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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020مارس  18 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 مايو 22اإىل  18ن جنيف، م

 راقبنياملاعتماد 
عداد مانة من اإ  الأ

ماكنية اعامتد منظامت حكومية دولية التمنية جلنةينص النظام ادلاخيل للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ) .1 ( عىل اإ

 .(CDIP/1/2 Rev. انظر الوثيقة) ومنظامت غري حكومية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد

صلية ومعارفهم  مجعيةويتضمن مرفق هذه الوثيقة معلومات عن منظمة غري حكومية، أأل ويه  .2 الهنوض ابلشعوب الأ

صلية  .مراقب مؤقتصفة منحها  ت طلبيت، ال(ADACO) الأ

ىل البت يف طلب  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ

املنظمة غري احلكومية، املذكورة يف مرفق هذه 

 الوثيقة، اعامتدها بصفة مراقب مؤقت لعام واحد.

 [ييل ذكل املرفق]
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 املرفق
 

 (ADACOعية الهنوض ابلشعوب الأصلية ومعارفهم الأصلية )مج 

  [Association pour le Devenir des Autochtones et de leur Connaissance Originelle] لفرنس يةاب

 وصف املنظمة:

 يةغابون الثقافة ال ، والغرض مهنا هو تعزيز 2017مايو  18أأسست مجعية الهنوض ابلشعوب الأصلية ومعارفهم الأصلية يف 

وهذه امجلعية غري  )من قبائل البانتو والبيغمي(. ا  متطوع عرشثين اويبلغ عدد أأعضاهئا حوايل  ادي.وتراهثا املادي وغري امل

، واذلي حيمك املنظامت يف مجهورية 1962ديسمرب  10، الصادر يف 62/35س ياس ية ول تنمتي لأي نقابة وحيمكها القانون رمق 

، حتت الرمز 2019نومفرب  29يف  وصادق وزير ادلاخلية يف غابون عىل تسجيل املنظمة غابون.

000701/MIJGS/SG/BMB. 

ىل القضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي اليت متنع الشعوب الأصلية من الاندماج يف  ورؤية مجعيتنا يه جزء من هنج عاملي هيدف اإ

ماكانهتا. دائرة الفقر والهتميش ومن همامنا تعزيز مجموعة همارات الشعوب الأصلية ومتكيهنا من جتاوز  اجملمتع وحتقيق اإ

ىل  والاجامتعي. ويمتثل الهدف الرئييس لأنشطتنا يف تنظمي برامج اجامتعية وثقافية واقتصادية عىل املس توى الوطين تؤدي اإ

جيابية يف احلياة اليومية للمجمتعات الأصلية.  تغيريات اإ

 أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:

ضافة قمية هل؛تعزيز ماكنة الرتاث املادي وغري املاد -  ي للشعوب الأصلية واإ

 تشجيع املساعدة املتبادةل والتضامن فامي بني الأعضاء؛ -

 تعزيز التفامه واحلوار مبختلف أأنواعه لتطوير أأنشطة اجامتعية وثقافية واقتصادية؛ -

 متثيل مصاحل امجلعية وحاميهتا؛ -

زاء نفسها واملشاركة -  يف تمنية جممتعاهتا؛ تشجيع الشعوب الأصلية عىل حتمل املسؤولية اإ

الاضطالع بأأنشطة ذات الصةل ابملساواة بني اجلنسني والش باب والتمنية املس تدامة واقرتاح حلول مناس بة للمشألك النامجة  -

 عن تغري املناخ وتدهور كوكب الأرض.

 الأنشطة الرئيس ية للمنظمة:

خل(؛ -  تعزيز وتعممي وتطوير الرتاث املادي وغري املادي للشعوب الأصلية )قبائل البيغمي، وتسوغوس، اإ

ىل  - ىل املساعدة املتبادةل والتضامن فامي بني الأعضاء وتنفيذ املشاريع الاجامتعية الثقافية والاقتصادية اليت هتدف اإ ادلعوة اإ

 الغابوين؛ مساعدة الشعوب الأصلية عىل الاندماج يف اجملمتع

قلمي غابون الوطين؛ -  حتديد املناطق اليت تعيش فهيا اجملمتعات الأصلية داخل اإ

 اإذاكء وعي الشعوب الأصلية حبقها يف التمنية واختاذ القرارات؛ -

 حتديد احتياجات اجملمتعات الأصلية عىل أأساس اس تقصاءات مبارشة؛ -

 وضع أأنشطة مدرة لدلخل؛ -

 يف متابعة لك نشاط ومرشوع؛ حشد اجلهات الفاعةل املشاركة -
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 البحث عن الرشأاكت والمتويل. -

 :جمالت الاهامتم الرئيس ية

 ؛للشعوب الأصلية ياملادي وغري املاد رتاثحامية ال 

 ؛قانون امللكية الفكرية املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 

 ؛حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 

  ؛نهسي وحت للشعوب الأصلية  الرتاث الثقايفتعزيز 

  وغري ذكل ء،عضاتكوين كفاءات الأ. 

 :ني يف امجلعيةالوطنيء عضاو الأ  موعاتابجملقامئة 

 وظيفةلا الامس الاول امس العائةل

يبيال  ؤسس وأأمني الصندوقامل بوريس  اإ

 لرئيسا فييد بوايت نزميبياليال

 الأمني العام ساندرين  وغولم

 سؤول، م قبائل البيغمي، عضو وانأأنط  اإياكدي

 اإيكويب، منطقة تنس يق

منطقة ، قبائل البيغمي، رشف عضو بيري موجنو

 اإيكويب

 عضو، قبائل البيغمي جونيور بودا

 عضو، قبائل البيغمي الكريس اكسا

 عضو جألكني اإيكوايي

مييلني ميسويك  عضو اإ

 عضو زاأأمربو ميس ميبو

 عضو أأليكساندر موي

 بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:

 P O Box : 10.132, Libreville (Gabon)نوان الربيد: ع 

 24166.32.30.13أأو  24177.69.85.64الهاتف: 

لكرتوين:   pouatydav@yahoo.frأأو  association-ADACO@outlook.comالربيد الإ

 بوايت نزميبياليال، الرئيسديفي  امس ممثل املنظمة ومنصبه:

 [هناية املرفق والوثيقة]

mailto:association-ADACO@outlook.com

