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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

 اعتماد املراقبني

عدادمن  مانة اإ  الأ

ماكنية اعامتد منظامت حكومية دولية ينص النظام ادلاخيل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  .0 )اللجنة( عىل اإ
 .(.CDIP/1/2 Rev ومنظامت غري حكومية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد )انظر الوثيقة

اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية  مالو ا ادلولية و ويتضمن مرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمتني غري حكوميتني هام .4
 ، وقد المتست املنظمتان صفة مراقب مؤقت.(CAPAJ) منطقة الأنديزللشعوب الأصلية يف 

ىل البت يف طلب  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
املنظمتني غري احلكوميتني املذكورتني يف مرفق هذه 

 الوثيقة اعامتدهام بصفة مراقب مؤقت لعام واحد.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مالو ا ادلولية

 امس املنظمة

 مالو ا ادلولية

 ممثل املنظمة

 الس يد ليوانردو رودريغيس برييز، رئيس

 الإدارةأأعضاء جملس 

 كولومبيا، مقمي يف سويرسا وكولومبيا، رئيس اجلنس ية:، الس يد ليوانردو رودريغيس برييز

 بريو، مقمي يف بريو، أأمني اجلنس ية: ،توماس أألركون  جزيوس الس يد

 كولومبيا،ومقمية يف سويرسا وكولومبيا، مراقبة مالية اجلنس ية:الس يد سونيا ابتريس يا مورس يا روا، 

 ارساةل املنظمة وأأهدافه

ىل حتقيق ما ييل:  هتدف رابطة "مالو ا ادلولية" اإ

 تقامس خربات الشعوب الأصلية ومعارفها وروحانيهتا مع سويرسا وجممتع الأمم؛ )أأ(

متابعة مناقشات الأمم املتحدة، اليت تتناول موضوعات تتعلق ابلشعوب الأصلية وحلفاهئا من اجملمتع املدين،  ( ب)
ت ابلرؤية العاملية والروحانية اللتني تمتتع هبام الشعوب الأصلية ساكاًن وممثلني. واملشاركة فهيا. وستسرتشد املناقشا

 وس تقوم مشاركة الشعوب الأصلية عىل سامهتا الروحانية وكنوز معارفها؛

توفري منصة حيث يتس ىن ملمثيل الشعوب الأصلية واجملمتع املدين أأن حيددوا أأهدافهم وحتالفاهتم واسرتاتيجياهتم  ( ج)
مليات التفاوض يف الأمم املتحدة، مبا يتفق مع ثقافات املناطق الس بع للشعوب الأصلية يف العامل احملددة يف اخلاصة بع 

 ؛لمجلس الاقتصادي والاجامتعيل 44/4111 القرار

جراء حبوث أأنرثوبولوجية واترخيية وقانونية بشأأن الشعوب الأصلية وروحانيهتا عىل الصعيد ادلويل وخمتلف  ( د) اإ
ق   لميية؛امليادين الإ

نرش مؤلفات القادة الس ياس يني والروحيني من الشعوب الأصلية واذلين شاركوا بأأعامهلم يف الأمم املتحدة،  ( ه)
 وذكل بلغات خمتلفة؛

 ترس يخ صورة جنيف وسويرسا بوصفهام مدينة وبدلًا منخرْطني يف ادلبلوماس ية واحرتام ثقافات العامل. ( و)
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 التصال الاكمةلبياانت 

Mr. Leonardo Rodríguez-Pérez 
Chair 
Maloca Internationale 
Route de Troinex 2 , 
1229, Carouge - Geneva 

 38 52 47 786 0041الهاتف/الفاكس: 

 perez.rodriguez@graduateinstitute.ch لكرتوين:لإ الربيد ا

http://malocainternationale.wix.com/presentation 

 (CAPAJ) اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية للشعوب الأصلية يف منطقة الأنديز

 امس املنظمة

 (CAPAJنديز )اللجنة القانونية للتمنية اذلاتية للشعوب الأصلية يف منطقة الأ 

 ممثل املنظمة

يزاغويرالس يد   : رئيستوماس جزيوس أألركون اإ

 أأعضاء جملس الإدارة

يزاغوير  رئيس، من بريو، ومقمي يف بريو، الس يد توماس جزيوس أألركون اإ

 ، مقمية يف بريو، رئيسة الإدارة/التنفيذاجلنس ية: بريو ،مارلني برييز الس يدة

 رئيس الإدارة البديل، مقمي يف بريو، اجلنس ية: بريو ،الس يد جزيوز أألركون لاميش

 مستشار قانوين يف املوارد الطبيعية، مقمي يف بريو، اجلنس ية: بريو ،الس يد روجر أألركون لاميش

عاليممسؤول ، مقمي يف بريو، حمايم و اجلنس ية: بريو ،الس يد أ دان أألركون لاميتيش  اإ

 رساةل املنظمة وأأهدافها

ن اللجنة القانون  لهيا فامي ييل ابمس "اللجنة" يه CAPAJية للتمنية اذلاتية للشعوب الأصلية يف منطقة الأنديز )اإ ( املشار اإ
 منظمة متعددة اجلنس يات تهنض، عىل الساحة ادلولية، حبقوق الشعوب الأصلية يف منطقة الأنديز بأأمرياك اجلنوبية.

ساس ية للشعوب الأصلية، ودمع تمنيهتا اذلاتية من خالل املشاركة الهدف الرئييس للجنة يف الهنوض ابحرتام احلقوق الأ  يمكنو 
كذكل يف تنفيذ مرشوعات دمع لتمنية  يمكنيف منتدايت ترشيعية وقضائية وتمنوية عىل الصعيد الوطين والإقلميي وادلويل. و 

نتاجية. ىل قدرهتا الإ ىل ممارسة حقوقها ادلميقراطية واإ  الشعوب الأصلية استنادًا اإ
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 لتصال الاكمةلابياانت 

Mr. Tomás Jesús Alarcón Eyzaguirre 
President 
Legal Committee for the Self-Development of Andean Indigenous Peoples (CAPAJ) 
Av. 2 de Mayo 644 1er piso-A  
Tacna , 
Perú 

 01 26 24 52 0051الهاتف/الفاكس: 

 capaj_internacional@yahoo.com لكرتوين:لإ الربيد ا

http://www.capaj.org/ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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