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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأكتوبر 4التارخي: 

 
 
 

احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والثالثني الثانيةالدورة 

ىل  نومفرب 28جنيف، من   2016 ديسمرب 2اإ
 
 

 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  30دورهتا الأوىل املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  عىل بعض املسائل التنظميية والإجرائية، مبا فهيا  2001مايو  3أأبريل اإ

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

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

 .منظمةكام قدمهتا لك ، والثالثني للجنة الثانية، الاعامتد يف ادلورة 2016 سبمترب 29 قبل

ىل البّت يف طلبات  .3 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
 

 طلبت اعامتدها بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية املنظامت اليت

 (ACSK) خنشةل يفمجعية الثقافة والعلوم 

 (ADFAC)  يف الكونغو مجعية الهنوض بنساء الشعوب الأصلية

 (IWAالرابطة العاملية للشعوب الأصلية )
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 (ACSK) خنشةلمجعية الثقافة والعلوم يف 

 2016يوليو  24، خنشةل

 17/2016 املرجع:

قلميية(ACSK)مجعية   : اإ

 

ىل:  شعبة املعارف التقليدية اإ

 )الويبو(املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

34, chemin des Colombettes  

1211 Genève 20  

Suisse  

 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 احلكومية ادلولية الويبو جلنة عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات لمك  يرّشفين أأن أأعرب
 .ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 .لنظر اللجنة احلكومية ادلولية يف هذا الطلبالتفاصيل اخلاصة مبنظمتنا والالزمة  رفقًاوجتدون م  

ضافية قد حتتاجوهنا  .وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإ

 ،والتقدير الاحرتاموتفضلوا بقبول فائق 

 جالل طّيب

      

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

التقليدية والفوللكور
1 ،2

 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 (ACSK) خنشةلمجعية الثقافة والعلوم يف 

 :لكمة عىل الأكرث( 150)وصف املنظمة 

 .احلكوميةضوية واملنح واملساعدات عالتعمتد عىل مجعية غري حكومية 

 الغرض القانوين:

 بدليةمقر امجلعية يف يقع ) ةوادلولي ةوالوطني ةاحمللي عىل املس توايت ةشطانيه و 1998يونيو  10يف  ارمسياعرتف ابمجلعية 
 (.اجلزائرالامنمشة، منطقة الأوراس  ،خنشةلولية أأولد رشاش، 

ع مجيع أأنواع العلوم والبحوث لتعزيز )الرببرية(. وتشجّ وخصوصا تعزيز ثقافة الأمازيغية صعيد  امجلعية عىل أأكرث مننشط وت 
 .ليد والفوللكوراالتقو  واحلرف اليدوية واملرسح والسيامنالرتاث احمليل: الفن 

 حماربة الأمية.الثقايف والعلمي  تدريسال امجلعية ز اللغة، تعز  تعلمي وعن طريق

 :اوغاايهت املنظمةأأهداف 

 ؛وثرواهتا امكوانهتميع ب تعزيز الثقافة الوطنية  

 ؛ذات الصةليع أأنواع العلوم والبحوث تشجيع مج و  

والفن  ةاحملليواملهن وادلراية احلرف اليدوية خاصة و  ،التقليدي واحلديث الرتاث الثقايف احمليلوتعزيز تطوير و  
 ؛والسيامن واملرسح

 التارخيية والآاثر يف املنطقة؛ املعاملوطين، واحلفاظ عىل حميل و  القامئ مكورد ادلفاع عن الرتاث الثقايفو  

ذاكء الوعي احمللية والتقليدية واحلديثةية تعبري بأأشاكهل ال  لثقافة،ابجليل اجلديد ا اهامتمتطوير    يوالتعلمي يالصح. واإ
 واملدين يف صفوف تالميذ املدارس والطاّلب.

  

                                                

  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات.
1
صل حترد أأل 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 حرًصا حلضور دورة  اللجنة ريامث بعض املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، اإن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ
 الاعامتد.  حتصل عىل

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

رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل   grtkf@wipo.intاكتبة أأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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 :للمنظمةالأنشطة الرئيس ية 

واحلفاظ تراث املنطقة  ة محلايةيدراس   اأأايماحمللية، و الشخصيات التارخيية  عنمن املؤمترات والندوات  اعددامجلعية نظمت 
 (.والتارخي، والثقافة، واللغة املواقع واملعامل الأثرية،مثل )عليه 

عالم عقدت أأايما و  ،ةيثقاف واثئقية  اأأفالم أأخرجتالنادي السمعي البرصي و وأأنشأأت   لتعزيز اللغة. يةاإ

 الباحثني اذلين: عية معلامجل شاريع العلمية: وقد دمعت امل 

 ؛جمال الشعر واللغةوا مصنفات يف مجع -

 ؛أأسامء النبااتت واحليواانت وامجع -

منطقة يف  رتاث الفين )الأغاين والرقصات(للحفاظ عىل الامجلعية ا اليت نظمهتيف احملافل العلمية  اتدراسقّدموا  -
 الامنمشة.الأوراس 

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

ب و يف جمال حامية املعارف التقليدية والفوللكور والتنوع الثقايف للشعبدور س نوات منذ عّدة غري احلكومية  تنامنظم  ضطلعت
اختالس من أأي التقليدي الثقايف تضطلع الويبو بدور يف حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  مثلامواجملمتعات اليت متثلها، 

 . وتقامس هذه املنافع ششلك عادلجتارايتسويقها  املنافع الناش ئة عن بداعاإ وكذكل ، غري مرشوع

 يف جممتعاتنا.وحاميهتا املعارف التقليدية عىل  يف احلفاظ ايورحمدورا الش باب ويؤدي 

ذ ميكن أأن حيفز ال  نشاء ش باكت بني الثقافات اإ ىل الثقايف أأشاكل التعبري و  رفاعاملتطوير هبدف ش باب اإ  ةثروة حملياإ
 .ونرشها ةووطني

ىل ل و  ذاكء التقليدية و وادلراية رف املعالش باب اب تطوير اهامتمهذا السبب تسعى امجلعية اإ  احمللية. مهتثقافاإ

 البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه ششلك أأسايس:

 اجلزائر

ضافية  :معلومات اإ

ضافية تراها مالةمة )ميقدترجاء ال  لكمة عىل الأكرث(. 150 أأي معلومات اإ

سواء  املعارف التقليديةوحامية حفظ يف جمال قدراتنا ومعرفتنا س تعزز الويبو أأنشطة  مشاركتنا بصفة مراقب يفمن املؤكّد أأن 
 .للبدل بأأرسهو  مجمتعات الأصلية واحملليةلل يي الأصول الاقتصادية والثقافية ه ف  ،ملوارد الوراثيةابثقافة أأو ارتبطت ابل 

 وتبادل املعارف واخلربات اليت ل تقدر بمثن. هذه املشاركة أأيضا التواصل مع الآخرينلنا  تيحوس ت 

 .ومؤمتراهتا لجنة احلكومية ادلوليةال اجامتعات يف  املذكورة، اجملالت يف ،امليدانية رباتناىل اس تعداد لتقدمي خوحنن أأيضا ع
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حامية توفري أأمهية ششأأن  التواصل مع الش باب يف املنطقةأأعامل هذه الاجامتعات و  امجلعية عىل أأعضاء ابطالعونلزتم أأيضا 
ثروة حملية اخملتلفة واملعارف التقليدية ابعتبارها ايف أأشاكل التعبري الثقرضورة صون م فهّت محلهم عىل بغية ثقافهتم، فعاةل ل 

 .، واحلفاظ علهيا وحاميهتاوطنيةو 

 :للمنظمةبياانت التصال الاكمةل 

 :العنوان الربيدي

 (ACSK) خنشةلمجعية الثقافة والعلوم يف 

 اجلزائر  - 40013، خنشةلولية أأولد رشاش، ، بدلية 32صندوق الربيد رمق 

 00213662815324 رمق الهاتف:

 0021332788750رمق الفاكس: 

 djellatayeb@yahoo.fr: الربيد الإلكرتوين

 http://asso-acsk-com.asso-web.comاملوقع الإلكرتوين: 

 امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي: 

 رئيس امجلعية –الس يد جالل طيب 

   

mailto:djellatayeb@yahoo.fr
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 (ADFAC) بنساء الشعوب الأصلية يف الكونغومجعية الهنوض 

ىل: شعبة املعارف التقليدية  اإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20  

Suisse 

 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

 شعبة املعارف التقليدية، اإىل

 حتية طيبة وبعد،

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

 .الطلبيف هذا احلكومية ادلولية 

ضافية قد حتتاجوهنا  .وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإ

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

 اكرين زيري نزميبا

 (مس املمثل وتوقيعه)اإ 
  

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

1 ،2
 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 (ADFAC) بنساء الشعوب الأصلية يف الكونغومجعية الهنوض 

 (لكمة عىل الأكرث 150) : وصف املنظمة

لت وسّ  2011عام  ئتنش أأ منظمة غري رحبية  يه (ADFAC) بنساء الشعوب الأصلية يف الكونغومجعية الهنوض 
ىل مساعدة اامجلعية دف هت. و 2013 عام وحاميهتا وخاصة حقوق الشعوب الأصلية  تعزيز عىللس ياسات الوطنية وادلولية اإ

 .قاطعاتيف امل ولها فروعبرازافيل  الرئييس للجمعية يفقر امل ويقعماكحفة الفقر.  من أأجلالنساء والش باب  حقوق

 التالية: هيئاتال من عية وتتأألف امجل 

 امجلعية العامة؛ -
 جملس الإدارة؛و  -
 املكتب التنفيذي؛و  -
 جلنة الرصد والتقيمي؛و  -
 فروع الأقالمي؛و  -
 عب؛الش  و  -
 خالاي العمل.و  -

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 تتجىل أأهداف امجلعية فامي ييل:

 ؛النساء والش باب ها وخاصة حقوقوتعزيز ب الأصلية تعزيز دوةل القانون، وحامية حقوق الشعو  

رشادو   دارة القدرات التنظميية ل  اإ ة والصحية والاقتصادية الاجامتعية والتعلمييالأنشطة نساء الشعوب الأصلية يف اإ
 ؛ودمعها والثقافية

 ؛تعزيز حمو الأميّةو  

رشادها عوب الأصلية الشدمع و    ؛وادلفاع عن هذه احلقوق املعارف التقليدية والثقافة والفن ا يفقوقهحلتعزيز ال يف واإ

                                                

 رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات.
1
صل حتداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. وذلكل، من الوارد أأل رىج مالحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذه الأمانة، ولكن تتخذه ادلول الأعضاء يف بت  

ننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف حرًصا حلضور دورة  اللجنة ريامث بعض املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، اإن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ
 حتصل عىل الاعامتد. 

2
د ت قدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، ي رىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أآةل ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه ق  

رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل   .grtkf@wipo.intاكتبة أأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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وغريها من الأنشطة  الزراعي والرعي نتا  احلرايمساعدة الشعوب الأصلية عىل الاس تقالل يف جمال الإ و  
 ؛لدلخل ةاملدرّ 

 ؛ف الصحي والتعلمي املهين واحلرفتعزيز النظافة الشخصية والرص و  

رشادها  ةالأصلي الشعوبدمع و   وامحلل املبكر وغري املرغوب  ،والوقاية من الأمراض الإجناب،يف برامج حصة اجملمتع و واإ
 .نقص املناعة البرشية / الإيدزوفريوس  ،، والأمراض املنقوةل جنس يافيه

 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

املعين بتعزيز حقوق شعوب الكونغو الأصلية وحاميهتا يف  05/2011تنظمي محالت توعية ششأأن القانون رمق  
قلمي  ؛ليكوالا اإ

عداد مقالت عن املعارف التقليدية الأصلية ونرشهاو    ؛اإ

ذاكء وعي أأحصاب املعرفة التقليدية )املعاجلني ابلطب التقليدي واحلرفيني مثاًل( من أأبناء الشعوب الأصلية ششأأن و   اإ
 ؛الكونغوتقامس املنافع النامجة عن املعرفة التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية يف 

 ؛التقليدية وحقوق الشعوب الأصلية يف أأفريقيا الوسطى: حاةل الكونغو ارفنرش مقال حول الاقتصاد القامئ عىل املعو  

 ؛2016 صلية يف برازافيل يف ديسمربالكونغو الأ شعوب تنظمي حلقة معل لتحديد القضااي ذات الأولوية اليت هتم و  

 وب الأصلية يف برازافيل عن التعلمي اجلنيس الشامل؛وتدريب الطالب وغريمه من ش باب الشع 

عداد مراجع ابملراكز الصحية   وتدريب الفتيات والنساء من زعامء الشعوب الأصلية ششأأن التعلمي اجلنيس الشامل، واإ
 ؛املتاكمةل ومتابعة زّوارها

قلمي سانغا.   ودمع امجلعيات احمللية العامةل يف منطقة بوكول يف اإ

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

ىل حّد كبري ب هتّّت امجلعية س تؤسس امجلعية  رف،اتعزيز هذه املعالساكن الأصليني. ومن منطلق  عارفملمحلاية القانونية قضااي ااإ
كام  ليدية.املعارف التق فيه عرض تس  و  س يطلق علهيا امس بيت الرتاث، بدلة تفاعلية الاكولي يفرشاكة مع معهد الأنرثوبولوجيا ش 

مع للضحااي من تقدمي ادلو الغري  من قبل لها المتكل غري املرشوعاملعارف التقليدية وحماولت اس تخدام سوء  املعرض يبنّي س  
 .ةالأصلي شعوبال 

طار قانوين مالمئ محلاية املع وضعمسامهة يف لل أأيضا يف جمال البحوث امجلعية  نشطوت  وارد الوراثية التقليدية املرتبطة ابمل رفااإ
ىل  هتا عىل أأرض الواقعوالفوللكور، وترمج اعامتد بصفة مراقب مؤقت . كام هذه املعارف عن اس تغالل مجةمنافع النالل تقامس اإ

يف  كام ترغب امجلعية .لية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوراحلكومية ادلو الويبو اإىل جلنة 
امحلاية قضية تقدم ة بعاتم قدرة عىل ذكل س يعطهيا ال نلأ احلكومية ادلولية بصفة مراقب مؤقت الويبو جلنة حضور دورات 

 .ملعارف التقليدية للشعوب الأصليةاملناسب محلاية االإطار القانوين وضع  سامهة يفوامل عىل مس توى اللجنة 

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه ششلك أأسايس

 الكونغومجهورية 
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ضافية  :معلومات اإ

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

 نت نوار.يكوالا وبو ل رتاث يف للبيت  بغية تأأسيسرف التقليدية ا: حتديد املعاجلارينشاط ال 

: الوسطى ية يف أأفريقياالتقليدية وحقوق الشعوب الأصل  رفااملعالقامئ عىل  قتصادالا نعرض ع تقدميل  ةدعو وتلقت امجلعية 
 يف املؤمتر العاملي حلقوق الشعوب الأصلية يف ولية اكليفورنيا. ،حاةل الكونغو

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

 rue kimbeza Diata ,29 :العنوان الربيدي

 00242066504003 رمق الهاتف:

 adfacongo@gmail.com أأو carinezere2012@gmail.com :عنوان الربيد الإلكرتوين

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي

 اكرين زيري نزميبا

 امجلعية ةرئيس

  

mailto:carinezere2012@gmail.comأو
mailto:carinezere2012@gmail.comأو
mailto:adfacongo@gmail.com
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 )IWA(الرابطة العاملية للشعوب الأصلية 

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

 شعبة املعارف التقليدية، اإىل

 احلكومية  الويبوطلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة  خبصوص:

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

 احلكومية ادلولية يف هذا الطلب.

ضافية.أأي معلومات للحصول عىل  الرجاء أأّل ترتددوا يف التصال بنا  اإ

 وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

 

__________________ 

 )امس ممثل املنظمة وتوقيعه(

 جون ل. لوريزنو، عضو

 الرابطة العاملية للشعوب الأصلية

  

mailto:grtkf@wipo.int


WIPO/GRTKF/IC/32/2 
Annex 
11 
 

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

1 ،2
  

 املنظمة الطالبة تفاصيل

 :لمنظمةالامس الاكمل ل 

 (IWAالرابطة العاملية للشعوب الأصلية )

 (لكمة عىل الأكرث 150): وصف املنظمة

 يف الاجامتعات للرابطةن والأعضاء املؤسسوشارك . 1980 يف س نة النورالعاملية للشعوب الأصلية رابطة الأأبرصت 
يف نصف الكرة الغريب يف  ةالأصليللشعوب ، مبا يف ذكل أأول جتمع املتحدةالأمم يف التأأسيس ية ششأأن الشعوب الأصلية 

عالن الأمم املتحدة ششأأن حقوق الشعوب الأصليةيف املفاوضات ششأأن الرابطة  شاركت ،جنيف. ومنذ ذكل احلني  توساعد اإ
 الرابطةيعمل أأعضاء و دورات هيئات الأمم املتحدة. ضور حل احلصول عىل اعامتدعهنا يف  واملدافعني الشعوب الأصليةنشطاء 
العاملي. وتشمل اجلاري عىل الصعيد ط انشمع ال  ونصلواتوي احمليل ينشطون عىل الصعيد ، و الشعوب الأصليةجممتعات مضن 
 الاكتشافمعتقد  حامية املواقع املقدسة ونبذو  ة دون موافقة مس بقة مس تنرية وحرةالاس تخراجي نشطةمقاومة الأ  مهقضااي

عادة الأش ياء املقدسة. وقد شارك وق ملكية الأرايض للشعوب الأصليةحقو  ات امتثال أأيضا يف اس تعراض الرابطة تواإ
 ،التفاقية ادلولية للقضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي العنرصيو لعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية الولايت املتحدة ل 

ىل عقد اقادت  اليت العمليةبعت وات واملؤمتر العاملي ششأأن الشعوب الأصلية وحماداثت املناخ  ملؤمتر العاملي ملناهضة العنرصيةاإ
 .يةرحب منظمة غري ، كام أأن الرابطة من املتطوعنيمه  الرابطةأأعضاء مجيع . و 2015يف ابريس عام 

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 ؛ادلولية أأنشطة املنارصة مع ةالأصلي شعوبات ال متعجمل احمللية  أأنشطة املنارصةربط  

 ؛قضااي حقوق الإنسان يف الأمم املتحدة واملنتدايت ادلوليةمنارصة  

 ؛يف جمال حقوق الإنسان ةالأصلي شعوبتعلمي جممتعات ال  

( من خالل جملس حقوق الإنسانلهيئات الأمم املتحدة )عىل سبيل املثال.  ةالأصلي شعوبال توفري فرص وصول ممثيل  
 .عامتداتالاتوفري 

 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

آلية خرباء الأمم املتحدة حلق: ويه املنتدى ادلامئ و ولايت ششأأن الشعوب الأصلية 3الرابطة يف  كرت شت   وق الشعوب أ
 ؛املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب الأصلية، الأصلية

                                                

  رجاء ل تلحق بطلبك أأي مرفقات.
1
صل حترد أأل 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 حرًصا حلضور دورة اللجنة ريامث  بعض املنظامت عىل الاعامتد. ومن مث، اإن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف، فاإ
 حتصل عىل الاعامتد. 

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

رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل   grtkf@wipo.intاكتبة أأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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والتفاقية ادلولية  اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس يةالعهد ادلويل مثل املشاركة يف معل أأنشطة رصد املعاهدات و  
 ؛للقضاء عىل المتيزي العنرصي

عالن الأمم املتحدة ششأأن حقوق الشعوب الأصلية والتحّدث يف مناس بات خمتلفة عن    وتنفيذه.اإ

لكمة  150) :مور اليت تناقشها اللجنةعالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك ابلأ 
 (.الأكرث عىل

ن  ومعال عاما  30عىل مدى همنة احملاماة ا مارس ةالأصليمن أأبناء الشعوب ن احماميني هام النشط الرابطة من أأعضاء نياثناإ
والأقالمي وحامية الأماكن ت، مبا يف ذكل الأرايض عدد من الس ياقايف ششأأن س يادة الشعوب الأصلية  دوليةقضااي حملية و  عىل

عادة الأش ياء املقدسة. املقدسة و   يتال ةالأصلي شعوبجممتعات ال  اللقضااي تطالرابطة حياهتم  أأعضاءويكّرس عدد من اإ
صلية، مبا التقليدية للشعوب الأ  رفاملعاي ااقضعىل العمل  وينطوي اجلزء الأعظم من هذا. ون بنشاطاهتاشاركي و  ايعيشون فهي
ش مراقبة النقاالرابطة متىن وت لأطعمة والأدوية التقليدية. املرتبطة اب رفاواللغة واملع يي والأغاينه رخي الشف يف ذكل التا

ماكنية معاجلة  ،حيامث اكن ذكل مناس باواملشاركة فيه،  عىل و يف اللجنة احلكومية ادلولية.  المئرف ششلك ماهذه املعلتحديد اإ
ذن مهنأأبدعهتا الشعوب الأصلية  ق يف نرش قصصاحل ششأأن اابحثالرابطة  أأعضاءيتحّدى سبيل املثال،  بدأأ قد ، و ادون اإ

عادة توطني الأش ياء املقدسة يف القطاع اخلاص.مؤخرا العمل   عىل اإ

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه ششلك أأسايس

 الولايت املتحدة الأمريكية

ضافية  :معلومات اإ

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

ولكن . ون يف دورات اللجنةشاركي  ةالأصلي شعوبأأن العديد من ممثيل ال شعرت ب لأهنا يف املايض طانشالرابطة ب  شاركت مل 
العملية بدأأت حضور الاجامتعات املقبةل. ونعمل أأن   وقررتنيشاركاملمثلني امل مع عدد من  ت الرابطةيف الآونة الأخرية اجمتع

ن أأمكن.رغب يف متابعة نحامسة وذلا قضااي ، ولكن القضااي اليت نواهجها يه منذ فرتة  العملية عن كثب اإ

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

 )عنوان أأمانة الرابطة، كينيث دير( :العنوان الربيدي

Kenneth Deer, IWA Secretariat, Box 2069, Kahnawake, QC, Canada, J0L 1B0 

 6704-591-514-1+رمق الهاتف: 

 Petuuche@aol.comيوّجه لرئيس الرابطة الس يد بيتوش جلربت : عنوان الربيد الإلكرتوين

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي

 الرابطة العاملية للشعوب الأصلية

 جون ل. لوريزنو، عضو

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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