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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 29 :مايو 2018

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

جنيف ،من  25اإىل  29يونيو 2018
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 اإضايف من املنظامت ل ألمانة عن رغبته يف احلصول عىل الصفة نفسها يف ادلورات
الالقحقة للجنة .وررد يف مرف ذذ الوثيقة الطلبات اليت تتمنن ا ألمام والتفاصيل ااخاصة ابملنظامت اليت للبت ،منذ
ادلورة ااخامسة والثالثني للجنة وقبل 26أأبريل  ،2018الاعامتد يف ادلورة السادمة والثالثني للجنة ،كام قدمهتا لك منظنة.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل النظر يف للبات
اعامتد املنظامت املشار اإلهيا يف مرف ذذ الوثيقة
بصفة مراقب مؤقت ،والبتّ فهيا.
[ييل ذكل املرف ]
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املرف

املنظامت اليت للبت اعامتدذا بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية
مركز البحوث والهنوض ابلقانون (( )CRPDورد الطلب ابلفرنس ية)
منظنة اإندا صونطي (ورد الطلب ابلفرنس ية)
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مركز البحوث والهنوض ابلقانون ()CRPD
مبوجامييي 22 ،يناير 2018

اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظنة العاملية للنلكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
رمق الهاتف+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتو:يgrtkf@wipo.int :
خبصوص :للب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور
م يدي ،م يديت،
أأكتب لمك ألعرب عن رغبة منظنيت يف قحمور دورات اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفوللكور بصفة مراقب مؤقت .وجتدون مرفقًا للبنا اذلي يشنل التفاصيل ااخاصة مبنظنتنا لتنظر فيه
اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفملوا بقبول فائ الاحرتام،
أأودون نسومبو اكبو
ا ألمني التنفيذي
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ام امترة للب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
2 ،1
التقليدية والفوللكور

تفاصيل املنظنة الطالبة
الامس الاكمل للننظنة:
مركز البحوث والهنوض ابلقانون ،اختصارذا()CRPD
وصف املنظنة:
مركز البحوث والهنوض ابلقانون ( )CRPDذو منظنة تأأمست مبوجب القانون الكونغويل عام  .2002ويقع مقرذا الإداري
يف مبوجامييي مبحافظة اكماي الرشقية (مجهورية الكونغو ادلميوقرالية) .وتنترش أأنشطهتا عرب ربوع مجهورية الكونغو
ادلميقرالية.
ويمتثل ذدف املنظنة يف املسامهة يف تنفيذ القانون ،ول م امي قانون امللكية الفكرية ،يف مجهورية الكونغو ادلميوقرالية.
أأذداف املنظنة وغاايهتا الرئيس ية:
 درامة الترشيعات الكونغولية املتعلقة ابمللكية الفكرية بغرض اقرتاح مزيد من الاصالحات علهيا وجعلها متسقة معاملعاي ر ادلولية للنلكية الفكرية؛
 والرتوجي لفكرة امحلاية الولنية للنلكية الفكرية ابملعىن الوامع لللكنة وإاقحراز تقدم يف ذذا اجملال؛ ورزويد السلطات الكونغولية ابلإصالحات أأو التحسينات اليت أأدخلت عىل القوانني الولنية للنلكية الفكرية وجعلهامتسقة مع املعاي ر ادلولية؛
 وتعنمي معاي ر امللكية الفكرية.ا ألنشطة الرئيس ية للننظنة:
 درامة القوانني الكونغولية بشأأن امللكية الفكرية؛ اإصدار منشورات امللكية الفكرية المغط عىل السلطات الكونغولية بغية اإدخال املزيد من الإصالحات عىل القوانني الكونغولية بشأأن امللكية الفكريةوجعلها متسقة مع القانون ادلويل للنلكية الفكرية؛
 توعية الناس ابجلوانب ا ألمام ية للنلكية الفكرية؛ -جعل الناس واعية ابحلاجة اإىل احرتام امللكية الفكرية.
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رجا ل تلح بطلبك أأي مرفقات.
أ
أ
أ
ررىج مالقحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذ المانة ،ولكن تتخذ ادلول العما يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية .وذلكل ،من الوارد أل حتصل
قحرصا حلمور دورة اللجنة ريامث
بعض املنظامت عىل الاعامتد .ومن مث ،اإن مل ركن املنظنة الطالبة اكئنة يف جنيف ،فاإننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف ً
حتصل عىل الاعامتد.
ررىج مالقحظة أأن ام امترة الطلب ذذ قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الام امترة ابم تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارمالها ابلربيد الإلكرتو:ي اإىل .grtkf@wipo.int
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عالقة املنظنة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اذامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة:
رمتثل همنة مركز البحوث والهنوض ابلقانون ( ،)CRPDواذلي يرتكز نطاقه يف التقالع بني قحقوق الإنسان وقانون امللكية
الفكرية ،يف ادلعوة اإىل قحامية الفوللكور واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية للساكن ا ألصليني واجملمتعات احمللية يف مجهورية
الكونغو ادلميوقرالية واب ألخص يف حمافظة اكماي.
وم مينح قحمور دورات اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
ملنظنتنا الفرصة املفتاح لتعني معارفها وزايدة قدراهتا التشغيلية بغرض حتقي قحامية وتعزيز الساكن ا ألصليني واجملمتعات
احمللية يف الكونغو ولم امي يف حمافظة اكماي فامي يتعل ابلفللكور واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ااخاصة هبا.
البدل اذلي تنشط فيه املنظنة بشلك أأمايس:
مجهورية الكونغو ادلميوقرالية
معلومات اإضافية:
تتشلك امجلعية املعروفة ابمس مركز البحوث والهنوض ابلقانون من فري همين متعدد الاختصاصات (حمامني وعلام اجامتع
وعلام أأنرثوبولوجيا و أألبا ومعاجلني اب ألعشاب وموم يقيني وفنانني  )...اذلين يمتتعون بقدرات جيدة يف جمال البحث
ومنارصة وتعزيز اجملمتعات احمللية والساكن ا ألصليني فامي خيص الفللكور واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية.
بياانت التصال الاكمةل للننظنة:
العنوان الربيدي:
P.O. Box 18 827 KIN 13, Kinshasa, DR Congo
رمق الهاتف00 243 85 522 83 72 :
رمق الفاكس:
الربيد الإلكرتو:يcrpdrdc@yahoo.fr :
املوقع الإلكرتو:ي:
امس ممثل املنظنة ومسام الوظيفي:
أأودون نسومبو اكبو ،ا ألمني التنفيذي
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منظنة اإندا صونطي

داكر 15 ،أأبريل 2018
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظنة العاملية للنلكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتو:يgrtkf@wipo.int :
خبصوص :للب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية
اإىل شعبة املعارف التقليدية
حتية ليبة:
أأكتب لمك ألعرب عن رغبة منظنيت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .وجتدون مرفقًا للبنا لتنظر فيه اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفملوا بقبول فائ الاحرتام،
داودا ديوف
املدير التنفيذي
.../
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ام امترة للب اعامتد بصفة مراقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
2 ،1
التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظنة الطالبة
الامس الاكمل للننظنة:
اإندا صونطي ()Enda Santé
وصف املنظنة 150( :لكنة عىل الأكرث)
اإندا صونطي يه منظنة غ ر قحكومية دولية ويه عمو يف ش بكة اإندا تي ر موند العاملية ( .)Enda Tiers Mondeوقد
تأأمست عام  1988وتعنل مع املنظامت غ ر احلكومية واملنظامت اجملمتعية والهيالك الولنية وادلولية عىل تنفيذ الربامج
اجملمتعية.
وتنشط منظنة اإندا صونطي يف جمال الصحة بغرض حتقي تغي ر اجامتعي نوعي ومتوازن.
وإاىل جانب ا ألرس واجملمتعات ،يشنل مهنجها التشاريك رشاكة متعددة ا ألبعاد والقطاعات .وبتوفرذا عىل نطاق ولين ودون
إاقلميي فاإهنا تدمع الساكن ا ألشد ضعفا من أأجل النفاذ اإىل ااخدمات الاجامتعية ا ألمام ية (خاصة الصحة) وحتسني ااخربات
التقليدية احمللية وتطوير معارفهم وهمارهتم.
وتُعرف اإندا صونطي حاليا عىل أأهنا منظنة جممتعية للنجمتع املد:ي قحيث تسامه يف ماكحفة ف روس نقص املناعة البرشية/الإيدز
واملالراي وتستمثر يف الصحة اجلنس ية والإجنابية ،والتغذية ،والطب التقليدي واملعارف ،واملساواة والمتزي بني اجلنسني،
وقحقوق الإنسان.
أأذداف املنظنة وغاايهتا الرئيس ية( :الرجا ام تخدام قامئة نقطية)
 تلزتم اإندا صونطي بتعزيز الرعاية الصحية ا ألمام ية مع الرتكزي عىل الصحة العامة واجملمتعية كلك وتنظمي ااخدماتالصحية ا ألمام ية اليت يديرذا اجملمتع.
 والهدف ا ألمايس للننظنة ذو دمع مجموعات الساكن ،وخاصة المعيفة مهنم أأو اجملمتعات الرئيس ية ،لدلفاع عنقحقوقهم يف النفاذ إاىل املعلومات وخدمات الرعاية الصحية املالمئة.
 مضن ذذ ادلينامية ُحددت مجموعة من الهنج أكولوايت ،مبا يف ذكل: تعزيز اجلهود الرامية اإىل ماكحفة ا ألمراض املنتقةل جنس يا ،وف روس نقص املناعة البرشية/ا إليدز ،والسل ،وا ألمراضاملزمنة
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رجا ل تلح بطلبك أأي مرفقات.
أ
أ
أ
يرىج مالقحظة أأن قرار الاعامتد لن تتخذ المانة ،ولكن تتخذ ادلول العما يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية .وذلكل ،من الوارد أل حتصل
قحرصا حلمور دورة اللجنة ريامث
بعض املنظامت عىل الاعامتد .ومن مث ،اإن مل ركن املنظنة الطالبة اكئنة يف جنيف ،فاإننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف ً
حتصل عىل الاعامتد.
يرىج مالقحظة أأن ام امترة الطلب ذذ قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن اإكامل الام امترة ابم تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص وإارمالها ابلربيد الإلكرتو:ي اإىل .grtkf@wipo.int
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تعزيز اجلهود الرامية اإىل ماكحفة املالراي
تعزيز العادات الغذائية السلمية
تعزيز النبااتت الطبية والطب التقليدي ،وحتسني وضع املعارف احمللية
تعزيز الصحة الإجنابية وتنظمي ا ألرسة
تعزيز بيئة مؤمس ية واجامتعية-ثقافية تشجع اجملمتع عىل النفاذ إاىل الرعاية الاجامتعية
دمع التعاون بني البدلان من أأجل موا مة الرعاية الصحية وام مترار تقدميها
اإجرا البحوث والتدريب (التنس ي مع مراكز البحوث واجلامعات)

-

ا ألنشطة الرئيس ية للننظنة( :الرجا ام تخدام قامئة نقطية)
-

تعزيز اإجرا ات الرعاية الصحية الوقائية ودمع قدرات الفاعلني احملليني
حتسني النفاذ إاىل ااخدمة وجودة تقدميها (التوجيه ،الفرز ،العالج)
تعزيز النظام الصحي القامئ والنظام العابر للحدود بغية تبادل املعلومات والتدريب
تسهيل وتعزيز التواصل
البحث والام تفادة من ااخربات

عالقة املنظنة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اذامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكنة
عىل الأكرث)
معلت اإندا صونطي ليةل ما يقارب عقدين عىل تعزيز الربامج الصحية اليت تسهل النفاذ إاىل الرعاية لصاحل أأقىص عدد ممكن
من الناس ،وذكل من خالل تعنمي النبااتت الطبية وتعزيز الطب التقليدي واملعارف .ولهذا السبب فقد دُعيت للنشاركة يف
العديد من الاجامتعات الولنية وادلولية بشأأن املعارف التقليدية وقحقوق امللكية الفكرية.
وعىل مدى العرشين م نة املاضية ،دمعت اإندا صونطي مشاركة وركوين كفا ات اجملمتعات احمللية والباقحثني عىل تختلف
املس توايت مضن جمال التنوع البيولويج والبيئة ومصود الساكن احملليني يف وجه تغ ر املنا..
وإاندا صونطي يه لرف يف اللجنة الولنية الس نغالية بشأأن النفاذ وتقامس املنافع فامي خيص املوارد الوراثية ،وتشارك يف
الاجامتعات ا إلقلميية وادلولية اليت تنظنها مبادرة النفاذ وتقامس املنافع.
البدل اذلي تنشط فيه املنظنة بشلك أأمايس:
الس نغال
معلومات اإضافية:
رجا قدم أأي معلومات اإضافية رراذا مالمئة ( 150لكنة عىل الأكرث).
تعنل اإندا صونطي مع الواكةل الس نغالية للنلكية الصناعية وتعزيز الابتاكر التقين ( .)ASPITوقد شاركت مكساعد يف حلقة
العنل العنلية بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعب ر الثقايف التقليدي اليت نظنهتا الويبو
ابلتعاون مع وزارة الثقافة والتصال والواكةل الس نغالية للنلكية الصناعية وتعزيز الابتاكر التقين .ومنذ  2009شاركت اإندا
صونطي يف حلقات العنل اليت نظنهتا مبادرة النفاذ وتقامس املنافع والعداةل الطبيعية بشأأن الربوتوكولت الثقافية احليوية.

WIPO/GRTKF/IC/36/2
Annex
8

كام شاركنا أأيما يف املؤمتر املعقود مؤخرا يف كندا بشأأن اتفاقية التنوع البيولويج قحيث ُام تفيض يف النقاش قحول قحقوق
اجملمتعات احمللية والساكن ا ألصليني.
بياانت التصال الاكمةل للننظنة:
العنوان الربيدي:
Dakar 3370
رمق الهاتف00 221 33 867 02 62 :
رمق الفاكس:
الربيدي الإلكرتو:يsecretariat-dakar@enda-sante.org :
املوقع الإلكرتو:يhttps://www.enda-sante.org :
امس ممثل املنظنة ومسام الوظيفي:
الس يد ندايغا مول ،رئيس تطوير اجملنوعة املعنية بس يادة الغذا والتغذية ،واملعارف واملامرمات اجملمتعية يف جمال الصحة.
[هناية املرف والوثيقة]

