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نظامت  ملاعامتد بعض ا

  األمانةمن إعدادثويقة 

يدية والفوللكوروافقت  .1 ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع نة (م يف دورهتـا ) للجا
يف من  يـة2001 مايو 3 أبريل إىل 30جناألوىل، اليت عقدت يف  سائل ا مي، عـىل بعـض ا نح صـفة لتنظملـ يـة، مبـا فهيـا  مـ واإلجرا ئ

نـة  بهتـا يف الاضـطالع بـدور يف معـل ا نظامت الـيت أعربـت عـن ر للجاملراقب املؤقت لعدد من ا غ متدتـه (مل تقريـر اذلي ا عانظـر ا ل
نة،   ).18، الفقرة WIPO/GRKTF/IC/1/13للجا

بهتا يف احلصول عىل  .2 نظامت لألمانة عن ر نذ ذكل احلني، أعرب عدد إضايف من ا غو مل ها يف ادلورات الالحقـة م نفسالصفة 
بـل . للجنة بـت  نظامت الـيت  تـضمن أسـامء ا قوترد يف مرفق هـذه الويقـة ويقـة  طل ملـ ت ث نـة 2010 مـارس 3ث للج الاعـامتد يف دورة ا

رشة، وت سادسة  عا نظامتل يل أخرى خاصة هبذه ا ملفا يل اخلاصـة . ص تفا تعرض ا بو الاعامتد إىل مـلء اســامترة، و صـودعي طا ل سـ ُتـل
نظام نظمةملاب ثلام وردت من لك  مت الواردة يف املرفق   . م

نـــة مـــدعوة إىل .3  املوافقـــة عـــىل اعـــامتد للجإن ا
نظامت احملال إلهيا يف مرفق هذه الويقة بـصفة مراقـب  ثا مل

 .مؤقت

  ]ييل ذكل املرفق[
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بت الاعامتد بصفة مراقب يف دورات ا نظامت اليت  لا طل ية ادلويةلجنةمل ل احلكو  م

ثنيرابطة  با حالطالب وا شأن احلمك يف ادلول اجلزرية الصغريةل  (AECG) ب 

يني  بألذريجاينا ماحتاد احملا

ياتاحتاد ية م قو شعوب األ صل ا  (CONAIP)ل

ساء  ية  تعاوية اإليكولو نا ن للل يعج هاوايت  للتجما  (CEMEM) يف جزيرة ماراخو ل

ية امجلاعات العرية قنظمة   (ECDO)  تمنم

يل  يداد  يون سو يفنظمة كوز كورا ا سـم سـ  لل

يديةامل ية وا يف واملعارف الاجامت ية  سة الو تقلؤ ع ن لس  (NEST) للتثقط

ية  ية ابطنرشكة يت يف الو لاحملدودة ا ية ملعن  (NITV)صلشعوب األ

متع نظامت ا جملنظمة دمع  م ياتم ية ةحملل ا  "قوس قزح"لشعب ا

نود تحدة  هاألمم ا  للمل
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شأن احلمك يف ادلول اجلزرية الصغرية  ثني  با برابطة الطالب وا  )GAEC(حل

يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
يةقبالاعامتد بصفة مراطلب : املوضوع نة احلكو بةل  م يف ادلورات ا يدية للجملق ية الفكرية واملعارف ا ية اب تقل ادلوية ا ن لل مللكملع

ية والفوللكور  ثواملوارد الورا
 

بة وبعد، يية   طحت
شاركة بصفة تأرشف بأن أخرب  نظميت ترغب يف ا ملمك بأن  ية ادلويةم نة احلكو لمراقب مؤقت يف دورات ا ية  مللج ملعنا

ية الفكرية و ية والفوللكورمللكاب يدية واملوارد الورا ثاملعارف ا يهأ أن يسعدينو. لتقل يمك  طرسل إ نظميت، ل مب املعلومات اخلاصة 
نة طلب الاعامتد هذا  .للجالالزمة ليك تفحص ا

 
تقدمي أية معلومات أخرى    .لوإنين رهن إشارتمك 

 
تقدير  بلوا مين فائق ا لو  . والاحرتامتق

 
يع[   ]قتو
يت، ريس الرج  ئون   ابطةبيب
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةدلى  منة احلكو ية والفوللكورللج يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية اب ث ادلوية ا تقل ن لل  2 1مللكملع
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

شأن احلمك يف ادلول ا ثني  با برابطة الطالب وا  (AECG)جلزرية الصغرية حل
 

نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف : (ملوصف ا
نة  ئت الرابطة يف  سـأ ية2008ُنش ثقا تلف اجملاالت ا ثني يف  با ساعدة ا ف هبدف  لح خم ل يدويا اجلديدةويقع مقرها يف . م ناك  ويه ل

تعاون أعضاء . 887885.001مسجةل حتت رمق  رشوع الرابطةيو ياغة  ية  سلطات ا تلف ا م مع  بص ن ل تعلق ملعخم بدل ا ملقانون ا ل
شأابملعا يدية وبوضع نص قانوين  برف ا يةلتقل شعوب األ صلن حامية حقوق ا  .ل

 
نظمة ية  للماملرجو ذكر األهداف الر  :ئيسـ

 
بدلان اجلزرية الصغرية يف إجراء - ية يف ا ثقا ياسات ا ل دراسات مقارنة  ل فسـ يالل يانو سـأو حامية اللغات وحامية حقوق ( ق

ية شعوب األ صلا  ؛)ل

نة تقدمي او - للجساعدة  يدية يف مل ية ابملعارف ا ية ا تو تقلا ن جهي لل يدويا اجلديدةملع ناك  ؛ل

بدل يف و - ياغة قانون ا شاركة يف  لا ص يدويا اجلديدةمل ناك تعلقل يديةمل، ا   .لتقل ابملعارف ا

 

نظمةنشطةاملرجو ذكر األ ية  للم الر  :ئيسـ
  

شاط نة نمشل  نظمة يف  سـ ا بوع يف  2009مل يد يف إفانواتوسـهممة دامت أ تعلقة ابحلمك الر شـطار حلقات العمل ا وسامهت أيضا . مل
نظمي ثالث حلقات معل يف يدويا اجلديدة تيف  ناك ية ل تعلق اب رشيع ا بائل، وا يدية يف ا شأن طريقة مجع املعارف ا مللك  مللق ت تقل لب ل

ية ثقا تلاكت ا تعلق حبامية ا رشيع ا فالفكرية وتقدمي ا ل ملم مل نظمة أيضا ندوة عن حق . لت ية نظمهتا جامعة ملوحرضت ا شعوب األ صلا ل
يدويا اجلديدة ناك نةل توبر من هذه ا ها يف أ سـ عىل مو لك  .قع

                                                           
1

بة طلب املر   حصجو عدم إرسال أية ويقة   .العامتداث
تف ية ادلوية ويس األمانةات إىل لويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد يف فقط من أجل . ملبعض ا نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ت ي ن مل جل ف لج ُ ح
شاركة يف  نح الاعامتدملا نة ما مل  يمدورة ا  .ُللج

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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نة بحهثا ا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا للجالصةل بني ا ت سـ  ) لكمة ابألكرث150يف  (:مللكمل

متدت  يا علقد ا رشوع جنوب بدلان لحا ها  هادئ باك يط ا ما ملحمل يدية ما عدا القانون ال تقلتعلق حبامية املعارف ا يدويا اجلديدةلمل ناك . ل
بق يف  ية الفكرية الفرنيس ا ملطوال يراعي قانون ا يدويا اجلديدةمللك ناك تلكة ل شائر ا ملم معارف ا واليت يكون معظم بشلك جامعي لع

هولني تغالل املعارف يف جمال األغاين وا وال حيمي هذا الوضع .جممؤلفهيا  لا يب سـ يولويج وأسا نوع ا ية واحرتام ا ليات الزرا ب ت ع لن ل تق
ياة ياب .حلا يوسكو، فإن  ية ريو ونصوص أخرى  يذ اتفا غ وعىل الرمغ من  ن لل ق شأتنف يدوين  بقانون اك يدية ما ل ية املعارف ا لتقلن  ملك
نا. جماال واسعا للعملزال  نا يف بران ساعد تلفة  نظامت  نا  بب، ا جموهذا ا ت مل خم مب تصل س  .لل

 
بدل اذل شطهتالا نظمة جوهر أ يه ا ني متارس  مل  :ف

يدويا اجلديدة ناك  .ل
 

ية  :فمعلومات إضا
يدة  ية تروهنا  مفيرىج تقدمي أية معلومات إضا  .) لكمة ابألكرث150يف (ف

 
نصاحئ تشارك الرابطة  يدية وإسداء ا بة محلاية املعارف ا نا شأن الوسائل ا بحث  لمن خالل معل أعضاهئا يف برانمج  تقل سـ مل ب للل

يةللسلطا يان دعوات من حكومة . ملعنت ا ثري من األ حوبصفيت ريس الرابطة، فإنين أتلقى يف ا لك يدويا اجلديدةئ ناك تاحف ل مل ومن ا
شفوية لشاركة يف أعامل مجع اذلاكرة ا سوربون. للم توراه من جامعة ا لوأان رجل قانون وحاصل عىل ادل وزماليئ اآلخرون . ك

ية وعمل الاج ندسة الزرا عتخصصون يف ا له يات ويف جمال الاتصاالتم نا . ثنامتع وعمل اإل شائر أل بائل وا هوةل أكرب اب نوتصل  لع لقن بس
يدا هذه األوساط سات . جنعرف  شلك ويق مع مؤ سوتعاون أيضا  ث ب يدويا اجلديدةن ناك تدى ل هادئ وجنوب من و يط ا لا  .فانواتوحمل

 
نظمة ية لالتصال اب ملياانت إضا  :فب

نوان الربيدي  :لعا
Association des étudiants et chercheurs sur  

la gouvernance des états insulaires (AECG)  

4, rue René Petre 

B.P. 30716 

98895 Nouméa cedex 

Nouvelle-Calédonie 
 

هاتف  41.45.62 (687-00) :لا
 41.45.56 (687-00) :الفاكس

 JeanP@ADCK.NC :الربيد اإللكرتوين
 

به نظمة و ثل ا نصامس  مل  :ممم
يت، ريس الرابطة ئجون   .بيب
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يني  بألذريجاينا ماحتاد احملا

يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
ية: ملوضوعا   نة احلكو بةل  مطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا بول ادلويةللجملق  ي للو

 
بة وبعد، يية   طحت

شاركة    نظميت يف ا بة  بري عن ر يمك  تب إ ملأ غ تع ل مك يةبصفة مراقب مؤقت لل بو احلكو نة الو ميف دورات  ي ية ل ادلويجل ملعنة ا
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يهوأ. مللك يمك  طرسل إ نةطلبنا اسـامترة  ل للجنظر فهيا ا  .لت

 
نمك أال ترتد   نا اوموأرجو  يةب يف الاتصال   .فلطلب أية معلومات إضا

تقدير،    بلوا فائق ا لو  تق
 
 
يع[    ]قتو

 اندر أديلوف، األمني العام  
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةدلى  منة احلكو ية والفوللكورللج يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية اب ث ادلوية ا تقل ن لل 1مللكملع
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

يني  بألذريجاينا ماحتاد احملا
 

نظمة  )ة ابألكرث لكم150يف : (ملوصف ا
يني   تطوع وتاكفؤ حقوق األعضاءبألذريجاينا ماحتاد احملا بادئ ا سـهتدفة للرحب وتقوم عىل  نظمة غري  ل  مم شأ هذا . م نوأ

ية يف اجملال القانوين نظامت غري حكو هورون و يون  مالاحتاد حما م ش هورية أذريجان الاحتاد . مم بوجسلت وزارة العدل يف  يا مج مسر
سمرب  16 يف  .2007يد
 
نظمةاأل ية  للمهداف والغاايت الر ها يف شلك املرجو : (ئيسـ   )قامئةميتقد

نظمي القانوين لإلجراءات العامة   شأن ا يات  يل وتقدمي تو تح تعمل وا هدف الرييس لالحتاد هو ا تإن ا ب ص ل ل لل ئ اجلارية يف ل
تعاون بني احملامني، واحلفاظ عىل  بدل، من أجل دمع ا لا شاركة يف سـتدامة، وتطملالوية ادلعالقات الل ية، وا ملوير القمي ادلميقرا ط

سان وحرايته ساكن يف هذا اجملالنحامية حقوق اإل يع إذاكء الوعي القانوين دلى ا يادة القانون، و ل و شج  .تسـ

ية من أنجز الاحتاد يو  تا لاألشطة ا ل يق األهداف املذكورة أعالهن  :حتقجل 

تد - ية وندوات، وموائد  يات، ودورات  ية، وتو سـحبوث  مي ص معلم يرة واجامتعات، وعروض، تعل
تظاهرات؛  تدايت وغريها من ا لومؤمترات، وأعامل خريية، و  من

تحداث وس - شطهتا، وا ها وأ شأن أهدا سـورش املعلومات ابجملان  ن ب ائط لإلعالم ومواقع عىل فن
رشيعات؛األنرتنت  للت وتدابري أخرى وفقا 

ية واحلكومة ا - ية ا ئات احلكو شلك ويق مع ا تعاون  حمللوا ن ي ث ب ملعل مه  ية؛ل

ية ابلقضااي القانوية وقضااي  - ية ا ية واأل ية ا نظامت غري احلكو شلك ويق مع ا تعاون  نوا ن ب حملل مل ث ب ملعل جن م
 نحقوق اإلسان؛

يني وفقا ألهداف الاحتاد؛ - هادات للمحا تلفة من اجلوائز وا مووضع أشاكل  لش  خم

هورية أذريجان - بوإجناز غري هذا من األشطة اليت ال حيظرها رشيع  ت  .مجن

                                                           
1

بة ةسال أياملرجو عدم إر   حص ويقة   .طلب الاعامتدث
تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد نصح. ملبعض ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا ُيواب ن مل فل ج يف فقط من أجل ح نقل إىل  ن بعدم ا جت ل
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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يق األهداف املذكورة أعالهوجيري ية من أجل  تا يذ الغاايت ا حتق  لنف ل  :ت

بدل؛ - سار اإلصالحات القانوية يف ا يني يف  لدمع اشرتاك احملا ن م  م
يةو - ية األذريجا رشيعات واإلجنازات ا نالرتوجي  ب لعلم   يف اخلارج؛للت

ية؛ - بدلان األ ية  رش تجارب ا بوالاطالع عىل ا لل يع ت جنل  ل

سني ا - شأن  يات  حتوإعداد تو ب ية؛ص حمللرشيعات ا  لت

يد ابل - تعلقة اب ية ا رشيعات ا يل ا لتقو ملل حملل ت  ل ادلوية؛قواننيحتل

يات؛] تقدمي[و - يارية وغريها من الواثئق القانوية وإعداد تو تعلقة ابلقوانني، والقوانني ا صاخلربة القانوية العامة ا ن ملع مل  ن

يب معل - ية القانوية وإعداد أسا نكة ا سني ا ساعدة يف  لوا ن ن حل حت يني؛ملهمل ية لصاحل احملا بادئ تو م فعاةل و  جهيم

ثة؛ - يا الاتصاالت واملعلومات احلد نولو يوالرتوجي  ج  لتك

ثة يف اجملال القانوين؛ - يا الاتصاالت واملعلومات احلد نولو يوالرتوجي  ج  لتك

نازع علهيا؛ - شأن القضااي القانوية ا يات  تجارب واحلصول عىل تو توبادل ا ن ب ص ل  ملت

ثُودراسة الهن - ية للقانون فامية يج احلد بادئ األسا سـ خيص ا ثة؛مل يب احلد يواألسا  ل

توى ادلويل - يني عىل ا يق عالقات احملا سـو ملسـ من  .ت

 
نظمةنشطة األ ية  للمالر ها يف شلك قامئة: (ئيسـ  ) مياملرجو تقد

ية ادلوية للمحامنيالعضوية يف  لا  مجلع

توبر   يني يف مد2009كيف أ ية ادلوية للمحا نوي  م، ُعقد املؤمتر ا ل للجمع ينيوخالل هذا املؤمتر حصل . ريدلسـ  ماحتاد احملا
ية املذكورةبألذريجاينا  .مجلع عىل العضوية بإجامع جملس ا

نمجموعة قرارات احملمكة األوروية حلقوق اإلسان  ب

هورية  ية اخلاضع إلرشاف ريس  نظامت غري احلكو مجبدمع مايل من جملس ادلمع احلكويم  ئ م ن رش الاحتاد ،بأذريجان للم
ية، بارات احملمكة األوروية حلمجموعة قر نقوق اإلسان ابللغة األذريجا ب  .ةنسخ 1500مع توزيع ن

نون  تاب ا ملعرش ا نة و"لكن يةطاملوا يني: جلنسـانعدام ا يل للربملا ند  "ل

ئنينرش الاحتاد ابالشرتاك مع   شؤون الال تحدة  ية األمم ا جمفو ل مل نون ض تاب ا ملع ا ية"لك نة وانعدام ا سـاملوا يل : جلنط لد
ينيللربمل ية" نا نابللغة األذريجا تاب إىل ا. ن سخة500يع  مع توزب نلكوسوف يقدم هذا ا يني واخلرباء يف  رش بني الربملا سـلربملان و ن ة ين

يودع عىل املو2009 تايلسـ و  .ahk.az :لقع الرمسي ا
 

شأن حرية الالكم  بتدريب القضاة 
يني اشرتك  يةو بأذريجان هوريةمجل واجمللس القضايئ القانوين بألذريجاينا ماحتاد احملا بادرة /يكرابطة احملامني األمر ملا

تعلقة بقوانني بدلان وسط ورشق أورواب بري25 يف تدريب ملا شأن حرية ا يا  تع قا ب يد عيل . لض لسـوألقى ريس الاحتاد، ا ئ
تب الرابطة املذكور يس  مكنوف، ور ئ يةحسي تا نو، اللكامت الا يد رو يد دا حة يف ابكو، ا ي تف فسـ ب بري يف حرية وبعد دكل، قد. ل خلم ا

شات نا ته  نرت عرضا عن املوضوع  توين  يد أ بري، ا قا تل ي ن سـ متع ف ل  .ل
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ئات إنفاذ القانون يف جمال حقوق اإلسان نتاب تذاكري  ي  لهك

هوريةمبساعدة من   ية اخلاضع إلرشاف ريس  نظامت غري احلكو مججملس ادلمع احلكويم  ئ م ن، رش الاحتاد بأذريجان للم
تاب ريس دائرة العمل مع . ن سخة1000، ووزع نالقانون يف جمال حقوق اإلسانهيئات إنفاذ صاحل لكتااب  تب تصدير هذا ا ئو لك ك

سكريوف يد فؤاد أ ية، ا يئات إنفاذ القانون يف اإلدارة الرئا سـ سـ لي ل هو ريس الاحتاد، ا. ه تاب  لأما حمرر ا ئ ف نوف لك حسييد عىل  سـ
يد اندر أديل ته األمني العام لالحتاد، ا با سـوأرشف عىل  ع  .وفلط

شأن حقوق اإلسان نتاب معيل للقضاة  ب  ك

هوريةمبساعدة من   ية اخلاضع إلرشاف ريس  نظامت غري احلكو مججملس ادلمع احلكويم  ئ م ن، رش الاحتاد بأذريجان للم
شأن حقوق اإلسان، ووزع لكتااب  نصاحل القضاة  سم دمع اخلربة. ن سخة1000ب تاب  تب هذا ا قو تابع للمجلس القضايئ لكك ل ا

يد عيل . القانوين يس الاحتاد، ا نوف، ور يد  يد دا تاب مه ريس أمانة اجمللس القضايئ القانوين، ا سـوحمررو ا لسـ ئل ي ف ئ حسلك
يد اندر أديلوف لسـنوف، واألمني العام لالحتاد، ا  .حسي

سان ية للمحمكة األوروية حلقوق اإل يذ األحاكم القضا شأن  نمؤمتر  ب ئ  تنفب

ياة ر  ندق  جيعقد الاحتاد هذا املؤمتر يف  ح يذ 2009ينيس يف مايو ف تعلق  نة فامي  سأةل احلاةل الرا بتنف وخصصه  ي ه مل
نقرارات احملمكة األوروية حلقوق اإلسان يف   .بأذريجانب

شأن  ئات إنفاذ القانون ا"بمؤمتر  نجزة يف  يدور اإلصالحات ا تاكمل األورويب األطليسبألذريجاينهمل سلحة يف ا ل والقوات ا  "مل

نوان عىل ميف ابكو ُعقد مؤمتر   ئات إنفاذ القانون "عدى يومني حتت  نجزة يف  يدور اإلصالحات ا  بألذريجايناهمل
تاكمل األورويب األطليس سلحة يف ا لوالقوات ا ينيوقد نظم هذا املؤمتر . 2009ن يويو 17 و16، يف "مل  بألذريجاينا ماحتاد احملا

يني يف  يويةمورابطة احملا نطقة األوروية اآل سـا ب ناتو بدمع منمل سفارة الرتية يف أذريجان ول ا با ك  . ل

تلفزيوين  يك"لالربانمج ا  "محما

تقين وابناء عىل عقد موقع بني الاحتاد  تعاون ا ية  للواكةل األملا لل تلفزيوين ن سةل الربانمج ا يا  ل، تعرض حا سل يك"ل عىل " محما
تلفزيوية العامة ناة ا نا ل يد أانر .لق سق الربانمج هو مدير مركز ابكو القانوين، ا سـ و لن يوم . ابغريوفم لوأجنز حىت ا  برانجما، 32ُ

تلف قضااي اإلصالحات القانوية يف أذريجان بخصصوا  ن خمل ُ. 

ية الفكرية نظمة وقضااي ا مللكالصةل بني ا سري اكململ ها تف، مبا يف ذكل  نا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  قشأل ت نةسـ  لكمة 150يف  (:للج ا
 )ابألكرث

ينيشارك  ئة القانوية ألذريجان  بألذريجاينا ماحتاد احملا سار تطوير ا بيف  ن ية الفكريةلبيم بع . مللكفامي خيص حقوق ا يتو
تطوير رشيعات أذريجان . نشطته يف هذا الصددتوهجني ألالاحتاد ابألساس  تعلق الاجتاه األول  بو ت ب ية ي تعلقة حبقوق ا مللكا مل

رشيعات، شارك اخلرباء القانويون لالحتا. الفكرية نويف إطار تطوير ا رشوع القانون لت شات حول  نا مد وأعضاء جملس إدارته يف ا ق مل
ية الفكرية تعلقة اب سني القوانني ا شأن  ياهتم  مللكوقدموا تو مل حت ب ييل جملس . ص تعاون الاحتاد مع  موهذا الغرض،  مجهورية ) الربملان(يل

ية. بأذريجان تدر ثاين ابألشطة ا تعلق الاجتاه ا يبو ل ن ل تعاون . ي يويف إطار هذه األشطة،  ثالاحتاد عىل حنو ويق مع واكةل حق ن
شأن حقوق املؤلف وحقوق ااملؤلف تقدمي تدربات  هورية أذريجان  مللك يف  بمج ي ل باب يف أذريجانب يني ا بية الفكرية إىل احملا لشـ  .م

يف بو يف  نظميت يف تظاهرة الو تقدمي  تحمس  بار، فأين جد  يع الوقائع املذكورة أعاله بعني الا نوبأخذ  ي ل ت جمج م م . ع
هد ية لوا شأن حقوق ا بل  تجارب يف ا تقامس املعلومات وا بو وأعضاهئا  مللكف الرييس من اهامتيم إقامة روابط مع الو تق بئ ل ل ملسـي
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تصةل هبذا اجملال يف أذريجان  سن األعامل ا تابعة  ية  بالفكرية ولالطالع عىل الاجتاهات اجلديدة يف تطور هذا اجملال و مل حت ممعل
ساعدة الواكةل شأن هذه القضاايمبأسلوب همين أكرث و  .ب املذكورة 

 
ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  :ل

 .بأذريجان مجهورية
 

نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب
نوان الربيدي  :لعا

 M. Gashgay str. 63a, apt.17 

AZ1007, Baku 

Azerbaijan 

 
هاتف  0994503641331: لا
 0994124499414: الفاكس

  nadir.adilov@gmail.com: رتوينالربيد اإللك
  www.alc.az: املوقع اإللكرتوين

 

به نظمة و ثل ا نصامس  مل  :ممم
ينيالحت اندر أديلوف، األمني العام  بألذريجاينا ماد احملا
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ياتاحتاد ية م قو شعوب األ صل ا  )NAIPCO(ل

 
يدية  بة املعارف ا تقلإىل   لشع

ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  ) يالو
34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 

 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
يةطلب الاعامتد بص: ملوضوعا  نة احلكو بةل  مفة مراقب يف ادلورات ا بول ادلويةللجملق  ي للو

 
بة وبعد، يية   طحت

ية  بو احلكو نة الو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات  نظميت يف ا بة  بري عن ر يمك  تب إ مأ يم جل مل غ تع ل ية للك ن ادلوية ا ملعل
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يهرسل وأ. مللك يمك  طإ نةل نظر فهيا ا نا  للج اسـامترة  ت لب  .طل

 
ية  نا لطلب أية معلومات إضا نمك أال ترتدوا يف الاتصال  فوأرجو   .بم

تقدير، بلوا فائق ا لو  تق
 
 

يع[    ]قتو
يل    نة ا يين اكسرييس يوابنيك، أ سجلويزا  لتي م  ن



WIPO/GRTKF/IC/16/2 

Annex 

- 11 - 

 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

ية نة احلكو مدلى  ن ادلوية اللج ية والفوللكورملعل يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثية اب لتقل 1مللك
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

يات احتاد  ية مقو شعوب األ صلا  (CONAIP)ل
 

نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف : (ملوصف ا

ية عن طريق تعزيز قمي  - هوية الو طنحامية ا توى الوطين؛ عن طريق ز وثقافهتا األنديمنطقةل ئات عىل ا سـ  ملي  ه
ثقافة و - تقدير  لجتديد ا سابل يال ا لاأل نطقةج شعوب  مقة    األنديز؛ ل

شعوب و - شأن نظرة العامل  بحث  لإجراء ادلراسة وا ب  األنديز؛منطقة ل

ياةادلوةلإصالح و - يادة األرض وا سعي إىل إرساء  حل اب سـ  . ل

 
نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر ها يف شلك قامئة: (ئيسـ  ) مياملرجو تقد

ثقافة - تعلقة  بتعزيز املعارف ا نطقة شعوبمل   األنديز؛ م 
شعوبو - ياء نظرة العامل  لإ نطقة األنديز، ويه نظرة ح بااتت كتُام  شامةل  تخدامات ا نبت من املعرفة ابال ل للسـ س

 والفواكه؛ 

ناجت احمليل اإلجاميل و - وعىل طول طريق احلمكة الريفي ناك ق اإلي عىل طول طرونعيشي اذلين للساكنلزايدة ا
ية ابمس ( با ناملعرف ابإل ية) Ruta de la Sabiduriaسـ ياحة الر يفوذكل عن طريق تعزيز مراكز ا  . لسـ

 
نظمة ية  للماألشطة الر سـ ها يف شلك قامئة (:ئين  )مياملرجو تقد

تلفة - يات  شارك فهيا أشخاص من  تعددة  ية وعرية  يعة ثقا خمنظمي مؤمترات ذات  سـ ي ب نت جط م ق بدل، ومن ف شون يف ا ل  يعي
ية؛  شعوب األ ثقايف وحقوق ا تعدد ا صلمث تعزيز ا ل ل  ل

ياء معارف و - يه منطقةشعوب حإ بدل  ية وأن ا بااتت ا تلفة من ا تخدم أنواع  ف األنديز، علام بأهنا  ل ب ن خم لطسـ ل ت ً موقعا 82ً

يا من أصل إ ًيكولو  ً موقعا يف العامل؛ 115ج

ياهان املعروف أيضااكابطريق إصالح و - ًك  يهن  . عل ابمس طريق احلمكة واحلفاظ 

                                                           
1
بة ةاملرجو عدم إرسال أي    حص ويقة   .طلب الاعامتدث

تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل
نظامت عىل الاعامتد تايل، إذا. ملبعض ا يف فقط من أجل لواب نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا ن اكن مقر ا ت ي ن جمل ف لج ُ ح

نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
ثلام ورد    نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب
ها إىل الربوإ  grtkf@wipo.int :ايلتليد اإللكرتوين الرسا
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نة ها ا نا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  سري اكمل أل ية الفكرية، مبا يف ذكل  نظمة وقضااي ا للجالصةل بني ا ت سـ تف شمل  لكمة 150يف : (قمللك

 )ابألكرث
شمل - هم للغاية أن  تمن ا بديل حمل ية الفكرية الطب ا لقوق ا يولويج ، ومللك نوع ا ثل ا بذكل ألنه  ت لمي   للغايةبدل ثرييف ل

ية مل  بةتلقضوألن هذه ا نا شلك  سـناول بعد  مب  . ت
شلك و - ية ا ياف خمرو نوع واألصل، إخل، ألهنا إحدى أفضل األ يث ا بكة من  ياف األ هم للغاية حامية أ لمن ا ط ل ل ل حل مل

نام ياف األ بع مرات من أ غويه أطول مبقدار  ل  . سـ

 
ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  : ل

يا بري  ليفو وإكوادور وبو

ية يدة : فمعلومات إضا ية تروهنا  مفيرىج تقدمي أية معلومات إضا  )  لكمة ابألكرث150يف (ف
نطقةثقافة ياؤها ال بد أن يكون أولويةم شعوب  شلك خاص وإ ئة  ية  ح األنديز يه ثقافة موا بي يش شعوب. للبت نطقيتتعو  األنديز م 

يعة وال بد م  . نن رش ثقافهتا يف العامل من أجل احلفاظ علهيالطبواألمازون يف تواؤم مع ا
 

نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب
نوان الربيدي  : لعا

Luisa Nini CACERES YUPANQUI 

Salaverry 2023 Lince Lima 

Peru 

 

هاتف  991449377: لا

 com.ailhotm@0530_nini: الربيد اإللكرتوين

 

به نظمة و ثل ا نصامس  مل  : ممم
ية  شعوب األ صلهوغو اتكوري هوماين، مدير احتاد ا  ل
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ساء  ية  تعاوية اإليكولو نا ن للل يعج هاوايت  للتجما  )CEMEM( يف جزيرة ماراخو ل

يدية  بة املعارف ا تقلإىل   لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  ) يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 

 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
ية: ملوضوعا  نة احلكو بةل  مطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا بول ادلويةللجملق  ي للو

 
بة وبعد،  يية   طحت

نظم   بة  بري عن ر يمك  تب إ مأ غ تع ل يةللك بو احلكو نة الو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات  ميت يف ا ي جل ية مل ن ادلوية ا ملعل
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يهوأ. مللك يمك  طرسل إ نةل نظر فهيا ا نا  للج اسـامترة  ت لب  .طل

 
ية  نا لطلب أية معلومات إضا نمك أال ترتدوا يف الاتصال  فوأرجو   .بم
تقدير،  بلوا فائق ا لو  تق

 
 

يع[    ]قتو
يابة  سة اب يا فويس، الر نفابر ي لسـ ئي  ت
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

ية نة احلكو مدلى  ية والفوللكورللج يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية اب ث ادلوية ا تقل ن لل 1مللكملع
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكملامس  :مل ا

ساء  ية  تعاوية اإليكولو نا ن للل يعج هاوايت  للتجما  )CEMEM( يف جزيرة ماراخو ل

 

نظمة  )  لكمة ابألكرث150يف : (ملوصف ا

ساء  ية  تعاوية اإليكولو نتضم ا ن للل يعج هاوايت  للتجما تجـات ةامرأ 200 يف جزيرة ماراخو، ابرا ، الربازيل، ما يزيد عىل ل تخدم  ن  مسـ ت
يولو بنوعة  ية مت بااتت ا بيا، مبا فهيا زيوت اخلرضوات وا لطن ل ً هةج تـاكحف مـن أجـل احلفـاظ عـىل  األسـاي عـىل أسـاس يـويم، وكوفا

يدية  تخدام الـرتاث الـورايث واملـوارد ولتقلاملعارف ا تج عـن ا نـصف والعـادل للفوائـد الـيت  تقـامس ا يولـويج وا نوع ا ســعىل ا مل ل ب تنـت ل ل
ية  .لطبيعا

 

ية  للاألهداف والغاايت الر ها يف شلك قامئة: (منظمةئيسـ  ) مياملرجو تقد

يدية؛  -  لتقلحامية املوارد ا
ها؛ و - ها  ية إىل الفوائد وتقا متعات ا لوصول ا مس حملل  جمل

ياسات العامةو - ية من خالل ا متعات ا سـتوفري فرص العمل  لحملل  . للمج

 
نظمة ية  للماألشطة الر سـ ها يف شلك قامئة: (ئين  ) مياملرجو تقد

تخراج زيوت اخلرضوات؛ -   سـا
ية؛ و - بااتت ا تخراج ا با ن لطسـ  ل

تخراج و - هة األساي؛السـا ثل فا كفواكه   م

تاج و - نوع يدوايصابوننإ  ً  . مص

 

                                                           
1

بة ةاملرجو عدم إرسال أي   حص ويقة   .طلب الاعامتدث
تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال. ت ُحيوهذا   حتصل ل

نظامت عىل الاعامتد يف فقط من أجل . ملبعض ا نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ت ي ن مل جل ف لج ُ ح
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ء الاسـامترةويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـ اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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نة ها ا نا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  سري اكمل أل ية الفكرية، مبا يف ذكل  نظمة وقضااي ا للجالصةل بني ا ت سـ تف شمل  لكمة 150يف : (قمللك

 )ابألكرث

ية  تعاوية اإليكولو للتعكف ا ج ن يعنساء ل هاوايت  للتجما يق تقامس ل يدية وعىل  حتق يف جزيرة ماراخو أساسا عىل حامية املعارف ا لتقل ً

يولويج نوع ا ية ا تخدام اتفا بنصف وعادل للفوائد وذكل اب ت لسـ ل ق نا حنمل . م نا أل بة إىل تعاو ية الفكرية هممة للغاية اب نوا تسـ نيمللك لن
ية ية هذه ا متعات ا نا ا مللككذكل بو حمللصف بب اعامتدان من عو. جمل ية وحاميهتا، وهذا هو  يعة احلال ادلفاع عن هذه ا سنا  مللك ب بطي ل

بدلان بق كذكل القواعد املوضوعة  بو ليك  للالو تط  . ي
 

ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  : ل
 الربازيل

 
ية يدة : فمعلومات إضا ية تروهنا  مفيرىج تقدمي أية معلومات إضا  ) رث لكمة ابألك150يف (ف

رش يدية  نا، وهذا األمر يعين أن املعارف ا ئة يف  يا  نعا صغريا موا شئ  تحنن  تقل متع ت مص نن تن سلل ل جم بي ً هذا . ًً يكون  لوفضال عن ذكل،  سـ ً
نجملاألمر وقع إجيايب عىل ا يةسيمتع ألنه  لعملخرط اخنراطا اتما يف هذه ا ً ً . 

 
نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب

نوان الربيدي  : لعا

Sitio Mirituba-Comunidade Jagarajo-Ponta de Pedra – Marajo – PA CEP: 68830-000  

Endereço Esc. Belém: Rua Silva Santos 102 – CEP: 66015-220 – Bairro Campina 

 

هاتف  82 07 3223 91 55: لا

 ,br.com.oi@identcemempres  ،com.hotmail@cememsectretaria : الربيد اإللكرتوين

com.gmail@edna.marajora. 

 

به نظمة و ثل ا نصامس  مل  : ممم
يابة يا فوتس، املديرة اب نفابر لسـ   ني
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ية امجلاع تمننظمة   قات العرية م

يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
يةطلب الاعامتد: املوضوع  نة احلكو بةل  م بصفة مراقب يف ادلورات ا بول ادلويةللجملق  ي للو

 
بة وبعد،  يية   طحت

ية  بو احلكو نة الو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات  نظميت يف ا بة  بري عن ر يمك  تب إ مأ يم جل مل غ تع ل ية للك ن ادلوية ا ملعل
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يهوأ. مللك يمك  طرسل إ نةل نظر فهيا ا نا  للج اسـامترة  ت لب  .طل

 
ية   نا لطلب أية معلومات إضا نمك أال ترتدوا يف الاتصال  فوأرجو   .بم
تقدير،    بلوا فائق ا لو  تق

 
يع[    ]قتو
يذي   نغ، املدير ا ياكتا  نفال لتي س ن  كشم
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةدلى  منة احلكو يةللج ن ادلوية ا ية والفوللكورملعل يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ث اب لتقل 1مللك
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

ية امجلاعات العرية  قنظمة   (ECDO) تمنم
 

نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف : (ملوصف ا

ية امجلاعات العرية  قنظمة  ية غريتمنم ية طو نظمة إمنا ع  ئ ية ويه تعمل ابخلصوص من أجل م سـهتدفة للرحب وغري حكو م  م
تلفة  خمية جامعات عرية  قمن نغالديشإىل جت رشيق من  شاميل ا يت، يف اجلزء ا نطقة  ية يف  بانب مجموعات ذات أ ل ل ه سـيلب م . غل

تلفة  ية  شاهبون يف الفكر من جامعات عر نظمة أفراد  خموأسس هذه ا ت قمل نة م يق. 2002سـيف  ساواة حتقوهتدف إىل ضامن  مل ا
يزي ضدها ية والقضاء عىل ا شعوب األ متومتكني ا صل  . لل

 
نظمة ورؤيهتا  :ملهممة ا

ية   متعات األ ساعدة ا نظمة  صلهممة ا م تدام لصاحلتغيرييف العمل من أجل جململ  من احلقوق والفرص رومنياحمل مسـ إجيايب 
ملونفذ ا. ُعن طريق األخذ بهنج قامئة عىل تقدمي اخلدمات وعىل احلقوق باع ت شطهتا اب تنظمة أ شاركة الاكمةل هنج ن من ملقامئ عىل ا

نح اإل بداية إىل الهناية مع الرتكزي عىل  ما يل متعات األ صلماكيات من داخل ا  .ةجملن
ثقايف قادرة عىل   نوع ا تعلمي والوعي وا ية اليت حتظى ابإلماكيات وا يه اجملموعات األ متعا تكون  نظمة  لوتصور ا ت ل ن صل مل لت ف جم

يهت تمنيق  رشية حتق تغالللبا ا يزي وفقر ا سـبدون   .مت
 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر ها يف شلك قامئة: (ئيسـ  ) مياملرجو تقد

ية؛ - يا ية وا ها الاجامت تع حبقو ية عىل ا شعوب األ سـساعدة ا سـ ع مت صل ل لم ق  ل
ي - يهتشجو ثقافة والرتاث واحملافظة  ية عىل ممارسة ما دلهيا من اللغة وا علع اجملموعات األ ل   ؛صل

ية؛واأل - شعوب األ تصةل اب شورات ا صلحباث وا ل مل  ملن

ية؛ - متعات األ تصادية  نح اإلماكيات الا صلوالعمل من أجل  للمجن ق  م

ية - متعات األ تعلمي للك طفل من أطفال ا صلوضامن ا  .جملل

                                                           
1

بة ةاملرجو عدم إرسال أي   حص ويقة   .طلب الاعامتدث
تفات إىل  نة احللويرىج الا تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا للجأن ادلول األعضاء يه اليت  ية ادلوية ويس األمانةت لكو متل أال حتصل . لم ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد يف فقط من أجل . ملبعض ا نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ت ي ن مل جل ف لج ُ ح
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
يقدم إ   تفات إىل أن هذا الطلب  سـيرىج الا ثلام وردل نة  مىل ا تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. للج ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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نظمة ية  للماألشطة الر سـ ها يف شلك قامئة (:ئين  )مياملرجو تقد

شأن حقوق اإلسان لصاحلتنظمي دورات  - ية  نتدر ب شع يب ية؛لا  صلوب األ
ية؛ثنايئادلعوة إىل تعلمي و - شعوب األ صل اللغة ألطفال ا  ل

تويق؛و - شأن حقوق األرض وشأن ا ية  ثنظمي دورات تدر ل ب ب  يبت

تعلقةو - بحث ا ملرش حصف وأعامل ا ل يةن شعوب األ صل بقضااي ا  .ل

 
ية الفكرية نظمة وقضااي ا مللكالصةل بني ا سري اكململ باب اهامتممك ابلق تف، مبا يف ذكل  هاسـأل نا قشضااي اليت  نةت  لكمة 150يف  (:للج ا

 )ابألكرث

ية امجلاعات العرية   قنظمة  ية اجملموعات األيه تمنم ية وتعمل من أجل  شعوب األ صنظمة خاصة اب من صل تل نطقة م مية يف  ل
نة  نذ  نغالديش  سـيت يف  ب مه ثري من املعارف ال. 2003سـيل نا أن ا تلفة،  ية  لكومن خالل العمل مع مجموعات أ علم خم فكرية صل

متعا بريتجملمتارس بني ا ية ومعقوةل إىل حد  ية ويه معارف  ك األ علم بوةل دلى . صل شلك الئق، فإهنا غري  مقلكن ألهنا غري مقدمة  ب
ية. جممتعنا احلديث يو ياهتم ا شطة  تلف أ يات العالج ويف  ها الفكرية ابألخص يف جمال  متعات مبعار تفع هذه ا مو ح ف لن ن خم معل جمل لوهذا، . ت

مية اليت حتظى هبا أود أن أتقا تلاكت الفكرية ا يه الاهامتم إىل احلفاظ عىل هذه ا تو شاركني  لقمس هذه املعارف الفكرية مع ا ملم ل جمل
ية  .صلاجملموعات األ

ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  :ل

 .بنغالديش
 

ية  :فمعلومات إضا

يدة  ية تروهنا  مفيرىج تقدمي أية معلومات إضا  ) ابألكرث لكمة150يف (ف
يدية الفكرية  نا ا نا أن حنافظ عىل معار بغي  متع أصيل، أرى أنه  تقلأان نفيس كفرد من  لل ف ين ناجم ها أسال ف اليت تر ودلي . ك

شلك مالمئخطة  ية  يدية الفكرية ألغراض تويق هذه ا شأن هذه املعارف ا بحبث  ث تقل مللكب يحت يل الفرصة وأتوقع أنه إذا . ل ُتأ

ثريين ذوي موارد يف هذا اجملالحلضور الاجامتع، فإنين  شاف خطيت . كسأتفاعل مع أشخاص  يد مهنم ال سـتكوسأ سـتف
ية  .ملسـتقبلا

 
نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب

نوان الربيدي  :لعا
17 Urmi (2nd floor) 

 West Shibgonj, Sylhet 

Bangladesh  

 
هاتف  01711268650 88+: لا

 contact@ecdo-bd.org: الربيد اإللكرتوين
 www.ecdo-bd.org: املوقع اإللكرتوين
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به نظمة و ثل ا نصامس  مل  :ممم

يذي نغ، املدير ا ياكتا  نفال لتي س ن  كشم
يل يداد  يون سو يفنظمة كوز كورا ا سـم سـ  لل

 
يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع

نظمة  ية الفكرية ملا ية  للملكالعا بو(مل  )يالو
34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
ية: ملوضوعا  نة احلكو بةل  مطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا بولدلوية اللجملق  ي للو

 
بة وبعد، يية   طحت

ية  بو احلكو نة الو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات  نظميت يف ا بة  بري عن ر يمك  تب إ مأ يم جل مل غ تع ل ية للك ن ادلوية ا ملعل
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يهوأ. مللك يمك  طرسل إ نةل نظر فهيا ا نا  للج اسـامترة  ت لب  .طل

 
ية  نا لطلب أية معلومات إضا نمك أال ترتدوا يف الاتصال  فوأرجو   .بم

تقدير،   بلوا فائق ا لو  تق
 
 

يع[   ]قتو
يذي  يس غارو، املدير ا نفأالنيك مورا  لتل
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةدلى  منة احلكو يدية واملوارد الللج ية الفكرية واملعارف ا ية اب تقل ادلوية ا ن لل ية والفوللكورمللكملع 1ثورا
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

يل يداد  يون سو يفنظمة كوز كورا ا سـم سـ  لل

 
نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف ( :ملوصف ا

نظمة  :ملرؤية ا
ية نطقة أمرياك الال ية يف  شعوب األ ياة ا ية  سني نو نأن تكون قائدة يف  م تيح صل ل ع  .حت

 
نظمةاألهداف وال ية  للمغاايت الر ها يف شلك قامئة: (ئيسـ  ) مياملرجو تقد

نظمة  :ملهممة ا
تا رياك وأمرياك الوسطى، من خالل برامج   ية ذات هوية يف كو شعوب األ تدامة  ية ا ساعدة يف ا سـا صل لل سـ من ململ لت

باهبا ية و متعات األ ية تركز عىل متكني أطفال ا تا ية وإ ية و رشوعات  شـو صل ن مي مي جملم ج نظ  .تتعل
ية وبدمعتورش  شفا ية  شعوب األ نظمة، نعمل وفقا لقمي ا متزي هبا ا ية اليت  فيفا للمصدا بق صل ل مل  من فريق ذي خربة وفكر ت

يات عىل حنو الئق وفعالوالزتام، عن طريق  نولو تخدام املوارد وا جا لتك  .سـ
يل  يداد  يون سو نظمة كوز كورا ا يفو سـم سـ نظمةلل لية اب م يه  سـهتدفة للرحبمعن ية غري  مشعوب األ سجةل صل م، ويه 

تا رياك يات يف كو سـوفقا لقانون ا  .مجلع
نة   نظمة يف  شاء ا نذ إ سـو مل ن ت2002م تلفة ا بريا يف جماالت  ُ، أجنزت معال  ع خم ية ك لتمنربت أولوية من أجل الهنوض اب

ية شعوب األ تدامة  صلا لل  .ملسـ
 

نظمة ية  للماألشطة الر سـ ها يف شلك قامئة (:ئين  )مياملرجو تقد

نظمة عىل اجمل يةملتعمل ا تا ية ا لاالت املوا ل  :ضيع

                                                           
1

بة ةاملرجو عدم إرسال أي   حص ويقة   .طلب الاعامتدث
تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةأن ادلول األعضاء يه اللويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا ليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد يف فقط من أجل . ملبعض ا نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ت ي ن مل جل ف لج ُ ح
نح الاعامت نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .دُمل

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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ية - شعوب األ صلحقوق ا شأن حقوق  لك منبلتعريف ات من أجل ايتيجضعت اسرتاُو. ل تحدة  بإعالن األمم ا مل
نظمة العمل ادلوية رمق  ية  ية واتفا شعوب األ لا صل مل نالصكوك ادلوية حلقوق اإلسان، ومن أجل  وغريهام من 169ق ل

 تنفيذ هذه الصكوك؛
يةأطفال و - شعوب األ صلا ية يف . ل شعوب األ ئة األشد ضعفا من بني ا بارمه ا صلأويل اهامتم خاص لألطفال اب ل لفت ع

ية . مجيع أحناء العامل ثل اسرتا تلفة  تدايت  شاركة يف  يجومشلت األشطة حلقات معل واجامتعات وا خم ن مل تن م نزا توم
ئةل تحدة  للبيربانمج األمم ا  .لشـباب واألطفالاب  اخلاصة،مل

يةا شـبابو - صلشعوب األ ية، غطت . ل متعات األ باب ا شأن  ية يف أمرياك الوسطى  يات إ صلوضعت اسرتا شـ ب مي جمليج قل ت ُ
ية يف 400أكرث من  شعوب األ صل شاب من ا يل وإرشاكه يف .  بدلان يف اإلقلمي4ل جلوتركز عىل متكني هذا ا

يات اختاذ القرارات؛ شات و نا معلا ق  مل

ية - تعريف ابالتفا. لبيئوالقضااي ا تابعهتا أولويةلاكن ا يولويج و نوع ا تعلقة اب مية ا بق ت لمل باب واألطفال . ل لشـواكن إرشاك ا
نظمة؛   يولويج أولوية من أولوايت ا نوع ا مليف احلفاظ عىل ا ب لت  ل

ياة الرو - هوية وا ثقافة وا حلوا ياهتم . حيةلل ية وهويهتم و شعوب األ باب وأطفال ا ثقافة  نظمة الهنوض  حشجع ا صل ل شـ ب مل ت
ية، عن طر تلفةقيحالرو شطة  خم أ  .ن

 

ية الفكرية نظمة وقضااي ا مللكالصةل بني ا سري اكململ ها تف، مبا يف ذكل  نا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  قشأل ت نةسـ  لكمة 150يف  (:للج ا
 )ابألكرث

ية  تا ية ا ية الفكرية مضن اجملاالت املوا تصل بقضااي ا تلفة  نارص  نظمة  للقد غطت ا ل يع ت خم ع ضمل  :مللك
ية،  - يولويجلبيئالقضااي ا نوع ا تعلقة اب ية ا شأن الاتفا بال سـامي  ت مل لب ل نافع: ق نفاذ وتقامس ا نظمة خبصوص ا ملمعلت ا ل . مل

ناقش داخل  بقة واحلرة اذلي  نرية ا هم احلق يف املوافقة ا يح  يُوعقدت ندوة عن هذا املوضوع من أجل تو سـ ملض ت ملسـف
نافع؛ نفاذ تقامس ا شأن ا ية وادلوية  ملاألطر القانوية الو ل ب ل ن  طن

يةو - ياة الرو هوية وا ثقافة وا حا حلل تصةل ابملعارف : ل ية القضااي ا ياة الرو هوية وا ثقافة وا تعلقة اب ملغطت األشطة ا حل ل مل حن ل
يدية والفوللكور  .لتقلا

 
ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  :ل

تا رياك  .سـكو

ية يدة يرىج  :فمعلومات إضا ية تروهنا  مفتقدمي أية معلومات إضا  ) لكمة ابألكرث150يف (ف

نفاذ   يدية وا تعلقة ابملعارف ا شأن القضااي ا يفة  تا رياك جد  ية يف كو شعوب األ نظامت ا شاركة  لاكنت  تقل مل ب ضع سـ صل ل لم م
نافع بري بأن نعرف هبذه القضااي ال سـامي . ملوتقامس ا شعر ابلزتام  نا  يولويج، فإ نوع ا تعلقة اب ية ا هذه القضااي يف الاتفا كووفقا  ن ن ب ت لمل ل ق ل

باب وأطفاليف يع إشـ صفوف  ية وبأن  متعات األ تط ا نسـصل بوجمل شات يف الو نا ية خالل هذه ا شعوب األ يسامع آراء ا ق مل صل  . ل

نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب

نوان الربيدي  :لعا
545-2070, Sabanilla 

San José 
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Costa Rica 

 
هاتف  6397 2225 506+: لا

 4394 2280 506+: الفاكس
 info@kus-kura.org: رتوينالربيد اإللك

 www.kan-tan.org:املوقع اإللكرتوين

 
به نظمة و ثل ا نصامس  مل  :ممم

يذي يس غارو، املدير ا نفأالنيك مورا  لتل
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ي ية وا يف واملعارف الاجامت ية  سة الو تقلاملؤ ع ن لس  ديةللتثقط
 

يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
يةطلب الاعامتد بصفة م: املوضوع  نة احلكو بةل  مراقب يف ادلورات ا بول ادلويةللجملق  ي للو

 
بة وبعد، يية   طحت

ية  بو احلكو نة الو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات  نظميت يف ا بة  بري عن ر يمك  تب إ مأ يم جل مل غ تع ل ية للك ن ادلوية ا ملعل
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يمكوأ. مللك يهلرسل إ نةط  نظر فهيا ا نا  للج اسـامترة  ت لب  .طل

 
ية  نا لطلب أية معلومات إضا نمك أال ترتدوا يف الاتصال  فوأرجو   .بم
تقدير،    بلوا فائق ا لو  تق

 
يع[    ]قتو
سة   يدهاراث براي أشوك، أمني املؤ يد  سا سـ  لسـ
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةدلى  منة احلكو ية ابللج ن ادلوية ا ية والفوللكورملعل يدية واملوارد الورا ثية الفكرية واملعارف ا لتقل 1مللك
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

يدية ية وا يف واملعارف الاجامت ية  سة الو تقلاملؤ ع ن لس  للتثقط
 

نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف ( :ملوصف ا

يف واملعارف الا   ية  سة الو للتثقاملؤ ن يديةطس ية وا تقلجامت تامئن يف لع سجةل مبوجب قانون الا ية  نظمة غري حكو س يه  م مم
نة  ند،  سـا له ند1882ل ها . له، حلكومة ا توى الوطين لكهنا تفضل . 5504تسجيلورمق  ند عىل ا شطهتا يف ا سة أ سـونجز املؤ ه ن س ملت ل

ند ية من ا شام رشية ا نطقة ا هالعمل يف ا ل ل ل لمل نطقة . ق يغاالاي،  والايت ويه 8ملوتضم هذه ا بور، و مأروانشال براديش، وأسام، وما ني
يكمي سـومزيورام، وانغاالند، وتربورا، و  . ي

ند    يفازاغار يف والية أسام يف ا تهبا اإلداري يف  ـي و يود سجل يف  سة ا تب املؤ هويقع  سـ ن مل لس مك ه  .يلمك

يدية وتعمل   ية وا يف واملعارف الاجامت ية  سة الو تقلاملؤ ع ن لس تعلميللتثقط ية ل يف جمال ا مللك واجملال الاجامتعي وحقوق ا
هورين  تاجني واحملرومني وا يدية لصاحل الفقراء وا ملقالفكرية واملعارف ا حمل ندلتقل  .لهيف ا

يديةوشعار    ية وا يف واملعارف الاجامت ية  سة الو تقلاملؤ ع ن لس ساعدمك" هو للتثقط  ".نساعدوان 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر ها يف : (ئيسـ  ) شلك قامئةمياملرجو تقد

شأ - ند  يف وإذاكء وعي شعب ا با له ثقت ثل الرباءات وحق ل ية الفكرية  تصةل اب بات ا من القضااي واحلقوق والوا مللك ملج
ية الفكرية  تجارية وغريها، إىل جانب حامية حقوق ا ية واألرسار ا ياانت اجلغرا تجارية وا مللكاملؤلف والعالمات ا لف ب لل

ية و تلفة لسمعوتعزيزها من خالل الوسائط ا ية ومن خالل أشاكل أخرى  بوعة واإللكرتو برصية والوسائط ا خما ن ملط ل
يدوية وغري ذكل؛مثل الفن والرسوم  ل واحلرف ا

                                                           
1

بة طلب الااملرجو عدم إرسال أي   حصة ويقة   .دعامتث
تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد يف فقط من . ملبعض ا نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ت ي ن مل جل ف لج ُ أجل ح
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل



WIPO/GRTKF/IC/16/2 

Annex 

- 25 - 

ية اليت  - شعوب األ يدي ومعارف ا يدي والفوللكور ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا صلوحامية املعارف ا ل تقل تقل ل تع لتقل ل ل ل
ند، واحلفاظ علهيا والهنوض هب  ا؛لهحيظى هبا شعب ا

يدي  - يدي والفوللكور ا ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا نافع أحصاب املعارف ا تقلوصون مصاحل وحقوق و تقل ل تع لتقل ل ل ل م
ية؛ شعوب األ صلومعارف ا  ل

يدية و - يدوية ا تقلوحامية احلرف ا يدية والرسوم لل يدوية ا سوجات ا تقلا ل لن يديةمل يدي واملأكوالت لتقلا لتقل والفن ا
يدية واأل رشوابت ا شـوا تقل ند، لمل شعب ا يدية  ية واملعارف ا شعوب األ تصةل مبعارف ا هياء األخرى ا ل تقل صل ل لمل ل
 واحملافظة علهيا والهنوض هبا؛

يولويجلاوحامية  - نوع ا يواانت وا ببااتت وا ت حل لن تصةل هبا عن طريق ل شأن القضااي ا ية  تو يف وا ياة الربية وا مل وا ب ع ل لتثقحل
شطة أخرى؛  نوسائط اإلعالم وأ

تلفة من دورات ومؤمتوإجراء  - شأن جوانب  سريها  ها وعقدها و ية و شطة  خمرات وحمارضات وحبوث وأ ب ي تن مي تنظيف تثق
ية وحقوق اإلسان  يدية وقضااي احلقوق الاجامت ية الفكرية، واملعارف ا يا، وحقوق ا نولو نالعمل وا ع لتقل مللك ج لتك

تامئن وجماالت أخرى؛  سوالا

ت - تة للهنوض اب تة وغري اث ية اث لكوإقامة مراكز ثقا بف نون والرسوم وغريها من ب يقى والرقص وا ية واملو لفابة اإلبدا سـ ع
ية عاألشطة اإلبدا  .ن

نظمة ية  للماألشطة الر سـ ها يف شلك قامئة (:ئين  )مياملرجو تقد

يدية؛ - ية الفكرية واملعارف ا شأن حقوق ا يات  ية الطالب يف املدارس وا تقلتو ب للك لع  مللك
يولويج واملعارف - نوع ا سجالت عن ا تفاظ  بوالا ت لب ل يدية؛ح  لتقل ا

يدية؛ - ية من أجل حامية املعارف ا ياانت جغرا تقلوطلب  لب  ف

ندوات وحلقات  - شاركة أيضا يف ا يدية وا ية الفكرية واملعارف ا لوعقد ندوات وحلقات معل عن حقوق ا مل لتقل مللك
يدية ية الفكرية واملعارف ا تعلقة حبقوق ا تقلالعمل ا لمل  .مللك

ية الفك نظمة وقضااي ا مللكالصةل بني ا سري اكملريةمل ها تف، مبا يف ذكل  نا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  قشأل ت نةسـ  لكمة 150يف  (:للج ا
 )ابألكرث

ية   نة احلكو متقوم ا ية والفوللكورجل يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية اب ث ادلوية ا تقل ن لل  بعمل عظمي يف جمال مللكملع
يدية و) أ( يديحامية أش)ب(لتقلحامية املعارف ا ثقايف ا بري ا تقلاكل ا ل لتع بري الفوللكوري و/ل ية ) ج(لتعأشاكل ا ثاملوارد الورا

تصةل هبا يديةوتود . ملواجملاالت ا ية وا يف واملعارف الاجامت ية  سة الو تقلاملؤ ع ن لس ية للتثقط نة احلكو شاركة يف اجامتعات ا م ا للج مل
تطورات ادلو يات وا بو لالطالع عىل القوانني واآل لادلوية للو ل ل ي يدي ية يف جماالتل ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلاملعارف ا ل تع لتقل ل / ل

تابعهتا تصةل هبا و ية واجملاالت ا مالفوللكور واملوارد الورا مل بة من اجامتعات. ث سة املعلومات واملعارف ا بق املؤ سـو س تتط نة  ملكسـ للجا
شطهتا ند إجناز أ بو  ية ادلوية للو ناحلكو ع ي ل سة أيضا املع. م تقامس املؤ سو نة املذكورة ست ية مع ا يدا تجارب ا للجلومات واملعارف وا ن مل ل

ية  تعلقة حبقوق ا شلك عام من خالل إضافة معارف إىل املعارف القامئة ا رشية  شلك خاص وا نة  تايل ا يد اب مللكو ملتف ب ب ب للج لل سـ
يدية يةل بورو، وتركز . لتقلالفكرية واملعارف ا يةل دوري، و يةل مزيين، و يا عىل  سة حا باملؤ ب ب ل قس ق يةل راحبة يف والية أسامق . قبو

ية  تعلقة حبقوق ا يل جدا من املعارف واملعلومات ا يس دلهيا إال ا يدية، لكن  ثقافة واملعارف ا ية اب بائل جد  مللكوهذه ا ل مللق لقل تقل ل لن غ
شاركة يف اجامتعات ثريا من ا يد  يدية، و ملالفكرية واملعارف ا ك ستسـتفتقل بو ل ية ادلوية للو نة احلكو يا ل  .مللج
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بدل ها ابألساسلا شا نظمة  يه ا ط اذلي متارس  نف  :مل

ند  .لها
 

ية يدة يرىج : فمعلومات إضا ية تروهنا  مفتقدمي أية معلومات إضا  ) لكمة ابألكرث150يف (ف

ية تعرض   سة الو للتاملؤ ن يديةثقيفطس ية وا تقل واملعارف الاجامت ية عىل نظرمك الكرميلع تا نقاط ا ل ا ل أان أمني " 1: "ل
سة يت . ساملؤ ية الفكرية وأحرضتلقوقد  يا يف جمال حقوق ا يا وعا ّتعلامي نظا مللك توراه لم يا د ك حا تعلق جمال هذه ). يف القانون(ل يو

تصدار  توراه اب سـادل يديةك ية( باكلوريوس تقين وجنحت يف. لتقلالرباءات للمعارف ا ياك ندسة ا نيكا ملل تري )ه الصحافة (جسـ، وما
ياري وباكلوريوس يف القانون يف املوضوع، )واإلعالم ية الفكرية"خت الا تري يف القانون "مللكقانون ا ية (جسـ، وما مللكقانون ا

يا املعلومات نولو جالفكرية و ية الفكرية وكذكل ) تك بو)DL-101(مللكادلورة العامة عن ا ثلام ذكرت أعاله، . ي للو موأحرض اآلن،  ّ
يدية تصدار الرباءات للمعارف ا تعلقة اب توراه  تقلد سـ لك سة" 2"و. م ياء ستضم املؤ بات وعمل األ تصني يف عمل ا ح مجموعة من ا ن لخمل

تصني يف  يدية وا خملوأحصاب املعارف ا يديةاألدوية القامئة عىل لتقل بهتا اخلاصة لتقلاملعارف ا ثني والطالب يف  با شع، واملزارعني وا حل
ية الفكرية و يديةمللكحبقوق ا نطق" 3"و. لتقلاملعارف ا ند واملإن ا رشية يف ا ية ا شام هة ا ل ل لل نوع ق ناطق يف جمال ا تحدة من أمه ا لمل

ند فقط بل يف العامل أيضا يس يف ا يولويج  ها لب ل نطقة املذكورة . ل سة عىل ا ملوتركز املؤ بدلس سة وتركز . لوعىل شامل رشق ا ساملؤ
يدية ها ا يةل راحبة يف والية أسام وثقافهتا ومعار يةل بورو، و يةل دوري، و يةل مزيين، و يا عىل ى  تقلحا ب ب ب ب لل ف ق ق ق  .ق

نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب
نوان الربيدي  :لعا

National Educational Social and  

Traditional Knowledge (NEST) Foundation 

1st Floor, Tribal Cultural Bhavan  

Station Chariali 

Sivasagar-785640, Assam  

India 

 
هاتف  9435743918 91+ / 9401508944 91+: لا

 nestfoundation@gmail.com:  اإللكرتوينالربيد
نيد اإلشاء ( www.nestfoundation.org.in :املوقع اإللكرتوين  )ق

 
به نظمة و ثل ا نصامس  مل  :ممم

سة سيدهاراث براي أشوك، أمني املؤ  سـ
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ية شعوب األ ية اب ية احملدودة ا صلرشكة يت يف الو ل ن ملعن  ط

يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
ية: املوضوع  نة احلكو بةل  مطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا بول ادلويةللجملق  ي للو

 
بة وبعد، يية   طحت

ية  بو احلكو نة الو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات  نظميت يف ا بة  بري عن ر يمك  تب إ مأ يم جل مل غ تع ل ية للك ن ادلوية ا ملعل
ية الفكرية واملعارف ا ية والفوللكورمللكاب ثيدية واملوارد الورا يهوأ. لتقل يمك  طرسل إ نةل نظر فهيا ا نا  للج اسـامترة  ت لب  .طل

 
ية  نا لطلب أية معلومات إضا نمك أال ترتدوا يف الاتصال  فوأرجو   .بم
تقدير،  بلوا فائق ا لو  تق

 
يع[    ]قتو

يا   ية، أدجاييسـابتر  ماحملا
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةللدلى  منة احلكو ية والفوللكورج يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية اب ث ادلوية ا تقل ن لل 1مللكملع
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

ية شعوب األ ية اب ية احملدودة ا صلرشكة يت يف الو ل ن ملعن  ط
 

نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف ( :ملوصف ا
يا يه اخلدمة  ية يف أسرتا شعوب األ يدة اخلاصة اب تلفزيوية الو ل ا صل ل ن وتقدم مواد .  ساعة24عىل مدى اليت تعمل حل

يةعلقةمت شعوب األ صل اب تلفزيوية املدفوعة األجرل بت احلر واحملطات ا نوات ا يا عىل  يع أحناء أسرتا ن يف  ل ل ل  .قمج
 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر ها يف شلك : (ئيسـ  ) قامئةمياملرجو تقد

يني؛  - يع األسرتا ية عىل خدمة تلفزيوية إىل  شعوب األ تعلقة اب لتقدمي مواد  مج ن صل ل  م
متع احمليل؛ - شعوب وقواعد ا يق هذه ا ية واحلفاظ علهيا من خالل برامج تأخذ مبوا شعوب األ جملواحرتام ثقافة ا ل ث صل  ل

ية وتطويره - شعوب األ يه قطاع اإلعالم املعين اب صلوتو ل  .ج

يةنشطة األ نظمةئيسـالر ها يف شلك قامئة: (للم   ) مياملرجو تقد

متني إلهيا والرتيه  - ية وغري ا شعوب األ متني إىل ا تاهجا إلعالم األشخاص ا فمواصةل أعامل وضع مواد تلفزيوية وإ ن ملن صلمل ل ن ن
هم؛ تثقيفنه و  ع

يف بإجناز بو - يدلتلكا نظامتجرامج ذات مضمون  تجني و يا ال سـامي عىل يد  يع أحناء أسرتا م يف  ن ل ية من ممج م إعال
ية شعوب األ صلا  .ل

ية الفكرية نظمة وقضااي ا مللكالصةل بني ا سري اكململ ها تف، مبا يف ذكل  نا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  قشأل ت نةسـ  لكمة 150يف  (:للج ا
 )ابألكرث

يةهتدف   شعوب األ ية اب ية احملدودة ا صلرشكة يت يف الو ل ن ملعن متع احمليل األسرتا ط شأن جملإىل تعزيز معارف ا همه  بيل و ف
يدمه ثق ية وتقا شعوب األ لافة ا صل ثقايف . ل تحلل ا نع ا رشكة أيضا إىل  لوهتدف ا ل يف بإجناز مل متع األصيل من خالل ا لتلكداخل ا جمل

                                                           
1

بة طلب الااملرجو عدم إرسال أي   حصة ويقة   .عامتدث
تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد بة الطلب خ. ملبعض ا نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا حواب مل يف فقط من أجل ل نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  نارج  ت ي جن ف لج ُ
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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شعوب هذه ا يدية  يقى ا ثقافة واملو ية مع الرتكزي عىل ا شعوب األ لبرامج بلغات ا تقل سـ ل صل لل رشكة احرتام . ل بة  هم اب للومن ا لنسـ مل
ية ال يا مللكا ية الفكرية يف أسرتا ية وحاميهتا حامية اتمة بقوانني ا شعوب األ ية  ثقا لفكرية ا صل لل مللكل توى ادلويلف  .ملسـوعىل ا

 
ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  :ل

يا  .لأسرتا
 

ية يدة يرىج : فمعلومات إضا ية تروهنا  مفتقدمي أية معلومات إضا  ) لكمة ابألكرث150يف (ف
 

يةرشكةتعمل   شعوب األ ية اب ية احملدودة ا صل يت يف الو ل ن ملعن نة ط نذ  سـ  نرص همم يف قطاع اإلعالم 2007م ع، ويه 
تلفزيوية و. األسرتايل ها يف إطار ممارساهتا ا ية و شعوب األ يق ا رشكة موا متد ا نو ل صل ل ث تشجعل يع عقود امحلاية تدمجتع يق بنودمج  ث وموا

شعوب األ ية  ثقا ية الفكرية ا للتعلقة اب فل مللك تلفزيوية األخرى . صليةم بني للمحطات ا رشكة أن  بة  هم اب نومن ا ل ت لل لنسـ طريقة احرتام مل
ية وإدماج  شعوب األ ية  ثقا ية الفكرية ا صلا لل فل يق املذكورة يف ممارساهتا وعقودهامللك نود واملوا ثا  .لب

 
نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب

نوان الربيدي  :لعا
Level 6, 1 James Place 

North Sydney, NSW 

Australia 

 
هاتف  3888 9959 2 61+: لا
 3777 9959 2 61+: الفاكس

  patricia.adjei@nitv.org.au :الربيد اإللكرتوين
   www.nitv.org.au :املوقع اإللكرتوين

 
ثل  بهممامس  نظمة و نصا  :ممل
يا  شؤون القانوية وشؤون األعامل ، أدجاييسـابتر ية، ا ناحملا ل   م
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ية  ية ا متعات ا نظامت ا بنظمة دمع  لشعحملل جمل م  "قوس قزح"م

يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
يةطلب : املوضوع نة احلكو بةل  مالاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا يدية للجملق ية الفكرية واملعارف ا ية اب تقل ادلوية ا ن لل مللكملع

ية والفوللكور  ثواملوارد الورا
 

بة و يية   بعد،طحت
ية ادلوية  نة احلكو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات ا نظميت ترغب يف ا لأرشف بأن أخربمك بأن  للج مل مت ية  م ملعنا

ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يهأ أن يسعدينو. مللك يمك  طرسل إ نظميت، ل مب املعلومات اخلاصة 
نة طلب الا  .عامتد هذاللجالالزمة ليك تفحص ا

 
تقدمي أية معلومات أخرى   .لوإنين رهن إشارتمك 

 
تقدمي والاحرتام  بلوا مين فائق ا لو  .تق

 
يع[   ]قتو

نظمة   ملموىس كوسويم، ريس ا  ئ
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةدلى  منة احلكو يدية واملوارد الوراللج ية الفكرية واملعارف ا ية اب تقل ادلوية ا ن لل 1ثية والفوللكورمللكملع
 

 

2 
 

بة الطلب نظمة صا حاملعلومات اخلاصة اب  مل

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا

ية "قوس قزح"منظمة  يةمنظمة (م غري احلكو ية ا متعات ا نظامت ا بدمع  لشعحملل جمل  )م
  

نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف : (ملوصف ا

ية مبوجب القرار رمق   نا غري احلكو ئت  مأ منظمتش ويقع . 2005 أبريل 8ملؤرخ ا MI/D/DGAPJ/DLP/ 105ن
نا . ئمقرها الرييس يف بدلية أغاديز احلرضية يطا مهنم 87منظمتوتضم  ئاهتا يه.  رجال28 امرأة و59نشـ عضوا   :هيو

ية العامة؛ -  مجلعا
 واجامتعات جملس اإلدارة؛ -

يات العامة  -  .للبعثاتمجلعوا

تب جملس اإلدارة من   تألف  مكو يات العامة لك.  عضوا11ي تني يف دورة عادية وتعقد يف دورة مجلعوتعقد ا سـن 
ناء عىل طلب الريس أو ثليث أعضاء اجمللس وفقا جلدول أعامل حمدد ية  نا ئا ًث ب ئ  .سـت

نظمة ية  للماملرجو ذكر األهداف الر  :ئيسـ

ية؛ - ية وادلميقرا شعوب األ سان وحقوق ا طتعزيز حقوق اإل صل ل  ن
سل واملالراي؛و -  لماكحفة أمراض اإليدز وا

سلوك او - مليع ا ل يةتشج نا تغريات ا خسؤول جتاه ا مل  . ل

نظمةنشطةاملرجو ذكر األ ية  للم الر  :ئيسـ

نطقة أغاديز بدمع مايل من  - نوات واحلوامل يف  بة تغذية األطفال اذلين تقل أعامرمه عن مخس  مضامن مرا سـق
يف يو سـا  أغاديز؛/نيل

                                                           
1

بة ةاملرجو عدم إرسال أي   حص ويقة   .طلب الاعامتدث
تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل . ت ُحيوهذا  ل

نظامت عىل الاعامتد يف فقط من أجل . ملبعض ا نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ت ي ن مل جل ف لج ُ ح
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة ويرىج كذكل مل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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شاء و - يةنإ ية ا متعات ا بنظامت ا لشعحملل جمل ية م ساعدة  ها يف أوساط الرحل  ن ود تقمب يةمع ية  سة األملا ية من املؤ منوما ن س  للتل
ية؛ نظامت ا يع ا سة اخلاص  يذ برانمج هذه املؤ حملليف إطار  مل شج بتس  تنف

ياؤهخنيل وحامية  - نطقة أغاديز  حادلوم وإ يا(بمتويل من حركة اخلرب للعامل ميف وادي   ؛)نأملا

نطقة أغاديزو - متويل من امإغاثة األشخاص املصابني ابإليدز يف  لص ورعايهتم  تعاوين ملاكحفة فريوس نقص ب لندوق ا
رشية وبدمع تقين من الفريق ناعة ا با شاري األسرتايل الغريب للعالج؛لمل  ست الا

سل واإليدز واملالراي يفو - ية اب تو شطة  يام بأ لا ع لل ن تلف منطقة أغاديز  لق نك ادلويل عن طريق  خممتويل من ا لب ب

ربانمج الوطين ملاكحفة املالراي، الربانمج الوطين ملاكحفة الربانمج الوطين ملاكحفة اإليدز، وال(الربامج القطرية 
سل  ؛)لا

شاء تعاضدايت للصحة يف و - ناطق اليت يقطهنا ساكن توبو الرحل؛نإ  ملا

متويل من  - باب يف والية بلام،  ية  شأن الصحة واحلقوق ا ية  تو شطة لإلعالم وا يام بأ بوا شـ سـ ب ع ل للن جلن صندوق األمم لق
ساكن تحدة  للا  أغاديز؛/مل

ي - رسية وأرضارهالقوا هجرة ا ية بأخطار ا تو شطة  لام بأ ع لل  .لن

نة بحهثا ا باب اهامتممك ابلقضااي اليت  ية الفكرية وعرض مفصل أل نظمة وقضااي ا للجالصةل بني ا ت سـ  ) لكمة ابألكرث150يف  (:مللكمل

نا من أجل تعزيز حقوق شعب توبو األصيل  يةميوحتمي الق. منظمتتعمل  ية وا ثقا ية وا ن الاجامت ل لفع هذف متع اذلي ل  جملا ا
يجرعيش يف حصراء ي ثقافة توبو يف ابيق أحناء . وتروهجا لنا تعريف  نا  ها  ية واحلفالت اليت تد بومن خالل العروض ا لل ت منظمن مع لف

ية الفكرية نا صةل ويقة بقضااي ا مللكالعامل، نرى أن  ث نا من اإلملا. ملنظمت نة أن  نا بصفة مراقب يف أعامل ا شار نومن شأن  للج ت متكم م ك
ية الفكرية ية ا مللكعىل حنو أفضل بإشاك تايل. ل نالواب نا ميكن،  نفات  متع حامية  ثقايف حامية فعاةلوجممص  .لتراثه ا

ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  :ل

يجر لنهورية ا  .مج
 

ية يدة يرىج : فمعلومات إضا ية تروهنا  مفتقدمي أية معلومات إضا  ) لكمة ابألكرث150يف (ف
ياح وغريمه من الزوار)  خشص350000حوايل (ع توبو األصيل جملمت  يا اب لسـاتصال حمدود  ميه ألنه حيافظ ، نسب قعىل 

ته وخياف منالاجامت ثل هو ية اليت  ثقا يية وا مت ل بث هبافع  . لع ا
ي  شلك  يش فهيا شعب توبو  ناطق اليت  يضاء يه ا يجريية والصحراء ا نريي ا نطقة  بوعىل الرمغ من أن  ب مل ب طن ل يعل ي عي، تم

يايح أو سائق من توبو تقاء مبرشد  نادر الا سـمفن ا ل نظم اآلالف من الرحالت . ل هذه األماكن  تومع ذكل، فإن الطوائف اجملاورة  ل
ناظر الرائعة ملنواي حنو هذه ا  .سـ

شلك مفرط  تغل  ية تدمر و يا نا ا بوبني هذه احلاةل أن العديد من موا سـ سـ قع تت يون . حل يا ثريا ما يقدم املرشدون ا حو سـ لك
ية ا تار خيملآثر ا هولكالرسومات يف قلعة جادو، و(ل سكهنا ل)  جادوسهوف بالغا يف  نطقة اليت  يهذه ا شلك رحل تومل ببو فقط 

هرة ج يا إىل  شتلف  سع  .قامعهتم العريةخم
يب اكوار   ثل  ية  نفات ا صلوإىل جانب هذا، تقدل ا ن مملص لف ساء توبو كحيل أو سوار احلجارة  وأُ تخدهما  ناملقلمة اليت  تسـ

يدا" ناع توبو احلريني" يبغزي سوق العاملي دون عمل  فوباع يف ا ص ل نا جند آالف الصور . ُت ية(نوأخريا، فإ لنساء ) فالصور الفوتوغرا
سوق  .لوأطفال توبو يف ا
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نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب

نوان الربيدي  :لعا
Sabon Gari 

BP 44 

Agadez 

République de Niger 

 
هاتف  526353 0022796: لا

 arcencielt@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين
 

به نظمة و ثل ا نصامس  مل  :ممم
ية نظمة قوس قزح غري احلكو مموىس كوسويم، ريس  م  ئ
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نود تحدة  هاألمم ا  للمل

يديةإىل  تقلبة املعارف ا  لشع
ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20 

Suisse 
 

هاتف  20 70 338 22 (0) 41+: لا
 grtkf@wipo.int :الربيد اإللكرتوين

 
ية: املوضوع  نة احلكو بةل  مطلب الاعامتد بصفة مراقب يف ادلورات ا بول ادلويةللجملق  ي للو

 
بة وبعد، يية   طحت

تب إ  لأ يةك بو احلكو نة الو شاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات  نظميت يف ا بة  بري عن ر ميمك  يم جل مل غ ية للتع ن ادلوية ا ملعل
ية والفوللكور يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ثاب لتقل يهوأ. مللك يمك  طرسل إ نةل نظر فهيا ا نا  للج اسـامترة  ت لب  .طل

 
نا ل  نمك أال ترتدوا يف الاتصال  بوأرجو  يةم  .فطلب أية معلومات إضا
تقدير،  بلوا فائق ا لو  تق

 
يع[   ]قتو

بريتو   يولأ  ، املدير لوريزنوبلد
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 اسـامترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يةدلى  منة احلكو ية والفوللكورللج يدية واملوارد الورا ية الفكرية واملعارف ا ية اب ث ادلوية ا تقل ن لل 1مللكملع
 

 

2 
 

نظمة بة الطلبملاملعلومات اخلاصة اب  ح صا

 
نظمة الاكمل  :ملامس ا
نود تحدة  هاألمم ا  .للمل

 
نظمة  ) لكمة ابألكرث150يف ( :ملوصف ا

ية تعمل يف جماالت حقوق اإلسان والصحة واإلغاثة يف حاةل الكوارث واملعونة    شعوب األ نظامت ا ننظمة من  صل ل م م
ية و ناإلسا يةن يارة إسعا. جملمتعاخلدمات ا باء وممرضون و نا أ سـودل ط يون ي ية حلاالت الطوارئ مف وحما واإلغاثة وبرانمج طبوخدمات 

ية وبدء  و20/20رؤية  ية ادلوية للحد من الكوارثتقنخدمات  لالاسرتا  . وغري ذكلاحلد من أخطار الكوارث/تيج
 

نظمة ية  للماألهداف والغاايت الر ها يف شلك قامئة: (ئيسـ  ) مياملرجو تقد

 نحقوق اإلسان؛ -

 والصحة؛ -

 نوية؛واخلدمات القان -

ئاته وابالحتاد األورويب؛ - تحدة و تعريف ابألمم ا يوا مل  هل

ية؛ -  جملمتعواخلدمات ا

ية؛ - شعوب األ صلوالهنوض اب  ل

نا - بو محلاية ثقا توالانضامم إىل الو  .في

نظمةنشطة األ ية  للمالر ها يف شلك قامئة: (ئيسـ  ) مياملرجو تقد

ية عن طريق حقوق اإلسان؛ - شعوب األ ياة ا نسني  صل ل  ححت

يادات اخلاصوالربامج اخل - يون، وا لعاصة ابلصحة، والربامج اخلاصة اب تلكفة خمفضة؛لع ية  ساعدة ا بة وا ب  لطمل

ساعدة القانوية - نوا   وخدمات خريية؛ مل

ية -    .واإلسعاف واإلغاثة وما إىل ذكل, جممتعوخدمات 

                                                           
1

بة طلب الااملرجو عدم إرسال أي   حصة ويقة   .عامتدث
تفات إىل  ية ادلوية ويس األمانةلويرىج الا نة احلكو تخذ قرار الاعامتد يف بداية دورة ا لأن ادلول األعضاء يه اليت  لم للج متل أال حتصل لو. ت ُحيهذا 

نظامت عىل الاعامتد يف فقط من أجل . ملبعض ا نقل إىل  نصح بعدم ا يف،  بة الطلب خارج  نظمة صا تايل، إذا اكن مقر ا نواب ت ي ن مل جل ف لج ُ ح
نح الاعامتد نة ما مل  شاركة يف دورة ا يما للج  .ُمل

2
ثلام ورد   نة  يقدم إىل ا تفات إىل أن هذا الطلب  ميرىج الا للج سـ تخدام آةل طابعة  ملويرىج كذكل. ل ب أو حاسوسـء الاسـامترة اب

ها إىل الربيد اإللكرتوين اوإ لرسا  grtkf@wipo.int :ايلتل
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ية الفكرية نظمة وقضااي ا مللكالصةل بني ا سري اكململ باب اهامتممك ابلقضا تف، مبا يف ذكل  هاسـأل نا قشاي اليت  نةت  لكمة 150يف  (:للج ا
 )ابألكرث

شات اليت جتروهنا . أان عىل قامئتمك الربيدية نا نا ألن  قواألمر  للم ناأثرهيم نمك وسمع صونا. علي  تونود أن نكون  ن سمع املرء . بي يفإذا مل 
نده تمك . عصوته فكأن ال صوته  نا شـو ناقمل ناامسحلوهذا .  بأي شلك من األشاكلعليأثر  نا املواد  بأن تكون لوا  شأ نبق  ب  27تط

تلاكنا17 و 22و مية  شأن معايريان و نا حرية القرار  سمع صونا وتكون دل ت من اإلعالن العاملي حلقوق اإلسان ليك  مم ب ي ت ُ ي وإن . قن
سورون من الفقرا ياء أو ا رسها أو يهنهبا األ بغي أن حترتم وأال  نا و ية الفكرية يه متار إبداع لك  يا ن ملي غ ق ن م ُمللك  . وشكرا لمك. ءي

ها ابألساس شا نظمة  يه ا بدل اذلي متارس  طا نف مل  :ل
ية تحدة األمر يكالوالايت ا يك/مل  .ملكسـا

 
ية يدة يرىج : فمعلومات إضا ية تروهنا  مفتقدمي أية معلومات إضا  ) لكمة ابألكرث150يف (ف

ية احلصول عىل هذه امحلاية  متعات األ متني إىل ا صلميكن للعديد من األشخاص ا جمل بوملن سوا عىل عمل بوجود الو يلكهنم  وبإماكين . لي
بو أيضا تعريف ابلو يالوصول إلهيم وا  !واملرجو أن تدخلوان يف معلمك. ل

نظمة ياانت الاكمةل لالتصال اب ملا  :لب
نوان الربيدي  :لعا

1168 Wooded Ave. 

Winston Salem 

N.C. 27105 

United States of America 

 
هاتف  2043 107 953 52+ /9151-546-347-1: لا

 unoi2@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين
 

به نظمة و ثل ا نصامس  مل  :ممم
بريتو  يولأ توى العاملي  لوريزنو، املديربلد  ملسـ عىل ا

 
 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


