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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :يوليو 2024

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات الرابعة واخلمسون

جنيف ،من  22اإىل  00سبمترب 2024
قبول املراقبني

مذكرة املدير العام
 .2تتضمن الوثيقة  A/54/INF/1قامئة املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية والوطنية غري احلكومية اليت قُبلت
حلضور اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب واليت دعيت حلضور سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني للجمعيات والاحتادات
اليت تديرها الويبو.
 .2وعند قبول كيان حلضور اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب ،ن إا يُدعى أأيضا حلضور اجامتعات اللجان وا ألنرقة العامةل
وسائر الهيئات الفرعية للجمعيات ابلصفة ذاهتا اإذا اكن املوضوع اذلي تتناوهل هيم تكل املنظمة بصورة مبارشة.
 .0و ُاُتذت القرارات املتعلقة بقبول الكياانت حلضور اجامتعات بعض امجلعيات بصفة مراقب ،أخر مرة ،خالل السلسةل
احلادية وامخلسني لجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو املنعقدة يف الفرتة من  20سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2020
(الفقرات من  262اإىل  264من الوثيقة .)A/51/20

أأول قبول املنظامت احلكومية ادلولية بصفة مراقب
 .4منذ ا عقاد السلسةل احلادية وامخلسني لجامتعات امجلعيات ،يف الفرتة من  20سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2020تلقى املدير
العام طلبا و ما يلزم من معلومات من املنظمة احلكومية ادلولية التالية حلضور اجامتعات امجلعيات بصفة مراقب:
" "2امجلاعة الاقتصادية للمنطقة ا ألوروبية الس يوية (.)EEC
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 .5ويرد يف املرنق ا ألول من هذه الوثيقة وصف موجز للمنظمة احلكومية ادلولية املشار اإلهيا أأعاله – أأهدانها وهيلكها
وعضويهتا.

 .6اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
مدعوة ،لك نامي يعني  ،اإىل اُتاذ قرار بش أأن طلب
احلصول عىل صفة مراقب املقدم من املنظمة
احلكومية ادلولية الوارد امسها يف الفقرة  4أأعاله،
و إادراهجا يف الفئة جمي (املنظامت احلكومية ادلولية
ا إلقل ميية).

اث يا قبول املنظامت ادلولية غري احلكومية بصفة مراقب
 .7منذ ا عقاد سلسةل الاجامتعات احلادية امخلسني للجمعيات يف الفرتة من  20سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2020تلقى املدير
العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك منظمة من املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية أأسامؤها حلضور اجامتعات
امجلعيات بصفة مراقب:
" "2
" "2
" "0
" "4
" "5
" "6
" "7
" "8
" "9
""20

الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ()APP؛
ومركز الرشاكت والتجارة املسؤوةل ()CREATe.org؛
ومبادرة تصورات الابتاكر؛
ومجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ()IPO؛
واملنتدى ادلويل للمؤلفني ()IAF؛
واحتاد امللكية الفكرية؛
ومجموعة مس تخديم معلومات الرباءات ()PIUG؛
واملنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ()PPI؛
و قابة اخملرتعني املرصيني؛
وش بكة التقاليد يف خدمة الغد.

 .8ويرد يف املرنق الثاين من هذه الوثيقة وصف موجز للك من املنظامت غري احلكومية املشار اإلهيا يف الفقرة  7أأعاله –
أأهدانها وهيلكها وعضويهتا.

 .9اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
مدعوة ،لك نامي يعني  ،اإىل اُتاذ قرار بش أأن
طلبات احلصول عىل صفة مراقب املقدمة من
املنظامت ادلولية غري احلكومية الواردة أأسامؤها يف
الفقرة  7أأعاله ،و إادراهجا يف نئة املنظامت ادلولية
غري احلكومية.
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اثلثا قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب
 .20خالل سلسةل الاجامتعات السابعة والثالثني اليت عقدت يف الفرتة من  20سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2002اتفقت
امجلعيات ،لك نامي يعني  ،عىل اعامتد الاقرتاحات التالية ابعتبارها مبادئ تُطبق لتوس يع طاق ادلعوات ليك تشمل املنظامت
الوطنية غري احلكومية بصفة مراقب (الفقرة  026من الوثيقة :)A/37/14
( أأ) يتعني أأن تكون املنظمة معنية أأساسا بأأمور امللكية الفكرية املندرجة يف اختصاص الويبو و أأن يعتربها املدير العام
قادرة عىل تقدمي مساهامت بناءة وموضوعية خالل مداولت مجعيات الويبو؛
(ب) ويتعني أأن يكون للمنظمة غاايت و أأغراض تتوانق مع جوهر و أأغراض ومبادئ الويبو وا ألمم املتحدة؛
(ج) ويتعني أأن يكون للمنظمة مقر حمدد و أأن يكون ظاهما ا ألسايس معمتدا بطريقة دميقراطية وونق ترشيع ادلوةل
العضو اليت تنمتي اإلهيا املنظمة .وجيب تقدمي صورة عن النظام ا ألسايس اإىل الويبو؛
(د) وجيب أأن متكل املنظمة تفويضا للتحدث ابمس أأعضاهئا عىل لسان ممثلهيا املعمتدين ومتاش يا مع القواعد اليت حتمك
وضع املراقب؛
(ه) وجيب اإجراء مشاورات مس بقة بني ادلول ا ألعضاء وا ألما ة قبل قبول املنظامت الوطنية غري احلكومية
بصفة مراقب.
 .22ومنذ ا عقاد سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني للجمعيات يف الفرتة من  20سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2020تلقى
املدير العام الطلبات واملعلومات الالزمة من لك منظمة من املنظامت الوطنية غري احلكومية التالية أأسامؤها حلضور اجامتعات
امجلعيات بصفة مراقب:
" "2املعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم ()CILIP
" "2واندي ا ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة ملنطقة بريفزيا ()CPSNRP؛
" "0واملؤسسة غري التجارية لتطوير مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات اجلديدة (مؤسسة سكولكونو).
 .22ويرد يف املرنق الثالث من هذه الوثيقة وصف موجز للك من املنظامت غري احلكومية املشار اإلهيا يف الفقرة  22أأعاله
– أأهدانها وهيلكها وعضويهتا.

 .20اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو
مدعوة ،لك نامي يعني  ،اإىل اُتاذ قرار بش أأن
طلبات احلصول عىل صفة مراقب املقدمة من
املنظامت الوطنية غري احلكومية الواردة أأسامؤها يف
الفقرة  22أأعاله ،و إادراهجا يف نئة املنظامت الوطنية
غري احلكومية.
[تيل ذكل املرنقات]
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املرنق ا ألول

قبول املنظامت احلكومية ادلولية بصفة مراقب
امجلاعة الاقتصادية للمنطقة ا ألوروبية الس يوية ()EEC
املقر الرئييس :أأنشئت امجلاعة الاقتصادية للمنطقة ا ألوروبية الس يوية يف  2نرباير  2022ويقع مقرها الرئييس يف موسكو
ابلحتاد الرويس.
ا ألهداف :الهدف ا ألسايس للجامعة هو هتيئة الظروف املواتية لتفعيل وتطوير احتاد امجلارك واملنطقة الاقتصادية املشرتكة
ووضع مبادرات للتاكمل الاقتصادي يف اإطار احتاد امجلارك واملنطقة الاقتصادية املشرتكة .وتشمل اجملالت الرئيس ية ألنشطة
امجلاعة توحيد القوا ني الوطنية املتعلقة حبامية حقوق امللكية الفكرية وتعزيز قدرة ادلول ا ألعضاء عىل اس تقطاب الاستامثر
من خالل هتيئة ظروف مواتية لالبتاكر .وابلإضانة اإىل ذكل ،تتطلع امجلاعة اإىل اإنشاء سوق متطورة للملكية الفكرية وتطوير
اإجراءات التاكمل لفائدة ادلول ا ألعضاء.
الهيلك :تمتثل الهيئة الرئاس ية الرئيس ية يف جملس امجلاعة .ويضم ذكل اجمللس تسعة أأعضاء (لك دوةل عضو ُممثَةل بثالثة
أأعضاء) يُعني واحد مهنا رئيسا.
العضوية :تضم امجلاعة حاليا ثالثة دول أأعضاء يه :الاحتاد الرويس و مجهورية اكزاخس تان ومجهورية بيالروس.
[ييل ذكل املرنق الثاين]
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املرنق الثاين

مواصفات املنظامت ادلولية غري احلكومية (ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة)
الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ()APP
املقر الرئييس :أأنشئت الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج ( )APPيف  26ديسمرب  2982ويقع مقرها الرئييس يف ابريس بفرنسا.
ا ألهداف :الواكةل الفرنس ية محلاية الربامج عبارة عن منظمة أأوروبية ملؤلفي ومصممي الربجميات يف جمال تكنولوجيا املعلومات،
وهدنها هو ادلناع عن الرشاكت أأو ا ألنراد من مؤلفي وحمرري الربامج احلاسوبية و أألعاب الفيديو ومجموعات الربجميات وقواعد
البياانت واملصنفات الرمقية ،نضال عن ادلراسات والواثئق ذات الصةل .وتسعى الواكةل اإىل تيسري الإجراءات الودية أأو
القا و ية اليت يُلمتس مهنا التعويض عن الرضر اذلي يصيب أأحصاب احلقوق من جراء القرصنة و التقييدات الاحتيالية أأو غري
القا و ية والا تحال واملنانسة غري العادةل .والواكةل خمتصة ،ابعتبارها منظمة للحامية املهنية ،لس هتالل اإجراءات قا و ية من
أأجل ادلناع عن حقوق املصممني .وُتصص الواكةل للك مصنف ُمسجل يف جسلها (اإيداع أأو تسجيل) رمز اإيداع رمقي
دويل (.)IDDN
الهيلك :الهيئتان الرئاسيتان الرئيسيتان للواكةل هام اللجنة التنفيذية وامجلعية العامة و أأعضاء املكتب مه الرئيس وا ألمني العام
و أأمني اخلزينة ومستشاران.
العضوية :تضم املنظمة أأكرث من  20 000عضو يف أأورواب و أأمرياك الشاملية.
مركز الرشاكت والتجارة املسؤوةل ()CREATe.org
املقر الرئييس :أأنشئ مركز الرشاكت والتجارة املسؤوةل ( )CREATe.orgيف  28يوليو  2022ويقع مقره الرئييس يف
واش نطن العامصة ابلولايت املتحدة ا ألمريكية.
ا ألهداف :هدف املركز هو مساعدة أأعضاء سلسةل التوريد عىل احلد من اخملاطر املرتبطة ابلتقليد والقرصنة ورسقة ا ألرسار
التجارية .ويسعى املركز اإىل حتسني ا أل ظمة واملامرسات الإدارية من أأجل حامية امللكية الفكرية ومنع الفساد .وعىل الصعيد
ادلويل يركز املركز عىل تدعمي امتثال الرشاكت املتعددة اجلنس يات وزايدة الشفانية حول املسائل املتعلقة حبامية امللكية
الفكرية ومنع الفساد.
الهيلك :تتأألف الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للمركز من جملس للمديرين اإىل جا ب جملس استشاري عاملي.
العضوية :املركز ليس منظمة مكو ة من أأعضاء .نباإماكن أأية رشكة الاس تفادة من خدمات وتدريبات وموارده .ويُعد طاق معل
املركز عامليا ،مع تركزي خاص عىل الربازيل والصني و أأورواب والهند والياابن واملكس يك والولايت املتحدة ا ألمريكية.
مبادرة تصورات الابتاكر
املقر الرئييس :أأنشئت مبادرة تصورات الابتاكر يف مايو  2020ويقع مقرها الرئييس يف جنيف بسويرسا.
ا ألهداف :تونر مبادرة تصورات الابتاكر منصة لتبادل وهجات النظر املؤسس ية بشأأن نرش التكنولوجيا وامللكية الفكرية.
وتسعى املبادرة اإىل حتسني وترسيع التقدم التكنولويج عىل الصعيد العاملي من خالل تشجيع واضعي الس ياسات عىل هتيئة
بيئات مناس بة تشجع عىل الابتاكر.
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الهيلك :الهيئة الرئاس ية الرئيس ية ملبادرة تصورات الابتاكر يه اللجنة التنفيذية .وهناك جلنة توج القرارات التنفيذية للمبادرة
يديرها رئيس وسكرتري و أأمني للخزينة.
العضوية :ينمتي أأعضاء املبادرة اإىل القطاع اخلاص .وهناك حاليا س تة أأعضاء ميثلون رشاكت التكنولوجيا الالسلكية
والتكنولوجيا الطبية والرشاكت املتعددة اجلنس يات.
مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ()IPO
املقر الرئييس :أأنشئت مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ( )IPOيف  25يناير  2972ويقع مقرها الرئييس يف واش نطن
العامصة ابلولايت املتحدة ا ألمريكية.
ا ألهداف :تسعى امجلعية اإىل التشجيع عىل تطوير امللكية الفكرية وحاميهتا من خالل توعية ا ألعضاء وامجلهور بأأمهية امللكية
الفكرية والصناعية .وابلإضانة اإىل ذكل ،تشجع امجلعية اس تخدام أأ ظمة التحفزي لتنش يط الإبداع والابتاكر ألغراض تطوير
امللكية الفكرية والصناعية.
الهيلك :تتأألف الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للجمعية من جلنة يديرها رئيس وانئب رئيس و أأمني خزينة ومدير تنفيذي.
العضوية :أأكرث من  200رشكة و 22 000نرد يف لك أأرجاء العامل مه أأعضاء يف امجلعية من خالل املؤسسات والواكلت
القا و ية اليت يعملون نهيا ،أأو ابعتبارمه خمرتعني أأو مؤلفني أأو جامعات أأو واكلت قا و ية أأو حمامني أأنراد.
املنتدى ادلويل للمؤلفني ()IAF
املقر الرئييس :أأنشئ املنتدى ادلويل للمؤلفني ( )IAFيف  29أأبريل  2020ويقع مقره الرئييس يف اكرديف ابململكة املتحدة.
ا ألهداف :يسعى املنتدى ادلويل للمؤلفني اإىل تونري منصة دلمع حقوق املؤلفني .ويسا د املنتدى دور املؤلفني يف اجملمتع ،ويربز
أأمهية الإبداع لضامن التنوع الثقايف والقمية الاقتصادية لعمل املؤلفني .كام يسعى املنتدى اإىل تيسري حضور قوي للمؤلفني عىل
الصعيد ادلويل من خالل ممارسة الضغط وإاذاكء الوعي حبق املؤلف.
الهيلك :حتمك املنتدى جلنة توجهيية تتأألف من أأمناء الرابطة .ويتوىل ا ألمناء مسؤولية اإدارة أأعامل املنتدى ،وجيوز هلم بتكل
الصفة ممارسة مجيع صالحيات املنتدى ادلويل للمؤلفني .ويضم جملس ا ألمناء حاليا تسعة أأعضاء.
العضوية :تتأألف عضوية املنتدى ادلويل للمؤلفني ،يف الوقت الراهن ،من  20نردا و 8رابطات .ويعمل ا ألعضاء ا ألحد
والثالثون احلاليون عىل منارصة منظامت املؤلفني يف لك أأحناء العامل ،مبا يف ذكل اململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية
وبعض البدلان ا ألنريقية.
احتاد امللكية الفكرية
املقر الرئييس :أأنشئ احتاد امللكية الفكرية يف عام  2920ويقع مقره الرئييس يف لندن ابململكة املتحدة.
ا ألهداف :يسعى احتاد امللكية الفكرية اإىل اإدخال حتسينات عىل حقوق امللكية الفكرية خدمة ملصاحل اخملرتعني واملصنعني
واملس هتلكني عىل حد سواء .ويضم الاحتاد ،حاليا ،العديد من ا ألعضاء اذلين يعمتدون بشلك مكثف عىل امللكية الفكرية
وينشطون يف مجموعة واسعة من القطاعات ونئات املنتجات .ويركز املنتدى ،حتديدا ،عىل حق املؤلف واملنانسة واحلقوق
املرتبطة بقواعد البياانت.
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الهيلك :لالحتاد جملس وجلنة للحومكة وعدد من اللجان التقنية اليت ميكن أأن تولك اإلهيا هممة النظر ابلتفصيل يف قضااي خمتلفة.
ويتوىل رئيسان قيادة املناقشات عىل مس توى الاحتاد.
العضوية :ا ضم اإىل الاحتاد ،حىت الن 42 ،رشكة من الرشاكت املتعددة اجلنس يات اليت تعمتد بشلك مكثف عىل امللكية
الفكرية.
مجموعة مس تخديم معلومات الرباءات ()PIUG
املقر الرئييس :أأنشئت مجموعة مس تخديم معلومات الرباءات ( )PIUGيف  0نرباير  2999ويقع مقرها الرئييس يف ساوثفيدل
التابعة لولية ميش يغان ابلولايت املتحدة ا ألمريكية.
ا ألهداف :هدف اجملموعة هو دمع وتدعمي جناح همنيي معلومات الرباءات من خالل الاضطالع بدور قيادي وإاقامة
الش باكت .وتسعى اجملموعة اإىل مساعدة ا ألنراد ممن هلم اهامتم همين أأو علمي أأو تقين مبعلومات الرباءات .كام يسهم منتدى
النقاش ادلويل اذلي تتيح اجملموعة يف تشجيع اس تخراج معلومات الرباءات ونرشها.
الهيلك :يتوىل اإدارة أأعامل اجملموعة جملس للمديرين يضم س بعة أأنراد .وعضوا املكتب الرئيس يان هام املدير والرئيس.
العضوية :تضم اجملموعة أأكرث من  700من ا ألعضاء النشطني ميثلون  27بدلا .وتنمتي أأكرب نس بة من ا ألعضاء اإىل الولايت
املتحدة ا ألمريكية و أأورواب والياابن .ويشمل أأعضاء اجملموعة حمامني متخصصني يف الرباءات ووالكء براءات وخرباء يف جمال
الواثئق.
املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ()PPI
املقر الرئييس :أأنشئت املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ( )PPIيف عام  2020ويقع مقرها الرئييس يف بروكسل ببلجياك.
ا ألهداف :تُعد املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ( )PPIمنظمة عاملية متثل حاليا أأعضاء من  44بدلا .واملنظمة عبارة عن
جتس يد س يايس حلركة حرية التعبري ،ويه حتاول حتقيق أأهدانها عن طريق النظام الس يايس القامئ بدل من اللجوء اإىل
النشاط النضايل .وتقوم املنظمة بأأنشطة ادلعوة عىل الصعيد ادلويل من أأجل الرتوجي ل ألهداف املشرتكة بني أأعضاهئا مثل
حامية حقوق الإنسان واحلرايت ا ألساس ية يف العرص الرمقي ،وإاصالح حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف العرص الرمقي مبراعاة
حقوق املس هتلكني واملؤلفني عىل حد سواء ،ودمع خصوصية املعلومات والشفانية والنفاذ اإىل املعلومات ابجملان (ا ظر رساةل
املنظمة املؤرخة  27مايو  2024والواردة يف املرنق الرابع من هذه الوثيقة).
الهيلك :تُعد امجلعية العامة ملنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ( )PPIأأعىل هيئة رئاس ية .ويه تتأألف من مجيع أأعضاء املنظمة.
ويتوىل اإدارة املنظمة جملس يؤدي دور اجلهاز التنفيذي.
العضوية :تضم املنظمة أأحزاب القراصنة املوجودة يف أأكرث من  44بدلا أكعضاهئا العاديني وقد منحت صفة العضو املراقب
لزهاء  22حزاب من أأحزاب القراصنة.
قابة اخملرتعني املرصيني
املقر الرئييس :أأنشئت قابة اخملرتعني املرصيني يف ومفرب  2022ويقع مقرها الرئييس يف القاهرة مبرص.
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ا ألهداف :تسعى النقابة اإىل حتسني الوضع الاقتصادي ادلويل للمخرتعني املرصيني .وتسعى ،نضال عن ذكل ،اإىل تعزيز
التقدم الاقتصادي من خالل نرش ثقانة الاخرتاع والابتاكر يف البدلان املتطورة ومرص .كام تعمل النقابة عىل زايدة دمج
امللكية الفكرية يف الس ياسات الإمنائية ادلولية وزايدة الكفاءة يف اإدارة الاخرتاعات والابتاكرات.
الهيلك :الهيئة الرئاس ية الرئيس ية لنقابة اخملرتعني املرصيني يه جملس املديرين ،اذلي يتأألف من رئيس و أأمني عام و أأمني
للخزينة.
العضوية :تضم عضوية قابة اخملرتعني املرصيني رابطات من مرص والنيجر واململكة العربية السعودية وسوراي والمين .كام تضم
 67من اخملرتعني املرصيني والسوريني.
ش بكة التقاليد يف خدمة الغد :رابطة حامية وتعزيز البيئة الثقانية يف ا ألوساط العرقية (ش بكة التقاليد يف خدمة الغد)
املقر الرئييس :أأنشئت ش بكة التقاليد يف خدمة الغد يف  24يوليو  2986ويقع مقرها الرئييس يف جنيف بسويرسا.
ا ألهداف :تسعى الش بكة اإىل الإسهام يف حامية وتعزيز القمي التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف للجامعات ا ألصلية ،يف أأي بدل،
عن طريق تصممي ودمع مرشوعات ،يف أأمرياك الالتينية ابدلرجة ا ألوىل.
الهيلك :الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للش بكة يه امجلعية العامة .ويتأألف أأعضاء املكتب من الرئيس وانئب واحد أأو أأكرث للرئيس
و أأمني عام و أأمني للخزينة.
العضوية :تضم الش بكة  500عضو من كياانت قا و ية أأو أأنراد.
[ييل ذكل املرنق الثالث]
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مواصفات املنظامت الوطنية غري احلكومية (ابلستناد اإىل املعلومات الواردة من املنظامت املذكورة)
املعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم ()CILIP
املقر الرئييس :أأنشئ املعهد املعمتد ملهنيي املكتبات والإعالم ( )CILIPيف  2أأبريل  2002ويقع مقره الرئييس يف لندن
ابململكة املتحدة.
ا ألهداف :يسامه املعهد بنشاط يف معاجلة القضااي املرتبطة حبق املؤلف واحلقوق املمنوحة للمكتبات .ويسعى ،خدمة ملصاحل
امجلهور ،اإىل تعزيز التعلمي واملعرنة من خالل تطوير املكتبات واخلدمات الإعالمية من أأجل امليض قدما بعلوم املعلومات.
الهيلك :تمتثل الهيئة الرئاس ية الرئيس ية للمعهد يف جملس ير أأس رئيس يتلقى املشورة من مخسة مسؤولني تنفيذيني .ودلى
املعهد عدد من اجملالس وا ألنرقة ومجموعات العمل اليت يضطلع لك مهنا بدور نريد ويقدم تقاريره اإىل مكتب الرئيس.
العضوية :يضم املعهد حنو  20 500عضو يعملون بشلك وثيق مع معظم قطاعات اقتصاد اململكة املتحدة .ويعمل املعهد عىل
حنو وثيق أأيضا مع طائفة من مجموعات املصاحل اخلاصة وش باكت ا ألعضاء ا إلقلميية املوجودة يف اململكة املتحدة.
اندي ا ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة ملنطقة بريفزيا ()CPSNRP
املقر الرئييس :أأنشئ اندي ا ألشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة ملنطقة بريفزيا ( )CPSNRPيف  24أأكتوبر  2000ويقع
مقره الرئييس يف بريفزيا ابليوانن.
ا ألهداف :يسعى النادي اإىل تنظمي احتياجات ا ألعضاء من املكفونني ومعايق البرص بدراسة القضااي اليت تؤثر يف حياهتم
اليومية وتعزيز حقوقهم الاجامتعية .ويشارك النادي يف وضع هيالك تيرس فاذ ذوي الاحتياجات اخلاصة اإىل القطاع املهين
واس تفادهتم من التضامن الاجامتعي .وابلإضانة اإىل ذكل ،يشجع النادي عىل تيسري فاذ املكفونني ومعايق البرص اإىل القطاع
املهين وتونري نرص معل هلم.
الهيلك :النادي عضو يف الاحتاد الوطين اليوانين للمعوقني .وجملس التنفيذي عبارة عن جملس اإداري يضم تسعة أأعضاء
وير أأس رئيس.
العضوية :تتأألف عضوية النادي من حنو  2 200نردا يوان يا.
املؤسسة غري التجارية لتطوير مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات اجلديدة (مؤسسة سكولكونو)
املقر الرئييس :أأنشئت مؤسسة سكولكونو يف  2مايو  2020ويقع مقرها الرئييس يف موسكو ابلحتاد الرويس.
ا ألهداف :هممة مؤسسة سكولكونو يه اإاتحة اإماك ية التطوير والتسويق لنتاجئ البحث والتطوير .كام تش متل املؤسسة عىل
مركز لزتويد الرشاكت الابتاكرية مبجموعة شامةل من اخلدمات يف جمال امللكية الفكرية.
الهيلك :الهيئتان الرئاسيتان الرئيسيتان هام جملس ا ألمناء وجملس املؤسسة.
العضوية :حصلت أأكرث من  000رشكة عىل مركز املقمي/العضو يف مؤسسة سكولكونو.
[ييل ذكل املرنق الرابع]
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املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ()PPI
 27مايو 2024
من غريغوري إا غيلس
اإىل أأما ة الويبو
حتية طيبة وبعد،
جتدون طي طلب احلصول عىل صفة املراقب ادلامئ دلى الويبو.
واملنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ( )PPIيه منظمة دولية غري حكومية وغري رحبية يقع مقرها الرئييس يف بروكسل ببلجياك.
وتُعد هذه املنظمة ،اليت أأنشئت يف عام  ،2020منظمة عاملية ألحزاب القراصنة متثل حاليا أأعضاء من  44بدلا .واملنظمة
عبارة عن جتس يد س يايس حلركة حرية التعبري ،ويه حتاول حتقيق أأهدانها عن طريق النظام الس يايس القامئ بدل من اللجوء
اإىل النشاط النضايل .وتقوم املنظمة بأأنشطة ادلعوة عىل الصعيد ادلويل من أأجل الرتوجي ل ألهداف املشرتكة بني أأعضاهئا مثل
حامية حقوق الإنسان واحلرايت ا ألساس ية يف العرص الرمقي ،وإاصالح حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف العرص الرمقي مبراعاة
حقوق املس هتلكني واملؤلفني عىل حد سواء ،ودمع خصوصية املعلومات والشفانية والنفاذ اإىل املعلومات ابجملان.
وامس "القراصنة" يف حد ذات هو اس تعادة للعنوان اليت ُمنح ملس تخديم ا إل رتت من قبل ممثيل قطاعي املوس يقى والسيامن،
وهو ل يشري اإىل أأي نشاط غري قا وين.
و عتقد أأن ابإماكن املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ( )PPIجلب وهجات ظر جديدة للجمهور اذلي متثهل ،وابإماكهنا
املساعدة يف التحضري للتغيري الترشيعي الالزم اإدخاهل ،حىت يتس ىن حامية حق امجلهور يف نسخ املعلومات يف عرص وسائل
الإعالم الرمقية.
وخالل جلسة النظر يف أخر طلب تقدمنا ب  ،أأثناء امجلعية العامة للويبو لعام  ،2020أأثريت شواغل خبصوص سابقة معرونة
تتعلق بتعاون قامئ بني منظامت س ياس ية دولية ومنظامت حكومية دولية ،مثل الويبو أأو غريها من هيئات ا ألمم املتحدة ،كام
ال ُتمست معلومات أأكرث تفصيال بشأأن النشاط احلقيقي ملنظمتنا .و أأود أأن أأتناول هذه الشواغل ابإعطاء التفاصيل التالية:
هناك العديد من ا ألمثةل عىل التعاون بني هيئات ا ألمم املتحدة ومنظامت س ياس ية دولية :مفن املعروف أأن منظمة الاشرتاكيني
ادلولية تندرج يف قامئة الهيئات اليت تمتتع مبركز استشاري عام دلى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي منذ عام 2995؛ وتندرج
املنظمة النسائية ادلولية الاشرتاكية (ويه منظمة متفرعة عن منظمة الاشرتاكيني ادلولية) يف قامئة الهيئات اليت تمتتع مبركز
استشاري عام دلى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي (منذ عام  )2992ودلى اإدارة شؤون الإعالم ومنظمة العمل ادلولية؛
وتندرج منظمة الش باب ادلولية الاشرتاكية يف قامئة الهيئات اليت تمتتع بصفة مراقب دلى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي
(منذ عام  )2990ودلى اإدارة شؤون الإعالم ومنظمة العمل ادلولية ومنظمة ا ألغذية والزراعة؛ وتمتتع منظمة ادلميقراطية
املس يحية ادلولية مبركز استشاري عام دلى اجمللس الاقتصادي والاجامتعي منذ أأوائل مخس ينيات القرن املايض؛ كام توجد
عالقات بني الاحتاد الليبريايل العاملي واجمللس الاقتصادي والاجامتعي (منذ عام  )2996وإادارة شؤون الإعالم.
ويف تكل ا ألثناء اكتسبت املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة بدورها جسال من العالقات مع منظامت حكومية دولية.
وقدمت منظمتنا عرضا بعنوان "حق املؤلف يف العرص الرمقي" يف اجامتع القمة ا إلقلميي اذلي عقدت اليونسكو بشأأن حرية
التعبري عىل ا إل رتت يف مراكش يف مارس .2020
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و ُمنحت منظمتنا رمسيا مركز املراقب يف املؤمتر الوزاري التاسع اذلي عقدت منظمة التجارة العاملية يف ابيل يف ديسمرب
 ،2020حيث قدمنا ورقة دعوان نهيا اإىل اإدراج حمك بشأأن الرتاخيص العامة يف اإطار اتفاق اجلوا ب املتصةل ابلتجارة من
حقوق امللكية الفكرية (اتفاق تريبس) .وي َظهر غريغوري إا غيلس وهو يديل ابلبيان ذي الصةل يف الفيمل الرمسي ملنظمة التجارة
العاملية املعنون "تأأمالت من املؤمتر الوزاري التاسع املعقود يف ابيل".
ويف مايو  ،2024حرض ممثلون عن منظمتنا املنتدى التشاوري ألحصاب املصاحل يف اإطار جوةل املفاوضات اخلامسة لرشاكة
التجارة والاستامثر عرب ا ألطليس وقدموا عرضا بشأأن اقرتاح لضامن الشفانية واملشاركة الإلكرتو ية يف املفاوضات ادلولية.
و أأمتىن أأل يتسبب طلبنا هذه املرة يف اإحداث سوء نهم ابلقدر املُسجل يف املايض حىت ميكننا بناء رشاكة مع الويبو.
مع نائق الاحرتام والتقدير،
ابمس جملس املنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة (،)PPI
غريغوري إا غيلس ،عضو يف اجمللس
التوقيع (بتفويض) أأليكيس روس يل ،رئيس حزب القراصنة السويرسي
املرنقان:
.2
.2

النظام ا ألسايس للمنظمة ادلولية ألحزاب القراصنة ()PPI
طلب احلصول عىل صفة املراقب ادلامئ دلى الويبو
[هناية املرنق الرابع والوثيقة]

