدة مسـتوى الوعي 9ى أالفراد وا�متع حبقوق امللكية الفكرية وتعزيز الرشااكت مع الهيئات 

  مللكية الفكرية.ا9ولية والوزارات واحلكومات احمللية ومؤسسات التعلمي املعنية املهمتة �

  الهيلك التنظميي: الهيئتان إالداريتان أالساسيتان للمنظمة هام امجلعية العامة وجملس إالدارة. 

  .من أالفراد عضوا 45العضوية: تضم امجلعية حاليا 

  )INCKجملس كينيا لالبتاكر (

  يف نريويب بكينيا. 2012املقر الرئييس: ٔانشئ ا�لس يف عام 

ٕالذاكء  رصح به مبوجب القانون والهنوض بهالبتاكر بأي وصف م� Wحتفاظأالهداف: أالهداف الرئيسـية للمنظمة يه 
مهيهتا.   الوعي �البتاكر والبحث والتعلمي (يف جمال Wبتاكر) وامللكية الفكرية معوما وٕابراز أ

  رئيس.ا�لس املؤلف من مديرين ورئيس ٔاول و2ئب عية العامة و الهيلك التنظميي: الهيئات إالدارية الرئيسـية يه امجل 

  هيئة قانونية وفردا. 30العضوية: تتألف عضوية ا�لس يف الوقت الراهن من 

  )IRPIمعهد ٔاحباث امللكية الفكرية (

  ومقره يف �ريس بفرنسا. 1981املقر الرئييس: ٔانشئ املعهد يف عام 

ناعية، ومن 2حية ٔاخرى فٕانه مركز للبحث Ñبعا لغرفة �ريس التجارية والص يعد ا�لس من 2حية مركزا للبحث أالهداف: 
. وهدف املعهد هو Wضطالع جبميع أالنشطة اليت تضمن بطبيعهتا تقدم قانون امللكية الفكرية الثانيةجلامعة �ريس  Ñبع

ا، وكذö اقرتاح ٕاجراءات تدريبية للرشاكت والتقدم أالديب والفين، وٕاعداد املعلومات القانونية وWقتصادية املتخصصة ونرشه
  ومجليع اجلهات العامX يف جمايل Wبتاكر وإالبداع. 

الهيئة إالدارية للمعهد يه جملس ٕادارته املؤلف من ٔاربعة ممثلني عن غرفة �ريس التجارية والصناعية وأربعة  الهيلك التنظميي:
  .الثانيةممثلني عن جامعة �ريس 

  عضوية.مفتوحا للليس املعهد العضوية: 

  )SAAمجعية ٔامناء احملفوظات أالمريكيني (

  �لوالÜت املتحدة أالمريكية.  رئييس يف شـياكغو يف والية ٕالينويومقرها ال 1945املقر الرئييس: ٔانشئت امجلعية يف عام 

أالهداف: امجلعية يه ٔاقدم وأعرق مجعية ٔالمناء احملفوظات املهنيني يف الوالÜت املتحدة أالمريكية. وهدفها هو تعزيز ٔامهية 
احملفوظات ؤامناء احملفوظات من ٔاجل زÜدة دمع امجلهور ورمس مالمح السـياسة العامة يف هذا ا�ال واحلصول عىل املوارد 
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ىل السجالت احملفوظة اليت تؤدي وظائف ثقافية، فضال عن ضامن حامية حقوق املواطنني الرضورية محلاية سـبل النفاذ إ 
  وحماسـبة املنظامت واحلكومات وضامن ٕاماكنية النفاذ ٕاىل السجاالت التارخيية.

  . الرئيس و2ئب الرئيس ؤامني اخلزانةمه عبارة عن املوظفون و الهيئة إالدارية للمنظمة يه ا�لس الهيلك التنظميي: 

  فرد ومؤسسة من أالعضاء.  6 000متثل امجلعية ٔاكرث من العضوية: 

  [هناية املرفق الثالث والوثيقة]


