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ية ل: األص ز  باإلنكلي 
 2022 يوليو  6 التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ة والستونلثثاالسلسلة االجتماعات 

 2022يوليو  22 إىل 14 منجنيف، 

 قبول المراقبي   

 األمانة إعداد  من

ي المنظمة العالمية  ترد  .1
بلوا لحضور سلسلة االجتماعات الثالثة والستي   لجمعيات الدول األعضاء ف 

ُ
قائمة المراقبي   الذين ق

ي تديرها الويبو  )الويبو(للملكية الفكرية 
ي الوثيقة  )الجمعيات(واالتحادات الت 

 . A/63/INF/1 Revف 

 لحضور اجتماعات اللجان أو األفرقة العاملة أو الهيئات  وبمجرد قبول المراقب حضور اجتماعات الجمعيات، ُيدىع .2
ً
أيضا

ة لذلك المراقب.   الفرعية التابعة للجمعيات، بنفس الصفة، إذا كان موضوعها ذا أهمية مباشر

ي سلسلة االجتماعات الثانية والستي    .3
ي اجتماعات الجمعيات ف 

خذت أحدث القرارات المتعلقة بقبول المراقبي   ف 
ُّ
وات

ة من لجمعيات  ي الفت 
ي ُعقدت ف 

ي الويبو، الت 
 . (32، الفقرة A/62/13الوثيقة ) 2021أكتوبر  8إىل  4الدول األعضاء ف 

، تلق  المدير العام طلبات بالمعلومات الالزمة، من كل الكيانات التالية لقبولها لحضور اجتماعات  .4 ومنذ ذلك الحي  
 الجمعيات بصفة مراقب: 
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 ة المنظمات الدولية غت  الحكومي

 (؛ALSA" الجمعية اآلسيوية لطالب الحقوق )1"

اء العالمية 2"  ؛)شبكة حقوق المستخدمي   ( المعنية بحقوق مستخدمي حق المؤلف" شبكة الختر

 " مجلس االبتكار. 3"

 

   1المنظمات الوطنية غت  الحكومية

 (؛AAIPA" الجمعية األمريكية العربية للملكية الفكرية )1"

ي األداء )" جمعية اإلدارة 2"
 (؛SAGAIاألرجنتينية للممثلي   وفنان 

 (؛ADACO" جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصلية )3"

 (؛CTA" الجمعية الصينية للعالمات التجارية )4"

 (؛DLC" مركز القانون الرقمي )5"

"6 "Hiperderecho 

ي القانون والتكنولوجيا ) InternetLabجمعية " 7"
 
 (؛InternetLabللبحوث ف

ي الملكية الصناعية )8"
 
اء االستشاريي   ف  (؛ OCPI" المعهد اإليطاىلي للختر

اءات )9"   (؛ PPAC" الجمعية الصينية لحماية التر

؛  10"  " ويكيميديا األرجنتي  

 (؛Wikimedia CHجمعية النهوض بالمعارف الحرة ) –" ويكيميديا سويرسا 11"

 (؛Wikimédia Franceتبادل المعارف بحرية )جمعية  –" ويكيميديا فرنسا 12"

 (؛Wikimedia Germanyجمعية تعزيز المعارف الحرة ) –" ويكيميديا ألمانيا 13"
 (؛Wikimedia Italyرابطة نرسر المعرفة المفتوحة ) -( ويكيميديا إيطاليا 14)" 14"

 . (Wikimedia ZA) " ويكيميديا جنوب أفريقيا 15"
 ويكيميديا السويد. " 16"

 
 لكل هيئة من الهيئات المذكورة أعاله  .5

ً
 موجزا

ً
 أهدافها وبنيتها وعضويتها.  –ويتضمن مرفقا هذه الوثيقة وصفا

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

ي الفقرة 
من الوثيقة  4الواردة من الهيئات المذكورة ف 

A/63/3 Rev . 

]يلي ذلك المرفقان[

                                                
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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 إىل المعلومات الواردة من المنظمات 
ً
البيانات المتعلقة بالمنظمات الدولية غت  الحكومية )استنادا

 المعنية(

 (ALSAالجمعية اآلسيوية لطالب الحقوق )

ي عام المقر الرئيسي 
 
ي كوتا ديبوك، إندونيسيا.  ومقرها الرئيسي  2003: تأسست الجمعية اآلسيوية لطالب الحقوق ف

 
 ف

األهداف: تهدف الجمعية اآلسيوية لطالب الحقوق إىل ربط الوصل بي   طالب الحقوق من آسيا. وتطمح إىل تركت   رؤية عالمية 
اف بالمسؤوليات االجتماعية لطالب الحقوق. وتحفز الجمعية عل المستقبل الواعد آلسيا، إلذكاء الوىعي بالعدالة وتسهي ل االعت 

، وتشجع عل  كة بي   طالب الحقوق اآلسيويي  
طالب الحقوق عل تنمية الروح اإلبداعية من خالل شبكة من األنشطة المشت 

مي   أكا  
 وملت 

ً
. تعزيز قدراتهم ليصبحوا ملّمي   بالتوجهات الفكرية الدولية ومسؤولي   اجتماعيا

ً
 ومهرة قانونيا

ً
 ديميا

: تتألف الجمعية اآلسيوية لطالب الحقوق من فروع وطنية ومحلية تديرها مجالس فروعها الوطنية والمحلية. الهيكل التنظيمي 

. وأعل  ي حد ذاتها المجلس الدوىلي ويتألف من ستة أعضاء منتخبي  
 
والهيئة التنفيذية للجمعية اآلسيوية لطالب الحقوق هي ف

ي الفروع الوطنية للجمعية.  هيئة لصنع ي تتألف من مندونر
ي الجمعية اآلسيوية لطالب الحقوق هي الجمعية العامة الت 

 
القرار ف

ي الجمعية. 
 
ي أعل هيئة لصنع القرار ف

 مجلس إدارة يتألف من ممثلي   عن الفروع الوطنية، وهو ثان 
ً
 وتضم الجمعية أيضا

.  17الحقوق من العضوية: تتألف عضوية الجمعية اآلسيوية لطالب 
ً
 وطنيا

ً
 فرعا

 

اء العالمية المعنية بحقوق مستخدمي حق المؤلف   )شبكة حقوق المستخدمي   (شبكة الختر

ي عام المقر الرئيسي 
ي واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة  ومقرها الرئيسي  2011: تأسست شبكة حقوق المستخدمي   ف 

ف 
 األمريكية. 

ي تعزز مهمتها فيما يتعلق األهداف: الغرض من شبكة حقوق المستخد
مي   هو تعزيز البحث والتعليم والمساعدة التقنية الت 

 . ي إطار قانون حق المؤلف المحلي والدوىلي
" ف   بالبحث والشهادات العامة بشأن قيمة "حقوق المستخدمي  

اء من جميع أنحاء العالم وتتألف مالهيكل التنظيمي   برنامج : تتألف شبكة حقوق المستخدمي   من باحثي   وختر
ً
ن أمانة، هي حاليا

ي تعي ّ  لجنة توجيهية إلرشاد العمل 
ي اشنطن، الت 

ي الجامعة األمريكية ف 
عدالة المعلومات والملكية الفكرية التابع لكلية الحقوق ف 

 ألداء مهمتها. 
ً
 اليومي لشبكة حقوق المستخدمي   وتقديم تقارير عن أنشطتها خدمة

 من حواىلي العضوية: تتألف عضوية شبكة حقوق المس
.  190تخدمي  

ً
 طبيعيا

ً
 شخصا

 

 مجلس االبتكار

ي عام المقر الرئيسي 
، سويرسا.  الرئيسي  ومقره 2020: تأسس مجلس االبتكار ف  ي

ي كوموغت 
 ف 

ي تدعم تطوير وتسويق التكنولوجيات الجديدة 
األهداف: يهدف مجلس االبتكار إىل إذكاء الوىعي فيما يتعلق باالبتكار والسياسات الت 

 وينرسر مقاالت وتقارير عن مستجدات عتر مخت
ً
لف القطاعات والبلدان. ولتعزيز هذه المهمة، ينظم مجلس االبتكار أنشطة

هم من أصحاب المصلحة   مع صانعي السياسات وغت 
ً
ي هذا السياق، تعمل المنظمة أيضا

ي تؤثر عل االبتكار. وف 
السياسات الت 

. لتعزيز البيئات الالزمة لتطوير الحلول التكنولوج ها عل الصعيد العالمي  ية الجديدة ونرسر

: الهيئات اإلدارية لمجلس االبتكار هي الجمعية العامة وهي الهيئة العليا لصنع القرار، واللجنة وهي الهيئة الهيكل التنظيمي 

 مديره التنفيذي 
ً
ل مجلس االبتكار خارجيا

ِّ
اف عل تنفيذ األنشطة اليومية للمنظمة. وُيمث  الذي تعّينه اللجنة. المسؤولة عن اإلشر

.  37العضوية: تتألف عضوية مجلس االبتكار من 
ً
 اعتباريا

ً
 شخصا

] ي
]يلي ذلك المرفق الثان 
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 إىل المعلومات الواردة من المنظمات البيانات المتعلقة بالمنظمات الوطنية غت  الحكومية 
ً
)استنادا

 المذكورة(

 (AAIPAالجمعية األمريكية العربية للملكية الفكرية )

ي عام المقر الرئيسي 
 
ي غراند رابيدز، ميشيغان،  ومقرها الرئيسي  2021: تأسست الجمعية األمريكية العربية للملكية الفكرية ف

 
ف

 الواليات المتحدة األمريكية. 

ي فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية من  األهداف: 
 
تهدف الجمعية األمريكية العربية للملكية الفكرية إىل إذكاء الوىعي الثقاف

، وال سيما   عن الكتاب والفناني  
ً
، فضال عي  

خالل حلقات العمل والمعارض والمسابقات والمؤتمرات. وتدعم المنظمة المخت 
ي حماية ملكيتهم الفكرية

 
 . الشباب، ف

: الهيئة اإلدارية للجمعية األمريكية العربية للملكية الفكرية هو مجلس اإلدارة، الذي يتألف من ثالثة أشخاص، الهيكل التنظيمي 

 بمن فيهم الرئيس وأمي   الخزانة. 

 . ة أشخاص طبيعيي    العضوية: تتألف عضوية الجمعية األمريكية العربية للملكية الفكرية من عرسر

 

ي األداء )جمعية اإلدارة األ
 (SAGAIرجنتينية للممثلي   وفنان 

ي عام المقر الرئيسي 
ي األداء ف 

ي بوينس آيرس،  ومقرها الرئيسي  2006: تأسست جمعية اإلدارة األرجنتينية للممثلي   وفنان 
ف 

 .  األرجنتي  

ي األداء هي منظمة أرجنتينية لإلدارة الجماعي
ي األداء عل األهداف: جمعية اإلدارة األرجنتينية للممثلي   وفنان 

ة تمثل الممثلي   وفنان 
ي للمصنفات السمعية البرصية ألعضاء 

ي تحصيل وتوزي    ع اإلتاوات المتأتية من األداء العلت 
حد سواء. ويتمثل هدفها الرئيسي ف 

ريبية الجمعية. عالوة عل ذلك، تسع الجمعية إىل تعزيز الفنون االستعراضية وتعزيز قدرات األعضاء عن طريق توفت  دورات تد
 ومنح دراسية من خالل مؤسستها. 

دار جمعية اإلدارة الهيكل التنظيمي 
ُ
ي األداء هو الهيئة الرئيسية للكيان. وت

: االجتماع العام لجمعية اإلدارة األرجنتينية للممثلي   وفنان 

ي تتألف من 
ي األداء من قبل لجنة اإلدارة، الت 

 كحد أقىص، بم 12األرجنتينية للممثلي   وفنان 
ً
ي ذلك الرئيس ونائب الرئيس عضوا

ا ف 
اف بالتدقيق وتتكون من ثالثة أعضاء من المنظمة.  عت  لجنة اإلشر

ُ
 واألمي   ومساعد األمي   وأمي   الخزانة ومساعد أمي   الخزانة. وت

ي األداء من 
.  7479العضوية: تتألف عضوية جمعية اإلدارة األرجنتينية للممثلي   وفنان 

ً
 طبيعيا

ً
 شخصا

 

 (ADACOبالشعوب األصلية ومعارفهم األصلية )جمعية النهوض 

ي عام المقر الرئيسي 
فيل، الغابون.  ومقرها الرئيسي  2017: تأسست جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصلية ف  ي ليتر

 ف 

اث المادي وغت  المادي للشعوب األصلي نها من األهداف: تعّزز جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصلية الت 
ّ
ة وتمك

. ومن خالل السعي لتحقيق هذه األهداف، تشجع الجمعية عل التفاهم  ي تنمية مجتمعها المحلي
تحمل مسؤولياتها والمشاركة ف 

والتبادل لتطوير األنشطة االجتماعية والثقافية واالقتصادية. عالوة عل ذلك، تقوم الجمعية بتطوير أنشطة ذات الصلة بالمساواة 
ي ذلك الحلول المناسبة للمشاكل البيئية وتغت  المناخ. بي   الجنسي   

 والشباب والتنمية المستدامة، بما ف 

: هيئتا جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصلية هما الجمعية العامة واألمانة. والجمعية العامة هي الهيكل التنظيمي 

افية الهيئة العليا لجمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم  األصلية وتتألف من أعضاء الجمعية. واألمانة هي الهيئة اإلشر
ي جميع مجاالت عملها. وهي تتألف من الرئيس ونائب الرئيس واألمي   العام ونائب األمي   العام وأمي   الخزانة 

للجمعية وتمثلها ف 
 ونائب أمي   الخزانة واللجان، وهي هيئات مساعدة تقع تحت مسؤولية األمانة. 

.  41ة: تتألف عضوية جمعية النهوض بالشعوب األصلية ومعارفهم األصلية من العضوي
ً
 طبيعيا

ً
 شخصا

 



A/63/3 Rev 
Annex II 
2 

 

 (CTAالجمعية الصينية للعالمات التجارية )

ي عام المقر الرئيسي 
 
.  ومقرها الرئيسي  1994: تأسست الجمعية الصينية للعالمات التجارية ف ، الصي   ي بيجي  

 
 ف

للعالمات التجارية إىل تعزيز إنشاء حقوق الملكية الفكرية وحمايتها واالنتفاع منها. وهي تهدف، األهداف: تهدف الجمعية الصينية 
وعة ألعضائها، وتؤدي وظيفة صلة وصل مع الحكومة. وتشجع الجمعية  ي جملة أمور، إىل حماية الحقوق والمصالح المرسر

 
ف

ي المنافسة الدولية عن طريق استخدام عال 
 
كات المحلية ف ماتها التجارية ووسومها للنهوض بتنمية اقتصاد العالمات مشاركة الرسر

اتيجيات  ي االست 
 
ي للقطاع لتعزيز تنميته المستدامة والسليمة، وتساهم ف

. كما تشجع التنظيم الذان  ي الصي  
 
التجارية والوسوم ف

، تعزز الجمعية الوطنية للعالمات التجارية والوسوم من خالل إذكاء الوىعي العام بالعالمات التجارية والوسوم ي السياق الدوىلي
 
. وف

 عن الوسوم، وتعزز التعاون والتبادل مع المنظمات الدولية والمنظمات غت  الحكومية 
ً
تأثت  العالمات التجارية الصينية، فضال

 األجنبية بشأن العالمات التجارية والوسوم. 

ي الجمعية الصينية لالهيكل التنظيمي 
 
لعالمات التجارية هي الجمعية العامة. والهيئة التنفيذية : الهيئة الرئيسية لصنع القرار ف

للجمعية العامة هي المجلس. ويمارس المجلس قيادة الجمعية الصينية للعالمات التجارية عندما ال تكون الجمعية العامة 
 واحد

ً
. وتضم الجمعية رئيسا في    للمرسر

ً
 ومجلسا

ً
 دائما

ً
 ومن منعقدة. وتشمل الهيئات األخرى للجمعية مجلسا

ً
نائب  23إىل  3ا

 رئيس وأمي   عام واحد. 

.  1160العضوية: تتألف عضوية الجمعية الصينية للعالمات التجارية من 
ً
 واعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
 شخصا

 

 (DLCمركز القانون الرقمي )

ي عام المقر الرئيسي 
ي جنيف، سويرسا. الرئيسي ومقره  2020: تأسس مركز القانون الرقمي ف 

 ف 

ي جامعة جنيف. ويتناول جميع المسائل القانونية األهداف: يعمل م
ي القانون الرقمي ف 

ة ف  ركز القانون الرقمي باعتباره مركز ختر
ي ذلك 

المتعلقة بالبيئة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل فهم أثر البيئة الرقمية عل القانون وممارسته، بما ف 
 الملكية الفكرية. 

 الهيئة اإلدارية لمركز القانون الرقمي هي مجلس اإلدارة، الذي يتألف من تسعة أشخاص، بمن فيهم المدير.  : الهيكل التنظيمي 

 العضوية: مركز القانون الرقمي ليس منظمة قائمة عل العضوية. 

 Hiperderechoمؤسسة 

ي عام  Hiperderecho مؤسسة : تأسستالمقر الرئيسي 
ي  2012ف 

و.  ليما،ويقع مقرها الرئيسي ف   بت 

ي الفضاءات  يست  إىل البحث وت Hiperderecho مؤسسة األهداف: تهدف
ام حقوق اإلنسان والحريات ف  الفهم العام الحت 

والتكنولوجيا والديمقراطية وسد الفجوة الرقمية  انيةتشمل مجاالت أبحاثها حرية التعبت  والخصوصية والجنسو الرقمية. 
 ىل المعرفة والملكية الفكرية. إ نفاذ لكشف عن المعلومات العامة والوا

ي السياسة العامة  Hiperderecho مؤسسة تشاركو 
ا ف 
ً
احاتعل سبيل المثال من خالل مراقبة  ،والنضالأيض إصالح حق  اقت 

ي هذا السياق. 
ي البحث ف 

و وتعزيز الحق ف  ي بت 
فعاليات ثقافية وأكاديمية  Hiperderechoتنظم  ذلك،عالوة عل و المؤلف ف 

 اللها الوىعي العام بهذه األمور. من خ تذكي 

 ويتألف من ثالثة أشخاص.  اإلدارة،هي الجمعية العامة ومجلس  Hiperderecho لمؤسسة: الهيئات اإلدارية الهيكل التنظيمي 

 شخًصا طبيعًيا.  14من  Hiperderecho مؤسسة العضوية: تتكون عضوية

ي القانون والتكنولوجيا ) InternetLabجمعية 
 (InternetLabللبحوث ف 

ي عام  InternetLab: تأسست المقر الرئيسي 
ازيل.  ومقرها الرئيسي  2014ف  ي ساو باولو، التر

 ف 
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نت، وتهدف إىل إجراء  InternetLabاألهداف: تعزز  النقاش األكاديمي حول قضايا القانون والتكنولوجيا، وخاصة سياسات اإلنت 
يميي   والمهنيي   وصانعي السياسات. وتقوم الجمعية بتطوير ودعم المشاري    ع بحوث متعددة التخصصات لتعزيز الحوار بي   األكاد

ي تربط بي   التكنولوجيا والقانون والسياسة وعلم النفس واالقتصاد والثقافة وحقوق اإلنسان والتنمية والديمقراطية. ويشمل 
الت 

اث ي جملة أمور، تعزيز النفاذ إىل التعليم والثقافة والحفاظ عل الت 
 
ي البيئة  ذلك، ف

 
ي واألنشطة المتعلقة بحق المؤلف ف

الفت 
 الرقمية. 

من خمس هيئات إدارية: الجمعية العامة والمجلس االستشاري ومجلس اإلدارة ولجنة  InternetLab: تتألف الهيكل التنظيمي 
ي جميع القض InternetLabالتدقيق وأمي   المظالم. والجمعية العامة هي الهيئة العليا لجمعية 

 
ايا المتعلقة بأهدافها. وتبت ف

ومجلس اإلدارة هو أعل هيئة إدارة تنفيذية، ويتألف من أربعة أشخاص ويرأسه مدير تنفيذي. ويتألف المجلس االستشاري من 
، يقدمون المشورة للمجلس التنفيذي وكذلك الجمعية العامة بشأن جميع أنشطة جمعية  . InternetLabثمانية أعضاء منتخبي  

ف لجنة ال تدقيق عل اإلدارة المالية للجمعية. ويعمل أمي   المظالم باعتباره هيئة مستقلة مسؤولة عن توجيه االتهامات وترسر
 بسوء السلوك. 

.  InternetLabالعضوية: تتألف عضوية   من خمسة أشخاص طبيعيي  

 

ي الملكية الصناعية )
 
اء االستشاريي   ف  (OCPIالمعهد اإليطاىلي للختر

ي الملكية : تأسس الالمقر الرئيسي 
 
اء االستشاريي   ف ي معهد اإليطاىلي للختر

 
ي ميالنو، إيطاليا. الرئيسي ومقره  1981عام  الصناعية ف

 
 ف

ي الملكية 
 نظام الملكية الصناعية. وهو يمثل المجتمع اإليطاىلي لالستشاريي   ف 

ي تحسي  
األهداف: مهمة المعهد هي المساهمة ف 

ي الملكية الصناعية أمام الهيئات المؤسسية الوطنية وال
دولية، وينظم أنشطة تثقيفية، ويحتفظ بسجل االستشاريي   المعتمدين ف 

 الصناعية. 

ة أعضاء، بمن فيهم الهيكل التنظيمي   يتألف من عرسر
ً
ي الملكية الصناعية مجلسا

اء االستشاريي   ف  : ُيدير المعهد اإليطاىلي للختر

ألعضاء المعهد ويضطلع بوالية مدتها ثالث سنوات. ويعي ّ   الرئيس ونائب الرئيس. وُينتخب المجلس من قبل االجتماع العام
 .
ً
، الذي يتألف من ثمانية أعضاء، لوالية مدتها ثالث سنوات أيضا ي  رئيس محكمة ميالنو هيئة مستقلة، هي المجلس التأديتر

ي 
اء االستشاريي   ف  . ش 1300من حواىلي  الملكية الصناعيةالعضوية: تتألف عضوية المعهد اإليطاىلي للختر  خص طبيعي

 

اءات )  (PPACالجمعية الصينية لحماية التر

ي عام المقر الرئيسي 
اءات ف  .  ومقرها الرئيسي  2003: تأسست الجمعية الصينية لحماية التر ، الصي   ي بكي  

 ف 

ي 
ام الملكية الفكرية ف  ي زيادة فهم واحت 

ي جملة أمور، ف 
اءات، ف  المجتمع من األهداف: تتمثل مهمة الجمعية الصينية لحماية التر

ي مجال الملكية الفكرية من خالل توفت  التدريب. عالوة عل ذلك، تساعد 
ي وإذكاء وىعي المؤسسات وقدرتها ف  ويجر خالل العمل الت 

الجمعية أعضاءها عل حماية حقوقهم ومصالحهم من خالل السبل البديلة لتسوية المنازعات وتعزز االبتكار بي   أعضائها من 
الملكية الفكرية. وتشجع الجمعية أعضاءها عل التنافس ضمن النطاق الذي تسمح به القواني   الوطنية، خالل استخدام نظام 

 إىل تعميق التفاهم المتبادل بي   المؤسسات الصينية واألجنبية من خالل التعاون. 
ً
 وكذلك اللوائح، وتهدف أيضا

ي تضم جميع ممثلي المؤسسات : الهيئة اإلدارية العليا للجمعية الصينية لحمايالهيكل التنظيمي 
اءات هي الجمعية العامة، الت  ة التر

 األعضاء فيها. وتنتخب مجلس اإلدارة الذي يتألف من رئيس واحد ونائبي   للرئيس. 

اءات من أكتر من   شخص طبيعي واعتباري.  400العضوية: تتألف عضوية الجمعية الصينية لحماية التر

 

 ويكيميديا األرجنتي   

ي عام  : المقر الرئيسي 
.  ومقرها الرئيسي  2008تأسست ويكيميديا األرجنتي   ف  ي بوينس آيرس، األرجنتي  

 ف 



A/63/3 Rev 
Annex II 
4 

ي مشاري    ع 
 
ي تذكي الوىعي وتعزز استخدام ومشاركة المواطني   ف

امج والمبادرات الت  األهداف: هدف ويكيميديا األرجنتي   هو تنفيذ التر
نت، وتعمل عل ويكيميديا. وتعزز التعليم والنفاذ إىل الثقافة، وتخلق مساحا ت للتدريب عل حقوق اإلنسان عل شبكة اإلنت 

ي بناء المعارف الحرة. 
 
، ف  تمثل واقع ومنظور أمريكا الالتينية، وال سيما األرجنتي  

ً
 إدماج أصوات أكتر تنوعا

ي  12ان من : الهيئتان اإلداريتان لويكيميديا األرجنتي   هما الجمعية العامة ومجلس األمناء، ويتألفالهيكل التنظيمي 
 
، بما ف

ً
عضوا

 ذلك الرئيس ونائب الرئيس واألمي   وأمي   الخزانة. 

.  110العضوية: تتألف عضوية ويكيميديا األرجنتي   من   أشخاص طبيعيي  

 

 (Wikimedia CHجمعية النهوض بالمعارف الحرة ) –ويكيميديا سويرسا 

ي عام المقر الرئيسي 
 
ي المون، سويرسا.  ئيسي ومقرها الر  2006: تأسست ويكيميديا سويرسا ف

 
 ف

األهداف: الغرض من ويكيميديا سويرسا هو دعم إنشاء وجمع وتوزي    ع المحتوى المفتوح بطريقة غت  ربحية من أجل دعم التعليم 
ونية  وتكافؤ فرص النفاذ إىل المعارف. وتهدف الجمعية إىل دعم وتعزيز مشاري    ع ويكيميديا، مثل موسوعة ويكيبيديا اإللكت 

 Wikipediaقاعدة البيانات المتعددة الوسائط الخاصة بمنصة ويكيميديا كومت   ونسخة برنامج ويكيبيديا كيويكسالمجانية و 

Kiwix  ،اكة مع مؤسسات تعليمية وثقافية مختلفة نت والعديد من المشاري    ع األخرى مفتوحة المصدر. وبالرسر خارج شبكة اإلنت 
؛ المجتمع GLAM: التعليم؛ المعارض والمكتبات واألرشيفات والمتاحف ))تركز ويكيميديا سويرسا عل ثالثة مجاالت رئيسية

 المحلي وكذلك التوعية. 

ي المسائل األساسية لويكيميديا الهيكل التنظيمي 
ي تبت ف 

ي ويكيميديا سويرسا هي الجمعية العامة، الت 
: أعل هيئة لصنع القرار ف 

ي مجلس اإلدا
رة، بمن فيهم الرئيس. ويتألف المكتب التنفيذي من عضو واحد عل سويرسا، وتنتخب من أربعة إىل ستة أعضاء ف 

 األقل، يعّينه مجلس اإلدارة، ويدير التشغيل اليومي للجمعية. ويجوز إنشاء مجلس استشاري يعي ّ  المجلس أعضاءه أو يعزلهم. 

.  259العضوية: تتألف عضوية ويكيميديا سويرسا من 
ً
 واعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
 شخصا

 

 (Wikimédia Franceجمعية تبادل المعارف بحرية ) -فرنسا ويكيميديا 

ي عام المقر الرئيسي 
ي باريس، فرنسا.  ومقرها الرئيسي  2005: تأسست ويكيميديا فرنسا ف 

 ف 

ي الحصول عل 
ف الجمعية بالحق األساسي ف  األهداف: الهدف الرئيسي لويكيميديا فرنسا هو تسهيل تبادل المعارف بحرية. وتعت 

م ويكيميديا فرنسا، ضمن حركة  المعلومات ية. وتلت   وترّوج لمفهوم عالم يتمتع فيه كل فرد بحرية النفاذ إىل مجموع المعارف البرسر
ي تحول دون وصول الناس إىل المحتوى والمساهمة فيه. 

 ويكيميديا، بتفكيف العوائق االجتماعية والسياسية والتقنية الت 

ي تنتخب مجلس اإلدارة، وتتألف من : الهيئة العليا لويكيميالهيكل التنظيمي 
ي  12ديا فرنسا هي الجمعية العامة، الت 

، بما ف 
ً
عضوا

 .  ذلك الرئيس ونائب الرئيس وأمي   الخزانة واألمي  

.  189العضوية: تتألف عضوية ويكيميديا فرنسا من 
ً
 واعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
 شخصا

 

 (Wikimedia Germany)جمعية النهوض بالمعارف الحرة  –ويكيميديا ألمانيا 

ي عام المقر الرئيسي 
، ألمانيا.  ومقرها الرئيسي  2004: تأسست ويكيميديا ألمانيا ف  ي برلي  

 ف 

األهداف: الغرض من ويكيميديا ألمانيا هو تعزيز إنشاء وجمع ونرسر المحتوى مفتوح المصدر بطريقة إيثارية من أجل تعزيز تكافؤ 
ي ذلك ويكيبيديا وويكي بيانات 

(  Wikidataفرص النفاذ إىل المعارف والتعليم. وتدعم مشاري    ع ويكيميديا )بما ف  وويكيميديا كومت  
ي يسهل  ومجموعات متطوعيها. كما 

تعزز ويكيميديا ألمانيا الثقافة المفتوحة والتعليم وكذلك البحوث، وتدعو إىل وضع إطار قانون 
 النفاذ إىل المعارف. 

، الذي يتألف من سبعة الهيكل التنظيمي  : الهيئة العليا لويكيميديا ألمانيا هي الجمعية العامة. وتنتخب مجلس المتطوعي  

افية توج  يهية، ويعي ّ  المدير التنفيذي للجمعية. أشخاص، ويؤدي وظائف إشر
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.  100,000العضوية: تتألف عضوية ويكيميديا ألمانيا من حواىلي   شخص طبيعي

 (Wikimedia Italyجمعية نرسر المعرفة المفتوحة ) -إيطاليا ويكيميديا 

ي عام : تأسست ويكيميديا المقر الرئيسي 
 
ي ميالنو بإ 2005إيطاليا ف

 
 يطاليا. ويقع مقرها الرئيسي ف

 النفاذ وال سيما فيما يتعلق بزيادة  االجتماعية،إيطاليا إىل تحقيق األغراض المدنية والتضامنية والمنفعة األهداف: تسع ويكيميديا 
 ا. مإىل المعرفة والتدريب من خالل نرسر المعرفة والثقافة والنهوض به

ي هذا 
 
ي للمعالمؤسسة عل  تحث السياق،ف

ها،رفة وجمعها اإلنتاج الحر والتعاون   عن  ونرسر
ً
الوىعي بالقضايا االجتماعية إذكاء فضال

ي  أخرى،من بي   أمور  إيطاليا،تتعلق أنشطة ويكيميديا و والفلسفية ذات الصلة. 
 
 إيطاليا،بدعم ويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة ف

فيهية  ، واألحداث OpenStreetMapوكذلك  .  الفنية أو الت  ي
 والتدريب المهت 

افية  ي   إيطاليا وينتخب مجلس الضامن: االجتماع العام لألعضاء هو الهيئة اإلدارية لويكيميديا التنظيمي الهيكل  والهيئة اإلشر
ي ذلك الرئيس ونائب الرئيس وأمي   الرس وأمي   الصندوق وعضو  أشخاص،ومجلس اإلدارة الذي يتألف من خمسة 

 
 مكلفبما ف

 األعضاء. بتصال باال 

 شخًصا طبيعًيا.  332إيطاليا من ة ويكيميديا العضوية: تتكون عضوي

 (Wikimedia ZA) ويكيميديا جنوب أفريقيا 

ي عام المقر الرئيسي 
ي كيب تاون، جنوب أفريقيا ومقرها الرئيسي  2012: تأسست ويكيميديا جنوب أفريقيا ف 

 ف 

ي جنوب 
. األهداف: الهدف من ويكيميديا جنوب أفريقيا هو تعزيز حركة المعارف الحرة ف  أفريقيا ودعم محرري ويكيبيديا المحليي  

ي حركة المعارف الحرة والذين ينّمون 
ي تدعم نمو المجتمع المحلي من المتطوعي   الذين يشاركون ف 

وتدير الجمعية األنشطة الت 
ي دعم مجتمعها المحلي عل ال

دعوة إىل مجموعة المعارف الحرة الُمتاحة للجمهور بحرية. وينطوي جزء من مهمتها المتمثلة ف 
 لحركة المعارف الحرة مثل دعم اعتماد نظامي حق المؤلف "حرية البانوراما" و"االستخدام 

ً
قانون لحق المؤلف يكون أكتر مالءمة

 العادل". 

ي االجتماع العام السنوي ألعضاء  : الهيئة اإلدارية لويكيميديا الهيكل التنظيمي 
جنوب أفريقيا هي مجلس األمناء، الذي يتم انتخابه ف 

ويكيميديا جنوب أفريقيا. ويتألف المجلس من تسعة أشخاص، بمن فيهم رئيس. وإىل جانب مجلس األمناء، تضم ويكيميديا 
ي 
 عضو ف 

ً
، وهذا األخت  هو أيضا

ً
 تنفيذيا

ً
 مجلس األمناء. جنوب أفريقيا أمي   مؤسسة ومديرا

.  90العضوية: تتألف عضوية ويكيميديا جنوب أفريقيا من حواىلي 
ً
 واعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
 شخصا

 ويكيميديا السويد

ي عام المقر الرئيسي 
ي  ومقرها الرئيسي  2007: تأسست ويكيميديا السويد ف 

 السويد.  ستوكهولم،ف 

وعل األخص من خالل  ويكيميديا،للجميع من خالل منصات  األهداف: تهدف ويكيميديا السويد إىل إتاحة المعرفة وإتاحتها 
ي و . مجانا  للجميع ها متاحستخداماو  ويكيبيديا،

ي السويد إطار تعمل ويكيميديا السويد ف 
اكات مع مؤسسات تعليمية وثقافية ف  شر

ويبلغ  المجانية، مجتمعات المتطوعي   فيما يتعلق بالمعرفةدعم تو  ويكيميديا،عل منصات  وتحملوعل مستوى العالم. 
يعات حقا  . المؤلف لجمهور العام بترسر

ي الجمعية العامة السنوية. الهيكل التنظيمي 
يتكون مجلس إدارة ويكيميديا و : ويكيميديا السويد هي الهيئة العليا لصنع القرار ف 

 السويد من تسعة أعضاء. 

 واعتباري. شخص طبيعي  500العضوية: تتكون عضوية ويكيميديا السويد من حواىلي 

 

ي والوثيقة[
 ]نهاية المرفق الثان 
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