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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :أأكتوبر 2016

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الثانية والثالثني

جنيف ،من  28نومفرب اإىل  2ديسمرب 2016
اعتماد بعض املنظمات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1وافقت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة") يف
دورهتا ا ألوىل املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  30أأبريل اإىل  3مايو  2001عىل بعض املسائل التنظميية والإجرائية ،مبا فهيا
منح صفة املراقب املؤقت لعدد من املنظامت اليت أأعربت عن رغبهتا يف الاضطالع بدور يف معل اللجنة (انظر
الفقرة  18من التقرير  WIPO/GRKTF/IC/1/13اذلي اعمتدته اللجنة).
 .2ومنذ ذكل الوقت ،أأعرب عدد إاضايف من املنظامت ل ألمانة عن رغبته يف احلصول عىل الصفة نفسها يف ادلورات
الالحقة للجنة .وترد يف مرفق هذه الوثيقة الطلبات اليت تتضمن ا ألسامء والتفاصيل اخلاصة ابملنظامت اليت طلبت،
قبل  29سبمترب  ،2016الاعامتد يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة ،كام قدمهتا لك منظمة.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل البتّ يف طلبات
اعامتد املنظامت املشار اإلهيا يف مرفق هذه الوثيقة
بصفة مراقب مؤقت.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

املنظامت اليت طلبت اعامتدها بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية
مجعية الثقافة والعلوم يف خنشةل ()ACSK
مجعية الهنوض بنساء الشعوب ا ألصلية يف الكونغو )(ADFAC
الرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية ()IWA
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مجعية الثقافة والعلوم يف خنشةل ()ACSK
خنشةل 24 ،يوليو 2016
املرجع2016/17 :
مجعية ( :)ACSKإاقلميية

اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
فاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
بريد اإلكرتوينgrtkf@wipo.int :
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
حتية طيبة وبعد،
يرشفين أأن أأعرب لمك عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية
ّ
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.
وجتدون مرفقًا التفاصيل اخلاصة مبنظمتنا والالزمة لنظر اللجنة احلكومية ادلولية يف هذا الطلب.
وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،
جالل ط ّيب
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اس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
2 ،1
التقليدية والفوللكور

تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
مجعية الثقافة والعلوم يف خنشةل ()ACSK
وصف املنظمة ( 150لكمة عىل الأكرث):
مجعية غري حكومية تعمتد عىل العضوية واملنح واملساعدات احلكومية.
الغرض القانوين:
اعرتف ابمجلعية رمسيا يف  10يونيو  1998ويه انشطة عىل املس توايت احمللية والوطنية وادلولية (يقع مقر امجلعية يف بدلية
أأولد رشاش ،ولية خنشةل ،منطقة ا ألوراس الامنمشة ،اجلزائر).
وتنشط امجلعية عىل أأكرث من صعيد وخصوصا تعزيز ثقافة ا ألمازيغية (الرببرية) .وتش ّجع مجيع أأنواع العلوم والبحوث لتعزيز
الرتاث احمليل :الفن واحلرف اليدوية واملرسح والسيامن والتقاليد والفوللكور.
وعن طريق تعلمي اللغة ،تعزز امجلعية التدريس الثقايف والعلمي حماربة ا ألمية.
أأهداف املنظمة وغاايهتا:
-

1

2

تعزيز الثقافة الوطنية بميع مكوانهتا وثرواهتا؛
وتشجيع مجيع أأنواع العلوم والبحوث ذات الصةل؛
وتطوير وتعزيز الرتاث الثقايف احمليل التقليدي واحلديث ،وخاصة احلرف اليدوية واملهن وادلراية احمللية والفن
واملرسح والسيامن؛
وادلفاع عن الرتاث الثقايف القامئ مكورد حميل ووطين ،واحلفاظ عىل املعامل التارخيية والآاثر يف املنطقة؛
تطوير اهامتم اجليل اجلديد ابلثقافة ،بأأشاكهل التعبريية احمللية والتقليدية واحلديثة .وإاذاكء الوعي الصحي والتعلميي
واملدين يف صفوف تالميذ املدارس و ّ
الطالب.

رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات.
أ
أ
أ
ترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه المانة ،ولكن تتخذه ادلول العضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية .وذلكل ،من الوارد أل حتصل
حرصا حلضور دورة اللجنة ريامث
بعض املنظامت عىل الاعامتد .ومن مث ،اإن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف ،فاإننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف ً
حتصل عىل الاعامتد.
ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد تقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مث ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أآةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل grtkf@wipo.int
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ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
نظمت امجلعية عددا من املؤمترات والندوات عن الشخصيات التارخيية احمللية ،و أأايما دراس ية محلاية تراث املنطقة واحلفاظ
عليه (مثل املواقع واملعامل ا ألثرية ،والتارخي ،والثقافة ،واللغة).
و أأنشأأت النادي السمعي البرصي و أأخرجت أأفالما واثئقية ثقافية ،وعقدت أأايما اإعالمية لتعزيز اللغة.
املشاريع العلمية :وقد دمعت امجلعية معل الباحثني اذلين:
-

مجعوا مصنفات يف جمال الشعر واللغة؛
مجعوا أأسامء النبااتت واحليواانت؛
قدّموا دراسات يف احملافل العلمية اليت نظمهتا امجلعية للحفاظ عىل الرتاث الفين (ا ألغاين والرقصات) يف منطقة
ا ألوراس الامنمشة.

عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة ( 150لكمة
عىل الأكرث):
تضطلع منظمتنا غري احلكومية منذ عدّة س نوات بدور يف جمال حامية املعارف التقليدية والفوللكور والتنوع الثقايف للشعوب
واجملمتعات اليت متثلها ،مثلام تضطلع الويبو بدور يف حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأي اختالس
غري مرشوع ،وكذكل إابداع املنافع الناش ئة عن تسويقها جتاراي وتقامس هذه املنافع ششلك عادل.
ويؤدي الش باب دورا حموراي يف احلفاظ عىل املعارف التقليدية وحاميهتا يف جممتعاتنا.
اإذ ميكن أأن حيفز الش باب اإنشاء ش باكت بني الثقافات هبدف تطوير املعارف و أأشاكل التعبري الثقايف اإىل ثروة حملية
ووطنية ونرشها.
ولهذا السبب تسعى امجلعية اإىل تطوير اهامتم الش باب ابملعارف وادلراية التقليدية وإاذاكء ثقافهتم احمللية.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه ششلك أأسايس:
اجلزائر
معلومات اإضافية:
الرجاء تقدمي أأي معلومات اإضافية تراها مالةمة ( 150لكمة عىل الأكرث).
من املؤكدّ أأن مشاركتنا بصفة مراقب يف أأنشطة الويبو س تعزز قدراتنا ومعرفتنا يف جمال حفظ وحامية املعارف التقليدية سواء
ارتبطت ابلثقافة أأو ابملوارد الوراثية ،فهيي ا ألصول الاقتصادية والثقافية للمجمتعات ا ألصلية واحمللية وللبدل بأأرسه.
وس تتيح لنا هذه املشاركة أأيضا التواصل مع الآخرين وتبادل املعارف واخلربات اليت ل تقدر بمثن.
وحنن أأيضا عىل اس تعداد لتقدمي خرباتنا امليدانية ،يف اجملالت املذكورة ،يف اجامتعات اللجنة احلكومية ادلولية ومؤمتراهتا.
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ونلزتم أأيضا ابطالع أأعضاء امجلعية عىل أأعامل هذه الاجامتعات والتواصل مع الش باب يف املنطقة ششأأن أأمهية توفري حامية
فعاةل لثقافهتم ،بغية محلهم عىل تفهّم رضورة صون أأشاكل التعبري الثقايف اخملتلفة واملعارف التقليدية ابعتبارها ثروة حملية
ووطنية ،واحلفاظ علهيا وحاميهتا.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
مجعية الثقافة والعلوم يف خنشةل ()ACSK
صندوق الربيد رمق  ،32بدلية أأولد رشاش ،ولية خنشةل - 40013 ،اجلزائر
رمق الهاتف00213662815324 :
رمق الفاكس0021332788750 :
الربيد الإلكرتوينdjellatayeb@yahoo.fr :
املوقع الإلكرتوينhttp://asso-acsk-com.asso-web.com :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
الس يد جالل طيب – رئيس امجلعية
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مجعية الهنوض بنساء الشعوب ا ألصلية يف الكونغو ()ADFAC
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
فاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
بريد اإلكرتوينgrtkf@wipo.int :
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
حتية طيبة وبعد،
أأكتب لمك ألعرب عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وجتدون مرفقًا التفاصيل اخلاصة مبنظمتنا والالزمة لنظر اللجنة
احلكومية ادلولية يف هذا الطلب.
وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،
اكرين زيري نزميبا
( إامس املمثل وتوقيعه)
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اس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
2 ،1
التقليدية والفوللكور

تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
مجعية الهنوض بنساء الشعوب ا ألصلية يف الكونغو ()ADFAC
وصف املنظمة  150( :لكمة عىل الأكرث)
مجعية الهنوض بنساء الشعوب ا ألصلية يف الكونغو ( )ADFACيه منظمة غري رحبية أأنشئت عام  2011و ّ
سلت
عام  .2013وهتدف امجلعية اإىل مساعدة الس ياسات الوطنية وادلولية عىل تعزيز حقوق الشعوب ا ألصلية وحاميهتا وخاصة
حقوق النساء والش باب من أأجل ماكحفة الفقر .ويقع املقر الرئييس للجمعية يف برازافيل ولها فروع يف املقاطعات.
وتتأألف امجلعية من الهيئات التالية:
امجلعية العامة؛
وجملس الإدارة؛
واملكتب التنفيذي؛
وجلنة الرصد والتقيمي؛
وفروع ا ألقالمي؛
والشعب؛
وخالاي العمل.

-

أأهداف املنظمة وغاايهتا:
تتجىل أأهداف امجلعية فامي ييل:
-

1

2

تعزيز دوةل القانون ،وحامية حقوق الشعوب ا ألصلية وتعزيزها وخاصة حقوق النساء والش باب؛
وإارشاد القدرات التنظميية لنساء الشعوب ا ألصلية يف اإدارة ا ألنشطة الاجامتعية والتعلميية والصحية والاقتصادية
والثقافية ودمعها؛
وتعزيز حمو ا ألميّة؛
ودمع الشعوب ا ألصلية وإارشادها يف التعزيز حلقوقها يف املعارف التقليدية والثقافة والفن وادلفاع عن هذه احلقوق؛

رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات.
أ
أ
أ
ترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه المانة ،ولكن تتخذه ادلول العضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية .وذلكل ،من الوارد أل حتصل
حرصا حلضور دورة اللجنة ريامث
بعض املنظامت عىل الاعامتد .ومن مث ،اإن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف ،فاإننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف ً
حتصل عىل الاعامتد.
ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد تقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مث ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أآةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل .grtkf@wipo.int
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-

ومساعدة الشعوب ا ألصلية عىل الاس تقالل يف جمال ا إلنتا احلراي الزراعي والرعي وغريها من ا ألنشطة
املدرة لدلخل؛
ّ
وتعزيز النظافة الشخصية والرصف الصحي والتعلمي املهين واحلرف؛
ودمع الشعوب ا ألصلية وإارشادها يف برامج حصة اجملمتع والإجناب ،والوقاية من ا ألمراض ،وامحلل املبكر وغري املرغوب
فيه ،وا ألمراض املنقوةل جنس يا ،وفريوس نقص املناعة البرشية  /الإيدز.

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
-

تنظمي محالت توعية ششأأن القانون رمق  2011/05املعين بتعزيز حقوق شعوب الكونغو ا ألصلية وحاميهتا يف
اإقلمي ليكوالا؛
وإاعداد مقالت عن املعارف التقليدية ا ألصلية ونرشها؛
وإاذاكء وعي أأحصاب املعرفة التقليدية (املعاجلني ابلطب التقليدي واحلرفيني مث ًال) من أأبناء الشعوب ا ألصلية ششأأن
تقامس املنافع النامجة عن املعرفة التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يف الكونغو؛
ونرش مقال حول الاقتصاد القامئ عىل املعارف التقليدية وحقوق الشعوب ا ألصلية يف أأفريقيا الوسطى :حاةل الكونغو؛
وتنظمي حلقة معل لتحديد القضااي ذات ا ألولوية اليت هتم شعوب الكونغو ا ألصلية يف برازافيل يف ديسمرب 2016؛
وتدريب الطالب وغريمه من ش باب الشعوب ا ألصلية يف برازافيل عن التعلمي اجلنيس الشامل؛
وتدريب الفتيات والنساء من زعامء الشعوب ا ألصلية ششأأن التعلمي اجلنيس الشامل ،وإاعداد مراجع ابملراكز الصحية
املتاكمةل ومتابعة ّزوارها؛
ودمع امجلعيات احمللية العامةل يف منطقة بوكول يف اإقلمي سانغا.

عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
هتّت امجلعية اإىل حدّ كبري بقضااي امحلاية القانونية ملعارف الساكن ا ألصليني .ومن منطلق تعزيز هذه املعارف ،س تؤسس امجلعية
ّ
شرشاكة مع معهد ا ألنرثوبولوجيا يف ليكوالا ،بدلة تفاعلية س يطلق علهيا امس بيت الرتاث وس تعرض فيه املعارف التقليدية .كام
س ّ
يبني املعرض سوء اس تخدام املعارف التقليدية وحماولت المتكل غري املرشوع لها من قبل الغري وتقدمي ادلمع للضحااي من
الشعوب ا ألصلية.
وتنشط امجلعية أأيضا يف جمال البحوث للمسامهة يف وضع اإطار قانوين مالمئ محلاية املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية
والفوللكور ،وترمجهتا عىل أأرض الواقع اإىل تقامس للمنافع النامجة عن اس تغالل هذه املعارف .كام اعامتد بصفة مراقب مؤقت
اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .كام ترغب امجلعية يف
حضور دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية بصفة مراقب مؤقت ألن ذكل س يعطهيا القدرة عىل متابعة تقدم قضية امحلاية
عىل مس توى اللجنة واملسامهة يف وضع الإطار القانوين املناسب محلاية املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه ششلك أأسايس:
مجهورية الكونغو

WIPO/GRTKF/IC/32/2
Annex
9

معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالةمة ( 150لكمة عىل الأكرث).
النشاط اجلاري :حتديد املعارف التقليدية بغية تأأسيس بيت للرتاث يف ليكوالا وبونت نوار.
وتلقت امجلعية دعوة لتقدمي عرض عن الاقتصاد القامئ عىل املعارف التقليدية وحقوق الشعوب ا ألصلية يف أأفريقيا الوسطى:
حاةل الكونغو ،يف املؤمتر العاملي حلقوق الشعوب ا ألصلية يف ولية اكليفورنيا.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي29, rue kimbeza Diata :
رمق الهاتف00242066504003 :
عنوان الربيد الإلكرتوين carinezere2012@gmail.com :أأو adfacongo@gmail.com
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
اكرين زيري نزميبا
رئيسة امجلعية
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الرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية )(IWA
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
فاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
بريد اإلكرتوينgrtkf@wipo.int :
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية
أأكتب لمك ألعرب عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وجتدون مرفقًا التفاصيل اخلاصة مبنظمتنا والالزمة لنظر اللجنة
احلكومية ادلولية يف هذا الطلب.
الرجاء أأ ّل ترتددوا يف التصال بنا للحصول عىل أأي معلومات اإضافية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

__________________
(امس ممثل املنظمة وتوقيعه)
جون ل .لوريزنو ،عضو
الرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية
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اس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
2 ،1
التقليدية والفوللكور

تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
الرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية ()IWA
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
أأبرصت الرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية النور يف س نة  .1980وشارك ا ألعضاء املؤسسون للرابطة يف الاجامتعات
التأأسيس ية ششأأن الشعوب ا ألصلية يف ا ألمم املتحدة ،مبا يف ذكل أأول جتمع للشعوب ا ألصلية يف نصف الكرة الغريب يف
جنيف .ومنذ ذكل احلني ،شاركت الرابطة يف املفاوضات ششأأن اإعالن ا ألمم املتحدة ششأأن حقوق الشعوب ا ألصلية وساعدت
نشطاء الشعوب ا ألصلية واملدافعني عهنا يف احلصول عىل اعامتد حلضور دورات هيئات ا ألمم املتحدة .ويعمل أأعضاء الرابطة
مضن جممتعات الشعوب ا ألصلية ،وينشطون عىل الصعيد احمليل ويتواصلون مع النشاط اجلاري عىل الصعيد العاملي .وتشمل
قضاايمه مقاومة ا ألنشطة الاس تخراجية دون موافقة مس بقة مس تنرية وحرة وحامية املواقع املقدسة ونبذ معتقد الاكتشاف
وحقوق ملكية ا ألرايض للشعوب ا ألصلية وإاعادة ا ألش ياء املقدسة .وقد شاركت الرابطة أأيضا يف اس تعراضات امتثال
الولايت املتحدة للعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية والتفاقية ادلولية للقضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي العنرصي،
واتبعت العملية اليت قادت اإىل عقد املؤمتر العاملي ملناهضة العنرصية واملؤمتر العاملي ششأأن الشعوب ا ألصلية وحماداثت املناخ
يف ابريس عام  .2015ومجيع أأعضاء الرابطة مه من املتطوعني ،كام أأن الرابطة منظمة غري رحبية.
أأهداف املنظمة وغاايهتا:
-

ربط أأنشطة املنارصة احمللية جملمتعات الشعوب ا ألصلية مع أأنشطة املنارصة ادلولية؛
منارصة قضااي حقوق الإنسان يف ا ألمم املتحدة واملنتدايت ادلولية؛
تعلمي جممتعات الشعوب ا ألصلية يف جمال حقوق الإنسان؛
توفري فرص وصول ممثيل الشعوب ا ألصلية لهيئات ا ألمم املتحدة (عىل سبيل املثال .جملس حقوق الإنسان) من خالل
توفري الاعامتدات.

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
-

1

2

تشرتك الرابطة يف  3ولايت ششأأن الشعوب ا ألصلية :ويه املنتدى ادلامئ وأآلية خرباء ا ألمم املتحدة حلقوق الشعوب
ا ألصلية ،املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب ا ألصلية؛
رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات.
أ
أ
أ
ترىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه المانة ،ولكن تتخذه ادلول العضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية .وذلكل ،من الوارد أل حتصل
حرصا حلضور دورة اللجنة ريامث
بعض املنظامت عىل الاعامتد .ومن مث ،اإن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف ،فاإننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف ً
حتصل عىل الاعامتد.
ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد تقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مث ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أآةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل grtkf@wipo.int
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-

واملشاركة يف معل أأنشطة رصد املعاهدات مثل العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية والتفاقية ادلولية
للقضاء عىل المتيزي العنرصي؛
والتحدّث يف مناس بات خمتلفة عن اإعالن ا ألمم املتحدة ششأأن حقوق الشعوب ا ألصلية وتنفيذه.

عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث).
اإن اثنني من أأعضاء الرابطة النشطني هام حماميان من أأبناء الشعوب ا ألصلية مارسا همنة احملاماة عىل مدى  30عاما ومعال
عىل قضااي حملية ودولية ششأأن س يادة الشعوب ا ألصلية يف عدد من الس ياقات ،مبا يف ذكل ا ألرايض وا ألقالمي وحامية ا ألماكن
يكرس عدد من أأعضاء الرابطة حياهتم لقضااي تطال جممتعات الشعوب ا ألصلية اليت
املقدسة وإاعادة ا ألش ياء املقدسة .و ّ
يعيشون فهيا ويشاركون بنشاطاهتا .وينطوي اجلزء ا ألعظم من هذا العمل عىل قضااي املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية ،مبا
يف ذكل التارخي الشفهيي وا ألغاين واللغة واملعارف املرتبطة اب ألطعمة وا ألدوية التقليدية .وتمتىن الرابطة مراقبة النقاش
واملشاركة فيه ،حيامث اكن ذكل مناس با ،لتحديد اإماكنية معاجلة هذه املعارف ششلك مالمئ يف اللجنة احلكومية ادلولية .وعىل
سبيل املثال ،يتحدّى أأعضاء الرابطة ابحثا ششأأن احلق يف نرش قصص أأبدعهتا الشعوب ا ألصلية دون اإذن مهنا ،وقد بد أأ
العمل مؤخرا عىل اإعادة توطني ا ألش ياء املقدسة يف القطاع اخلاص.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه ششلك أأسايس:
الولايت املتحدة ا ألمريكية
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالةمة ( 150لكمة عىل الأكرث).
مل تشارك الرابطة بنشاط يف املايض ألهنا شعرت بأأن العديد من ممثيل الشعوب ا ألصلية يشاركون يف دورات اللجنة .ولكن
يف الآونة ا ألخرية اجمتعت الرابطة مع عدد من املمثلني املشاركني وقررت حضور الاجامتعات املقبةل .ونعمل أأن العملية بد أأت
منذ فرتة ،ولكن القضااي اليت نواهجها يه قضااي حامسة وذلا نرغب يف متابعة العملية عن كثب اإن أأمكن.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي( :عنوان أأمانة الرابطة ،كينيث دير)
Kenneth Deer, IWA Secretariat, Box 2069, Kahnawake, QC, Canada, J0L 1B0
رمق الهاتف+1-514-591-6704 :
عنوان الربيد الإلكرتوين :يو ّجه لرئيس الرابطة الس يد بيتوش جلربت Petuuche@aol.com
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
الرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية
جون ل .لوريزنو ،عضو
[هناية املرفق والوثيقة]

