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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو الرابعة الدورة

 2017يونيو  16اإىل  12جنيف، من 
 
 

 اعتماد بعض املنظمات

مانة وثيقة عداد الأ  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

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

مانة عن رغبت .2 ضايف من املنظامت للأ يف احلصول عىل الصفة نفسها يف ادلورات  هومنذ ذكل الوقت، أأعرب عدد اإ
حقة للجنة. وترد يف مرفق هذه الوثيقة الطلبات اليت تتضمن الأسامء والتفاصيل اخلاصة ابملنظامت اليت طلبت، الال
 .كام قدمهتا لك منظمة، والثالثني للجنة الرابعة، الاعامتد يف ادلورة 2017أأبريل  13 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 



WIPO/GRTKF/IC/34/2 

ANNEX 

 املرفق
 

 طلبت اعامتدها بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية املنظامت اليت

 (CIELOمدنية )جملمتعات احمللية يف املكس يك، رابطة وا ةالأصليشعوب لل احتاد الأعامل التجارية 

 (IMPACTالزناعات ) فضصلية من أأجل الهنوض ابلسالم و حركة الشعوب الأ 

 (DAPMEمن أأجل عامل عادل ) داجبااك غري احلكومية ةاملنظم

قلمي يلامي شعوب  تعزيزحركة   (PROYADEديكييس )يف اإ

 (SEGPقصصاد الاجامتع  واحلوةمة )مركز تعزيز الا
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 (CIELOواجملمتعات احمللية يف املكس يك، رابطة مدنية ) للشعوب الأصليةاحتاد الأعامل التجارية 

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.intبريد اإ

 : حتية طيبة

 احلكومية ادلوليةالويبو خبصوص: طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة 

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

 .يف هذا الطلباحلكومية ادلولية 

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

 والتقدير. وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

 يربادول سيس يليو سوليس 

 

 
 (مس املمثل وتوقيعه)ا

  

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

1 ،2
 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 (CIELOواجملمتعات احمللية يف املكس يك، رابطة مدنية ) ةالأصليشعوب لل احتاد الأعامل التجارية 

 لكمة عىل الأكرث( 150) : وصف املنظمة

 واملنظمة مثرة، ةرشك 183املكس يك و من مجهورية ولية 22 منالشعوب الأصلية ممثال عن  33شعبية تضّم  منظمةحنن 
لموارد املوجودة يف أأراضينا جديد ل ثقايف يف تقيمي ساس يةالأ  متثّلت أأحد مقارابته اماع 20مس متر منذ أأكرث من  معل
 حميلطال انتظارها، وتوليد اقصصاد  معيش ية جيدةظروف حنو  نتقال، ابعتبارها وس يةل لالاس هتاليكغري بطريقة  ااس تخداهمو 
ابلتنوع البيولويج،  طةرتباملاملعارف التقليدية اس مترار ف  حيو  ،واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية يف التخفيف من الهجرة سهمي 
 خطىتتاليت  شعوبنال الس يادة الغذائية  ضمناليت تالنباتية  ةاجلبةل اجلرثومي صونيضا يف ختفيف حدة تغري املناخ و أأ  سهمي و 

 .عليه رفاعتامل اجلنساين ل عامالأ فهيا تقس مي مشاركة املرأأة 

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

والأشخاص  ةالأصلي شعوبرابطا بني ال شلك احتاد الأعامل التجارية للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف املكس يك ي 
مةل شاالثقافية والتمنية ال  تعدديةزيز الصاحل العام واحرتام ال ، من أأجل تعةاحلر  عن طريق العضويةبيعيني )نساء ورجال(، الط 

، ةالأصلي شعوبت ال العالقات العاملية داخل منظاموفضال عن حتسني  .ةالأصلي شعوبل ، ول س امي قطاع اللمجمتع املكس ييك
ىل نظرة الشعوب الأصلية  طار منظور يستند اإ ىل العامل، من خالل دراسة وتعزيز الأعامل التجارية والمتزي يف العمل يف اإ اإ

ىل اه هجودهوجّ يس يايس  حزبدون ة تسعى املنظم، طلهبا املس تفيدون وادلفاع عن قضاايمهاليت ي املواضيعلف خمت حتقيق  اإ
 :التالية فاهدالأ 

 تقدمي اخلدمات ( أأ )
نسانية )شامل( للعداةل   للك ساكن املكس يك، ول س امي الشعوب الأصلية، من خالل تعزيز منظور أأكرث اإ

عىل  وأأ ، الشعوب الأصلية ، سواء يف مشاريعوتنامغ يف العالقات الاجامتعية، وخاصة بني العامل والإدارات
جناز يف  ان حيتاجوهنونية والرضيبية واحملاسبية ملالقان مجيع القطاعات، وتوفري اخلدمات املس توى الوطين يف اإ

 .أأعامهلم ول يس تطيعون تأأميهنا بأأنفسهم

يف مي املشورة واملساعدة القانونية وتقد التدريب والتوعية مثلواجملمتعات الأصلية، الشعوب تقدمي ادلمع لتمنية و  
 يةة الظروف املناس بة لصونالإقصاء الاجامتع ، وهت المتيزي و  مناهضةامانت الفردية وامجلاعية، و لضا جمال

                                                

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

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 أ ةل ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، يُرىج 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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عن هذه  وادلفاع احلق يف اخلدمات الصحية والتعلمي والثقافة والإساكن والغذاء وحف وتمنيهتا، الثقافة 
 احلقوق.

وذكل ، ةمتعات الأصلياجمل  للشعوب و الكرميالعيش حتقيق تعزيز الإجراءات الرامية اإىل حتسني الاقصصاد و و  
دارة اذلاتية و ل اً حتقيقلفنون واملهارات واملعارف احلرف والتطوير  أأنشطة تدريبية بتنظمي اذلايت  التشغيلالإ

منح املس تفيدين ذكل يقصيض رشيطة أأل  ،احلياة الأساس ية اذلاتية ملتطلبات الكفايةو والاس تقالل التجاري 
 .ة للتوزيعواخملصصجمعية ة لل بقياملت  الأموالتفوق منافع أأو  اقروضأأو  اقصصاداي دعاممن هذه الأنشطة 

 رّص الصفوف ( ب)

مشرتكة، مبادئ والزتامات وفق  املكس يك،عىل مس توى اجملمتعات الأصلية احمللية و لشعوب اتسهيل احتاد  
 ظروف س ياس ية واقصصادية واجامتعية يةةالأخرى، من أأجل هت اجملمتع قطاعات مع  ةنظمامل وتعزيز مشاركهتا 

 تكوين كفاءاهتا.عوب الأصلية لشتتيح ل  عيش كرميوس بل 

 التدريب )ج(

متعات احمللية، فضال تاكمل خملتلف الفاات الضعيفة، ول س امي الشعوب الأصلية واجمل امل تدريب ال الإسهام يف  
مبا يتوافق مع م وواجباهتم، القامئ عىل حقوقهمتزي ال يمتكنوا من حتقيق يك الأصلية، الشعوب رشاكت عن عامل 

ىل العاملنظرة الشعوب الأصلية  أأنسب الوسائل  البحث عنعية ادلولية والوطنية، و قوقهم امجلاحب فاعرت الاو اإ
 ةوالبيئي ةوالثقافي ةوالاجامتعي ةالاقصصاديمشالك البدل دراسة ، و هذه الواجبات واحلقوق صيللتح 

 .الشعوب الأصلية واقرتاح حلول لهار نظوهجة من ، وما اإىل ذكل، ةوالس ياس ي

 تبينيال  )د(

برايدة الأعامل وعالقات العمل والعامل واجملمتع  هاوقمي الأصلية شعوب البدل ثقافات مبادئ  طارتبا س بلتبيني  
معوما والسلطات؛ وكذكل ادلور اذلي تؤديه الشعوب الأصلية يف التمنية الاقصصادية والاجامتعية والثقافية 

 والس ياس ية للبدل.

 متثيلال  )ه(

والتعامل مبوجب وليهتا،  اجملمتع بوجه عام،يف السلطات ودلى  وب الأصلية واجملمتعات احملليةتعزيز متثيل الشع 
صدار ال راء بشأأهنا، مشالك البدلمع  التدابري و صدار القوانني والأنظمة والأحاكم خاصة يف جمال اس تو  واإ

 القانونية أأو الإدارية اليت تعزز تمنية الشعوب الأصلية وتعدد الثقافات.

التدخل يف احلالت و . ذات الصةل ت العامةهيةاال دلى  ةالأصلي شعوبقيام ابلإجراءات الالزمة لمتثيل ال ال و  -
قامة عالقات مو . ذكلأأو يسمح بممثال قانونيا عن هذه الشعوب اليت يتطلب فهيا القانون   ةالأصليالشعوب ع اإ

ولية، ادلوطنية و ال عىل الس ياسات العامة من اجلهات الفاعةل واملؤسسات الاجامتعية للتأأثري اوغريهالأخرى 
 .يه احلاجةقصض حس امب ت رب عدد ممكن من املنتدايت واجملمتعات احمللية يف أأكل الشعوب الأصلية يمتث و 

 ادلفاع )و(

شامل للحرايت وطين املوازية(، وتعزيز نظام  نافع)التضامن وامل الأعامل التجارية للشعوب الأصلية  يةحر  عن -
نسان احلقوق الأساس ية، يدمع واحلقوق شعوب لل امجلاعية ة و اصللحقوق اخل اخاص ااهامتم ويليو ، اوحيرتهم لالإ

 عية والبيئية والثقافية.يف اجملالت القانونية والاقصصادية والس ياس ية والاجامتالأصلية، ويدرهجا بشلك اكمل 
ا مب يةدلميقراطية التشارك اعزز نظام ي، بعيةالتضامن والت  أأيمبدمبين عىل  م اجامتع  واقصصادينظاوالسع  ل 
 الصاحل العام.حيقق 

 هتاب الأصلية واجملمتعات احمللية وأأفرقلإجراءات الرامية اإىل حتسني املصاحل املرشوعة للشعو تنفيذ مجيع او  -
قصاء.دون ، وادلفاع عهناالعامةل   أأي اإ
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 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

 تعزيز القدرات الفكرية واملاديةبرامج عرب  لالحتادمؤسس ية: دمع التوطيد املؤسيس  

لتبادل السلع واملنتجات واخلدمات بني  والصفقاتالاجامتعات عقد و التجارية عامل للأ خطط وضع : جتارية 
 الشعوب أأو الأطراف املعنية

نشاء صندوق متويل دل)أأ( : متويلية  ىل ال  ةالأصليالشعوب  ستامثرية اخملتلفة لرشاكتاملشاريع الا معاإ ساعية اإ
 القانوينالتنظمي و  أأو جتديدها، والتدريب/برامج مثل حيازة الأصول ووزايدته عن طريق منو رشاكهتا  تعزيز

وتنفيذ تطوير دمع و ب( )والبحث والابتاكر.  والتسويق وسالسل الإنتاج والتصديرة هوية الرشكحتديد و 
 .تقدمي املشورةو  مالية للرشاكءمنتجات 

دارة الرتاث الثقايف    :البيولويجاإ

ثراهئا. بيولويجالتقليدية للتنوع ال )أأ( تعزيز املامرسات اجليدة يف اس تخدام املعارف  دارهتا واحلفاظ علهيا واإ  واإ

ىل املامرسات اجليدة يف ا يف التخفيف من أ اثر تغري املناخم اسهوالإ ب( ) س تخدام التنوع استنادا اإ
دارته. البيولويج  واإ

 .الفزيايئيةولوجية مسؤول للبياة البيالتكنولوجيات املناس بة وحتصيلها من أأجل اس تخدام  واس تحواذج( )

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

 رفارف جوهرية للشعوب الأصلية مرتبطة ابلتنوع البيولويج، ويه معامعبوجود  خمتلف الصكوك ادلوليةلقد أأقّرت 
صدر املفوائد عىل أأن يعود ذكل ب وأأاكدميية دونخاصة  فردية اتبادر مب والقرصنة البيولوجية  تعرضت للتنقيب البيولويج

ىل مؤلفها احلقيق ، ويه الشعوب الأصلية، املعرفة عدم نَسْب هذه  وحّت ، الأصيل وقد اخصلست  ،يف كثري من احلالتاإ
التقدم اذلي أأحرزته يواكب أأي تنس يق ترشيع  عىل املكس يك  تنص قواننيول  غري،من قبل الا وغريه انرموزشعاراتنا و 

 .ة، وهو ما يعمل الاحتاد عليهلكية الفكريالويبو عىل الصعيد ادلويل يف جمال امل 

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 املكس يك

ضافية:  معلومات اإ

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

ن مف ها،من قبل نفذ ي و  هانبع من فكر رشاكت الشعوب الأصلية، ي هجد جامع  جملموعة من هو " CIELO"احتاد مبا أأن 
 والانتقالهذه الس ياسات  املصادقة عيلو الأصلية  العائدة للشعوباحلقوق  س تحواذاملتعلقة اب ي حتديث الس ياساتالرضور 
ىل  عن  ثيحدماكن لل القة مبوضوع امللكية الفكرية، لأهناحلاجة امللحة للمشاركة يف الاجامتعات املتعتربز و  ،التنفيذمرحةل اإ

اليت جات والسلع واخلدمات املنتعىل  بوجه خاصو  ،ة لشعوبنااحلياة اليوميعىل  مبا ينعكس والتعامل معها، وققهذه احل
نتجات هذه امل منشأأ بشأأن اليقني القانوين   عطترفنا و اوحامية مع قصصاد احمليلالا متثل وس يةل لتوليد جممتعاتنا واليت تنصجها

 .والسلع واخلدمات
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 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

 ,Av 20 de Noviembre No. 17, Barrio San Miguel-San Pedro Apostol :العنوان الربيدي
Delegación Tláhuac, Ciudad de México, CP. 13070 

 6601 5842 55 52 00رمق الهاتف: 

 6601 5842 55 52 00رمق الفاكس: 

 confederacionindigena@yahoo.com عنوان الربيد الإلكرتوين:

 www.cielo.org.mxاملوقع الإلكرتوين: 

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف 

 سيس يليو سوليس ليربادو

 الاحتادرئيس 
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 (IMPACTحركة الشعوب الأصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات )

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.intبريد اإ

 شعبة املعارف التقليدية، اإىل

 احلكومية ادلوليةالويبو خبصوص: طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة 

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

 .يف هذا الطلباحلكومية ادلولية 

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

 ،والتقدير موتفضلوا بقبول فائق الاحرتا

 (IMPACT)تميويث لريب، ابلنيابة عن حركة 

 (مس املمثل وتوقيعه)اإ 
  

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

1 ،2
 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :للمنظمة الامس الاكمل

 (IMPACTحركة الشعوب الأصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات )

 لكمة عىل الأكرث( 150) : وصف املنظمة

 حشد التأأييدبناء السالم و منظمة ل هو  (IMPACTحركة الشعوب الأصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات )
يس يولو ومرس بيت و  سامبوروو  ليكيبيا وتعمل يف مقاطعات ،مجهورية كينيايف  هامقر يقع ، و توعيةل وا واحلركة شامل كينيا. اإ
حداث الأ ، و توعيةل وا حشد التأأييدو  ،يف قضااي حقوق الإنسان والأرض ةصخصصم  ىل  ةعو ادل، و  والترشيع ثر الس يايساإ اإ

ذاكء وس يادة القانون، و  رش يداحلمك ال عن طريق تعزيز  واملنظامت اجملمتعيةرعوية ات اجملمتعات الكفاء تكوينالوع  و اإ
عرض للمتيزي تت شلك أأكرب مجموعة اليت ت  ةصليلأ االشعوب  مكّونة منجممتعات الرعاة و أأمور أأخرى. من بني  املؤسسات
 .الاس تقاللاملتعاقبة منذ  اتاحلكوم قوانني وس ياساتيف أ ن واحد بسبب والهتميش 

 أأكرث الفاات ضعفا يف كينيا. مجموعات الرعاةأأصبح ة املوارد الوطنية وتقامسها، املهنج  يف تمني حيزيالهتميش والت  هذاونتيجة 

 )الرجاء اس تخدام قامئة نقطية( :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 .وفض الزناعاتبناء السالم  

 حشد التأأييد والتوعية.الإنسان من خالل و حقوق الأرض  ادلفاع عن 

ذاكء    عنهيم.بشأأن املسائل اليت ت  ةالأصلي الشعوب نبيهالوع  وت اإ

 وتعزيزها. اتاملؤسساجملمتعات احمللية و تكوين كفاءات  

 .لصاحل جممتعات الرعاة ةاحلكوم ييمس توعىل والتأأثري علهيا، صياغة الس ياسات بشأأن التفاوض  

 )الرجاء اس تخدام قامئة نقطية( :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

ذاكء ال   الأصلية وتكوين كفاءاهتا.يف صفوف الشعوب  وع اإ

 لها. حشد التأأييدو رض والإنسان ادلفاع عن حقوق الأ و  

 وحوةمة املوارد الطبيعية. 

 .وفض الزناعاتبناء السالم و  

ضافة   .ةيلأصل االشعوب  القمية، وتمنية س بل عيش واإ

                                                

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

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

2
دام أ ةل ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، يُرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخ  

رس  .grtkf@wipo.intالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل اكتبة أأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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 علهيا. تأأثريال دمع س بل العيش وحتسيهنا و و  

حداث الأثر    .عىل مس تويي احلكومة ن صياغة الس ياساتبشأأ والضغط والتوعية واإ

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

اليويم اذلي  س تغاللعىل الا ول س امي جممتعات الرعاة، ،ةالأصلي شعوبال  ن خالل جتربهتا معم (IMPACT) حركة شهدت 

 هتم.أأمي والاس تفادة من هتميويم لكرامال تجاهل وعىل ال . يتعرضون هل

لو ندوروبو سامبورو وماساي وايكوس و  شعوبجممتعات  ركةرقعة نشاط احل غط وت هذه تتقامس و  -موس اكراندييل واإ
ساءة اس تخداهما من قبل منظامت  لهااس تغالجرى هذه امجلاعات ثقافة غنية جدا ل . و تنيمشرتك  لغة وثقافةامجلاعات  واإ

 .امثةلاملرتتيبات اللإواوات أأو اكة دون أأي شلك من أأشاكل التعويض وشعوب خمتلف

امللكية  ذلا ينبغ  أأن تعود، ومتاثل امحلاية املمنوحة للملكيات الأخرىحامية  لكية الفكريةامل مينح  دس تور كينياأأن احلركة  عملوت
 ا.حصاهبأأ الفكرية ابلنفع عىل 

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 كينيا

ضافية:  معلومات اإ

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

ن ممتلق  الإواوات ت قها و تسو  ينبغّ  أأن أأن اجملمتعاتو محميّة امللكية الفكرية بأأن  توعية اجملمتعات احمللية رضورة 
 .الفنية وأأغانهيم وقصصهم الشعبية لإغناء أأنفسهميس تخدمون أأعامهلم 

ساءة اس تخدام حتديد و    .وتصحيحها الفكريةشعوب املاساي ملكية حالت اإ

 املامثةل. موممتلاكهت همحتف و  هملباس و  شعوب املاساي اس تخدام صورقاء واوات لابإ املطالبة و  

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

 P.O. BOX 499-10400 NANYUKI, KENYA :العنوان الربيدي

 0722663090رمق الهاتف: 

 Impactkenya2002@gmail.comعنوان الربيد الإلكرتوين: 

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف 

يراك  تميويث لريب  مسؤول الشؤون القانونية  –اإ
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 (DAPMEمن أأجل عامل عادل )داجبااك املنظمة غري احلكومية 

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.intبريد اإ

 اإىل شعبة املعارف التقليدية،

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

احلكومية ادلولية  الويبورغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة  ىلع طلعمكأأكتب لمك لأ يرشفين أأن 
التفاصيل اخلاصة مبنظمتنا والالزمة لنظر  طيهوجتدون  .املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

 اللجنة احلكومية ادلولية يف هذا الطلب.

ضافية قد حتتاجوهنا.  وحنن مس تعدون لتقدمي أأي معلومات اإ

 وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،

 

 ابلوجون يس. يس. هوانسني
__________________________________ 

 )امس ممثل املنظمة وتوقيعه(

  

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

1 ،2
  

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :لمنظمةالامس الاكمل ل 

 (DAPMEاملنظمة غري احلكومية داجبااك من أأجل عامل عادل )

 لكمة عىل الأكرث( 150): وصف املنظمة

الأطفال عىل الاعامتد لوع  بني الش باب واملراهقني و وتعزيز ا حتسني البياةجمالت يف  نشطت داجبااك يه منظمة غري حكومية 
ىل تشجيع الاعامتد عىل اذلات دلى الش باب املنظمة م الصحية والاجامتعية. وتسعى هيعىل اذلات وكيفية الترصف يف بيئص اإ

نتاج من خالل التدريب عىل خمتلف املهن واملساعدة املتبادةل لضامن  وحتضريها؛ وتقدمي  النباوات الطبيةالتمنية. وتشارك يف اإ
 .املعارف التقليدية يف جمايل الرعاية الصحية البرشية واحليوانيةتطوير أأفضل املامرسات و تعزيز و صحية الأولية؛ الرعاية ال 

 .ني املامرسات التقليدية واحلديثةيف الرتبية الأخالقية واملدنية وتضمن التعايش املتنامغ بسامه ت و 

 :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 ؛فصيات الصغرياتللمراهقات وال ة والاجامتعية سني البياة الصحيحت 

 لعامتد عىل اذلات يف بيئهتم اخلاصة؛ابتشجيع تمنية الش باب و 

 الرق؛عصور أأثناء جرى تفريقها  اليت الأعراق لو ضامن الاعرتاف هبوية وأأصو 

 برامج التمنية واملساعدة املتبادةل داخل الأوساط الفكرية؛بني تنس يق ال تعزيز و 

 الثقافة عىل الصعيد الوطين؛تشجيعا لإبراز العمل وتكوين الكفاءة عىل 

قامة عالق ىل أأمري ا"عودة أأحفاد أأجدادان اذلين رحلو  ريتيسل ات واإ هم ع ي وتشج  "أأخرى اك ومنطقة البحر الاكرييب وأأماكناإ
 ؛ذكل عىل

نشاء مراكز للرت و   .التقليدية واحلديثةني املامرسات ضامن التعايش املنسجم ببغية  ،حصيةمراكز و  بية الأخالقية واملدنيةاإ

 :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

 تدريب الش باب ليصبحوا عىل دراية مبس تقبلهم؛

                                                

  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
قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أ ةل ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، يُرىج   

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

mailto:grtkf@wipo.int


WIPO/GRTKF/IC/34/2 
Annex 
12 
 

جيايب يف  وتدريب الشخصيات البارزة والرؤساء وزعامء طوائف الفودو لتشجيعهم عىل تغيري سلوكهم وضامن اتباعهم لهنج اإ
 مجيع الأوقات، مما يكفل حتقيق السالم مع مجيع رشاحئ الساكن؛

 وتدريب املعاجلني التقليديني يف املنظامت غري احلكومية وخارهجا؛

جراء حبوث عن النباوات الطبية؛  وتشجيع املعاجلني التقليديني عىل اإ

ىل السلطات الس ياس ية والإدارية من أأجل تطوير الأدوية التقليدية احملس نة واملس متدة من النباوات الطبية  وتوجيه دعوة اإ
 واسع؛واس تخداهما عىل نطاق 

 وانتاهجا؛وحامية النباوات الطبية لعالج املرىض 

 .لإعاقاتاذوي وحامية حقوق الإنسان وماكحفة مجيع أأشاكل المتيزي ضد الأطفال والفصيات و 

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

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

 .امللكية الفكرية من زاوية

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

 ت الويبو بشأأن املعارف التقليدية.بياان

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 مجهورية بنن

ضافية  :معلومات اإ

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

 هياواحلفاظ عل الفودوة التقليدية لطائفرف اأأفضل املامرسات واملعمجع  تسامه يفيه منظمة وطنية غري حكومية داجبااك 
ابحثني مع  ابلشرتاك التقليديني هبدف تعممي معارفهمواملعاجلني القبائل  وزعامءبني كبار الشخصيات املنظمة مع جت. و هاوتعزيز 

 .وطنيني ودوليني عىل أأساس حمدد بوضوح

اخلبري ادلويل يف الصحة عىل جائزة هوانسني  اك، الس يد ابلوغون كوشورو كورينداجبامنظمة حصل رئيس ، 2015ويف عام 
 .نيالطبيعي رفاهالو 

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

 B.P. 18 Dassa-Zoumé (Republic of Benin) :العنوان الربيدي

 95366632 (00229) /97533168 (00229)رمق الهاتف: 

 1994seraba@gmail.comعنوان الربيد الإلكرتوين: 
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 :املنظمة ومسامه الوظيف  امس ممثل

 يد ابلوغون كوشورو كورين هوانسنيالس  

 املنظمة غري احلكومية داجبااكرئيس 

 الفودوطائفة  زعمي

 تقليديمعاجل 

 ابحث يف الطب التقليدي

 نيخبري دويل يف الصحة والرفاه الطبيعي
  



WIPO/GRTKF/IC/34/2 
Annex 
14 
 

قلمي ديكييس )  (PROYADEحركة تعزيز شعوب يلامي يف اإ

ىل: شعبة املعارف   التقليديةاإ

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes 

1211 Genève 20  

Suisse  

 20 81 338 22 (0) 41+فاكس: 

لكرتوين:   grtkf@wipo.intبريد اإ

 شعبة املعارف التقليدية، اإىل

 احلكومية ادلوليةالويبو  ادلورات املقبةل للجنة خبصوص: طلب اعامتد بصفة مراقب يف

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

 .يف هذا الطلباحلكومية ادلولية 

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

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

 بوكييل نايج فلورف ديالأب اإ 

 (PROYADE)حركة مدير 

__________________________________ 

 (مس املمثل وتوقيعه)اإ 
  

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

1 ،2
 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

قلمي ديكييس )  (PROYADEحركة تعزيز شعوب يلامي يف اإ

 لكمة عىل الأكرث( 150) : وصف املنظمة

الأصلية شعوب ييلامي حامية يه  هممهتاو ، مبوجب القانون الكونغويليه منظمة غري حكومية أأنشئت لفرتة غري حمددة  -
ينونغولمي ديكييس قوقها وما اإىل ذكل( اليت تسكن أأق)ثقافهتا وح وتعزيز  ،يف مقاطعيت اكساي وكريي اإ

 .الشعوب هذه
 .، لوكيين، ديكييس، مقاطعة اكسايavenue de la Révolution، 23املكصب الرئييس والإدارة:  -
 .ديكييس اف عن حم ة، صادر 2007أأبريل  19ة يف وارخي التسجيل: شهادة اعرتاف مؤرخ -
 صادرة عن وزارة التخطيط.ال (PL/2008/222)رمق التسجيل: شهادة تسجيل رمق  -
ذن العمل: القرار الوزاري رمق ) -  .2006ديسمرب  28الصادر يف  (Min. Aff. Soc/Cab.Min/0220/2006اإ
 .2007فرباير  22( الصادر يف CAB/MIN/J /2007/101) القرار الوزاري رمق :الشخصية القانونية -
 .2016عضو اجمللس الاقصصادي والاجامتع  منذ عام  -
جلنة و  ؛لمنظمةيه الهيةة الرئاس ية ل وجلنة الإدارة و ؛ لمنظمةيه اجلهاز الأعىل ل وامجلعية العامة وللمنظمة أأربع هيةات:  -

يه أأهجزة التوعية يف لك والفروع المتثيلية و ؛ لمنظمةل  رد املادية واملاليةيه الهيةة الإرشافية لإدارة مجيع املواوالرصد 
 ييلامي.من قرى شعوب قرية 

ة حبقوق الإنسان والشعوب ونرش النصوص القانونية املتعلقالتوعية  برامجاملنظمة  تس تعمل، هاف هدالأ  اً وحتقيق -
 .نيالمتويل اذلاتيدمع أأنشطة الرتوجي و ترسوم العضوية و و  الأصلية

 )الرجاء اس تخدام قامئة نقطية( :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 الأصلية القاطنة يف أأقلمي  ديكييس وكريي؛ حامية وتعزيز شعوب ييلامي 

 وتعزيز ثقافة شعوب ييلامي ومعارفها التقليدية؛ 

 وحامية البياة اليت تعيش فهيا شعوب ييلامي؛ 

زاةل الغاابت وتغري املناخ   .وماكحفة اإ

 )الرجاء اس تخدام قامئة نقطية( :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

 ؛2016 سبمترب 8الأصلية يف  شعوبالاحصفال ابليوم ادلويل لل  
                                                

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

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
تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، يُرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أ ةل  ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد  

رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل   .grtkf@wipo.intاكتبة أأو معاجل نصوص واإ
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زاةل الو  الوقود احليوي  حماصيلييلامي من خالل زراعة شعوب  ةغاابت والاحرتار العامل  يف بياماكحفة اإ
 جنيل الهندو  النميو  البان الزيتوينو  اخلروعو  ات املتعددة مثل اجلرتوفاوالنباوات الطبية ذات الاس تخدام

 املساحات اخلرضاء؛ يف )الأاكس يا( الس نطو 

ىل مواضيع خمتلفة مثل حقوق الإنسان  تكوين الكفاءاتأأنشطة وتنفيذ   وبناء السالم وبناء ادلميقراطية استنادا اإ
والشعوب الأصلية والزراعة وتربية احليواانت وتعزيز السالم وادلميقراطية والتدريب عىل التوعية املدنية 

 والالمركزية والانتخاابت السلمية؛

دراج   الأسامك يف البحريات القدمية؛ مزارعنشاء ابإ تربية الأسامك  واإ

 .ممارسة الزراعة املس تدامة وتربية احليواانتو  

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

 امللكية الفكرية:عالقة املنظمة مبسائل 

ىل ادلفاع عن   . وتعاين هذه اوتعزيزه شعوب ييلامي الأصلية القاطنة يف أأقلمي  ديكييس وكرييتسعى منظمتنا اإ
غري أأّن . لالإهامل همرف اثقافهتم ومعتتعرض الشعوب من المتيزي والهتميش من جانب شعوب البانتو اجملاورة. و 

 والرقصات والطقوس تؤثر الأغاينقد ة. فيالت الثقاف اجملقادرة عىل الابتاكر والإبداع، وخاصة يف ييلامي شعوب 
يف  ركبصت ييلامي أأن  شعوبميكن ل و  عىل الثقافات الأخرى، صاد، عىل سبيل املثال،احل اجلنائزية واحصفالت

 الأدبية والفنية صنفاتوامل  اتاكلخرتاع: الفكرأأعامل هذا اجملال. ويشري مصطلح "امللكية الفكرية" اإىل 
ىل تعزيز النقاش حول دور امللكية  الفكرية ةمحرك لالبتاكر والأعامل الثقافية، وما اإىل ذكل. وتسعى الويبو اإ

 .والإبداع

 :رشح الأس باب 
ن تعزيز شعوب ييلامي هو الهد .1 يعزز أأن بلك ما من شأأنه منظمتنا هتمت ف العام ملنظمتنا. وابلتايل، اإ

طقوس الفنية والأدبية )الأغاين والرقصات وال مصنفاهتافهتا ومعارفها التقليدية و : ثقاييلاميشعوب 
 .، وغريها(مثل الولدة واملوتخمتلف مراحل احلياة احصفالت و 

ذ يضم ذخرًا من الأغاين  شعوب ييلامي غينفوللكور و  .2 أأبدعت شعوب ييلامي  ة احملتوى. فقدغنيجدا. اإ
 مرحةل من مراحل احلياة )الولدة وولدة التوامئ واملرض واملوت واحلداد لكلالأغاين والرقصات 

ىل تعزيز واجلنا فوللكور ئز واحلصاد والزواج والصيد وصيد الأسامك، وغريها(. وتسعى منظمتنا اإ
 شعوب ييلامي.فوللكور يك يبدعوا مصنفات أأدبية انطالق من  مييلامي وتدريب ممثلهيشعوب 

قدرة  حلقات العمل واحللقات ادلراس ية وادلورات التدريبية اليت تنظمها الويبواملشاركة يف وس تعزز  .3
 .حتسني أأداهئا يف الساحة الثقافيةليس تطيعوا بدورمه تدريب شعوهبم بغية  شعوب يلامي. ممثيل

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 مجهورية الكونغو ادلميقراطية
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ضافية:  معلومات اإ

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

ن منظمتنا عضو يف  لأمم املتحدة. ويتفاعل رؤساء منظمتنا ابنتظام مع لاجمللس الاقصصادي والاجامتع   اإ
 .خدمات الأمم املتحدة ويعملون عن كثب مع الأمم املتحدة يف عدة جمالت

 ، وهو تعزيز هذه الشعوب.الهنايئ هاهدف حد أأهدافها احملددة لتحقيق كأ لامي يي شعوب تعلمي  ت منظمتنااختذوقد  
 .أأعضاهئا توين كفاءاتحلقات دراس ية تدريبية ل منظمتنا  عقدوغالبا ما ت

قلمي  بشأأن الفوللكور واملعارف التقليدية لشعوب ييلامي املنظمة عزتم تو    .2017 عامتنظمي همرجان اإ

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

 Promotion des Yaelima de Dekese, (PROYADE) C/O Kole Diocese, B.P. 1800:العنوان الربيدي
Kinshasa I, Procure Sainte Anne, Kinshasa/RDC 

 052 721 998 (243+) ;160 736 818 (243+)رمق الهاتف: 

 yaelimapygmees@gmail.comعنوان الربيد الإلكرتوين: 

 :ممثل املنظمة ومسامه الوظيف امس 

يدفيج فلوران بوكييل  الأب اإ

 املنظمةمدير 
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 (SEGPمركز تعزيز الاقصصاد الاجامتع  واحلوةمة )

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.intبريد اإ

 شعبة املعارف التقليدية، اإىل

 احلكومية ادلوليةالويبو خبصوص: طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة 

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

 .اللجنة احلكومية ادلوليةفيه  نظرت ل  منظمتناطلب وجتدون مرفقًا 

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

 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام

 

 لوموان كيبوري

__________________________________ 

 (مس املمثل وتوقيعه)اإ 
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احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف الويبو اس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإىل جلنة 
التقليدية والفوللكور

1 ،2
 

 تفاصيل املنظمة الطالبة

 :الامس الاكمل للمنظمة

 (SEGPمركز تعزيز الاقصصاد الاجامتع  واحلوةمة )

 لكمة عىل الأكرث( 150) : وصف املنظمة

ر فرباييف ةمنظمة غري حكومية  تلسّ  ،منظمة وطنية غري رحبية وه (SEGPمركز تعزيز الاقصصاد الاجامتع  واحلوةمة )
وزارة الشؤون ادلاخلية، ومنحت لحقا الصادر عن  قانون امجلعيات، مبوجب 10784 تسجيل رمقال شهادة مبوجب  2001
والشؤون  اجملمتعية تمنيةال وزارة الصادر عن  2002لعام  وميةكاحلغري  تنظاممبوجب قانون امل  1349الامصثال رمق شهادة 

، الفقرماكحفة وادلميقراطية و  الثقافيةو وحقوق الإنسان الاجامتعية  ةةمو عىل تعزيز احلاملنظمة وتعمل والأطفال.  اجلنسانية
عىل فرص مصاكفاة هذه الفاات  ضامن حصوللشعوب الأصلية والفصيات والأطفال للنساء الريفيات وال  اخاص ااهامتم وتويل

 ورايدةوتنظمي الأرسة  الإجنابية ةصحيف جمالت ال نّ وتمنية هماراهت تعلمي أأفضلل  تالفصياتلقّ  للتمنية الاقصصادية الاجامتعية و 
جياد س بل ملاكحف( 1ما ييل: )للمركز املشاريع. وتشمل الأنشطة الأخرى  املشالك الاجامتعية والاقصصادية معاجلة الفقر و ة اإ

يف المتّّل ملرأأة حق ا تعزيزو ( 3؛ )تغري املناخحماربة و ها تسويق والأعامل الزراعية و  زراعةتشجيع الو ( 2للشعوب الأصلية؛ )
املساواة بني اجلنسني مفاهمي تعزيز و ( 5لهنوض ابملرأأة يف التمنية الاجامتعية والاقصصادية؛ )تعزيز او ( 4الأرايض؛ )حقوق و 

 .ظاهرات والتجمعاتتداةل للجميع من خالل امحلالت وال والكرامة والع

 )الرجاء اس تخدام قامئة نقطية( :أأهداف املنظمة وغاايهتا

 الأهداف:

 .عىل الفرص الاقصصادية واحلقوق ادلس تورية والس ياس ية والعداةل ةالأصلي شعوبامن حصول جممتعات ال ض 

هذه احلكومة عن انهتاك  توقفو  ،حبقوق الشعوب الأصليةاجلديد املقرتح يف تزنانيا ادلس تور يقّر ضامن أأن و  
حتويل ملكية  ومن هذه املامرسات ،من حقوق الإنسان احرماهنو شعوب الأصلية املسياة لل  املامرساتو قوق احل

 .اخلدمات الاجامتعيةالاستبعاد من ليات الإخالء والتخويف والأرايض ومع 

 . وغريها من حقوق الشعوب الأصليةحقوق الأرايضمسائل س ياسات ملعاجلة ال قوانني و ال ضامن سنو  

 )الرجاء اس تخدام قامئة نقطية( :الأنشطة الرئيس ية للمنظمة

ىل اختاذ تدابري س ياس ية    .وترشيعية ملعاجلة حقوق الشعوب الأصليةادلعوة اإ

طالق    .معليات الإخالء املتكررة للرعاة من أأراضهيم دون تعويضلالعرتاض عىل محالت واإ

                                                

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

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 أ ةل ترىج مالحظة أأن اس امترة الطلب هذه قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به. ومن مث، يُرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخ  

رسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل   .intgrtkf@wipo.اكتبة أأو معاجل نصوص واإ

mailto:grtkf@wipo.int
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 .تعزيز ثقافة الشعوب الأصلية املعرضة للخطرو  

 الأصليةمضن جممتعات الشعوب د من املامرسات الضارة ( احل1)لإذاكء الوع  بشأأن: التدريب  وتنظمي أأنشطة 
والعنف اجلنيس  شويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج املبكر والزواج القرسي وقصل املس ننيمثل ت 

ذاكء الوع  التوعية الفصيات والنساء من خالل حقوق و ( 2واجلنساين؛ ) والتثقيف بشأأن الصحة واحلقوق واإ
ة املصابني ة منه ورعايالإيدز والوقاي/فريوس نقص املناعة البرشيةانتشار اجلنس ية والإجنابية واحلد من 

 .وعالجه به 

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

اليت جتري  ولكننا هممتون ابلقضااي. طلب نتقّدم بهلكية الفكرية، وهذا هو أأول قضااي امل بعالقة يرتبط معل املركز بأأي  ل
 لشعوب الأصلية يف هذا اجملال،من ا هادزايب وماساي، فأأان أأمثل جامعتنيشعيب  وكوين أأحندر من ،اللجنةيف  هتاناقش م 
قوق الإنسان اخلاصة هبم، الإساءة اإىل ح مثل  تواجه الشعوب الأصليةبعض املشالك احلرجة اليتأأمعل عىل معاجلة و 
خالءاحلكومية و  الهيةاتمن  مهستبعادوا النساء ول ننىس وانعدام الفرص الاقصصادية واملشالك الصحية.  من أأراضهيم مهاإ

ىل املرافق الصحية وخاصة صعّ مما ي ة،بعيدا عن املرافق الصحي ّن يقطنّ غالبيهتفالولدة. أأثناء مينت لك يوم  الاليت ب اذلهاب اإ
ىل العديد من يؤدي مما  ،يف املزنل نّ أأغلهبوتدل عند امحلل.  يت املشالك الأخرى المن الأهمات والأطفال. و يف صفوف وفيات الاإ

 .لرع  مواش هيم مالمئةلعثور عىل أأرض افرصة انعدام  تواهجها الشعوب الأصلية:

 :البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس

 يف املقام الأول يف تزنانيا رشق أأفريقيا.ركز ينشط امل

ضافية: معلومات  اإ

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

القانون  ( ومركزSAHRINGONعضو يف ش بكة املنظامت غري احلكومية حلقوق الإنسان يف جنوب أأفريقيا )املركز 
عداد1) :يفاملركز  أأسهمقد ، و يف تزنانياوحقوق الإنسان  يف هيةات رصد املعاهدات يف اجامتع  غري رمس  قّدم تقرير ( اإ

عداد مرشوع قانون العنف  املشاركة يفو ( 2؛ )2009عام  جنيف ىل الربملان الأرسياإ اخلاصة والعريضة  ،يف تزنانيا املقدم اإ
لغاء يف محةل توعية ةشاركوامل ( 3)؛ مبرشوع قانون املرياث عداد تقرير واملشاركة( 4) ؛عقوبة الإعدام يف تزنانيا لإ  يف اإ

ىل عرض ع اذليلشعوب الأصلية يف تزنانيا، ( بشأأن حاةل حقوق الإنسان ل 2015)لتزنانيا ادلوري الشامل الاس تعراض 
 وجملس املرأأة الرعوية ومنظمة احملاربني. س تعراض ادلوري الشامل يف جنيفالا دورة

 .ةالأصلي شعوباحرتام حقوق الإنسان لل  الطيف بشأأنواسعة  قضااي كبريةيف حال قبول طلبنا، يرغب املركز يف معاجلة و

حقوق الإنسان عىل من ابعتبارها  احقوق الثقافية ادلولية واحرتاهمللالامصثال  احلكومةينبغ  عىل امجليع ومن مضهنم  
عالن مبا ليه اإ  .ادلولية الأخرى الهيةاتدئ التعاون الثقايف ادلويل و النحو اذلي يدعو اإ

 :للمنظمة الاكمةل بياانت التصال

 P.o.box 4114,Dar es salaam, Tanzania :العنوان الربيدي

 272120 759 689451/255 754 255+رمق الهاتف: 
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 2112753/4 22 255+رمق الفاكس: 

 segpcentre@gmail.comعنوان الربيد الإلكرتوين: 

 )قيد الإنشاء( http//:segpcentre.org املوقع الإلكرتوين:

 :امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف 

 /الأمني العاملوموان كيبوري

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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