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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :أأبريل 2017

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة الرابعة والثالثون

جنيف ،من  12اإىل  16يونيو 2017
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 18
من التقرير  WIPO/GRKTF/IC/1/13اذلي اعمتدته اللجنة).
 .2ومنذ ذكل الوقت ،أأعرب عدد اإضايف 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  13أأبريل  ،2017الاعامتد يف ادلورة الرابعة 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
احتاد ا ألعامل التجارية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف املكس يك ،رابطة مدنية ()CIELO
حركة الشعوب ا ألصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات ()IMPACT
املنظمة غري احلكومية داجبااك من أأجل عامل عادل ()DAPME
حركة تعزيز شعوب يلامي يف اإقلمي ديكييس ()PROYADE
مركز تعزيز الاقصصاد الاجامتع واحلوةمة ()SEGP
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احتاد ا ألعامل التجارية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف املكس يك ،رابطة مدنية ()CIELO
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 :
حتية طيبة :
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية
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.
والرجاء أأ ّل ترتددوا يف التصال بنا للحصول عىل أأي معلومات اإضافية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير.
سيس يليو سوليس ليربادو

(امس 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:
احتاد ا ألعامل التجارية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف املكس يك ،رابطة مدنية ()CIELO
وصف املنظمة  150( :لكمة عىل الأكرث)
تضم  33ممثال عن الشعوب ا ألصلية من  22ولية من مجهورية املكس يك و 183رشكة ،واملنظمة مثرة
حنن منظمة شعبية ّ
معل مس متر منذ أأكرث من  20عاما متث ّلت أأحد مقارابته ا ألساس ية يف تقيمي ثقايف جديد للموارد املوجودة يف أأراضينا
واس تخداهما بطريقة غري اس هتاليك ،ابعتبارها وس يةل لالنتقال حنو ظروف معيش ية جيدة طال انتظارها ،وتوليد اقصصاد حميل
يسهم يف التخفيف من الهجرة واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية ،وحيف اس مترار املعارف التقليدية املرتبطة ابلتنوع البيولويج،
ويسهم أأيضا يف ختفيف حدة تغري املناخ وصون اجلبةل اجلرثومية النباتية اليت تضمن الس يادة الغذائية لشعوبنا اليت تتخطى
مشاركة املر أأة فهيا تقس مي ا ألعامل اجلنساين املتعارف عليه.
أأهداف املنظمة وغاايهتا:
يشلك احتاد ا ألعامل التجارية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف املكس يك رابطا بني الشعوب ا ألصلية وا ألشخاص
الطبيعيني (نساء ورجال) ،عن طريق العضوية احلرة ،من أأجل تعزيز الصاحل العام واحرتام التعددية الثقافية والتمنية الشامةل
للمجمتع املكس ييك ،ول س امي قطاع الشعوب ا ألصلية .وفضال عن حتسني العالقات العاملية داخل منظامت الشعوب ا ألصلية،
وتعزيز ا ألعامل التجارية والمتزي يف العمل يف اإطار منظور يستند اإىل نظرة الشعوب ا ألصلية اإىل العامل ،من خالل دراسة
خمتلف املواضيع اليت يطلهبا املس تفيدون وادلفاع عن قضاايمه ،تسعى املنظمة دون حزب س يايس يو ّجه هجودها اإىل حتقيق
ا ألهداف التالية:
(أأ) تقدمي اخلدمات
 للك ساكن املكس يك ،ول س امي الشعوب ا ألصلية ،من خالل تعزيز منظور أأكرث اإنسانية (شامل) للعداةلوتنامغ يف العالقات الاجامتعية ،وخاصة بني العامل والإدارات ،سواء يف مشاريع الشعوب ا ألصلية ،أأو عىل
املس توى الوطين يف مجيع القطاعات ،وتوفري اخلدمات القانونية والرضيبية واحملاسبية ملن حيتاجوهنا يف اإجناز
أأعامهلم ول يس تطيعون تأأميهنا بأأنفسهم.
 وتقدمي ادلمع لتمنية الشعوب واجملمتعات ا ألصلية ،مثل التدريب والتوعية وتقدمي املشورة واملساعدة القانونية يفجمال الضامانت الفردية وامجلاعية ،ومناهضة المتيزي والإقصاء الاجامتع  ،وهتيةة الظروف املناس بة لصون
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2

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 تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل .grtkf@wipo.int
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-

(ب)
-

(ج)
-

(د)
-

(ه)
-

-

(و)
-

-

الثقافة وتمنيهتا ،وحف احلق يف اخلدمات الصحية والتعلمي والثقافة والإساكن والغذاء وادلفاع عن هذه
احلقوق.
وتعزيز الإجراءات الرامية اإىل حتسني الاقصصاد وحتقيق العيش الكرمي للشعوب واجملمتعات ا ألصلية ،وذكل
بتنظمي أأنشطة تدريبية لتطوير احلرف والفنون واملهارات واملعارف حتقيق ًا ل إالدارة اذلاتية والتشغيل اذلايت
والاس تقالل التجاري والكفاية اذلاتية ملتطلبات احلياة ا ألساس ية ،رشيطة أأل يقصيض ذكل منح املس تفيدين
من هذه ا ألنشطة دعام اقصصاداي أأو قروضا أأو منافع تفوق ا ألموال املتبقية للجمعية واخملصصة للتوزيع.
ّرص الصفوف
تسهيل احتاد الشعوب واجملمتعات ا ألصلية احمللية عىل مس توى املكس يك ،وفق مبادئ والزتامات مشرتكة،
وتعزيز مشاركهتا املنظمة مع قطاعات اجملمتع ا ألخرى ،من أأجل هتيةة ظروف س ياس ية واقصصادية واجامتعية
وس بل عيش كرمي تتيح للشعوب ا ألصلية تكوين كفاءاهتا.
التدريب
الإسهام يف التدريب املتاكمل خملتلف الفاات الضعيفة ،ول س امي الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،فضال
عن عامل رشاكت الشعوب ا ألصلية ،يك يمتكنوا من حتقيق المتزي القامئ عىل حقوقهم وواجباهتم ،مبا يتوافق مع
نظرة الشعوب ا ألصلية اإىل العامل والاعرتاف حبقوقهم امجلاعية ادلولية والوطنية ،والبحث عن أأنسب الوسائل
لتحصيل هذه الواجبات واحلقوق ،ودراسة مشالك البدل الاقصصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية
والس ياس ية ،وما اإىل ذكل ،من وهجة نظر الشعوب ا ألصلية واقرتاح حلول لها.
التبيني
تبيني س بل ارتباط مبادئ ثقافات شعوب البدل ا ألصلية وقميها برايدة ا ألعامل وعالقات العمل والعامل واجملمتع
معوما والسلطات؛ وكذكل ادلور اذلي تؤديه الشعوب ا ألصلية يف التمنية الاقصصادية والاجامتعية والثقافية
والس ياس ية للبدل.
المتثيل
تعزيز متثيل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية دلى السلطات ويف اجملمتع بوجه عام ،والتعامل مبوجب وليهتا،
مع مشالك البدل وإاصدار الراء بشأأهنا ،وخاصة يف جمال اس تصدار القوانني وا ألنظمة وا ألحاكم والتدابري
القانونية أأو الإدارية اليت تعزز تمنية الشعوب ا ألصلية وتعدد الثقافات.
والقيام ابلإجراءات الالزمة لمتثيل الشعوب ا ألصلية دلى الهيةات العامة ذات الصةل .والتدخل يف احلالت
اليت يتطلب فهيا القانون ممثال قانونيا عن هذه الشعوب أأو يسمح بذكل .وإاقامة عالقات مع الشعوب ا ألصلية
ا ألخرى وغريها من اجلهات الفاعةل واملؤسسات الاجامتعية للتأأثري عىل الس ياسات العامة الوطنية وادلولية،
ومتثيل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف أأكرب عدد ممكن من املنتدايت حس امب تقصضيه احلاجة.
ادلفاع
عن حرية ا ألعامل التجارية للشعوب ا ألصلية (التضامن واملنافع املوازية) ،وتعزيز نظام وطين شامل للحرايت
واحلقوق ،يدمع احلقوق ا ألساس ية ل إالنسان وحيرتهما ،ويويل اهامتما خاصا للحقوق اخلاصة وامجلاعية للشعوب
ا ألصلية ،ويدرهجا بشلك اكمل يف اجملالت القانونية والاقصصادية والس ياس ية والاجامتعية والبيئية والثقافية.
والسع لنظام اجامتع واقصصادي مبين عىل مبد أأي التضامن والتبعية ،يعزز نظام ادلميقراطية التشاركية مبا
حيقق الصاحل العام.
جمل
وتنفيذ مجيع الإجراءات الرامية اإىل حتسني املصاحل املرشوعة للشعوب ا ألصلية وا متعات احمللية و أأفرقهتا
العامةل وادلفاع عهنا ،دون أأي اإقصاء.
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ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
-

-

مؤسس ية :دمع التوطيد املؤسيس لالحتاد عرب برامج تعزيز القدرات الفكرية واملادية
جتارية :وضع خطط ل ألعامل التجارية وعقد الاجامتعات والصفقات لتبادل السلع واملنتجات واخلدمات بني
الشعوب أأو ا ألطراف املعنية
متويلية( :أأ) اإنشاء صندوق متويل دلمع املشاريع الاستامثرية اخملتلفة لرشاكت الشعوب ا ألصلية الساعية اإىل
تعزيز منو رشاكهتا وزايدته عن طريق برامج مثل حيازة ا ألصول و /أأو جتديدها ،والتدريب والتنظمي القانوين
وحتديد هوية الرشكة والتسويق وسالسل الإنتاج والتصدير والبحث والابتاكر( .ب) ودمع تطوير وتنفيذ
منتجات مالية للرشاكء وتقدمي املشورة.
اإدارة الرتاث الثقايف البيولويج:
( أأ) تعزيز املامرسات اجليدة يف اس تخدام املعارف التقليدية للتنوع البيولويج وإادارهتا واحلفاظ علهيا وإاثراهئا.
(ب) وا إلسهام يف التخفيف من أاثر تغري املناخ استنادا اإىل املامرسات اجليدة يف اس تخدام التنوع
البيولويج وإادارته.
(ج) واس تحواذ التكنولوجيات املناس بة وحتصيلها من أأجل اس تخدام مسؤول للبياة البيولوجية الفزيايئية.

عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
لقد أأ ّقرت خمتلف الصكوك ادلولية بوجود معارف جوهرية للشعوب ا ألصلية مرتبطة ابلتنوع البيولويج ،ويه معارف
تعرضت للتنقيب البيولويج والقرصنة البيولوجية مببادرات فردية خاصة و أأاكدميية دون أأن يعود ذكل بفوائد عىل املصدر
ا ألصيلّ ،
سب هذه املعرفة اإىل مؤلفها احلقيق  ،ويه الشعوب ا ألصلية ،يف كثري من احلالت ،وقد اخصلست
وحت عدم ن َ ْ
شعاراتنا ورموزان وغريها من قبل الغري ،ول تنص قوانني املكس يك عىل أأي تنس يق ترشيع يواكب التقدم اذلي أأحرزته
الويبو عىل الصعيد ادلويل يف جمال امللكية الفكرية ،وهو ما يعمل الاحتاد عليه.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
املكس يك
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
مبا أأن احتاد " "CIELOهو هجد جامع جملموعة من رشاكت الشعوب ا ألصلية ،ينبع من فكرها وينفذ من قبلها ،مفن
الرضوري حتديث الس ياسات املتعلقة ابس تحواذ احلقوق العائدة للشعوب ا ألصلية واملصادقة عيل هذه الس ياسات والانتقال
اإىل مرحةل التنفيذ ،وتربز احلاجة امللحة للمشاركة يف الاجامتعات املتعلقة مبوضوع امللكية الفكرية ،ألهنا ماكن للحديث عن
هذه احلقوق والتعامل معها ،مبا ينعكس عىل احلياة اليومية لشعوبنا ،وبوجه خاص عىل املنتجات والسلع واخلدمات اليت
تنصجها جممتعاتنا واليت متثل وس يةل لتوليد الاقصصاد احمليل وحامية معارفنا وتعط اليقني القانوين بشأأن منشأأ هذه املنتجات
والسلع واخلدمات.
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بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيديAv 20 de Noviembre No. 17, Barrio San Miguel-San Pedro Apostol, :
Delegación Tláhuac, Ciudad de México, CP. 13070
رمق الهاتف00 52 55 5842 6601 :
رمق الفاكس00 52 55 5842 6601 :
عنوان الربيد الإلكرتوينconfederacionindigena@yahoo.com :
املوقع الإلكرتوينwww.cielo.org.mx :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف :

سيس يليو سوليس ليربادو
رئيس الاحتاد
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حركة الشعوب ا ألصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات ()IMPACT
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 :
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية
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 والتقدير،
تميويث لريب ،ابلنيابة عن حركة ()IMPACT
( 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:
حركة الشعوب ا ألصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات ()IMPACT
وصف املنظمة  150( :لكمة عىل الأكرث)
حركة الشعوب ا ألصلية من أأجل الهنوض ابلسالم وفض الزناعات ( )IMPACTهو منظمة لبناء السالم وحشد التأأييد
والتوعية ،ويقع مقرها يف مجهورية كينيا ،وتعمل يف مقاطعات ليكيبيا وسامبورو وإايس يولو ومرس بيت شامل كينيا .واحلركة
مصخصصة يف قضااي حقوق الإنسان وا ألرض ،وحشد التأأييد والتوعية ،وإاحداث ا ألثر الس يايس والترشيع  ،وادلعوة اإىل
احلمك الرش يد وس يادة القانون ،وإاذاكء الوع وتكوين كفاءات اجملمتعات الرعوية واملنظامت اجملمتعية عن طريق تعزيز
مكونة من الشعوب ا ألصلية اليت تشلك أأكرب مجموعة تتعرض للمتيزي
املؤسسات من بني أأمور أأخرى .وجممتعات الرعاة ّ
والهتميش يف أن واحد بسبب قوانني وس ياسات احلكومات املتعاقبة منذ الاس تقالل.
ونتيجة هذا الهتميش والتحيزي املهنج يف تمنية املوارد الوطنية وتقامسها ،أأصبح مجموعات الرعاة أأكرث الفاات ضعفا يف كينيا.
أأهداف املنظمة وغاايهتا( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
 بناء السالم وفض الزناعات. ادلفاع عن حقوق ا ألرض والإنسان من خالل حشد التأأييد والتوعية. اإذاكء الوع وتنبيه الشعوب ا ألصلية بشأأن املسائل اليت تعنهيم. تكوين كفاءات اجملمتعات احمللية واملؤسسات وتعزيزها. التفاوض بشأأن صياغة الس ياسات والتأأثري علهيا ،عىل مس تويي احلكومة لصاحل جممتعات الرعاة.ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
-

1

2

اإذاكء الوع يف صفوف الشعوب ا ألصلية وتكوين كفاءاهتا.
وادلفاع عن حقوق ا ألرض والإنسان وحشد التأأييد لها.
وحوةمة املوارد الطبيعية.
وبناء السالم وفض الزناعات.
وإاضافة القمية ،وتمنية س بل عيش 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 تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل .grtkf@wipo.int
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-

ودمع س بل العيش وحتسيهنا والتأأثري علهيا.
والضغط والتوعية وإاحداث ا ألثر بشأأن صياغة الس ياسات عىل مس تويي احلكومة.

عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
تشهد حركة ( )IMPACTمن خالل جتربهتا مع الشعوب ا ألصلية ،ول س امي جممتعات الرعاة ،عىل الاس تغالل اليويم اذلي
يتعرضون هل .وعىل التجاهل اليويم لكرامهتم والاس تفادة من أأميهتم.
وتغط رقعة نشاط احلركة جممتعات شعوب سامبورو وماساي وايكوس وندوروبو وراندييل وإالاكموس  -وتتقامس هذه
امجلاعات لغة وثقافة مشرتكتني .ولهذه امجلاعات ثقافة غنية جدا جرى اس تغاللها وإاساءة اس تخداهما من قبل منظامت
وشعوب خمتلفة دون أأي شلك من أأشاكل التعويض اكلإواوات أأو الرتتيبات املامثةل.
وتعمل احلركة أأن دس تور كينيا مينح امللكية الفكرية حامية متاثل امحلاية املمنوحة للملكيات ا ألخرى ،وذلا ينبغ أأن تعود امللكية
الفكرية ابلنفع عىل أأحصاهبا.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
كينيا
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
-

رضورة توعية اجملمتعات احمللية بأأن امللكية الفكرية محم ّية و أأن اجملمتعات ينبغ ّ أأن تسوقها وتتلق الإواوات ممن
يس تخدمون أأعامهلم الفنية و أأغانهيم وقصصهم الشعبية لإغناء أأنفسهم.
وحتديد حالت اإساءة اس تخدام ملكية شعوب املاساي الفكرية وتصحيحها.
واملطالبة إابواوات لقاء اس تخدام صور شعوب املاساي ولباسهم وحتفهم وممتلاكهتم املامثةل.

بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيديP.O. BOX 499-10400 NANYUKI, KENYA :
رمق الهاتف0722663090 :
عنوان الربيد الإلكرتوينImpactkenya2002@gmail.com :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف :

تميويث لريب اإيراك – مسؤول الشؤون القانونية
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املنظمة غري احلكومية داجبااك من أأجل عامل عادل ()DAPME
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 ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور
يرشفين أأن أأكتب لمك ألطلعمك عىل رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية
املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وجتدون طيه 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،

ابلوجون يس .يس .هوانسني
__________________________________

(امس ممثل املنظمة 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:
املنظمة غري احلكومية داجبااك من أأجل عامل عادل ()DAPME
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
داجبااك يه منظمة غري حكومية تنشط يف جمالت حتسني البياة وتعزيز الوع بني الش باب واملراهقني وا ألطفال عىل الاعامتد
عىل اذلات وكيفية الترصف يف بيئصهيم الصحية والاجامتعية .وتسعى املنظمة اإىل تشجيع الاعامتد عىل اذلات دلى الش باب
من خالل التدريب عىل خمتلف املهن واملساعدة املتبادةل لضامن التمنية .وتشارك يف اإنتاج النباوات الطبية وحتضريها؛ وتقدمي
الرعاية الصحية ا ألولية؛ وتعزيز أأفضل املامرسات وتطوير املعارف التقليدية يف جمايل الرعاية الصحية البرشية واحليوانية.
وتسامه يف الرتبية ا ألخالقية واملدنية وتضمن التعايش املتنامغ بني املامرسات التقليدية واحلديثة.
أأهداف املنظمة وغاايهتا:
حتسني البياة الصحية والاجامتعية للمراهقات والفصيات الصغريات؛
وتشجيع تمنية الش باب ابلعامتد عىل اذلات يف بيئهتم اخلاصة؛
وضامن الاعرتاف هبوية و أأصول ا ألعراق اليت جرى تفريقها أأثناء عصور الرق؛
وتعزيز التنس يق بني برامج التمنية واملساعدة املتبادةل داخل ا ألوساط الفكرية؛
وتكوين الكفاءة عىل العمل تشجيعا لإبراز الثقافة عىل الصعيد الوطين؛
وإاقامة عالقات لتيسري "عودة أأحفاد أأجدادان اذلين رحلوا اإىل أأمرياك ومنطقة البحر الاكرييب و أأماكن أأخرى" وتشجيعهم
عىل ذكل؛
وإانشاء مراكز للرتبية ا ألخالقية واملدنية ومراكز حصية ،بغية ضامن التعايش املنسجم بني املامرسات التقليدية واحلديثة.
ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
تدريب الش باب ليصبحوا عىل دراية مبس تقبلهم؛
1

2

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 تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل grtkf@wipo.int
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وتدريب الشخصيات البارزة والرؤساء وزعامء طوائف الفودو لتشجيعهم عىل تغيري سلوكهم وضامن اتباعهم لهنج اإجيايب يف
مجيع ا ألوقات ،مما يكفل حتقيق السالم مع مجيع رشاحئ الساكن؛
وتدريب املعاجلني التقليديني يف املنظامت غري احلكومية وخارهجا؛
وتشجيع املعاجلني التقليديني عىل اإجراء حبوث عن النباوات الطبية؛
وتوجيه دعوة اإىل السلطات الس ياس ية والإدارية من أأجل تطوير ا ألدوية التقليدية احملس نة واملس متدة من النباوات الطبية
واس تخداهما عىل نطاق واسع؛
وحامية النباوات الطبية لعالج املرىض وانتاهجا؛
وحامية حقوق الإنسان وماكحفة مجيع أأشاكل المتيزي ضد ا ألطفال والفصيات وذوي الإعاقات.
عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث).
ل تزال املعارف التقليدية واملامرسات اجليدة احمللية يف جمال الرعاية الصحية الطبيعية القامئة عىل النباوات ،ل س امي املعارف
احمللية اليت يه يف حوزتنا واليت تعلمناها وورثناها من أأجدادان يف أأفريقيا وبنن عىل وجه اخلصوص ،غري معروفة لعامل العلوم
من زاوية امللكية الفكرية.
وقد عرفنا أأن هذا ا ألمر 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
بياانت الويبو بشأأن املعارف التقليدية.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
مجهورية بنن
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
داجبااك يه منظمة وطنية غري حكومية تسامه يف مجع أأفضل املامرسات واملعارف التقليدية لطائفة الفودو واحلفاظ علهيا
وتعزيزها .وجتمع املنظمة بني كبار الشخصيات وزعامء القبائل واملعاجلني التقليديني هبدف تعممي معارفهم ابلشرتاك مع ابحثني
وطنيني ودوليني عىل أأساس حمدد بوضوح.
ويف عام  ،2015حصل رئيس منظمة داجبااك ،الس يد ابلوغون كوشورو كورين هوانسني عىل جائزة اخلبري ادلويل يف الصحة
والرفاه الطبيعيني.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيديB.P. 18 Dassa-Zoumé (Republic of Benin) :
رمق الهاتف(00229) 97533168/ (00229) 95366632 :
عنوان الربيد الإلكرتوينseraba@gmail.com1994 :
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امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف :
الس يد ابلوغون كوشورو كورين هوانسني
رئيس املنظمة غري احلكومية داجبااك
زعمي طائفة الفودو
معاجل تقليدي
ابحث يف الطب التقليدي
خبري دويل يف الصحة والرفاه الطبيعيني
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حركة تعزيز شعوب يلامي يف اإقلمي ديكييس ()PROYADE
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 :
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية
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 والتقدير،
ا ألب إايدفيج فلوران بوكييل
مدير حركة ()PROYADE
__________________________________

( 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:
حركة تعزيز شعوب يلامي يف اإقلمي ديكييس ()PROYADE
وصف املنظمة  150( :لكمة عىل الأكرث)
يه منظمة غري حكومية أأنشئت لفرتة غري حمددة مبوجب القانون الكونغويل ،وهممهتا يه حامية شعوب ييلامي ا ألصلية
(ثقافهتا وحقوقها وما اإىل ذكل) اليت تسكن أأقلمي ديكييس يف مقاطعيت اكساي وكريي اإينونغو ،وتعزيز
هذه الشعوب.
املكصب الرئييس والإدارة ،avenue de la Révolution ،23 :لوكيين ،ديكييس ،مقاطعة اكساي.
وارخي التسجيل :شهادة اعرتاف مؤرخة يف  19أأبريل  ،2007صادرة عن حماف ديكييس.
رمق التسجيل :شهادة تسجيل رمق ( )222/PL/2008الصادرة عن وزارة التخطيط.
اإذن العمل :القرار الوزاري رمق ( )Min. Aff. Soc/Cab.Min/0220/2006الصادر يف  28ديسمرب .2006
الشخصية القانونية :القرار الوزاري رمق ( )CAB/MIN/J /2007/101الصادر يف  22فرباير .2007
عضو اجمللس الاقصصادي والاجامتع منذ عام .2016
وللمنظمة أأربع هيةات :امجلعية العامة ويه اجلهاز ا ألعىل للمنظمة؛ وجلنة الإدارة ويه الهيةة الرئاس ية للمنظمة؛ وجلنة
الرصد ويه الهيةة ا إلرشافية لإدارة مجيع املوارد املادية واملالية للمنظمة؛ والفروع المتثيلية ويه أأهجزة التوعية يف لك
قرية من قرى شعوب ييلامي.
وحتقيق ًا ألهدافها ،تس تعمل املنظمة برامج التوعية ونرش النصوص القانونية املتعلقة حبقوق الإنسان والشعوب
ا ألصلية ورسوم العضوية وتدمع أأنشطة الرتوجي والمتويل اذلاتيني.

-

أأهداف املنظمة وغاايهتا( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
 حامية وتعزيز شعوب ييلامي ا ألصلية القاطنة يف أأقلمي ديكييس وكريي؛ وتعزيز ثقافة شعوب ييلامي ومعارفها التقليدية؛ وحامية البياة اليت تعيش فهيا شعوب ييلامي؛ وماكحفة إازاةل الغاابت وتغري املناخ.ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
1

2

الاحصفال ابليوم ادلويل للشعوب ا ألصلية يف  8سبمترب 2016؛

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 تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل .grtkf@wipo.int

WIPO/GRTKF/IC/34/2
Annex
16

-

-

-

وماكحفة إازاةل الغاابت والاحرتار العامل يف بياة شعوب ييلامي من خالل زراعة حماصيل الوقود احليوي
والنباوات الطبية ذات الاس تخدامات املتعددة مثل اجلرتوفا واخلروع والبان الزيتوين والنمي وجنيل الهند
والس نط (الأاكس يا) يف املساحات اخلرضاء؛
وتنفيذ أأنشطة تكوين الكفاءات وبناء السالم وبناء ادلميقراطية استنادا اإىل مواضيع خمتلفة مثل حقوق الإنسان
والشعوب ا ألصلية والزراعة وتربية احليواانت وتعزيز السالم وادلميقراطية والتدريب عىل التوعية املدنية
والالمركزية والانتخاابت السلمية؛
وإادراج تربية ا ألسامك إابنشاء مزارع ا ألسامك يف البحريات القدمية؛
وممارسة الزراعة املس تدامة وتربية احليواانت.

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

تسعى منظمتنا اإىل ادلفاع عن شعوب ييلامي ا ألصلية القاطنة يف أأقلمي ديكييس وكريي وتعزيزها .وتعاين هذه
الشعوب من المتيزي والهتميش من جانب شعوب البانتو اجملاورة .وتتعرض ثقافهتم ومعارفهم ل إالهامل .غري أأ ّن
شعوب ييلامي قادرة عىل الابتاكر والإبداع ،وخاصة يف اجملالت الثقافية .فقد تؤثر ا ألغاين والرقصات والطقوس
اجلنائزية واحصفالت احلصاد ،عىل سبيل املثال ،عىل الثقافات ا ألخرى ،وميكن لشعوب ييلامي أأن تبصكر يف
هذا اجملال .ويشري مصطلح "امللكية الفكرية" اإىل أأعامل الفكر :اكلخرتاعات واملصنفات ا ألدبية والفنية
وا ألعامل الثقافية ،وما اإىل ذكل .وتسعى الويبو اإىل تعزيز النقاش حول دور امللكية الفكرية ةمحرك لالبتاكر
والإبداع.

-

رشح ا ألس باب:
 .1اإن تعزيز شعوب ييلامي هو الهدف العام ملنظمتنا .وابلتايل ،هتمت منظمتنا بلك ما من شأأنه أأن يعزز
شعوب ييلامي :ثقافهتا ومعارفها التقليدية ومصنفاهتا الفنية وا ألدبية (ا ألغاين والرقصات والطقوس
واحصفالت خمتلف مراحل احلياة مثل الولدة واملوت ،وغريها).
 .2وفوللكور شعوب ييلامي غين جدا .اإذ يضم ذخر ًا من ا ألغاين غنية احملتوى .فقد أأبدعت شعوب ييلامي
ا ألغاين والرقصات للك مرحةل من مراحل احلياة (الولدة وولدة التوامئ واملرض واملوت واحلداد
واجلنائز واحلصاد والزواج والصيد وصيد ا ألسامك ،وغريها) .وتسعى منظمتنا اإىل تعزيز فوللكور
شعوب ييلامي وتدريب ممثلهيم يك يبدعوا مصنفات أأدبية انطالق من فوللكور شعوب ييلامي.
 .3وس تعزز املشاركة يف حلقات العمل واحللقات ادلراس ية وادلورات التدريبية اليت تنظمها الويبو قدرة
ممثيل شعوب يلامي .ليس تطيعوا بدورمه تدريب شعوهبم بغية حتسني أأداهئا يف الساحة الثقافية.

البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
مجهورية الكونغو ادلميقراطية
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معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
-

اإن منظمتنا عضو يف اجمللس الاقصصادي والاجامتع ل ألمم املتحدة .ويتفاعل رؤساء منظمتنا ابنتظام مع
خدمات ا ألمم املتحدة ويعملون عن كثب مع ا ألمم املتحدة يف عدة جمالت.
وقد اختذت منظمتنا تعلمي شعوب ييلامي أكحد أأهدافها احملددة لتحقيق هدفها الهنايئ ،وهو تعزيز هذه الشعوب.
وغالبا ما تعقد منظمتنا حلقات دراس ية تدريبية لتوين كفاءات أأعضاهئا.
وتعزتم املنظمة تنظمي همرجان إاقلمي بشأأن الفوللكور واملعارف التقليدية لشعوب ييلامي عام .2017

بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيديPromotion des Yaelima de Dekese, (PROYADE) C/O Kole Diocese, B.P. 1800 :
Kinshasa I, Procure Sainte Anne, Kinshasa/RDC
رمق الهاتف(+243) 818 736 160; (+243) 998 721 052 :
عنوان الربيد الإلكرتوينyaelimapygmees@gmail.com :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف :
ا ألب اإيدفيج فلوران بوكييل
مدير املنظمة
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مركز تعزيز الاقصصاد الاجامتع واحلوةمة ()SEGP
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 :
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية
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 طلب منظمتنا لتنظر فيه اللجنة احلكومية ادلولية.
الرجاء أأ ّل ترتددوا يف التصال بنا للحصول عىل أأي معلومات اإضافية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،

لوموان كيبوري
__________________________________

( 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:
مركز تعزيز الاقصصاد الاجامتع واحلوةمة ()SEGP
وصف املنظمة  150( :لكمة عىل الأكرث)
مركز تعزيز الاقصصاد الاجامتع واحلوةمة ( )SEGPهو منظمة وطنية غري رحبيةّ ،
سلت ةمنظمة غري حكومية يف فرباير
 2001مبوجب شهادة التسجيل رمق  ،10784مبوجب قانون امجلعيات الصادر عن وزارة الشؤون ادلاخلية ،ومنحت لحقا
شهادة الامصثال رمق  1349مبوجب قانون املنظامت غري احلكومية لعام  2002الصادر عن وزارة التمنية اجملمتعية والشؤون
اجلنسانية وا ألطفال .وتعمل املنظمة عىل تعزيز احلوةمة وحقوق الإنسان الاجامتعية والثقافية وادلميقراطية وماكحفة الفقر،
وتويل اهامتما خاصا للنساء الريفيات والشعوب ا ألصلية والفصيات وا ألطفال لضامن حصول هذه الفاات عىل فرص مصاكفاة
للتمنية الاقصصادية الاجامتعية وتلقّ الفصيات لتعلمي أأفضل وتمنية هماراهت ّن يف جمالت الصحة الإجنابية وتنظمي ا ألرسة ورايدة
املشاريع .وتشمل ا ألنشطة ا ألخرى للمركز ما ييل )1( :اإجياد س بل ملاكحفة الفقر ومعاجلة املشالك الاجامتعية والاقصصادية
للشعوب ا ألصلية؛ ( )2وتشجيع الزراعة وا ألعامل الزراعية وتسويقها وحماربة تغري املناخ؛ ( )3وتعزيز حق املر أأة يف ال ّمتّل
وحقوق ا ألرايض؛ ( )4وتعزيز الهنوض ابملر أأة يف التمنية الاجامتعية والاقصصادية؛ ( )5وتعزيز مفاهمي املساواة بني اجلنسني
والكرامة والعداةل للجميع من خالل امحلالت والتظاهرات والتجمعات.
أأهداف املنظمة وغاايهتا( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
ا ألهداف:
 ضامن حصول جممتعات الشعوب ا ألصلية عىل الفرص الاقصصادية واحلقوق ادلس تورية والس ياس ية والعداةل. وضامن أأن ّيقر ادلس تور اجلديد املقرتح يف تزنانيا حبقوق الشعوب ا ألصلية ،وتوقف احلكومة عن انهتاك هذهاحلقوق واملامرسات املسياة للشعوب ا ألصلية وحرماهنا من حقوق الإنسان ،ومن هذه املامرسات حتويل ملكية
ا ألرايض ومعليات الإخالء والتخويف والاستبعاد من اخلدمات الاجامتعية.
 وضامن سن القوانني والس ياسات ملعاجلة مسائل حقوق ا ألرايض وغريها من حقوق الشعوب ا ألصلية.ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
-

1

2

ادلعوة اإىل اختاذ تدابري س ياس ية وترشيعية ملعاجلة حقوق الشعوب ا ألصلية.
وإاطالق محالت لالعرتاض عىل معليات الإخالء املتكررة للرعاة من أأراضهيم دون تعويض.

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 تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الاس امترة ابس تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل .grtkf@wipo.int

WIPO/GRTKF/IC/34/2
Annex
20

-

وتعزيز ثقافة الشعوب ا ألصلية املعرضة للخطر.
وتنظمي أأنشطة التدريب لإذاكء الوع بشأأن )1( :احلد من املامرسات الضارة مضن جممتعات الشعوب ا ألصلية
مثل تشويه ا ألعضاء التناسلية ا ألنثوية والزواج املبكر والزواج القرسي وقصل املس نني والعنف اجلنيس
واجلنساين؛ ( )2وحقوق الفصيات والنساء من خالل التوعية وإاذاكء الوع والتثقيف بشأأن الصحة واحلقوق
اجلنس ية والإجنابية واحلد من انتشار فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والوقاية منه ورعاية املصابني
به وعالجه.

عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
ل يرتبط معل املركز بأأي عالقة بقضااي امللكية الفكرية ،وهذا هو أأول طلب نتقدّم به .ولكننا هممتون ابلقضااي اليت جتري
مناقش هتا يف اللجنة ،وكوين أأحندر من شعيب هادزايب وماساي ،فأأان أأمثل جامعتني من الشعوب ا ألصلية يف هذا اجملال،
و أأمعل عىل معاجلة بعض املشالك احلرجة اليت تواجه الشعوب ا ألصلية مثل الإساءة اإىل حقوق الإنسان اخلاصة هبم،
واستبعادمه من الهيةات احلكومية وإاخالءمه من أأراضهيم وانعدام الفرص الاقصصادية واملشالك الصحية .ول ننىس النساء
يقطن بعيدا عن املرافق الصحية ،مما يص ّعب اذلهاب اإىل املرافق الصحية وخاصة
الاليت مينت لك يوم أأثناء الولدة .فغالبيهت ّن ّ
عند امحلل .وتدل أأغلهب ّن يف املزنل ،مما يؤدي اإىل العديد من الوفيات يف صفوف ا ألهمات وا ألطفال .ومن املشالك ا ألخرى اليت
تواهجها الشعوب ا ألصلية :انعدام فرصة العثور عىل أأرض مالمئة لرع مواش هيم.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
ينشط املركز يف املقام ا ألول يف تزنانيا رشق أأفريقيا.
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
املركز عضو يف ش بكة املنظامت غري احلكومية حلقوق الإنسان يف جنوب أأفريقيا ( )SAHRINGONومركز القانون
وحقوق الإنسان يف تزنانيا ،وقد أأسهم املركز يف )1( :اإعداد تقرير غري رمس قدّم يف اجامتع هيةات رصد املعاهدات يف
جنيف عام 2009؛ ( )2واملشاركة يف اإعداد مرشوع قانون العنف ا ألرسي يف تزنانيا املقدم اإىل الربملان ،والعريضة اخلاصة
مبرشوع قانون املرياث؛ ( )3واملشاركة يف محةل توعية لإلغاء عقوبة الإعدام يف تزنانيا؛ ( )4واملشاركة يف اإعداد تقرير
الاس تعراض ادلوري الشامل لتزنانيا ( )2015بشأأن حاةل حقوق الإنسان للشعوب ا ألصلية يف تزنانيا ،اذلي عرض عىل
دورة الاس تعراض ادلوري الشامل يف جنيف وجملس املر أأة الرعوية ومنظمة احملاربني.
ويف حال قبول طلبنا ،يرغب املركز يف معاجلة قضااي كبرية واسعة الطيف بشأأن احرتام حقوق الإنسان للشعوب ا ألصلية.
 ينبغ عىل امجليع ومن مضهنم احلكومة الامصثال للحقوق الثقافية ادلولية واحرتاهما ابعتبارها من حقوق الإنسان عىلالنحو اذلي يدعو اإليه اإعالن مبادئ التعاون الثقايف ادلويل والهيةات ادلولية ا ألخرى.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيديP.o.box 4114,Dar es salaam, Tanzania :
رمق الهاتف+255 754 689451/255 759 272120 :
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رمق الفاكس+255 22 2112753/4 :
عنوان الربيد الإلكرتوينsegpcentre@gmail.com :
املوقع الإلكرتوين( http//:segpcentre.org :قيد الإنشاء)
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيف :

لوموان كيبوري/ا ألمني العام
[هناية املرفق والوثيقة]

