
 

 

A/62/3 REV. 

ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2021 ي  سبتم 14التاري    خ: 

ي الويبو
 جمعيات الدول األعضاء فز

 سلسلة االجتماعات الثانية والستون
كتوبر  8إىل  4جنيف، من   2021أ

 قبول المراقبي   

 ةاألمانعداد من إوثيقة 

ي   لجمعيات ال .1
ّ
ي المنظمة دول األعضاءترد قائمة المراقبي   الذين قبلوا لحضور سلسلة االجتماعات الثانية والست

 العالمية ف 
ي الوثيقة 

ي تديرها الويبو )الجمعيات( ف 
 . .A/62/INF/1 Revللملكية الفكرية )الويبو( واالتحادات الت 

دىع أيضا لحضور اجتماعات اللجان أو األفرقة العاملة أو الهيئات  ومت  تم .2
ُ
قبول مراقب لحضور اجتماعات الجمعيات، ي

ي حالة، بنفسها الصفةبالفرعية األخرى التابعة للجمعيات، 
 
ة لذلك المراقب.   ف  كان موضوعها ذا أهمية مباشر

خذت  .3
ُ
سلسلة االجتماعات الحادية والستي    خاللات الجمعيات اجتماع لحضور القرارات المتعلقة بقبول المراقبي   آخر وات

ة من  ي الفت 
ي ُعقدت ف 

ي الويبو الت 
 
 (. A/61/10من الوثيقة  33)الفقرة  2020سبتمتر  25إىل  21لجمعيات الدول األعضاء ف

، تلق  المدير العام طلبات بالمعلومات الالزمة من كل كيان من الكيانات التالية لقبوله .4 ا لحضور اجتماعات ومنذ ذلك الحي  
 الجمعيات بصفة مراقب: 
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 المنظمات الدولية غت  الحكومية

 ؛(CUMULUSاإلعالم )ون والتصميم و الفن الرابطة الدولية للجامعات وكليات "1"
ي أمريكا الالتينية ) "2"

ي المصنفات السمعية البرصية ف 
 (؛FESAALاتحاد جمعيات مؤلق 

 (؛UNIFAB) يةللحماية الدولية للملكية الفكر  المصنعي   اتحاد  "3"
 (؛WMFمؤسسة ويكيميديا ) "4"
 (. WFSGIاالتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية ) "5"

 1المنظمات الوطنية غت  الحكومية

ازيلية للملكية الفكرية ) الرابطة "1"  (؛ABPIالتر
 (؛DMNSمتحف دنفر للطبيعة والعلوم ) "2"
 (؛(KINPAلجمعية الكورية للملكية الفكرية ا "3"
اتيجية الملكية الفكرية )الوكالة الكورية  "4"  (؛KISTAالست 

 ؛(OSAالرابطة األسم لألسالف ) "5"
ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة "6"

 (. ADAGP) جمعية المؤلفي   ف 

 وعضويتها.  أهدافها وهيكلها –المذكورة أعاله وتتضمن مرفقات هذه الوثيقة وصفا موجزا لكل هيئة من الهيئات  .5

 

إن جمعيات الويبو، كّل فيما يعنيها، مدعوة  .6
إىل اتخاذ قرار بشأن طلبات القبول، بصفة مراقب، 

ي الفقرة 
من الوثيقة  4الواردة من الهيئات المذكورة ف 

A/62/3 . 

 لي ذلك المرفقات[]ي

                                              
ي سلسلة 1

ي اعتمدتها الجمعيات ف 
ي توجيه الدعوات إىل المنظمات الوطنية غت  الحكومية، بصفة مراقب، والت 

اجتماعاتها السابعة  لالطالع عل المبادئ الُمطبقة ف 
ة من  ي الفت 

 (. A/37/14من الوثيقة  316)انظر الفقرة  2002أكتوبر  1سبتمتر إىل  23والثالثي   المنعقدة ف 
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 ستنادغت  الحكومية )انظمات الدولية البيانات المتعلقة بالم
 
إىل المعلومات الواردة من المنظمات  ا

 المعنية(

 (CUMULUSاإلعالم )ون والتصميم و الفنالرابطة الدولية للجامعات وكليات 

: تأسستالمقر  ، الرئيسي ، ويقع مقرها 2001اإلعالم عام ون والتصميم و الفنالرابطة الدولية للجامعات وكليات  الرئيسي ي هلسنكي
ف 

 فنلندا. 

ل
ّ
ي مجاالت الفنون مجموعة من مؤسسالرابطة الدولية للجامعات وكليات الفنون والتصميم واإلعالم  األهداف: تمث

ات التعليم العاىلي ف 
 عن 

ً
وتساعد الرابطة الجامعات والكليات عل يم والبحث. بالتعل المعنيةكات ا اإلعالم، وهي منتدى أكاديمي للشر والتصميم فضال
ديات الجديدة والشيعة التغت ّ وتدعم نقل المعارف والممارسات الفضل باإلضافة إىل وضع السياسات فيما يتعلق مواجهة التح

ي مجاىلي الفن
. والتصميم عل الم ونبالتعليم العاىلي ف  ي واإلقليمي والدوىلي

وتنظر الرابطة إىل الملكية الفكرية عل أنها عامل ستوى الوطت 
ي مجال عملها

 والطالب.  ألكاديميي   ا ألعضائها من وتدعم تأمي   حقوق الملكية الفكرية بالغ األهمية ف 

: الهيكل  ي المنظمة سلطة هي الجمعية العامة وأعل اإلعالم ون والتصميم و الفنئات الرابطة الدولية للجامعات وكليات هيالتنظيمي
ف 

.  ويعي   والمجلس التنفيذي ورئاسة الرابطة واألمانة  المجلس التنفيذي نائبي   للرئيس وأمي   صندوق من بي    والمستشارين الدوليي  
 معأعضائه، فيشكلون 

 
 الرئيس، رئاسة الرابطة.  سوّيا

ي عضويتها ما مجموعهاإلعالم ون والتصميم و الفنات كليالرابطة الدولية للجامعات و  تضمالعضوية: 
ا.  340 ف  ا اعتباري   شخص 

ي المصنفات السمعية البرصية 
ي أمريكا الالتينية )اتحاد جمعيات مؤلق 

 (FESAALف 

: تأسسالمقر  ي عام  الرئيسي
ي أمريكا الالتينية ف 

ي المصنفات السمعية البرصية ف 
ي الرئيسي ، ويقع مقره 2018اتحاد جمعيات مؤلق 

ف 
 .  بوينس آيرس، األرجنتي  

ي الحصول عل أجر  األهداف: يدافع
اف بحق المؤلفي   ف  ي أمريكا الالتينية عن االعت 

ي المصنفات السمعية البرصية ف 
اتحاد جمعيات مؤلق 

ي المصنفات السمعية و عادل يتناسب 
ي هذا السياق، يدعم االتحاد إنشاء جمعيات اإلدارة الجماعية لمؤلق 

استخدام مصنفاتهم.  وف 
ي البرصية 
ي مسائل اإلنفاذ. ويساعد ت منطقة أمريكا الالتينية ف 

باإلضافة إىل ذلك، يشّجع االتحاد المؤلفي   عل إنفاذ لك الجمعيات ف 
ي واالقتصادي الالزم 

 جمعيات اإلدارة الجماعية المحلية بالدعم التقت 
ّ
ي تحميهم، ويمد

حقوقهم عن طريق القواني   واللوائح الت 
 ألنشطتها. 

: الهيكل  ي المصنفات السمعالهيئة اإلدارية األساسيالتنظيمي
ي أمريكا الالتينية هي ة التحاد جمعيات مؤلق 

الجمعية العامة، ية البرصية ف 
اب السيناريو وممثل المدراء.  وتتألف ال

ّ
ي تعي   اللجنة التنفيذية المكّونة من أمي   عام وممثل كت

جنة التقنية والقانونية لالتحاد من لالت 
12  .

 
 عضوا

ي  يضمالعضوية: 
ي أمريكا الالتينية اتحاد جمعيات مؤلق 

ي عضويته المصنفات السمعية البرصية ف 
ا.  13 ف  ا اعتباري   شخص 
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 (UNIFAB) للحماية الدولية للملكية الفكرية المصنعي   اتحاد 

: تأسسالمقر  ي عام  المصنعي   اتحاد  الرئيسي
ي باريس، فرنسا.  الرئيسي  ويقع مقره 1872للحماية الدولية للملكية الفكرية ف 

 ف 

 الحماية بالموازاة مع أنظمة تجات المقلدة، وي  هدف إىل تحسي   المن ويكافح ضدالملكية الفكرية  يعزز االتحاداألهداف: 
 
ذلك.  وتحقيقا

، وينشر معلومات عامة عن الملكية لهذه الغاية، يتعاو  ي واإلقليمي والدوىلي
ن االتحاد مع أصحاب المصلحة المعنيي   عل الصعيد الوطت 

ي عام  ”متحف التقليد“الوىعي العام بمشكلة التقليد، ال سيما من خالل  ويذكي الفكرية 
 عن ذلك، 1951الذي أسسته المنظمة ف 

ً
.  فضال

ي يتعاون االتحاد عل نطاق واسع مع ا
ي مجال مكافحة التقليد، وهو عضو مؤسس ف 

لقطاع العام، فينظم عل سبيل المثال تدريبات ف 
ويرالمجموعة العالمية لمكافحة “  . ”الت  

 :  مماالذي يتألف  هي الجمعية العامة ومجلس اإلدارةللحماية الدولية للملكية الفكرية  المصنعي   الهيئة اإلدارية التحاد الهيكل التنظيمي
، باإلضافة إىل  12يصل إىل 

 
ي  رئيس وثالثة نواب للرئيس وأمي   عام وأمي   ش مديرا

وأمي   صندوق.  وتتألف اللجنة االستشارية، الت 
 من 

 
.  26أنشأها مجلس اإلدارة ووافقت عليها الجمعية العامة، حاليا

 
 عضوا

 
ي عضويته االتحاد  يضمالعضوية: 

 شخص اعتباري.  200أكتر من ف 

 (MFWمؤسسة ويكيميديا )

ي عام 
: تأسست مؤسسة ويكيميديا ف  ي سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة الرئيسي ويقع مقرها  2003المقر الرئيسي

ف 
 األمريكية. 

ي شت  بقاع العالم، من جمع المحتوى التعليمي 
ي تمكي   الناس، ف 

اكهماألهداف: تتمثل مهمة مؤسسة ويكيميديا ف  ي  وتطويره وإشر
ف 

.  وتوفر المؤسسة البنية األساسية واإلطار  ذلك، بموجب ه بشكل فعال عل الصعيد العالمي ي متناول الجمهور، ونشر
ي أو ف 

ترخيص مجان 
ونية متعددة اللغات وتطويرها ) (، وهي مواقع تستضيف معرفة ينتجها مستخدمو تلك المنصات ”مشاري    ع“التنظيمي لدعم مواقع إلكت 

وعي   ومنظمات الحركة المستقلة.  وستوفر مؤسسة ويكيميديا معلومات مفيدة انطالقا من بالتنسيق مع شبكة من فرادى المتط
امشاريعها عل اإلنت  

 
 إىل األبد.  نت وستجعل االنتفاع منها مجان

ا من  : تتألف الهيئة اإلدارية لمؤسسة ويكيميديا، أي مجلس األمناء، حالي   أشخاص.   10الهيكل التنظيمي
عي ّ   التاليي   من بي   األمناء: الرئيس ونائب الرئيسمجلس اإلدارة وينتخب المجلس أعضاء 

وأي رئيس من رؤساء لجان المجلس.  كما يُ
عّينهم  األمناء: المدير التنفيذي وأمي   الش وأمي   الصندوق المجلس المسؤولي   التاليي   من غت   هم من المسؤولي   الذين قد يُ وغت 

 المجلس. 

 من المستخدمي   و 124نضوي تحت مؤسسة ويكيبيديا أي منظمة عضو، بل يوجد تال  العضوية: 
 
متي    39فريقا

ّ
ا ومنظ  جغرافي 

 
فرعا

ي منطقة وتعزيزها ا لدعم مشاري    ع ويكيميديا منظمات مستقلة أنشأها أعضاء مجتمع ويكيميدي الفروعمواضيعيتي   تابعتي   لها.  وتمثل 
ف 

.  أما مجموعات المستخدمي   فهي مجموعات مفتوحة العضوية م المنظمات المواضيعية عل أساس موضوع معي  
َّ
ي حي   تنظ

 معينة، ف 
وط ب لمؤسسة مؤهلة معايت  موضوعية.  وتكون جميع الهيئات التابعة لقد تقوم إما عل معايت  جغرافية أو  رسميةأقل تشكيل شر

ي المؤتمرات والمناقشات 
للحصول عل منح من المؤسسة، والتقدم بطلب لالنتفاع بالعالمات التجارية التابعة للمؤسسة، والمشاركة ف 

 عن المؤسسة ويجوز لكل 
 
اتيجية وأنشطة بناء المجتمعات.  ومع ذلك، تعمل هذه الهيئات التابعة للمؤسسة بشكل مستقل كلّيا االست 

نها أن يختار اسمه الخاص. فريق م
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 (WFSGIاالتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية )

ي عام 
: تأسس االتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية ف  ي برن، سويشا. الرئيسي ويقع مقره  1978المقر الرئيسي

 ف 

.  ويكمن أحد أهداف  األهداف: يمثل االتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية مصالح قطاع صناعة السلع الرياضية عل الصعيد العالمي
ي يصنعها و/أ

ها، وتبادل السلع الرياضية المصنعة الت  ي جميع أنحاء العالم وتيست 
ي تعزيز التجارة الحرة والعادلة ف 

و االتحاد األساسية ف 
ي يبيعها أ

 بتعزيز وتشجيع تنمية الممارسات الفضل والمعايت  والمبادئ واألساليب األخرى السائدة ف 
 
عضاؤه.  ويقوم االتحاد أيضا

بهدف تحسي   جودة منتجات السلع الرياضية، وجودة عمليات التصنيع والتسويق والتوزي    ع، بما وتجميعها وإنفاذها الصناعة العالمية 
ي ذلك 

 المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.  المسائلف 

: هيئات االتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية  عية وجم ةالجمعية العامة، بصفتها السلطة الرئيسية للمنظم هي الهيكل التنظيمي
 كحد أقىص واللجنة التنفيذية 31لذي يتألف من ا المنظمات الوطنية واإلقليمية والمجلس

 
ي وال مديرا

 رئيس/المدير التنفيذي، ومدقق 
 الحسابات. 

ي عضويتهلصناعة السلع الرياضية  االتحاد العالمي  يضمالعضوية:  
 شخص اعتباري.  300 منأكتر  ف 

] ي
 ]يلي ذلك المرفق الثان 
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 ستنادالوطنية غت  الحكومية )ا البيانات المتعلقة بالمنظمات
 
ت الواردة من المنظمات إىل المعلوما ا

 (المذكورة

ازيلية للملكية الفكرية )  (ABPIالجمعية التر

ي عام 
ازيلية للملكية الفكرية ف  : تأسست الجمعية التر ازيل. الرئيسي ويقع مقرها  1963المقر الرئيسي و، التر ي ريو دي جانت 

 ف 

ازيلية للملكية الفكرية إىل دراسة جميع  ي مختلف قطاعات األهداف: تهدف الجمعية التر
مجاالت الملكية الفكرية وتعزيز استخدامها ف 

ي مجال قانون الملكية الفكرية
يعات والسوابق القضائية ف  بوسائل شت  منها تنظيم  المجتمع.  وترمي الجمعية إىل تحسي   التشر

 لهذه بلورتهاوالندوات والمعارض بشأن الملكية الفكرية لمناقشة مواصلة  المؤتمرات
 
 بنشر .  ودعما

 
القضية، تقوم الجمعية أيضا

ت تتناول مسائل الملكية الفكرية وتشارك عل نحو 
ّ
ي إنجاز  فعالمجّل

 باعتماد لدراسات تقنية  ف 
ً
ازيلية، فيما يتعلق مثال لسلطات التر

يعات الملكية الفكرية.   تشر

: ا ازيلية للملكية الفكرية هي الجمعالهيكل التنظيمي أعضاء مجلس اإلدارة  وتتوىل انتخابية العامة.  لهيئة األساسية للجمعية التر
أمانة وأمي    ومدير  ألف مجلس اإلدارة من رئيس المجلس والرئيس السابق المباشر ونائبي   للرئيس ومقرر عامومجلس الجمعية.  ويت

واألعضاء  اإلدارة الرؤساء السابقي   لمجلس وممثل عن كل قطاع تمثيل.  ويتألف مجلس الجمعية من صندوق ومحرر ومستشار عام
ف .   30وما قد يصل عدده إىل  يي   الذين تعينهم الجمعية العامةالشر

 
 منتخبا

 
 عضوا

شيح جميع الرؤساء السابقي   للجمعية الدائمة المعنية بلجنة الوتضم  ازيلية للملكية الفكرية الت   عن خمسة أعضاء من التر
ً
فضال

 .  المجلس ُينتخبون لمدة سنتي  

ي عضويتها ماالجمعية  تضمالعضوية: 
.  800يقارب  ف   شخص اعتباري وشخص طبيعي

 (DMNSمتحف دنفر للطبيعة والعلوم )

ي عام 
: تأسس متحف دنفر للطبيعة والعلوم ف  ي دنفر، كولورادو، الواليات المتحدة الرئيسي ، ويقع مقره 1900المقر الرئيسي

ف 
 األمريكية. 

من والعلوم، عتر تأدية دور المحفز الشغف المجتمعي بالطبيعة  شعلة مهمة إيقاداألهداف: يضطلع متحف دنفر للطبيعة والعلوم ب
 عن تسيت  أنشطة ذات صلة.  وتتألف المجموعة الخاصة 

ً
خالل صون متحف مخصص للتاري    خ الطبيعي والعلوم الطبيعية، فضال

وب 4.2بالمتحف من أكتر من  ي إطار مليون قطعة، وهي تمثل مجاالت متنوعة، عل غرار األنتر
ولوجيا والعلوم الفضائية واألفالم.  وف 

ي 
وبولوجيا، يهتم المتحف، من بي   جملة أمور، بالسبل البديلة لتسوية المنازعات والمعارف التقليدية وأشكال التعبت  الثقاف   إدارة األنتر

اخيص من أجل السماح للباحثي   من   مجموعاتيع أنحاء العالم بالنفاذ إىل جموالموارد الوراثية.  وقد وضع إطار متي   للتصاري    ح والت 
 . المصنفات

: يدير متحف دنفر للطبيعة والعلوم مجلس أمناء، يتألف من    29الهيكل التنظيمي
ُ
، ُينتخبون من بي   أولئك الذين ت

 
رشحهم شخصا

شيحاللجنة  ي االجتماع السنوي لمجلس األمناء.  ويعي ّ  مجلس األمناء أعضاء إدارة المنظمة، بما فيهم رئيس المتحف،  المعنية بالت 
 
ف

 عن 
ً
ي جميع المسائل المتعلقة بسياسات المتحف. نائب واحد للرئيس أو أكتر فضال

 
 ، ويتحمل المسؤولية النهائية ف

 العضوية.  العضوية: متحف دنفر للطبيعة والعلوم ليس منظمة قائمة عل 
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 (KINPAالجمعية الكورية للملكية الفكرية )

ي عام 
: تأسست الجمعية الكورية للملكية الفكرية ف  ي سيول، جمهورية كوريا.  الرئيسي  ويقع مقرها 2008المقر الرئيسي

 ف 

وتحسينها، والمساهمة  األهداف: إن الغرض من الجمعية الكورية للملكية الفكرية هو تعزيز االنتفاع من مؤسسات الملكية الفكرية
ي جملة أمور من بينها

ي حد ذاته.  وتشارك الجمعية ف 
ي يضطلع بها أعضاؤها وقطاع الصناعة الكورية ف 

م أنشطة اإلدارة الت 
ّ
ي تقد

 بالتاىلي ف 
احات بشأ ن البحوث والدراسات بشأن آخر القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعرض عل المؤسسات الحكومية الكورية اقت 

 سياسات الملكية الفكرية، وتعزز إدارة أصول الملكية الفكرية من خالل تبادل المعلومات بي   أعضائها. 

: الهيئة اإلدارية العليا للجمعية الكورية للملكية الفكرية  كات المنتسبة إىل عضوية  وتتألفجمعيتها العامة،  هي الهيكل التنظيمي من الشر
اف عل أنشطتها ويتألف من رئيس وثالثة نواب للرئيس والمنظمة. ويتوىل مجلس إدارة الجمع ومراجع  اإضافي امدير  13ية اإلشر

اءات أو العالمات  ي مجاالت مختلفة من مجاالت الملكية الفكرية، كالتر
ي عهدتها عدة لجان عاملة ف 

ي الجمعية ف 
حسابات واحد.  وتبق 

خيص.  مجيات أو الت   التجارية أو التر

ي عضويتهاالكورية للملكية الفكرية الجمعية  تضمالعضوية:  
.  217 ف 

 
 اعتباريا

 
 شخصا

اتيجية الملكية الفكرية )  (KISTAالوكالة الكورية الست 

ي عام 
اتيجية الملكية الفكرية ف  : تأسست الوكالة الكورية الست  ي سيول، جمهورية كوريا. الرئيسي ويقع مقرها  2013المقر الرئيسي

 ف 

ي تعزيز القدرة التنافسية لكوريا من حيث الملكية  األهداف: 
اتيجية الملكية الفكرية هو المساهمة ف  إن الغرض من الوكالة الكورية الست 

 . ي
ي مجال االقتصاد القائم  وتقدم الفكرية والتنمية عل الصعيد الوطت 

اتيجيات المتقدمة ف  ق باالست 
ّ
ي فيما يتعل الوكالة الدعم المنهجر

ي القطاعي   العام والخاص، وتهدف إىل رفع عل المعرفة أل
البحث والتطوير إىل أقىص حد ممكن من  نواتجغراض البحث والتطوير ف 

وعات خالل  ي جإنشاء مشر
ير القائمي   إتاحة البحث والتطو ملة أمور منها األنشطة التالية: مرتبطة بالملكية الفكرية.  وتشارك الوكالة ف 

ي مجال الملكية الفكريةات استشارية وتقديم خدم عل الملكية الفكرية
واالستعانة بتحليل البيانات الضخمة فيما يتعلق  للحكومة ف 

اءات الستكشاف إمكانيات النمو المستقبلية.   بالتر

اتيجية الملكية الفكرية مجلس إدارة يتألف من مديرين قد يصل عددهم إىل  : يمي الهيكل التنظ ،  15يدير الوكالة الكورية الست 
 
بما مديرا

ختار من بي   المرشحي   الذين تسميهم اللجنة المعنية بالتوصية بشأن 
فيهم رئيس واحد.  والرئيس هو المدير التنفيذي للوكالة، الذي يُ

، والذي يعينه مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية.   الموظفي  

اتيجية الملكية الفكرية ليست منظمة قائمة ع  ل العضوية. العضوية: الوكالة الكورية الست 

 (OSAالرابطة األسم لألسالف )

: تأسست  ي عام  الرابطة األسم لألسالفالمقر الرئيسي
ي أويدا،  2000ف 

 . بي   ويقع مقرها الرئيسي ف 

من وتهدف،  . العالمي والدفاع عنهاالفودو منظمة أخوية تعمل عل تعزيز مصالح أعضاء مجتمع هي  الرابطة األسم لألسالفاألهداف: 
ي إعادة إحياء الحكمة األفريقية المكتسبة من األسالف، وإحصائها، وترسيخها، وتوثيقها، والحفاظ  جملة أمور،بي   

 
إىل المساهمة ف

ها. عليها،  ي إطار ذلك عل و وتعزيزها، ونشر
 
 ،ةالتقليدي مشيخاتاألحداث الثقافية والدينية للو  الشفوية،التقاليد والعادات تعتمد ف

 عن دور 
ً
لحكمة عنارص التالية هي عنارص مكّونة لأن الالرابطة وتعتتر . ألديان المحليةالخاصة بالطوائف المختلفة لة العباد فضال

ي تشمل تاري    خ الشعوب والمشيخات والقبائل؛ : باألفريقية المكتسبة من األسالف
قافة األدبية الثو عض العنارص المحددة الت 

والمنتجات  غراضلعالمات واألواتجات المحلية التقليدية؛ المنو ؛ والفنون الشعبيةولكلور والعادات الفو ؛ والموسيقية والفنية
؛ المخصصة ل  واألعشاب.  ةالتقليدي ةالطبيعي اتلعالجوا ؛ األدويةت  تادسو لتباهي

 : أس  الهيكل التنظيمي ون إدارةالرابطة األسم لألسالف مكتب تنفيذي، يتألف من سبعة أعضاء يت 
ّ
نتخابهم من يتم او المنظمة.  يتول

ي تعمل كهيئة 
ي الرابطة.  اتتخاذ القرار القبل الجمعية العامة، الت 

 
األمور التنظيمية  بتدبت  عام ال هاوأمينالرابطة  مستشار  ويضطلعف

 . ترأس الشعائر الدينية فقطوله وظيفة  لرابطةالروحي ل مرشدهو ال (Chef Suprêmeوالرئيس األسم )اليومية. 
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، ينتمون إىل أحد المحافل الثمانية للرابطة ) 35192 األسم لألسالفالرابطة تضم  العضوية: 
 
إىل أحد  أو من األعضاء(،  202عضوا

 من األعضاء(.  980) هوكسويمن األعضاء(، أو إىل دار العبادة التقليدي،  34010المشيختي   )

ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة )
 (ADAGPجمعية المؤلفي   ف 

: تأس ي عام المقر الرئيسي
ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة ف 

ي باريس، فرنسا.  الرئيسي  ويقع مقرها 1953ست جمعية المؤلفي   ف 
 ف 

ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة هي الجمعية الفرنسية المع
ي ميداناألهداف: جمعية المؤلفي   ف 

 نية بتحصيل اإلتاوات وتوزيعها ف 
ي أو الهندسة المعمارية أو فن  الفنون التخطيطية والجميلة.  وهي تمثل

مؤلفي   من مجاالت متنوعة مثل الرسم أو التصوير الفوتوغراف 
ي يملكها أعضاؤها، مثل حق التتبع أو حق النسخ أو حق 

لنقل إىل االشوارع.  وتدير المنظمة جميع حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة الت 
ي ذلك ا

لسياق، تدافع الجمعية أيضا عن حقوق أعضائها ضد جميع األطراف الثالثة الجمهور، من حيث أنماط االستخدام كافة.  وف 
 وتقدم الدعم الماىلي للمشاري    ع الرامية إىل النهوض بالفناني   ومصنفاتهم. 

ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة 
: الهيئة اإلدارية األساسية لجمعية المؤلفي   ف  ي تعي ّ  أعضاء  هي الجمعية العامةالهيكل التنظيمي

الت 
اوح من أعضاء مجلس اإلدارة.  ويتألف مجلس اإلدارة  كاء )فئة  16و 4بي   عددهم يت   ينتمون إىل إحدى الفئات الثالث من الشر

 
عضوا

.  وينتخب  ي حي   تتكّون األغلبية من الفناني  
، وفئة المستفيدين، وفئة المتنازل لهم(، ف  ي االفناني   ، أعضائهمن بي    لرئيسالرئيس ونائتر

لون مكتب الجمعية. و 
ّ
فيشك اف عل أنشطة مجلس اإلدارة والمدير العام. اإل لجنة  وتشر  شر

ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة  تضمالعضوية: 
ي عضويتها ما مجموعه جمعية المؤلفي   ف 

 عضو مباشر تقريبا.  14500ف 

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثان 
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