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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأغسطس 1التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والثالثني احلاديةالدورة 

ىل  19جنيف، من   2016 سبمترب 23اإ
 
 

 اعتماد بعض املنظمات

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

وافقت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"( يف  .1
ىل أأبريل  30دورهتا الأوىل املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  عىل بعض املسائل التنظميية والإجرائية، مبا فهيا  2001مايو  3اإ

منح صفة املراقب املؤقت لعدد من املنظامت اليت أأعربت عن رغبهتا يف الاضطالع بدور يف معل اللجنة )انظر 
 اذلي اعمتدته اللجنة(. WIPO/GRKTF/IC/1/13من التقرير  18 الفقرة

ضايف من .2 مانة عن رغبت ومنذ ذكل الوقت، أأعرب عدد اإ يف احلصول عىل الصفة نفسها يف ادلورات  هاملنظامت للأ
وترد يف مرفق هذه الوثيقة الطلبات اليت تتضمن الأسامء والتفاصيل اخلاصة ابملنظامت اليت طلبت،  الالحقة للجنة.

 ، الاعامتد يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة. 2016يوليو  21 قبل

ىل القرار  .3 طار البند واستناًدا اإ ترد مرة أأخرى  من جدول الأعامل، 4اذلي اختذته اللجنة يف دورهتا الثالثني يف اإ
تنومات" يف لكية الأنرثوبولوجيا  ،(JSF Béninالطلبات والتفاصيل اخلاصة مبنظمة ش باب بنن بال حدود ) ومرشوع "اإ

س بانيا( ( يف SUCOVEPOظ عىل الرتاث الغامض )ومنظمة تتبع أأديرة الفودون واحلفا ،الاجامتعية جبامعة برشلونة )اإ
 املرفق ليك تنظر فهيا اللجنة.

ىل البّت يف طلبات  .4 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
لهيا يف مرفق هذه الوثيقة  اعامتد املنظامت املشار اإ

 .بصفة مراقب مؤقت

 املرفق[ ذكل]ييل 
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 املرفق
 

 املنظامت اليت طلبت اعامتدها بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية

 (ANATC)  التحالف الوطين للسلطات التقليدية يف الكونغو

 (JSF Bénin)  منظمة ش باب بنن بال حدود

 (JUREC conseil)  حمامون من أأجل البيئة يف الكونغو

تنومات" يف لكية الأنرثوبولوجيا الاج س بانيا(امتمرشوع "اإ   عية جبامعة برشلونة )اإ

 (SUCOVEPO)  منظمة تتبع أأديرة الفودون واحلفاظ عىل الرتاث الغامض
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  (ANATC)حالف الوطين للسلطات التقليدية يف الكونغوالت

ىل:  املعارف التقليديةشعبة  اإ

 )الويبو(املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

34, chemin des Colombettes  

1211 Geneva 20  

Switzerland  

 20 81 338 22 (0) 41+فاكس: 

لكرتوين   grtkf@wipo.int :بريد اإ

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية الويبو طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة  خبصوص:
 واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل  شعبة املعارف التقليدية،  اإ

 حتية طيبة وبعد،

املعنية ابمللكية احلكومية ادلولية الويبو جلنة أأكتب لمك لأعرب عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات 
 .الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 .لنظر اللجنة احلكومية ادلولية يف هذا الطلبرفقًا التفاصيل اخلاصة مبنظمتنا والالزمة وجتدون م  

ضافية قد حتتاجوهنا  .وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإ

 ،والتقدير الاحرتاموتفضلوا بقبول فائق 

 صاحب اجلالةل مفومو ديفامي نتينو

 الأمني العام

__________________ 

 (امس املمثل وتوقيعه)

  

mailto:grtkf@wipo.int
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ىل جلنة  احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف الويبو اس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإ
والفوللكورالتقليدية 

1 ،2 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 (ANATC) التحالف الوطين للسلطات التقليدية يف الكونغو

 :وصف التحالف

 .، السلطات التقليدية2016فرباير  18من دس تور مجهورية الكونغو ادلميوقراطية، الصادر يف  207ر املادة تق

واذلي ي قّر وضع الزعامء التقليديني يف مجهورية الكونغو دعامئ  2015أأغسطس  25يف الصادر  15/015ويريس القانون رمق 
دارية  الرتسانة القانونية للمنظمة ذات الطابع الإقلميي والإداري والس يايس يف البالد، واليت تلكف الزعامء التقليديني مبهام اإ

 .جبانب هماهمم التقليدية

ة الكونغو ادلميوقراطية لس نوات عىل الاجامتع حتت مظةل املنظمة املعروفة ابمس وقد دأأب الزعامء التقليديون يف مجهوري
، واملرخص لها ابلعمل مبوجب الأمرين الوزاريني رمق التحالف الوطين للسلطات التقليدية يف الكونغو

1011/CAB/MIN/RIJ&GS 163ورمق  1996نومفرب  15ادر يف والص CAB/MIN/J&DH/2013  والصادر
 .2013مايو  20 يف

قلميية للمقاطعات  .ويتأألف التحالف من جلنة تنفيذية وطنية يرأأسها الرئيس الوطين ويعاونه أأمني عام وجلان مقاطعية واإ

 :أأهداف التحالف وغاايته

 تعزيز الامتسك والتضامن والعداةل الاجامتعية يف اجملمتعات احمللية ويف منظامهتا احمللية؛ 

التقليدية والرتاث الثقايف وأأاثر الأجداد وضامن احرتاهما، مبا يف ذكل املواقع والأماكن صون القمي الأخالقية  
 املقدسة التقليدية؛

 ضامن حامية املناطق الربية اليت يه جزء من أأرايض اجملمتعات احمللية، وفقًا للقانون؛ 

 تعزيز حسن اجلوار مع اجملمتعات اجملاورة؛ 

 ؛يونالتقليدتعزيز الرشااكت مع السلطات العامة من خالل املهام الإدارية امللكف هبا الزعامء  

 مركزية اجلارية يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية من أأجل تعزيز تطورها؛املسامهة يف التنفيذ السلس لال 
                                                

1
  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات. 

رد أأل حيصل بعض ترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه الأمانة، ولكن تتخذه ادلول الأعضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. وذلكل، من الوا
ن مل تكن امل  ننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف حًًرا حلضور دورة اللجنة ري ام حتصل املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، اإ نظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ

 الاعامتد.  عىل
2

كامل الاس امترة ابس تخ  دام أ ةل اكتبة ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد ت قدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، ي رىج قدر الإماكن اإ
ىل أأو م رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإ  .grtkf@wipo.intعاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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الأرايض من أأجل الاس تجابة ضامن تطبيق الأحاكم القانونية الواردة يف قانون حيازة الأرايض وقانون  
  للتطلعات الراخسة للمجمتعات احمللية؛

تسوية الزناعات بني اجملمتعات احمللية والوحدات العائلية من أأجل حسن اجلوار والتالمح والسالم بغية حتقيق  
 .التمنية املتنامغة

 :الأنشطة الرئيس ية للتحالف

نفاذ القوانني واملراس مي واللواحئ الوطنية   قلميية والقرارات واللواحئ الصادرة عن الزعامة وامجلاعات والقرى؛اإ  والإ

 تعزيز السالم والأمن يف الوحدات الإدارية؛ 

تعزيز أ ليات التمنية املتاكمةل للمجمتعات، ول س امي يف جمالت الزراعة وتربية احليواانت وصيد الأسامك واحلرف  
رية، والبنية التحتية الأساس ية مثل الطرق واملدارس واملراكز اليدوية، وتعاونيات الادخار والقروض الصغ

 السكن واملياه والكهرابء؛الصحية و 

ماكحفة التصحر يف املناطق الريفية وتدمري النظم البيئية والاحتباس احلراري عن طريق حامية النبااتت  
عادة التش  جري والتوعية البيئية؛واحليواانت واملياه وضفاف الأهنار وتشجيع الس ياحة البيئية، واإ

ماكحفة جنوح الأحداث وجهر الأطفال وسوء معاملهتم، وخاصة الاعتداء اجلنيس عىل الأطفال، والانهتاك  
 اجلنيس والزنوح الريفي؛

تنفيذ تدابري للقضاء عىل الأمراض املتوطنة والوابئية وغريها، والأمراض اليت تنتقل عن طريق التصال  
 فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز؛اجلنيس، مبا يف ذكل 

 .حامية املناطق اليت يه جزء من الأرايض التقليدية 

 :عالقة التحالف الوطين للسلطات التقليدية يف الكونغو بأأمور امللكية الفكرية اليت تناقشها اللجنة

السلطات التقليدية، مبا يف ذكل السلطات تعد الأمور املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور مقصورة عىل 
 .التقليدية يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية

 .وتعد الأهداف والأنشطة الرئيس ية للمنظمة املذكورة أأعاله أأمثةل واحضة

صالحات واسعة النطاق يف خمتلف قطاعات احلياة الوطنية من خالل برانمج معل  وقد أأجرت مجهورية الكونغو ادلميقراطية اإ
دارهتا مبا يسهم يف التطوير الاجامتعي  حلكومة.ا وتشمل هذه الإصالحات تنظمي اس تخدام موارد الأرايض والغاابت واإ

 .وتعد السلطات التقليدية هجة اخملاطبة اخملتارة يف هذه الأمور يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية والاقتصادي.

 .ت الناش ئة عهنا امجليع من خالل الرشااكت الفعاةلوتفيد النقاشات اجلارية يف هذه الاجامتعات والقرارا

وتقع الأمور املتعلقة ابملعارف التقليدية والفوللكور مضن اختصاص السلطات التقليدية اليت يه حارسة الثقافة الكونغولية 
ىل تثبيت أأقداهما من خالل التعاون الفعال  .واليت تسعى اإ
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 :تقليدية يف الكونغو نشًطا هبا بشلك أأسايسالبدلان اليت يعد التحالف الوطين للسلطات ال 

 مجهورية الكونغو ادلميقراطية

ول والولايت املتحدة غالاكمريون والغابون وكوت ديفوار وجنوب أأفريقيا وبنن والكونغو برازافيل وزامبيا ونيجرياي وأأن الرشاكة:
فريقياالأمريكية وبلجياك وكريدوتول ومركز والوين ومتحف ترفورين وفزيانغ   ومنتدى ملوك اإ

ضافية  :معلومات اإ

ن السلطات التقليدية يف الكونغو عازمة عىل اس مترار املنارصة من أأجل مراعاة حقوق اجملمتعات احمللية والنساء والشعوب  اإ
صالح الأرايض وما يتعلق بذكل من معليات يف بالدان، ول س امي الصناعات الاس تخراجية  الأصلية من خالل اس مترار اإ

خلوالت  قلميية وتقس مي املناطق لالس تغالل واحلراجة اجملمتعية اإ  .منية الإ

صالح الأرايض، وذكل بغية توضيح  طاًرا دامئًا للنقاش دلمع معلية اإ ومن شأأن الرشاكة مع اللجنة احلكومية ادلولية أأن تؤسس اإ
 .حقوق الاس تخدام للشعوب الأصلية وضامن مشاركة امجليع يف هذا الإصالح وبراجمه

 :بياانت التصال الاكمةل للتحالف الوطين للسلطات التقليدية يف الكونغو

 :العنوان الربيدي

 Avenue de la Démocratie no. 7476: املكتب الرئييس

KINSHASA/Commune de la Gombe 

 0999943607 (243+)/0812400008 (243+) رمق الهاتف:

  mfumudifima@gmail.com ،difimabolls@yahoo.fr: الربيد الإلكرتوين

 صاحب اجلالةل مفومو ديفامي نتينو

 الأمني العام للتحالف

   

mailto:mfumudifima@gmail.com
mailto:difimabolls@yahoo.fr
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  (JSF Bénin) منظمة ش باب بنن بال حدود

ىل: شعبة املعارف التقليدية  اإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes  

1211 Geneva 20  

Switzerland  

 20 81 338 22 (0) 41+فاكس: 

لكرتوين:   grtkf@wipo.int بريد اإ

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية الويبو طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة  خبصوص:
  واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل  شعبة املعارف التقليدية، اإ

 حتية طيبة وبعد، 

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الويبو أأكتب لمك لأعرب عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة 
 .واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور الفكرية

 .يف هذا الطلباللجنة احلكومية ادلولية  لنظروالالزمة وجتدون مرفقًا التفاصيل اخلاصة مبنظمتنا 

ضافية قد حتتاجوهنا  .وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإ

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

 

 

 

 

 أ جييب أأ. مارس يلني

__________________ 

 (امس املمثل وتوقيعه)

  

mailto:grtkf@wipo.int
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ىل جلنة  احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف الويبو اس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإ
التقليدية والفوللكور

1 ،2
 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 (JSF Bénin)  ش باب بنن بال حدود

 (:لكمة عىل الأكرث 150وصف املنظمة )

نتاج (JSF Bénin)  ش باب بنن بال حدود ري معليات اإ يه مجعية خريية من الش باب لتبادل املساعدة والتمنية، ويه جت 
تعزيز  وجتهزي للنبااتت الطبية عىل نطاق متعدد القطاعات ومتعدد الثقافات من أأجل الرعاية الصحية الأساس ية، وذكل بغية

ضافة قمية لها يف جمال املعارف التقليدية لفائدة حصة ويه نشطة يف جمالت التعلمي  الإنسان واحليوان. املامرسات اجليدة واإ
ماكانت  املوارد والصحة وامحلاية البيئية وتعزيز الرتاث الثقايف الأفريقي واحلرف ودس تور الأدوية والبحوث التطبيقية بشأأن اإ

 .الطاقة املتجددة وتكوين كفاءات مماريس الطب التقليدي واملنارصة وكسب التأأييد وتطويرالطبيعية احمللية 

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

الإسهام يف الهنوض ابملامرسات اجليدة واملعارف التقليدية يف جمال الرعاية الصحية الطبيعية ابس تخدام النبااتت  
 والاقتصادي والثقايف للشعوب الأصلية الفقرية واملنخفضة ادلخل؛الطبية من أأجل الرفاه الصحي والاجامتعي 

 تشجيع الاس تخدام الواسع النطاق للطاقة املتجددة وحامية البيئة؛ 

تطوير سالسل القمية لتصنيع النبااتت الطبية والعطرية وجتهزيها لصحة الإنسان واحليوان لضامن منو الاقتصاد  
ىل املدارس واتريك املدارس احمليل والتوظيف اذلايت للش باب  العاطلني عن العمل و اذلين ل يذهبون اإ

 الريفيات؛ والنساء

العمل من أأجل حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمنية والهنوض حبقوق الإنسان وماكحفة المتيزي ضد النساء  
 والفتيات والأطفال واملعوقني؛

 نن بال حدود؛تكوين الكفاءات تنظميًيا ومؤسس ًيا ملنظمة ش باب ب 

 تكوين كفاءات الفئات املس هتدفة؛ 

 مجع الأموال لفائدة منظمة ش باب بنن بال حدود؛ 

                                                
1

  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات. 
أأل حيصل بعض  ردترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه الأمانة، ولكن تتخذه ادلول الأعضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. وذلكل، من الوا
ننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف حًًرا حلضور دورة اللج  ن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ نة ري ام حتصل عىل املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، اإ

 الاعامتد. 
2

كامل الاس امترة ابس تخدام أ ةل اكتبة ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد ت قدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث،   ي رىج قدر الإماكن اإ
ىل  رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإ  .grtkf@wipo.intأأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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 زايدة توفري اخلدمات الاجامتعية الأساس ية؛ 

 تمنية الزراعة العضوية الصديقة للبيئة؛ 

 التواصل والإعالم؛ 

 وادلراية يف أأفريقيا املعارصة وصوهنا؛الإسهام يف الهنوض ابملامرسات اجليدة واملعارف التقليدية  

 رصد املرشوعات والربامج وتقيميها؛ 

دارة اجملالس احمللية واحلكومة املركزية؛   توفري التعلمي املدين للمجمتعات احمللية والرقابة املدنية عىل اإ

 ة؛تطوير التعاون بني الشامل واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب لتبادل اخلربات ونقل املعرف 

 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

تدريب مماريس الطب التقليدي عىل تقنيات مجع النبااتت الطبية وجتهزيها لش تقاق الأدوية النباتية لعالج  
 الإنسان واحليوان؛

ضافة قمية هلام يف جمال الرعاية الصحية الطبيعية ل  رفاه ضامن الهنوض ابملعارف التقليدية واملامرسات احمللية واإ
 شعوب أأفريقيا والعامل؛

ماكانت نبات البان الزيتوين؛   تدريب اجملموعات النسائية واملنظامت الريفية عىل تقنيات الزراعة العضوية واإ

ماكانت نبات   رفع مس توى الوعي بني العاملني يف جمال الصحة وساكن املناطق الريفية واملرأأة الريفية بشأأن اإ
 الج الإنسان واحليوان؛البان الفائق القمية الغذائية لع

ماكانت املوارد الطبيعية احمللية؛   البحث يف اإ

املنارصة دلى السلطات الس ياس ية والإدارية بشأأن تطوير الطاقة املتجددة واس تخداهما عىل نطاق واسع  
 بنن؛ يف

نتاج نبات اجلرتوفا كواكس وجتهزيه كوقود حيوي ليحل حمل ادليزل العادي واذلي يس تخدم يف   تشغيل اإ
 مطاحن احلبوب يف املناطق الريفية يف بنن؛

 ادلفاع عن حقوق الإنسان وماكحفة مجيع أأشاكل المتيزي ضد الأطفال والفتيات واملعوقني؛ 

 تشجيع الزراعة العضوية اليت حتمي البيئة؛ 

 تعزيز املوارد الوراثية النباتية املهددة ابلنقراض واس تعادهتا؛ 

للمجمتعات احمللية لتغيري السلوكيات غري املرغوب فهيا، مثل املامرسات غري الصحية التعبئة الاجامتعية  

خلوالتدهور البي  .يئ، وتشجيع املامرسات الغذائية اجليدة، اإ
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لكمة عىل  150) عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك ابلأمور اليت تناقشها اللجنة
 :(الأكرث

ل تزال املعارف التقليدية واملامرسات اجليدة احمللية يف جمال الرعاية الصحية الطبيعية القامئة عىل النبااتت، ل س امي املعارف 
احمللية اليت يه يف حوزتنا واليت تعلمناها وورثناها من أأجدادان يف أأفريقيا وبنن عىل وجه اخلصوص، غري معروفة لعامل العلوم 

 .امللكية الفكريةمن زاوية 

ىل كرس حلقة استبعاد املعارف التقليدية واملامرسات احمللية من  وقد عرفنا أأن هذا الأمر يقع حتت اهامتم الويبو اليت تسعى اإ
اس تخدام النبااتت الطبية واملعارف التقليدية يف اش تقاق ادلواء لعالج الإنسان واحليوان وحامية التنوع البييئ وتعزيز قواعد 

 .الويبو بشأأن املعارف التقليدية بياانت

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 مجهورية بنن

ضافية  :معلومات اإ

ضافية تراها مالمئة )  .(لكمة عىل الأكرث 150رجاء قدم أأي معلومات اإ

 .1993يوليو  18تأأسست املنظمة غري احلكومية ش باب بنن بال حدود يف 

نتاج الطاقة.، أأجرت املنظمة 2003ومنذ  ماكانت نبات جرتوفا كواكس يف اإ نتاج زيت هذا  أأحبااًث بشأأن اإ وقد مكهنا ذكل من اإ
النبات وجتهزيه وجتربته كوقود بديل لدليزل من أأجل تقليل الاحتباس احلراري وانبعااثت غاز اثين أأكس يد الكربون وحتسني 

 .ف واجلنائنينيالغطاء النبايت للرتب املس تزنفة وتوفري سامد عضوي لساكن الري

، برهنت املنظمة عىل اس تخدام زيت جرتوفا كواكس يف تشغيل املطاحن يف حمافظات أأتالنتيك وليتورال 2005ويف 
 .ومونوكوفو وزوكولني وأأوميي بالتوو وبورغو

نتاهجا وقود ديزل ع2007ويف  ضوي ، حازت عىل جائزة المتزي الأوىل واليت منحها رئيس بنن، د. توماس بوين اييي، لإ
 .ابس تخدام نبات جرتوفا كواكس كبديل حميل للوقود العادي يف اجملمتعات الريفية وش به احلرضية

ىل  2007ومن  ، تلقت املنظمة منحة من برانمج املنح الصغرية لصندوق البيئة العاملية من خالل ممثل برانمج الأمم 2009اإ
طار املرشوع رمق املتحدة الإمنايئ يف بنن. لتكوين الكفاءات  BEN/SGP0P4/Core/07/07/01/07 واكن ذكل يف اإ

نتاج كرتوفا كواكس من خالل الزراعة  واذلي اس هتداف النساء ومجموعات خمتلطة يف توري بوسيتو وهيفي أ لساكو، واإ
نتاج وقود ادليزل احليوي  .اخملتلطة واإ

، تلقت املنظمة تقريًرا مالًيا من صندوق التضامن من أأجل التمنية يف سفارة امجلهورية الفرنس ية يف كوتونو لتكوين 2011ويف 
كفاءات اجملموعات النسائية والعاملني يف جمال الصحة وساكن الريف يف جممتع توري بوسيتو بشأأن التقنيات الزراعية 

ىل  شهور 9أأعامرمه من  متتدالأطفال اذلين  دلىة سوء التغذية وفقر ادلم واس تخدام نبات البان الزيتوين ملعاجل س نوات  6اإ
 .وبني النساء احلوامل والأهمات املرضعات
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رتبة فارس يف بنن خلدماته ب، حصل رئيس املنظمة الس يد أأ. مارس يلني أ جييب عىل وسام الاس تحقاق 2013ويف أأبريل 
ماكانت النبااتت الطبية يف جمال الصحة الطبيعية.العديدة لبنن وبدلان املنطقة كنتيجة  فمبوجب  لبحوثه التطبيقية حول اإ

حصل عىل وسام الاس تحقاق خلدمته املمتزية للبالد يف  2012أأغسطس  28الصادر يف  323-2012املرسوم الرئايس رمق 
 .يف املستشارية العليا للأومسة الوطنية يف بنن 2013أأبريل  10

مكبتكر خفري يف أأفريقيا ملنتجه أأفرياك ميكرونيوترينتس  2014أأ. مارس يلني أ جييب جبائزة أألوفيري  ، فاز الس يد2014ويف 
 .املس تخدم يف عالج سوء التغذية

 .2015، فاز الس يد أأ. مارس يلني أ جييب جبائزة السعفة اذلهبية للعام 2015ويف 

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

  :العنوان الربيدي

 (JSF Bénin)  بنن بال حدودمنظمة ش باب 

08 BP 725 Tri Postal Cotonou 

 74 48 98 97 (00229) رمق الهاتف:

 00 82 31 21 (00229) رمق الفاكس:

   jsf_benin1993@yahoo.fr أأو  aigbejsf@yahoo.fr: عنوان الربيد الإلكرتوين

  benin.org-www.jsf: املوقع الإلكرتوين

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي

 مارس يلني أأ. أ جييب

 رئيس منظمة ش باب بنن بال حدود، منظمة غري حكومية

 املداواة الطبيعية

 املوارد الطبيعية احمللية يف ابحث

 رتبة فارسبوسام الاس تحقاق يف بنن وحاصل عىل 

mailto:aigbejsf@yahoo.fr
mailto:jsf_benin1993@yahoo.fr
http://www.jsf-benin.org/
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  (JUREC conseil)حمامون من أأجل البيئة يف الكونغو 

ىل: شعبة املعارف التقليدية  اإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20  

Switzerland  

 20 81 338 22 (0) 41+فاكس: 

لكرتوين:بريد   grtkf@wipo.int اإ

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  الويبوطلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة  خبصوص:
  واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل  شعبة املعارف التقليدية، اإ

 حتية طيبة وبعد، 

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية  الويبوأأكتب لمك لأعرب عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة 
 .الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 ادلولية يف هذا الطلب.والالزمة لنظر اللجنة احلكومية وجتدون مرفقًا التفاصيل اخلاصة مبنظمتنا 

ضافية قد حتتاجوهنا  .وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإ

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

 فليكس كريدو ليالاككو ماليكواك

 
  

mailto:grtkf@wipo.int
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ىل جلنة  احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  الويبواس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإ
التقليدية والفوللكور

1 ،2
  

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :لمنظمةالامس الاكمل ل 

 (JUREC conseil)  حمامون من أأجل البيئة يف الكونغو

 (:لكمة عىل الأكرث 150وصف املنظمة )

منظمة غري حكومية تأأسست مبوجب القانون الكونغويل تتخصص يف القانون البييئ حمامون من أأجل البيئة يف الكونغو 
ىل وزارة البيئة وصون البيئة والتمنية املس تدامة يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية. واملوارد الطبيعية. وقد  ويه منتس بة اإ

لت دلى وزارة العدل وحقوق الإنسان  2013مارس  8تأأسست يف كينشاسا يف  كام  .F.92/22.412  حتت رمقوُس 
 CAB/MIN/ECN-T/05/12/BNME/2014/1329حصلت عىل ترخيص من وزارة البيئة حتت رمق 

 .2014 يونيو 5 يف

دارة املوارد الطبيعية واس تغاللها. ىل دمع اجملمتعات احمللية وتسوية املنازعات املتعلقة ابإ واملنظمة منخرطة  وتسعى املنظمة اإ
 .صون املوارد الطبيعية، ل س امي "النفاذ وتقامس املنفعة" بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليديةاخنراًطا وثيقًا يف 

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 الإسهام يف تطوير القانون البييئ من خالل رصد تنفيذ الترشيعات اليت تنظم البيئة واملوارد الطبيعية وتقيميها؛ 

 جوانب القانون البييئ واملوارد الطبيعية؛نرش الترشيعات بشأأن مجيع  

 الإسهام يف الإدارة املس تدامة للموارد الطبيعية، ل س امي الغاابت، والتنوع البيولويج واملنامج والهيدروكربوانت؛ 

دارة املوارد الطبيعية؛ املساعدة يف الهنوض ابلالمركزية واحلمك احمليل يف جمال     اإ

جراء ادلراسات      الاجامتعية والاقتصادية لتمنية اجملمتعات احمللية والشعوب الأصلية؛اإ

طار للنقاش بشأأن املسائل اليت متس البيئة وتمنية اجملمتعات احمللية والشعوب الأصلية؛   نشاء اإ  اإ

صول ادلفاع عن حقوق اجملمتعات احمللية والساكن الأصليني فامي خيص اس تغالل املوارد الطبيعية وحقهم يف احل  
 .عىل الأرايض

                                                
1

  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات. 
ء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. وذلكل، من الوارد أأل حيصل بعض ترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه الأمانة، ولكن تتخذه ادلول الأعضا

ننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف حًًرا حلضور دورة اللج  ن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ نة ري ام حتصل عىل املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، اإ
 الاعامتد. 

2
كامل الاس امترة ابس تخدام أ ةل اكتبة ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب   هذه قد ت قدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، ي رىج قدر الإماكن اإ

ىل  رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإ  .grtkf@wipo.intأأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

 ادلراسات واملنشورات القانونية والبيئية؛ 

 توعية اجملمتعات احمللية والأصلية والسلطات الس ياس ية والإدارية وتدريهبا بشأأن القانون البييئ؛ 

 تنظمي امجلعيات الشعبية احمللية؛ 

 املوارد الطبيعية؛ تنظمي املؤمترات وحلقات العمل والندوات بشأأن 

 ادلمع العلمي للباحثني الش باب بشأأن قانون املوارد الطبيعية؛ 

 املشورة القانونية بشأأن البيئة؛ 

 .الإسهام يف صياغة القوانني واللواحئ التنفيذية بشأأن املوارد الطبيعية والبيئة 

لكمة عىل  150هامتممك ابلأمور اليت تناقشها اللجنة )عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب ا
 (.الأكرث

تعمل املنظمة بشلك وثيق مع وزارة البيئة وبدمع من منظمة الأغذية والزراعة يف أأمور امللكية الفكرية املرتبطة ببياانت املوارد 
طار كام أأهنا تعمل بشلك وثيق مع دائرة التمنية املس تدامة يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية يف  .(+REDDأ لية ) الطبيعية يف اإ

ىل املوارد الوراثية وتقامس منافعها؛ عداد منشورات مركز  جمال تنفيذ بروتوكول انغواي بشأأن النفاذ اإ وتتعاون املنظمة أأيًضا يف اإ
ويه املنظمة الوحيدة ملامريس القانون الكونغوليني اليت تدمع وزارة البيئة  ة.القانون البييئ يف الكونغو بشأأن النفاذ وتقامس املنفع

عداد "مراجعة قانون البيئة الأفريقية" واليت ون ؤ الشالكونغولية يف  القانونية املتعلقة ابلنفاذ وتقامس املنفعة، خاصة بشأأن اإ
عداد منشور بشأأن  للفرنكوفونية.ينرشها املعهد الفرانكفوين للتمنية املس تدامة واملنظمة ادلولية  وحالًيا، تعمل املنظمة عىل اإ

 .اجلوانب القانونية للمعارف التقليدية يف الكونغو

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 مجهورية الكونغو ادلميقراطية

ضافية  :معلومات اإ

ضافية تراها مالمئة )  .(لكمة عىل الأكرث 150رجاء قدم أأي معلومات اإ

النفاذ وتقامس املنفعة واجلوانب القانونية للمعارف ون ؤ شتمتزي املنظمة مبركز لأحباث القانون البييئ واذلي يتخصص حتديًدا يف 
التقليدية يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية. وينطوي العمل عىل تعريف الباحثني القانونيني الش باب )الطالب( ابلقضااي اليت 

 .البيولويج واملعارف التقليدية، وخاصة امللكية الفكريةتؤثر عىل التنوع 
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 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

  :العنوان الربيدي

124, Boulevard du 30 Juin, Immeuble Soki, Kinshasa/Gombe, RD Congo  

 243819940015+رمق الهاتف: 

   jurec.conseil@gmail.com: عنوان الربيد الإلكرتوين

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي

 فليكس كريدو ليالاككو ماليكواك، رئيس جملس الإدارة

  

  

mailto:jurec.conseil@gmail.com
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س بانيا تنومات" يف لكية الأنرثوبولوجيا الاجامتعية جبامعة برشلونة )اإ  (مرشوع "اإ

ىل: شعبة املعارف   التقليديةاإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes  

1211 Geneva 20  

Switzerland  

 20 81 338 22 (0) 41+فاكس: 

لكرتوين:  grtkf@wipo.int بريد اإ

ىل  شعبة املعارف التقليدية، اإ

 حتية طيبة وبعد، 

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية الويبو طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة  خبصوص:
  واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل  شعبة املعارف التقليدية، اإ

 حتية طيبة وبعد، 

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الويبو أأكتب لمك لأعرب عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة 
 .وجتدون مرفقًا طلبنا لنظر اللجنة الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.

ذا احتجمت أأي معلومات ضافية رجاًء ل ترتددوا يف التصال بنا اإ  .اإ

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

 
 (امس املمثل وتوقيعه) 

  

mailto:grtkf@wipo.int
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ىل جلنة  احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  الويبواس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإ
التقليدية والفوللكور

1 ،2
  

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :للمنظمةالامس الاكمل 

س بانيا تنومات" يف لكية الأنرثوبولوجيا الاجامتعية جبامعة برشلونة )اإ  (مرشوع "اإ

 (:لكمة عىل الأكرث 150وصف املنظمة )

تنومات وهو قامئ يف جامعة برشلونة. وترأأسه د. مونياك مارتينزي موري، اليت  متول احلكومة الإس بانية مرشوع اإ
ثنوغرايف يف ويركز املرشوع عىل  ابحثني.  5 دلهيا  س ياقات ثقافية خمتلفة: 6حتليل أأنظمة تطوير امللكية الفكرية من منظور اإ

س بانيا( واسكتلندا )اململكة املتحدة( واكبو فريدي والس نغال وغوان ايل )بامن( وأألتيبالنو كييش )غواتاميل  (.اكاتلونيا )اإ

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 التدريب اجلامعي والبحوث اجلامعية؛ 

 ادلراسة الإثنوغرافية لتطوير أأنظمة امللكية الفكرية يف س ياقات ثقافية خمتلفة؛ 

 .الهنوض بتدريب علامء الأنرثوبولوجيا املقبلني يف جمال امللكية الفكرية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

 البحوث الإثنوغرافية؛ 

 املشاركة يف املؤمترات واملنشورات؛الكشف عن النتاجئ من خالل  

 التعلمي 

لكمة عىل  150عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك ابلأمور اليت تناقشها اللجنة )
 (:الأكرث

تنومات حبواًث مقارنة يف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع الرتكزي عىل القض ااي الاجامتعية والاقتصادية جيري مرشوع اإ
نتاهجا واس تخداهما وتسويقها، فضاًل عن وضع املفاهمي بشأأهنا ابعتبارها ملكية فكرية. وتدور البحوث  والس ياس ية املرتبطة ابإ

ىل عالمات عرقية وأأيًضا حول العمليات اليت جتعل  حول العمليات اليت من خاللها تتحول اكئنات بعيهنا، بدًل من غريها، اإ
وتعد هذه املواضيع ذات أأمهية كبرية لالقتصاد الثقايف يف القرن  الاكئنات مثرية للجدل فامي خيص حقوق امللكية الفكرية. هذه

                                                
1

  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات. 
رد أأل حيصل بعض ترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه الأمانة، ولكن تتخذه ادلول الأعضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. وذلكل، من الوا

ننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف حًًرا حلضور ن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ دورة اللجنة ري ام حتصل عىل  املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، اإ
 الاعامتد. 

2
كامل الاس امترة ابس تخ  دام أ ةل اكتبة ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد ت قدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، ي رىج قدر الإماكن اإ

ىل  رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإ  .grtkf@wipo.intأأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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ويعد الاس تغالل التجاري للمنتجات املرتبطة بثقافات معينة  احلادي والعرشين اذلي هيمين عليه تزايد العوملة والطابع العريق.
وق املش تقة من هذه املنتجات وقوًدا يشعل النقاش ابس مترار حول من ينبغي أأن يس تفيد من والًراعات للس يطرة عىل احلق

 .اس تغالل الصور والرسوم والامنذج واملعارف التقليدية

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

س بانيا وغواتاميل وبامن واكبو فريدي واململكة املتحدة والس نغال  .اإ

ضافية  :معلومات اإ

ضافية تراها مالمئة )  (.لكمة عىل الأكرث 150رجاء قدم أأي معلومات اإ

تنومات أأنه من الرضوري أأن يكون حارًضا يف مناقشات اللجنة اجلارية يف عايم  . فبدون 2017و 2016ويرى مرشوع اإ
كشاف أ خر متابعة هذه ادلورات لن نمتكن من احلصول عىل نظرة عامة عن الظاهرة اليت حنن هممتون بدراس هتا واس ت 

ري ادلراسات الإثنوغرافية هبا  .التطورات القانونية بشأأهنا واليت تؤثر عىل الس ياقات احمللية اليت ُن 

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

  Universitat de Barcelona, Dpt. Antropología Social :العنوان الربيدي

c/ Montalegre, 6-8 

08001 Barcelona 

 609076626 34+ رمق الهاتف:

  martinezmauri@ub.edu: عنوان الربيد الإلكرتوين

  www.ub.edu: املوقع الإلكرتوين

  :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي

 د. مونياك مارتينزي موري

  

mailto:martinezmauri@ub.edu
http://www.ub.edu/


WIPO/GRTKF/IC/31/2 
Annex 
18 
 

  (SUCOVEPO)واحلفاظ عىل الرتاث الغامضمنظمة تتبع أأديرة الفودون 

ىل: شعبة املعارف التقليدية  اإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes  

1211 Geneva 20  

Switzerland  

 20 81 338 22 (0) 41+فاكس: 

لكرتوين:     grtkf@wipo.int بريد اإ

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  الويبوطلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة  خبصوص:
  واملعارف التقليدية والفوللكور

ىل  شعبة املعارف التقليدية، اإ

 حتية طيبة وبعد، 

احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية  الويبوأأكتب لمك لأعرب عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة 
 .وجتدون مرفقًا طلبنا لنظر اللجنة الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.

ذا احتجمت أأي معلومات ضافية رجاًء ل ترتددوا يف التصال بنا اإ  .اإ

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

  
 ابدونو .أأ .أأنطوان س 

__________________ 

 (امس املمثل وتوقيعه)

  

mailto:grtkf@wipo.int


WIPO/GRTKF/IC/31/2 
Annex 
19 
 

ىل جلنة  احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  الويبواس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإ
التقليدية والفوللكور

1 ،2
  

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 (SUCOVEPO) منظمة تتبع أأديرة الفودون واحلفاظ عىل الرتاث الغامض

 (:لكمة عىل الأكرث 150وصف املنظمة )

يه منظمة طبيعية غري حكومية تسهم يف ترس يخ املامرسات اجليدة ومعارف الأجداد اخلاصة  “SUCOVEPO” منظمة
قلمييني  مماريسويه جتمع  وصوهنا والهنوض هبا. بداينة الفودون الطب التقليدي بغية نرش معارفهم مبساعدة ابحثني وطنيني واإ

 .ودوليني عىل أأسس حمددة بوضوح

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

نرش املعارف عن داينة الفودون يف أأفريقيا والعامل من خالل تزويد الناس مبعارف حقيقية بفضل وسائل  
 العملية؛التصال 

قلمييني ودوليني عىل أأسس حمددة  مماريسمجع   الطب التقليدي بغية نرش معارفهم مبساعدة ابحثني وطنيني واإ
 بوضوح؛

مواصةل البحث يف طبيعة الأمراض وطرق عالهجا فامي خيص الأمراض اليت يعد عالهجا صعًبا وملكًفا من   
 خالل الطب احلديث؛

قلميية وادلولية حول داينة الفودون ودس تور الأدوية؛املشاركة يف الاجامتعات وامل    ؤمترات الوطنية والإ

عىل اجملالس احلكومية واحمللية للهنوض ابملامرسات اجليدة وشعائر داينة الفودون اقرتاح التدابري املناس بة   
معلومات عن ممارسة الفودون يف مدارس نا ولكياتنا وجامعاتنا يف ادلاخل واخلارج، وذكل من أأجل  لتوفري

 حتسني ظروف املعيشة والعمل للبرشية؛

 .اجلنوب لتقامس اخلربات ونقل املعرفةتعزيز التعاون بني الشامل واجلنوب وبني اجلنوب و   

 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

 الفودون عىل الوقاية من الأمراض املنقوةل جنس ًيا وفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز؛تدريب أأتباع داينة  

                                                
1

  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات. 
رد أأل حيصل بعض ترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه الأمانة، ولكن تتخذه ادلول الأعضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. وذلكل، من الوا

ننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف حًًرا حلضور دورة اللجنة ري ام حتصل عىل  املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، ن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ اإ
 الاعامتد. 

2
كامل الاس امترة ابس تخ  ةل اكتبة دام أ  ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد ت قدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، ي رىج قدر الإماكن اإ

ىل  رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإ  .grtkf@wipo.intأأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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ضافة قمية لها يف جمال الرعاية الصحية   ؛الهنوض ابملعارف التقليدية لأديرة الفودون واملامرسات اجليدة احمللية واإ

نتاج النبااتت الطبية واش تقاق الأدوية النباتية مهنا للوقاية من    ؛الأمراض وعالهجا يف اجملمتعات احملليةاإ

 .حامية البيئة 

لكمة عىل  150عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك ابلأمور اليت تناقشها اللجنة )
 (:الأكرث

الطبيعية القامئة عىل النبااتت، ل س امي املعارف ل تزال املعارف التقليدية واملامرسات اجليدة احمللية يف جمال الرعاية الصحية 
احمللية اليت يه يف حوزتنا واليت تعلمناها وورثناها من أأجدادان يف أأفريقيا وبنن عىل وجه اخلصوص، غري معروفة لعامل العلوم 

 .من زاوية امللكية الفكرية

ىل كرس حلق ة استبعاد املعارف التقليدية واملامرسات احمللية من وقد عرفنا أأن هذا الأمر يقع حتت اهامتم الويبو اليت تسعى اإ
اس تخدام النبااتت الطبية واملعارف التقليدية يف اش تقاق ادلواء لعالج الإنسان واحليوان وحامية التنوع البييئ وتعزيز قواعد 

 .بياانت الويبو بشأأن املعارف التقليدية

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 بنن مجهورية

ضافية   :معلومات اإ

ضافية تراها مالمئة )  (.لكمة عىل الأكرث 150رجاء قدم أأي معلومات اإ

يه منظمة طبيعية غري حكومية تسهم يف ترس يخ املامرسات اجليدة ومعارف الأجداد اخلاصة  “SUCOVEPO” منظمة
قلمييني ويه جتمع ممارسو الطب التقليدي بغية نرش  بداينة الفودون وصوهنا والهنوض هبا. معارفهم مبساعدة ابحثني وطنيني واإ

 .ودوليني عىل أأسس حمددة بوضوح

 .، فاز رئيس املنظمة، الس يد أأنطوان كويف أأبوا ابدونو، جبائزة أألوفيري مكبتكر خفري يف أأفريقيا2014ويف 

 .، فاز رئيس املنظمة، الس يد أأنطوان كويف أأبوا ابدونو، جبائزة السعفة اذلهبية2015ويف 

 :للمنظمة الاكمةل التصالبياانت 

 BP 84, DASSA-ZOUME, Republic of Benin: العنوان الربيدي

 74 71 86 97 (00229) رمق الهاتف:

   sucovepo@yahoo.fr: عنوان الربيد الإلكرتوين

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي

 أأنطوان كويف أأبوا ابدونو

mailto:sucovepo@yahoo.fr
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 ـ منظمة غري حكومية، (SUCOVEPO) رئيس منظمة تتبع أأديرة الفودون واحلفاظ عىل الرتاث الغامض

 معاجل تقليدي

 ابحث يف الطب الطبيعي

 .خبري يف الصحة الطبيعية والرفاه

 والوثيقة[ املرفق]هناية  


