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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :يوليو 2018

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

جنيف ،من  27اإىل  31أأغسطس 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 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  28يونيو  ،2018الاعامتد يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة ،كام قدمهتا لك منظمة.

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

املنظامت اليت طلبت اعامتدها بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية
منظمة احلفاظ عىل التنوع البيولويج وحامية البيئة البحرية وصوهنا يف ولية كروس ريفر ()CRBMPC
منظمة أيلكس للعمل القانوين (اس ُتمل الطلب ابللغة الفرنس ية)
الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ()IICCI
مجعية أأنس برياس يون كولومبيا (اس ُتمل الطلب ابللغة الإس بانية)
ش بكة نساء الشعوب ا ألصلية املعنية ابلتنوع البيولويج (( )RMIBاس ُتمل الطلب ابللغة الإس بانية)
جت ّمع أأهمات اكميتوغا ()REMAK
ش بكة ش باب قبائل سان
جامعة روزاريو (اس ُتمل الطلب ابللغة الإس بانية)
احتاد الشعوب ا ألصلية من أأجل الصحوة الإمنائية )( (UPAREDاس ُتمل الطلب ابللغة الفرنس ية)
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منظمة احلفاظ عىل التنوع البيولويج وحامية البيئة البحرية وصوهنا يف ولية كروس ريفر ()CRBMPC
منظمة احلفاظ عىل التنوع البيولويج وحامية البيئة البحرية وصوهنا يف
ولية كروس ريفر ()CRBMPC
Calabar 540001
Cross River State Nigeria
+2348050232469
crsbiodiversity@gmail.com
 18يناير 2018
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@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 طلبنا لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،
سونيجيتو أأسيبونغ اإكيب
(امس املمثل وتوقيعه)
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
منظمة احلفاظ عىل التنوع البيولويج وحامية البيئة البحرية وصوهنا يف ولية كروس ريفر ()CRBMPC
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
تربز منظمة  CRBMPCالنظام الإيكولويج لولية كروس ريفر بوصفه منطقة اإيكولوجية شامةل تزخر مبخزون ورايث هائل
و ّ
يتعني اإدارهتا بشلك مس تدام .ومن همام املنظمة اإدارة اخملزون الورايث ل ألنظمة الإيكولوجية لولية كروس ريفر بطريقة
مس تدامة يف اإطار تطلعات التفاقيات الإيكولوجية العاملية .ومن هماهما أأيضا الهنوض بأأنشطة التنقيب البيولويج وزايدة
الوعي بلك الصكوك القانونية املرتبطة حبق املؤلف ،والعمل يف الوقت ذاته عىل اإذاكء الوعي بأأمهية حامية املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الفوللكوري واحلاجة املل ّحة اإىل ضامن تكل امحلاية.
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
 ابلنظر اإىل املس توى اخمليف اذلي بلغه المتكل غري املرشوع للمعارف التقليدية من خالل التنقيب البيولويج ،ل نزالنعتقد ،أأكرث من أأي وقت مىض ،أأن حامية تكل املعارف بفعالية وكفاءة تقتيض وضع صك ملزم قانوان عىل الصعيد
دون الوطين.
-

حتسني التنوع البيولويج عىل مس توى الولية ،واس تنباط أأنواع اندرة وصوهنا وحاميهتا.

-

جتديد غاابت الولية وحاميهتا يف اإطار تطلعات حكومة الولية بشأأن الاقتصاد ا ألخرض.

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
-

توس يع حمتوايت التنوع البيولويج ألغراض بناء مرونة ا ألنظمة الإيكولوجية يف ولية كروس ريفر.

-

ترس يخ ألية بشأأن التنوع البيولويج يف ولية كروس ريفر.

-

تيسري وضع س ياسة وخطة رئيس ية عىل مس توى الولية مبا يشمل الإطار القانوين للتنوع البيولويج وحفظ البيئة.

-

حامية الاخرتاعات والعالمات والتصاممي يف ولية كروس ريفر.

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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عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
تعزيز الزناهة ومنع الفساد من ا ألمور ا ألساس ية للهنوض ابحلومكة اجليدة واحلفاظ عىل ثقة امجلهور بعملية اختاذ القرارات
احلكومية والعامة ودمع رفاه اجملمتع وازدهاره .وضامن املعامالت الشفافة وبيئة أأعامل نظيفة يف القطاع اخلاص من العنارص
ا ألساس ية لسرتاتيجية شامةل ينهتجها بدل ما ملاكحفة الفساد .كام تزيد كفاءة الرشاكت وقدرهتا التنافس ية من سالمة ا ألسواق
وثقة املستمثرين.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن للرشاكت النظيفة اليت تتعامل مع احلكومات فرض رقابة فعاةل عىل الفساد يف لك من القطاعني
اخلاص والعام .والليات الفعاةل للكشف عن سوء السلوك دون اخلوف من الانتقام يه يف مصمي الزناهة عىل صعيدي قطاع
ا ألعامل والقطاع احلكويم عىل حد سواء .فاإذا دُمعت الزناهة يف جوهر أأعامل املنظمة ا ألساس ية ،وإاذا نوقشت الشواغل
التخوف من الانتقام ،حفيهنا سيتوقّف السكوت عن سوء السلوك والبالء السائدين حاليا يف أأفريقيا جنوب
حبرية دون ّ
الصحراء الكربى.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
نيجرياي
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
لقد مكّنت الثورة الرمقية من الربط بني ماليني الناس حول العامل ّ
وغريت ابلتايل حياتنا جذراي وبشلك مل يكن من املمكن
تصوره قبل بضعة أأعوام فقط .فمل يؤ ِد انتشار فلسفة البياانت املفتوحة عامليا اإىل تعزيز ثقافة الشفافية املؤسس ية حفسب ،بل
ّ
مكّن لك واحد منا كذكل من التعاون والابتاكر بطريقة غري مس بوقة .ضف اإىل ذكل ما يتسم به اذلاكء الاصطناعي من
طاقة حتويلية وما يتيحه من اإماكنيات ،ويه أأمور تبدو ل هناية لها .فهل ميكن أأن يتعاون البرش مع احلواسيب عىل تسوية
بعض من أأكرب مشالكت العامل؟
وما هيمنا هو خدمة امجلهور واس تكشاف فرص جديدة للتوعية وإاقامة الش باكت وتعمل هنُ ج جديدة محلاية منتجي البياانت
ومس هتلكهيا ومتكيهنم عىل صعيد وليتنا ،وخصوصا ما يتعلق بتحسني املعارف التقليدية اليت ميلكها ساكن أأرايفنا يف نيجراي؛
ومن ا ألمور احلامسة ابلنس بة لنا الاس تفادة من حمكة الويبو والقوة امجلاعية للك أأحصاب املصلحة لإحداث أأثر كبري يف بيئة
تتحرك برسعة وتزتايد فهيا التحدايت.
ّ
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:بياانت التصال الاكمةل للمنظمة
:العنوان الربيدي
Cross River Biodiversity, Marine Protection and Conservation
69 Target Road
Calabar
Cross River State
Nigeria
+ 234 805 0232 469 :رمق الهاتف
crsbiodiversity@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
:امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي
سونيجيتو أأسيبونغ اإكيب

انئب مدير
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
منظمة أيلكس للعمل القانوين
ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
منظمة أيلكس للعمل القانوين يه منظمة غري رحبية يقع مكتهبا الرئييس يف بوغوات وماكتهبا الفرعية يف مدن قرطاجنة وابس تو
ونيويورك ولوس أأجنلوس .وقد تأأسست يف عام  2015و أأنشأأ اإطارها القانوين يف  2018س بعة حمامني من أأصل أأفريقي من
مناطق خمتلفة بمتتعون ابلكفاءة الأاكدميية واملهنية وجيمعهم احلرص عىل تقدمي ادلمع التقين والقانوين والس يايس للتعجيل
بتحقيق العداةل الاجامتعية والاقتصادية والعرقية بوجه عام ،سواء عىل مس توى الفرد أأو امجلاعة ،للمنحدرين من أأصل أأفريقي
يف املنطقة.
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
يعد الهدف الرئييس للمنظمة تعزيز حقوق اجملمتعات احمللية وا ألشخاص املنحدرين من أأصل أأفريقي وادلفاع عهنا وضامهنا ،ول
س امي النساء وا ألشخاص السود من املثليات واملثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغايري الهوية اجلنس ية .ودلى منظمة أيلكس
للعمل القانوين ا ألهداف احملددة التالية:
 .1التقايض الاسرتاتيجي اذلي هيدف اإىل ادلفاع عن حقوق ا ألشخاص واجملمتعات املنحدرين من أأصل أأفريقي؛
 .2املشورة القانونية والتقنية للمنظامت الشعبية والعرقية ا إلقلميية اليت تعمل لدلفاع عن حقوق ا ألشخاص املنحدرين من
أأصل أأفريقي؛
.3

اإجراء البحوث لتوثيق وضع هؤلء ا ألشخاص؛

.4

تدريب ا ألفراد وامجلاعات املشاركني يف البحوث املتعلقة ابلعنرصية والمتيزي العنرصي؛

 .5تصممي اسرتاتيجية اتصالت جلعل نتاجئ معلنا و أأوضاع اجملمتعات/املنظامت اليت نعمل معها واحضة ومعممة ومعروفة
للجمهور؛
 .6التدريب وتكوين الكفاءات لش باكت املهنيني الكولومبيني املنحدرين من أأصل أأفريقي ،وكذا املنظامت الاجامتعية
واملسؤولني احلكوميني وغريمه من أأحصاب املصلحة املعنيني.
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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ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
تسعى منظمة أيلكس بفضل قيادة مؤسس هيا وتدريهبم الأاكدميي اإىل امجلع بني املهنيني من خمتلف التخصصات وتنس يق العمل
بيهنم من أأجل اإجياد أأدوات تؤازر الكولومبيني من أأصل أأفريقي يف نزاعاهتم اخملتلفة.
وتعمل أيلكس يف  4جمالت تركزي تتضمن مشاريع ذات تأأثري جممتعي وتنظميي وس يايس واجامتعي:
جمال الرتكزي

الهدف احملدد

املكون الرئييس

احلقوق امجلاعية

دمع اجملمتعات يف تصممي الاسرتاتيجيات القانونية
محلاية احلقوق امجلاعية

املكوانت الفرعية

التشاور املس بق

املشورة التقنية والقانونية للمنظامت العرقية فامي
خيص معليات التشاور املس بق الرمزية .وابملثل،
النفاذ اإىل املوارد غري امللموسة واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

احلقوق املتعلقة ابملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي
التسمية امجلاعية للمناطق
ا ألفرو إاكوادورية

ادلمع التقين والقانوين للسلطات العرقية لتحقيق
الاعرتاف ابحلقوق ا إلقلميية

املكون الرئييس

احلياة اجليدة

املسامهة يف حتسني الظروف املعيش ية
ساسا من أأصل
للمجمتعات احمللية اليت تنحدر أأ ً
أأفريقي ،خاصة من خالل ضامن احلقوق
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية

املكوانت الفرعية

حامية امللكية الثقافية ومعارف
ا ألجداد

حتديد أأدوات قانونية جديدة أأو تعزيزها أأو الك
ا ألمرين هبدف حامية املعارف وإانتاج املعارف
اخلاصة ابجملمتعات املنحدرة من أأصل أأفريقي

احلقوق املدنية

حتديد العوامل املؤثرة واخلصائص فامي يتعلق
ابلتحسني العمراين وتعزيز العمل القانوين محلاية
أأماكن اجلوار اليت يشغلها ا ألشخاص املنحدرون
من أأصل أأفريقي بشلك رئييس
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عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
منظمة أيلكس للعمل القانوين يه منظمة جممتع مدين أأسسها خمتصون كولومبيون من أأصل أأفريقي من أأحناء خمتلفة من البالد.
ويه تكرس هجودها للهنوض حبقوق الإنسان وحتسني نوعية احلياة واحلفاظ عىل كرامة ا ألشخاص واجملمتعات املنحدرين من
أأصل أأفريقي يف كولومبيا .وتشمل مبادهئا التنظميية ادلقة الأاكدميية والاس تقامة املهنية والتحليل املتعدد اجلوانب للقضااي
الاجامتعية وعدم المتيزي والالزتام ابلتغيري الاجامتعي .وتقوم مهنجيات معلها وحبوهثا عىل اإعطاء ا ألولوية للهنج القامئ عىل العرق
والنوع الاجامتعي وحقوق املثليات واملثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغايري الهوية اجلنس ية .ويستند تطوير معلها اإىل
التقايض العايل ا ألثر ،والبحوث الاجامتعية والقانونية ،والتصالت الاسرتاتيجية والتنس يق مع املنظامت ا ألخرى العامةل من
أأجل الوصول اإىل العداةل الاجامتعية يف القضااي املتعلقة ابدلفاع عن حقوق امجلاعات العرقية والإثنية والمتيزي العنرصي .وقد
جاءت هذه املبادرة انطالقًا من احلاجة اإىل اإجياد كيان يقوده متخصصون من أأصل أأفريقي ،معظمهم من الاختصاصيني
القانونيني ،ودلهيم خربة واسعة يف العمل يف املنظامت ادلولية والقطاع العام .وتتيح معرفة احتياجات اجملمتعات املنحدرة من
أأصل أأفريقي املسامهة يف تعزيز ا ألدوات اليت هتدف اإىل حتسني نوعية احلياة لهذه اجملمتعات من خالل البحوث والتقايض
وادلراسة .وحتظى منظمة أيلكس للعمل القانوين بدمع منظامت حقوق اإنسان معرتف هبا وتدمعها أأيضً ا اخلربة املهنية والأاكدميية
جوهراي للمشالك الاجامتعية
منظورا
ً
ألعضاهئا اذلين مه ،ابلإضافة اإىل تدريهبم يف أأفضل اجلامعات الوطنية وادلولية ،يقدمون ً
من جتارهبم أكشخاص سود.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
كولومبيا
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).

نبذة عن مؤسيس املنظمة
ماريلوز ابراغان جونزالزي (املدير العام) :حمامية من جامعة قرطاجنة ،حاصةل عىل ماجس تري يف القانون من جامعة اكليفورنيا،
لوس أأجنلوس ،ومتخصصة يف القانون الإداري من جامعة خافريايان ،ودلهيا خربة ممتزية يف العمل يف القطاع العام يف النوايح
الإدارية وادلس تورية .ومعلت دلى جملس ادلوةل ،ومكتب املراقب املايل العام للجمهورية ،ودخيوس تيس يا ،والواكةل الوطنية
لدلفاع القانوين.
داايان بالنكو أأكيندرا (انئب املدير العام) :حما ٍمية من جامعة قرطاجنة ،متخصصة يف القانون الإجرايئ يف جامعة ليربا والقانون
الاقتصادي اخلاص يف اجلامعة الوطنية ،ويه حاصةل عىل املاجس تري يف البيئة والتمنية من اجلامعة نفسها .ويه حال ًيا طالبة
دراسات عليا يف جامعة اكليفورنيا ،لوس أأجنلوس .ودلهيا خربة واسعة يف العمل يف القطاع العام ،ل س امي مع جممتعات
املنحدرين من أأصل أأفريقي اذلين وقعوا حضااي للزناع املسلح .ومعلت أأيضً ا لأكرث من  20عا ًما يف قطاع الفن والثقافة عىل
ساحل الاكرييب يف كولومبيا.
أأان مارغريتا غونزاليس فاسكزي ِّ
(مؤسسة) :حمامية من جامعة كولومبيا الوطنية ،حاصةل عىل درجة املاجس تري من جامعة
اكليفورنيا ،لوس أأجنلوس .ودلهيا خربة يف البحوث املتعلقة ابلعنرصية والمتيزي العنرصي ،واكنت مستشارة يف صياغة
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الس ياسات العامة للمساواة العرقية .ومعلت مكحامية يف جلنة البدلان ا ألمريكية حلقوق الإنسان ،ومركز القانون والعداةل
ودراسات اجملمتع ،ومكتب أأمني املظامل واملنظمة ادلولية للهجرة .واكنت مستشارة ملعهد العرق واملساواة.
دانييل غومزي مازو (مؤسس) :حما ٍم من جامعة  ،EAFITميديلني ،حاصل عىل درجة املاجس تري يف ادلراسات العرقية
احلرجة والقانون واجلنسانية من جامعة اكليفورنيا ،لوس أأجنلوس .وهو حاليا طالب دكتوراة يف جامعة فوردهام يف نيويورك.
ويمتتع خبربة واسعة يف املسائل ادلس تورية ،ومعل دلى احملمكة ادلس تورية ودلى منظميت كولومبيا ديفرسا ودخيوس تيس يا غري
احلكوميتني.
أأودري مينا موسكريا (مؤسسة) :حمامية من جامعة شوكو للتكنولوجيا ،حاصةل عىل درجة املاجس تري يف حقوق الإنسان من
جامعة نوتردام ،الولايت املتحدة ،ومرحشة لدلكتوراة يف القانون من جامعة روزاريو ،ودلهيا خربة واسعة يف التدريس اجلامعي
وقدمت املشورة اإىل اإدارة الش ئون الإدارية للخدمة املدنية ،ومنظامت دولية يف سويرسا والرنوجي ،ومكتب أأمني املظامل.
ماراث موسكريا فيغويروا ِّ
(مؤسسة) :حمامية من اجلامعة البابوية البوليفارية يف ميديلني ،أأمتت دراسات يف ا ألنرثوبولوجيا
والس ياسة من جامعة أأوترخيت يف هولندا ،ويه حاصةل عىل درجة املاجس تري يف حقوق الإنسان من اجلامعة ا ألمريكية يف
واش نطن العامصة .ومعلت مكستشارة ألمانة ثقافة املواطنة يف مكتب معدة ميديلني ،لصاحل كولومبيا هيومانيتاراي ،وهو برانمج
اتبع لرئاسة امجلهورية ،واملنظمة غري احلكومية ميل موجرييز للخدمات القانونية يف فيالدلفيا ،الولايت املتحدة ،ومكتب
مفوض ا أل مم املتحدة السايم حلقوق الإنسان يف كولومبيا.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
رمق الهاتف+ 57 3008369146 :
الربيد الإلكرتوينilexaccionjuridica@gmail.com (cc mariluzbarragangonzalez@gmail.com) :
املوقع الإلكرتوينwww.ilexaccionjuridica.org :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
ماريلوز ابراغان
املمثل القانوين
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الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ()IICCI
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@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 طلبنا لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

(امس املمثل وتوقيعه)
ا ألس تاذ ادلكتور محمد رساج أأنصاري
رئيس الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ()IICCI
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ()IICCI
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
تضم  57دوةل
الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ( )IICCIيه غرفة عاملية ّ
عضوا و 5دول أأعضاء مراقبة وأأكرث من  250من البدلان اليت تقمي عالقات مع الهند .وتفيد غرفة  IICCIبأأهنا "الصوت
امجلاعي للعالقات القامئة بني قطاعات ا ألعامل والتجارة والاقتصاد الهندية وقطاعات ا ألعامل والتجارة والاقتصاد يف ادلول
ا ألعضاء يف منظمة التعاون الإساليم".
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
ا ألهداف الرئيس ية لغرفة  IICCIيه:
أأ) تشجيع التجارة واخلدمات والصناعة والرشاكت الصغرية واملتوسطة والزراعة والتعاون بني بدلان املنطقة من خالل
اإقامة روابط أأعامل وطيدة بني مقاويل بدلان منظمة التعاون الإساليم والهند.
ب) اإصدار توصيات لصون املصاحل الاقتصادية والتجارية للهند وبدلان منظمة التعاون الإساليم ومناطق العامل ا ألخرى.
ج) العمل كهيئة استشارية ملساعدة القطاع اخلاص يف املنطقة عىل املشاركة يف القضااي الاقتصادية ا إلقلميية
أأو الاس تجابة لها.
د) اإلهام البدلان ا ألعضاء لتطبيق رشوط جتارية موحدة وممزية عىل بعضها البعض والسعي ،يف أخر املطاف وبصورة
تدرجيية ،اإىل حتقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية بني أأعضاء غرفة .IICCI
ه) تأأييد تبادل املعلومات التجارية والتقنية والإدارية الصناعية والعلمية والتكنولوجية ،فضال عن أأشاكل التعلمي واملعرفة
بني أأعضاهئا.
و) تنظمي البياانت الإحصائية ونتاجئ البحث والتطوير املشرتكة ومجعها ونرشها عىل مس توى أأعضاء غرفة IICCI
والبدلان ا ألعضاء يف منظمة التعاون الإساليم وبدلان العامل ا ألخرى.

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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ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
متكّنت غرفة  ،IICCIبعد عام واحد تقريبا ،من بلوغ مجموعة تتجاوز  40غرفة وطنية وحملية من غرف التجارة والصناعة،
ومئات رابطات ا ألعامل ورشاكت ا ألعامل وأحاد رجال ا ألعامل يف أس يا و أأفريقيا و أأورواب و أأمرياك واحمليط الهادئ بغرض حتقيق
ا ألهداف التالية:
-

تعزيز ادلور احملوري لرجال ا ألعامل يف الهند ودول منظمة التعاون الإساليم وبدلان العامل ا ألخرى.

-

زايدة أأنشطة ا ألعامل اليت تضطلع هبا الهند ودول منظمة التعاون الإساليم وبدلان العامل ا ألخرى.

-

تدعمي المنو الاقتصادي يف الهند ودول منظمة التعاون الإساليم وبدلان العامل ا ألخرى.

ومن خالل توس يع ش بكتنا العاملية للغرف التجارية والصناعية يف الهند ودول منظمة التعاون الإساليم ومناطق العامل
ا ألخرى ،يتس ىن لنا الوصول اإىل ألف الرشاكت ،من رشاكت صغرية ومتوسطة اإىل كربايت الرشاكت يف أس يا و أأفريقيا
و أأورواب و أأمرياك واحمليط الهادئ.
وابلتعاون مع أأعضائنا ،نسعى اإىل تعزيز اإقامة الش باكت و أأوجه التعاون عىل الصعيد العاملي ونرش معلومات ا ألعامل الوجهية
تتبو أأ مركز أأول ش بكة أأعامل يف الهند ودول منظمة التعاون
والاشرتاك من أأجل فائدة أأعضائنا ،مبا يسمح للغرفة أأن ّ
الإساليم ومناطق العامل ا ألخرى.
عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ( )IICCIيه غرفة جتارية عاملية واثين أأكرب
توسعا يف العامل .وميكن لغرفة  IICCIتقدمي ادلمع لرتش يد مرشوعات الويبو وبراجمها التعلميية وغريها من
و أأرسع غرفة جتارية ّ
ا ألنشطة املوهجة اإىل قطاعي ا ألعامل والصناعة يف لك بدل من بدلان العامل وذكل من خالل الفروع/الفروع احمللية التابعة لها.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
ادلول ا ألعضاء وغري ا ألعضاء يف منظمة التعاون الإساليم
(مبا يشمل أس يا و أأفريقيا و أأورواب و أأمرياك وغريها).
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
تضم  57دوةل
الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ( )IICCIيه غرفة عاملية ّ
عضوا و 5دول أأعضاء مراقبة وأأكرث من  250دوةل تقمي عالقات مع الهند .وتفيد غرفة  IICCIبأأهنا "الصوت امجلاعي
للعالقات القامئة بني قطاعات ا ألعامل والتجارة والاقتصاد الهندية وقطاعات ا ألعامل والتجارة والاقتصاد يف ادلول ا ألعضاء يف
منظمة التعاون الإساليم".
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وتُعد غرفة  IICCIأأداة ل ألعامل والتجارة والصناعة تس تكشف السوق الإسالمية العاملية ابلتعاون مع الهند وتعمل مع أأكرث
من  250دوةل عىل صون وحامية مصاحل قطاعات ا ألعامل والتجارة والاقتصاد يف الهند ودول منظمة التعاون الإساليم يف
سبيل تعزيز السمل والتوافق عىل الصعيد ادلويل" .والهدف الرئييس اذلي تسعى غرفة  IICCIاإىل حتقيقه هو الهنوض
بعالقات ا ألعامل والتجارة والاقتصاد القامئة بني الهند ودول منظمة التعاون الإساليم وما يزيد عىل  250من البدلان .وتسعى
غرفة  IICCIاإىل تعزيز ا ألنشطة الثنائية يف جمالت التجارة والاستامثر ونقل التكنولوجيا ،وتيسري التعاون يف قطاع ا ألعامل
واملرشوعات املشرتكة واتفاقات التسويق والتحالفات الاسرتاتيجية من خالل مجموعة من املبادرات الاستباقية املوهجة
حنو ا ألعامل.
وتلمتس غرفة  IICCIاحلصول عىل الاعامتد/صفة املراقب/الصفة الاستشارية من منظمتمك املوقرة دلمع حتقيق
أأهدافمك/هممتمك يف  45بدلا ،حيث دلهيا فروع/فروع حملية ومديرون وطنيون يف ادلول ا ألعضاء وغري ا ألعضاء يف منظمة
التعاون الإساليم (مبا يشمل أس يا و أأفريقيا و أأورواب و أأمرياك وغريها) .وغرفة  IICCIحريصة عىل صون مصاحل أأوساط
ا ألعامل والصناعة العاملية وغريها من ا ألوساط يف لك أأحناء العامل.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
Unit No. - Office 512,
Parsvnath Planet Plaza, TCG - 8/8 & 9/9 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
(U.P.) INDIA
رمق الهاتف+91-522-2397710 :
رمق الفاكس+91-522-2397710 :
الربيدي الإلكرتوينinfo@indo-oic-icci.org :
املوقع الإلكرتوينwww.indo-oic-icci.org :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
ا ألس تاذ ادلكتور محمد رساج أأنصاري
رئيس
الغرفة الإسالمية للتجارة والصناعة املشرتكة بني الهند ومنظمة التعاون الإساليم ()IICCI
رمق الهاتف احملمول+91-9452298127 :
رمق الفاكس+91-522-2397710 :
الربيدي الإلكرتوينpresident@indo-oic-icci.org :
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مجعية أأنس برياس يون كولومبيا

اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@wipo.int :
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملعارف
التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور
حتية طيبة:
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 طلبنا لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،
أأان ميلينا اكرموان ابلومينو
رئيس
_________
(امس املمثل وتوقيعه)

ُح ّرر يف جنيف ،يوم  30مايو 2018
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:

مجعية أأنس برياس يون كولومبيا
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
نرشت مجعية أأنس برياس يون كولومبيا ومعمت منذ تأأسيسها يف عام  2015معلومات عن الثقافة والطب واملعرفة التقليدية
للساكن ا ألصليني يف كولومبيا ،ونظمت حلقات معل و أأنشطة ودروس رقص شعيب ل ألطفال والكبار.
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:
-

تعزيز احلوار بني الثقافات واحلضارات من أأجل املسامهة يف ا ألهداف الإمنائية ل ألفق 2030؛

-

تشجيع الإبداع وحامية الفوللكور واملعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية؛

-

دمع مشاريع البحوث يف جمال الطب التقليدي للشعوب ا ألصلية وتعزيزه؛

-

املساعدة يف نرش املعلومات عن الرثوة احملمتةل للمعارف التقليدية والفوللكور؛

-

ماكحفة سوء الاس تخدام والبيع والمتكل غري املرشوع ملوارد الشعوب ا ألصلية؛

 تسهيل خلق فرص للتاكمل والتبادل بني ا ألشخاص وامجلعيات اليت تدمع مشاريع التعاون والتمنية بني سويرسا و أأمرياكالالتينية ،ول س امي كولومبيا؛
تعزيز تطوير التعاون الفين والثقايف والأاكدميي والعلمي والتجاري بني سويرسا و أأمرياك الالتينية؛
اإعداد مشاريع التاكمل الاجامتعي الثقايف لصاحل أأطفال املهاجرين اذلين يعانون من صعوابت يف التعمل وتنفيذ هذه
املشاريع؛
-

1

2

تنظمي حدث س نوي دلمع ا أليتام والنساء حضااي العنف اجلنيس والقامئ عىل التحزي اجلنيس يف الزناعات.
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 إاىل 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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ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
-

اإنشاء مدرسة للرقص الشعيب هبدف تعزيز موارد الرتاث الثقايف لكولومبيا وحاميهتا؛

-

تقدمي الرقص الشعيب ل ألطفال والبالغني.

-

اإعداد حلقة معل تعلمية تقدم ادلمع ل ألطفال من الساكن ا ألصليني اذلين وقعوا حضااي للزناعات يف كولومبيا ؛

-

الرتوجي لتطريز الشعوب ا ألصلية وفنوهنا وطرقها يف الطهو.

البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
سويرسا واس بانيا وكولومبيا والاكوادور.
معلومات اإضافية :رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
Chemin de Carabot 29 C
Bernex 1233
رمق الهاتف+ 079 245 56 7569 :
رمق الفاكس:
الربيد الإلكرتوينinfo.inspiration.colombia@gmail.com :
املوقع الإلكرتوينwww.inspiracioncolombia.ch :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
أأان ميلينا اكرموان ابلومينو
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ش بكة نساء الشعوب ا ألصلية املعنية ابلتنوع البيولويج ()RMIB

بامن 18 ،يناير 2018
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@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 طلبنا لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

(امس املمثل وتوقيعه)
فلورينا لوبيس
منسقة عامة
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
ش بكة نساء الشعوب ا ألصلية املعنية ابلتنوع البيولويج ()RMIB
رمق الوضع القانوين41-PJ-141 :
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
أأنشئت ش بكة  RMIBيف اإطار مؤمتر ا ألطراف الرابع لتفاقية التنوع البيولويج ( )1998بغرض زايدة مشاركة نساء
وعزز مشاركة النساء ممن
الشعوب ا ألصلية يف املنتدايت املعنية مبناقشة التنوع البيولويج .وقد كفل اإنشاء تكل الش بكة ّ
يتولني نقل املعارف التقليدية يف جممتعاهتن احمللية.
وش بكة  RMIBعبارة عن ش بكة من منظامت الشعوب ا ألصلية اليت تعمل عىل حفظ املعارف التقليدية ونقلها هبدف حامية
ما يزخر به كوكبنا من ثروات ،أأي ما منلكه من تنوع بيولويج.
فال بدّ من احلفاظ عىل حمكة شعوبنا ونقلها لضامن صون ثقافتنا وهويتنا.
وهممة ش بكة  RMIBيه تعزيز واسرتجاع وتنظمي املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية معوما ونساء الشعوب ا ألصلية بوجه
خاص ،مع الرتكزي عىل املعارف املرتبطة ابلتنوع البيولويج ،من خالل املشاركة يف تكوين الكفاءات والعمل يف وقت ذاته
عىل الهنوض اب ألنشطة اليت تسهم يف اس تعادة تكل املعارف وتعزيزها .كام تسعى ش بكة  RMIBاإىل زايدة مشاركة نساء
الشعوب ا ألصلية يف معلية اختاذ القرارات بشأأن املعارف التقليدية والتنوع البيولويج واملوضوعات ذات الصةل عىل
املس توايت احمليل والوطين وا إلقلميي وادلويل.

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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أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:
الهدف الرئييس للمنظمة هو السعي ،عىل صعيد الشعوب ا ألصلية ونساء تكل الشعوب حتديدا ،اإىل حفظ املعارف التقليدية
و أأشاكل التنوع البيولويج والبيئة واسرتجاعها .كام تسعى اإىل الهنوض بأأنشطة اسرتجاع املعارف التقليدية لضامن رفاه
الشعوب ا ألصلية.
ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
( أأ) اخلوض يف أأنشطة دعوية عىل مس توى املنظامت والشعوب وامجلاعات ا ألصلية واجملمتع معوما بغرض اإبراز أأمهية
املعارف التقليدية والتنوع البيولويج والبيئة وعالقهتا املتداخةل بتغري املناخ؛
(ب) وتنظمي اجامتعات وحلقات معل وندوات بشأأن تكوين الكفاءات؛
(ج) واملشاركة يف املؤمترات والندوات والاجامتعات احمللية والوطنية وادلولية بشأأن املسائل املرتبطة ابملعارف التقليدية
والتنوع البيولويج والشعوب ا ألصلية والبيئة وتغري املناخ وحقوق الإنسان؛
(د) وتعزيز وحامية املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية وخصوصا نساء تكل الشعوب ،مع الرتكزي عىل املعارف التقليدية
املرتبطة ابملوارد الوراثية؛
(ه) وتعزيز احلوار الثقايف بني املنظامت واجملمتعات احمللية والشعوب ا ألصلية وقطاعات اجملمتع ا ألخرى ،مثل الباحثني
و أأحصاب املصلحة احملليني والوطنيني وادلوليني؛
(و) وتقدمي خدمات املساعدة التقنية اإىل املنظامت واحلكومات واجملمتعات احمللية اليت تطلهبا؛
(ز) وتيسري فرص الإدارة اذلاتية والتمنية الاقتصادية احمللية من أأجل حتسني نوعية حياة اجملمتعات احمللية والشعوب
ا ألصلية ،وخباصة النساء وا ألطفال والش باب ،من خالل تعزيز التمنية املس تدامة القامئة عىل املعارف التقليدية.
عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
نساء الشعوب ا ألصلية هن اجلهة الرئيس ية املؤمتنة عىل املعارف التقليدية لشعوبنا ا ألصلية ،اليت صينت ون ُقلت من جيل اإىل
أخر .و ّتقر صكوك دولية كثرية بقمية املعارف التقليدية وبدور نساء الشعوب ا ألصلية حتديدا يف هذا الصدد .غري أأن املعارف
التقليدية ل تس تفيد من ألية امحلاية املنبثقة عن نظام حامية امللكية الفكرية .وعليه ،ترى ش بكة  RMIBأأنه من الرضوري
اإنشاء نظام دويل حيمي املعارف التقليدية من خالل امللكية الفكرية بغرض حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة حبلول
عام  ،2030وضامن احلد من وطأأة الفقر وتعزيز التمنية املس تدامة .ويكتيس معل اللجنة أأمهية أأساس ية وميث ّل أأولوية ابلنس بة
لش بكة .RMIB
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
تعمل املنظمة وتنفذ مبادرات يف أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأفريقيا وأس يا واحمليط الهادئ.
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معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
لش بكة  RMIBخربة واسعة يف تكوين الكفاءات املرتبطة ابملعارف التقليدية وبروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد
اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج ،ذكل ألهنا شاركت بنشاط
يف التفاوض بشأأنه واعامتده .ومتكّنت الش بكة ،حىت الن ،من تدريب أأكرث من  2000ممثل عن الشعوب ا ألصلية يف هذا
الشأأن وذكل بتنظمي حلقات معل لتكوين الكفاءات ووضع بروتوكولت جممتعية.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
Avenida Perú, Calle 41, Edificio Las Camelias, Piso 3, local 302.
رمق الهاتف507-831-39-00 :
رمق الفاكس:
الربيدي الإلكرتوين redmib.alc@gmail.com :و florina.lopez@gmail.com
املوقع الإلكرتوينhttp://iwbn-rmibn.org / y redmib.net :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
فلورينا لوبيس مريو ،منسقة
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جت ّمع أأهمات اكميتوغا ()REMAK
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@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 طلبنا لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

(امس املمثل وتوقيعه)
فانكور اكلفول لوزو
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:

جت ّمع أأهمات اكميتوغا ()REMAK
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
أأنشئ جت ّمع  REMAKيف  31يناير  2001يف اكميتوغا الواقعة يف اإقلمي موينغا الريفي التابع ملقاطعة جنوب كيفو جبمهورية
الكونغو ادلميقراطية .وقد أأنشأأته مجموعة من النساء والرجال بغرض اإجياد حلول حملية ملشالك نشأأت نتيجة حالت انهتاك
حقوق النساء وا ألطفال وا ألشخاص امله ّمشني .ودلى جت ّمع  REMAKبنية تشغيلية قانونية تمتث ّل يف مجعية عامة وجملس
تنفيذي وجملس للرقابة و أأمانة تنفيذية.
ولمتكني جت ّمع  REMAKمن حتقيق أأهدافهّ ُ ،
مصمت اسرتاتيجياته بشلك حمدّد ،يف اإطار أأنشطته ،بغرض اإنشاء فروع
ومواقع حملية تديرها نساء الشعوب ا ألصلية .ويدمع التج ّمع ا ألنشطة الرامية اإىل اإقامة ش باكت عىل املس توى احمليل ومس توى
املقاطعة وعىل الصعيدين الوطين وادلويل ،وهو عضو يف اجمللس ا إلقلميي للمنظامت غري احلكومية العامةل من أأجل تمنية
جنوب كيفو ،واجمللس ادلويل لإعادة تأأهيل حضااي التعذيب/ادلامنرك ،وش بكة حامية املدافعني عن حقوق الإنسان والضحااي
والشهود ،تضافر منظامت ادلفاع عن حقوق الإنسان/مجموعة بعثة منظمة ا أل مم املتحدة لتحقيق الاس تقرار يف مجهورية
الكونغو ادلميقراطية.
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:
-

ادلفاع عن حقوق الإنسان معوما وحقوق الفئات امله ّمشة خصوصا ،وتعزيزها.

-

حامية البيئة.

-

ماكحفة الإيدز والعدوى بفريوسه والسكري والسل.

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
 اإاتحة النصوص القانونية املتعلقة حبقوق الإنسان (عىل مس توى املقاطعة واملس توايت ا إلقلميي والوطين وادلويل)للجميع ،مع الرتكزي عىل الفئات امله ّمشة أأو حضااي المتيزي أأو الومص (املتعايشون مع فريوس الإيدز ،قبائل ابمبويت).
1

2

رصد حالت انهتاك حقوق الإنسان وماكحفة الإفالت من العقاب.
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 إاىل .grtkf@wipo.int
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-

تنظمي دورات دعوية ومؤمترات وجلسات نقاش.

-

التأأهيل الشامل (النفيس والقانوين والاجامتعي الاقتصادي) لضحااي الانهتااكت.

 الإسهام يف اإعادة تشجري البيئة اليت أأتلفها النشاط الإنساين (اس تخراج املعادن ابلطرق التقليدية ،والزراعة ،والصيد،وقطع ا ألجشار من أأجل صناعة الفحم ،والاحتطاب ألغراض ش ىت).
 توعية الساكن برضورة الوقاية من الإيدز والعدوى بفريوسه والسكري والسل ،وبأأمهية اخلضوع لختبارات طوعيةلتحري تكل الإصاابت دلهيم.
ّ
عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
من أأ ّمه همام جت ّمع  REMAKتعزيز وحامية حقوق قبائل "ابمبويت" ،املتفرعة عن قبائل البيغمي ،من حيث عاملية تكل
احلقوق وعدم قابليهتا للتجزئة وترابطها وعدم قابليهتا للترصف .وذكل ما جيعل جت ّمع  REMAKهمامت بأأمور امللكية الفكرية
املتعلقة بقبائل البيغمي ا ألصلية .وبشلك عام ،ا ُنزتعت من قبائل ابمبويت املتفرعة عن قبائل البيغمي ،واليت تعي يف املنطقة
الرشقية من مجهورية الكونغو ادلميقراطية ،ملكية أأراضهيا املوروثة عن أأسالفها ألس باب املنفعة العامة .وابلتايل فقدت ،فعليا،
لك تراهثا.
وتنص املادة (8ي) من اتفاقية التنوع البيولويج عىل أأن الشعوب ا ألصلية يه اجلهة املؤمتنة عىل املعارف التقليدية من حيث
اس تخدام التنوع البيولويج بشلك مس تدام (تنظمي الصيد ،ومجع العسل ،والنبااتت الطبية ،وغري ذكل) .وتُعد تكل املعارف
يتجز أأ من ملكيهتا الفكرية .ومن مفارقات ا ألمور أأن احلكومة الكونغولية ل حترتم تكل املعارف
املهدّدة ابلزوال جزءا ل ّ
ول حترص عىل حاميهتا وتعزيزها.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
مجهورية الكونغو ادلميقراطية.
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).
يسعى جت ّمع  REMAKاإىل مساعدة قبائل البيغمي ا ألصلية اليت تعي يف مناطق منس ية (منطقة روبينغا ونتامبواك/اإجيوي
ومنطقتا لويندي وواموزميو/موينغا) .ومل يس تفد أأفراد تكل القبائل قط من أأي شلك من أأشاكل املساعدة املُقدمة من قبل
العاملني يف اجملال الإنساين واملنظامت غري احلكومية الوطنية أأو ادلولية بغرض احلدّ مما يعانونه من هتمي واس تضعاف
معرضة خلطر الزوال ،ومهنا لغة
واستبعاد من اجملمتع .وتسعى املنظمة اإىل اإعادة جتميع أأشاكل تعبريمه الثقايف وحاميهتا ،اإذ يه ّ
"كيتوا" القدمية ،وطقوسهم التأأهيلية ،ورموزمه الوثنية وحمرماهتم ،و أأدوات التواصل بيهنم ،وغري ذكل من أأشاكل التعبري
املعرضة للخطر واليت جيب التعجيل بصوهنا عىل حنو مس تدام (الرتاث الثقايف ،والترشيعات اخلاصة ابلغاابت ،واللواحئ املتعلقة
ّ
أ
أ
ابلصيد ،وغري ذكل) ودمعها بشلك يتيح تنفيذ أحاكم املادة  7من اتفاقية اليونسكو بشأن التنوع الثقايف ( ،)2005اليت
تتناول الفئات املس تضعفة من قبيل النساء وا ألقليات والشعوب ا ألصلية.
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بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
385 CYANGUGU/RWANDA
العنوان الفعيل:
Avenue de I’Atelier, Quartier Camp Six, Ville de Kamituga, Territoire de Mwenga,
Province du Sud-Kivu - ROC.
رمق الهاتف+243 997733983 :
الربيدي الإلكرتوينremakasbl@yahoo.ca :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
فانكور اكلفول لوزو ،رئيس اجمللس التنفيذي

WIPO/GRTKF/IC/37/2
Annex
25

ش بكة ش باب قبائل سان
ش بكة ش باب قبائل سان
P O Box 1288
Ghanzi
Botswana
 8أأكتوبر 2017
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@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 طلبنا لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

(امس املمثل وتوقيعه)
جوب موريس
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
ش بكة ش باب قبائل سان
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
يف  17مارس ُُ ،2017سّلت ش بكة ش باب قبائل سان بشلك رمسي يف بوتسواان لتصبح منصة ميكن فهيا لش باب قبائل
سان من خمتلف اللهجات القيام بأأنشطة دعوية وتبادل الفرص التعلميية مع بعضهم البعض .ونسعى اإىل حتقيق  7أأهداف
رئيس ية ّتربر وجودان ويه :توفري فرص التعلمي لش باب قبائل سان ،واملسائل الصحية ،وتعزيز الصحة و أأمناط العي الصحية
دلى قبائل سان ،وادلعوة من أأجل حامية حقوق قبائل سان ،وخلق فرص العمل ،وحقوق امللكية الفكرية ،وتغري املناخ.
التغري و أأثر ذكل ّ
وحنن نعي التوهجات اجملمتعية الرسيعة ّ
التغري عىل اجملمتع .وندعو اإىل الإدماج الاجامتعي والعداةل الاجامتعية
وحساسة لهتيئة بيئة
وتسوية املشالكت الصحية والاس تفادة من التعلمي اجل ّيد .وذكل ميكّن من اس تحداث وسائل قوية ّ
تساعد ش باب قبائل سان عىل اإبداء الاهامتمات والرغبات املشرتكة حول الكيفية اليت يتطلعون هبا اإىل تغيري الوضع الراهن
التحول إاىل أأشخاص حمرتمني يف اجملمتع.
و ّ
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)
 الاضطالع ببحوث ومشاورات ونقاشات وتبادل املعلومات من أأجل التوعية عىل الصعيدين الوطين وادلويل هبويةقبائل سان وواقعهم احلايل.
-

تكوين الكفاءات وإاذاكء الوعي خبصوص قضااي الهوية ا ألصلية.

 اإاتحة صوت وطين لش باب قبائل سان وضامن تأأديهتم دورا نشطا يف النقاشات واملشاورات املتعلقة بتطوراتس ياسات الش باب اليت تؤثر عىل لك أأفراد تكل الفئة.
 القيام بأأنشطة ادلعوة والضغط من أأجل حتسني حصة ش باب قبائل سان خصوصا وحتسني ثقافهتم وتعلميهمو أأمناط عيشهم.
 ادلعوة من أأجل تعزيز حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بقبائل سان واملتعلقة مبا تتسم به تكل القبائل من موس يقىوفوللكور و أأجحيات وصور وغري ذكل.
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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-

تعيني ممثلني لالجامتع والتفاوض مع املنظامت الوطنية اليت هتمت ابخلدمات املوهجة اإىل الش باب.

 تزويد الش باب ممن ل تُتاح هلم فرص كثرية ابإماكنية املشاركة وتطوير هماراهتم وكفاءاهتم وتعزيز أفاق العثور عىل معلوجعلهم أأطرافا فاعةل نشطة يف جممتعاهتم احمللية.
-

ادلعوة بقوة اإىل وضع س ياسات ملراقبة تغري املناخ.

-

احلفاظ عىل ثقافة قبائل سان ،مبا يف ذكل اللغة ،وحاميهتا وتطويرها.

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة( :الرجاء اس تخدام قامئة نقطية)


التعلمي

أأ)

اإاتحة فرص التعلمي ،مثل التدريب.

ب) عقد حلقات معل ومؤمترات.
ج) متكني مجموعات قبائل سان من خالل توعيهتم ابلقضااي الس ياس ية.
د)

تطوير تدخالت يف جمال املقاوةل.

ه) املسامهة يف برامج التبادل حمليا وإاقلمييا ودوليا.


ادلعوة

أأ)

وضع ا ألسس للحوار مع احلكومة من أأجل حتقيق التمنية الاجامتعية الاقتصادية والس ياس ية والبيئية لقبائل سان.

ب) املشاركة يف حراكت التصدي لتغري املناخ.
ج) ادلعوة من أأجل تعزيز حقوق قبائل سان ،ل س امي ما خيص ا ألرض وتاكفؤ الفرص والتعلمي.
د)

ادلعوة من أأجل جرب حالت الظمل املرتكبة ضد قبائل سان.

ه) اإضفاء الفعالية والكفاءة عىل العمل الإجيايب.
و)

الاس مترار يف ادلعوة من أأجل معاجلة قضااي المتيزي بدل من ادلعوة التفاعلية.

ز)

تنظمي محالت توعية بغرض الاعرتاف حبقوق قبائل سان.

ح) اإنشاء مجموعات ثقافية من قبائل سان تضطلع بأأنشطة ادلعوة عن طريق املرسح.
ط) معاجلة الفوارق بني اجلنسني عىل صعيد قبائل سان.
ي) حتديد مجموعات الش باب البارزة لمتكيهنا من اإقامة حوار مع السلطات الترشيعية وإابداء مشاعرها بنفسها.
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ك) ممارسة الضغط من أأجل ضامن حقوق امللكية الفكرية لقبائل سان.
ل) القيام برحالت لزايرة املدارس وتوعية الطالب امله ّمشني ابلشؤون الس ياس ية.
م) ادلعوة من أأجل وضع س ياسة لغات للمدارس.
ن) تزويد الش باب بفرص حضور مؤمترات إاقلميية بشأأن اجملمتعات احمللية امله ّمشة.
س) الاضطالع بربامج توعوية عىل صعيد مس توطنات قبائل سان.


الرتوجي للثقافة

أأ)

العمل ،عرب الندوات ،عىل هتيئة بيئة دامعة لتشكيل صوت موحد.

ب) املشاركة يف الاجامتعات والوظائف للمساعدة عىل التأأثري يف الس ياسة.
ج) تنظمي تظاهرات لإاتحة اإماكنية تبادل الراء بني ا ألجيال حول القضااي الاجامتعية.


تغري املناخ

أأ)

املشاركة يف تدخالت تعزيز العداةل البيئية.

ب) اإعالم اجملمتعات احمللية بأاثر تغري املناخ.
ج) املشاركة يف احلركة العاملية للتصدي لتغري املناخ.
د)

وضع مبادرات للحفاظ عىل البيئة وصوهنا.

ه) تنظمي محالت تشجري.


الصحة

أأ)

تثقيف جممتعات قبائل سان احمللية بشأأن أأمناط العي الصحية.

ب) تنظمي محالت ملاكحفة السل والسكري والإيدز والعدوى بفريوسه.
ج) تنظمي محالت لتوزيع وسائل امحلاية ،مثل العوازل ،والتوعية ابس تخداهما عىل حنو مأأمون.
د)

التثقيف بشأأن ا ألغذية والتغذية.
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عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة
عىل الأكرث)
عىل مدى عرشات الس نني ،اس تخدم أأانس ليسوا من أأفراد قبائل سان النقوش الصخرية القدمية لتكل القبائل ألغراض
تزيني الكتيبات واحليل الس ياحية وجدران مساكن السافاري اخلصوصية .وغالبا ما متث ّل الصور الواردة يف كتب طاوةل القهوة
تعرضت لالضطهاد
وا ألفالم الواثئقية الصيادين – جامعي الامثر يف اجلنوب ا ألفريقي كقبائل معزوةل .ولكن قبائل سان ّ
والاس تغالل وحىت للمطاردة طيةل مئات الس نني .ويقتين الساحئون منتجات قبائل سان ا ألثرية املزيّنة بقشور بيض النعام
واليت تُس تخدم تقليداي محلل املاء ،يف حني تاكحف تكل القبائل ابذلات من أأجل احلصول عىل خدمات مثل املاء يف ا ألماكن
القاحةل اليت أأرمغت عىل الانتقال اإلهيا .و ّ
يشلك اس تغالل تكل القبائل عن طريق اس تخدام صورها و أأجحياهتا و أأغانهيا و أأنواع
فوللكورها جزء ًا من املشالكت اليت جيب أأن تُعاجل حبامية احلقوق املنبثة عن ملكيهتا الفكرية .وذكل ما جيعل ش بكة ش باب
قبائل سان هممتة ابلنضامم اإىل اجامتعات الويبو وتناول مسأأةل حامية تكل احلقوق.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
بوتسواان.
معلومات اإضافية:
رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث).


من مه قبائل سان؟

أأفراد شعب سان مه ساكن اجلنوب ا ألفريقي منذ وقت حسيق .فقد نشؤوا وتأأ ّصلوا يف تكل املنطقة .أأما اليوم فهم ل ّ
يشلكون
سوى رشحية صغرية من الساكن و أأصبحوا عرضة ل إاليذاء جبميع أأشاكهل.


ما يه ش بكة ش باب قبائل سان؟

ش بكة ش باب قبائل سان يه منظمة أأنشئت لالهامتم مبصاحل ش باب تكل القبائل .وهممهتا يه امليض قدما بتكل املصاحل
حتول هؤلء الش باب اإىل مواطنني نشطني حيظون ابلحرتام يف منطقة اجلنوب ا ألفريقي .وتعمل الش بكة عىل الصعيد
لضامن ّ
ا إلقلميي ودلهيا رشاكء يف جنوب أأفريقيا وانميبيا وزمبابوي تتعاون معهم من أأجل تقدمي خدمات يف ا ألماكن اليت يعي فهيا
أأفراد قبائل سان معوما والش باب مهنم خصوصا.


من يه اجلهات اليت متث ّلها ش بكة ش باب قبائل سان؟

متث ّل ش بكة ش باب قبائل سان ش باب تكل القبائل و أأفرادها معوما من خالل الاس تجابة لحتياجاهتم عىل اختالفها .وعىل
الرمغ من أأن الش بكة تُعد منظمة ختدم مصاحل قبائل سان ،فاإهنا مفتوحة للتعاون مع منظامت خمتلفة أأخرى طاملا يوجد اتساق
يف املصاحل وا ألهداف املنشودة.
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بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
P O Box 1288
Ghanzi
Botswana
رمق الهاتف+26774196559 :
رمق الفاكس:
الربيدي الإلكرتوينjobjfmorris@gmail.com :
املوقع الإلكرتوينwww.sanyouthnetwork.com :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
جوب موريس
مؤسس ومدير تنفيذي
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احتاد الشعوب ا ألصلية من أأجل الصحوة الإمنائية )(UPARED
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@wipo.int :
حتية طيبة:
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملعارف
التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور
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 طلبنا لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

اإيف ميناين ،املدير واملمثل القانوين لحتاد احتاد الشعوب ا ألصلية من أأجل الصحوة الإمنائية

(امس املمثل وتوقيعه)
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:

احتاد الشعوب ا ألصلية من أأجل الصحوة الإمنائية
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
احتاد الشعوب ا ألصلية من أأجل الصحوة الإمنائية هو منظمة غري رحبية من بوروندي تأأسست من قبل الباتوا أأنفسهم من
أأجل حتسني حياهتم .ومنذ تأأسيس الاحتاد ،حقق تقدما يف التمنية املس تدامة للباتوا وحقوق الإنسان .ويُعد هيلك الاحتاد كام
ييل:
-

امجلعية العامة

-

اللجنة التنفيذية

-

جلنة الرقابة

-

جملس الش يوخ

-

املديرية الفنية

أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:
ا ألهداف وا ألهداف الرئيس ية يه:
 تقدمي حتليل عام للمشالك اليت تواجه الباتوا يف بوروندي فامي يتعلق ابلتحدايت والربامج والس ياسات اخملتلفة يفبوروندي
-

توفري املعلومات املتعلقة ابلرؤية والرساةل وا ألهداف الاسرتاتيجية للك من برامج الاحتاد

-

اإحداث تأأثري مرغوب فيه عىل جممتع الباتوا

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

WIPO/GRTKF/IC/37/2
Annex
33

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
أأدى وجود الاحتاد اإىل اإحداث تغيري اإجيايب يف جممتع الباتوا يف بوروندي:
-

أأاثر الاحتاد اهامتم املنظامت غري احلكومية احمللية وادلولية ومكّهنا من العمل مع الباتوا يف أأنشطة خمتلفة
اجملالت؛

-

انرص الاحتاد نيابة عن الباتوا حىت ميكن مضهم اإىل "جلنة احلقيقة واملصاحلة"؛ واحد من  11مفوضً ا من "توا";

-

منذ نشأأة الاحتاد وحىت يومنا هذا ،ساعد الاحتاد اجملمتع بطرق خمتلفة :ا إلرشاف عىل تالميذ الباتوا وإارشادمه
خالل ال ُعطل ،وتنظمي التدريبات يف جمال حقوق الإنسان ،وإاجراء مسح يف مقاطعة رواتان حول املشالك اليت
تواجه الباتوا.

-

ساعد الاحتاد جممتع الباتوا عىل البدء يف التعامل مع مشالكه اخلاصة ،وتعزيز تقديره ذلاته ،واحلد من المتيزي
والهتمي  ،وحتسني وضعه الاجامتعي ،اإخل.

وحىت وإان اكن الاحتاد وغريه من اجلهات املعنية قد حققوا الكثري للباتوا يف بوروندي ،فاإن بعض املشالك ل تزال قامئة ،مثل
سوء ا ألحوال املعيش ية بسبب الافتقار اإىل موئل مناسب ،واخنفاض مس توايت التعلمي ،وعدم وجود ا ألرايض ،وانهتااكت
حقوق الباتوا وانعدام ا ألمن الغذايئ ونقص فرص العمل اليت تتطلب ً
خاصا للحد من الفقر املزمن واملدقع اذلي
تدخال ً
يعيشون فيه.
عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة عىل
الأكرث).
مبا أأن منظمتنا منظمة أأصلية و أأعضاؤها أأيضً ا من الساكن ا ألصليني فاإن الاحتاد يناضل من أأجل دمع مبادرات الباتوا يف
بوروندي ،خاصة يف جمالت مثل املعارف التقليدية وقضااي امللكية الفكرية.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
بوروندي ورواندا يف حاةل الالجئني البورونديني
معلومات اإضافية :رجاء قدم أأي معلومات اإضافية تراها مالمئة ( 150لكمة عىل الأكرث)
عضوا يف ش بكة الشعوب ا ألصلية يف أأفريقيا الوسطى ،واملعروفة ابمس مبادرة املساواة يف منطقة البحريات
اليوم ،يعد الاحتاد ً
عضوا يف اللجنة.
الكربى ا ألفريقية ،حيث يُعد أأحد ممثلهيا ً
مؤخرا ،يف ادلورة الثامنة عرشة للمنتدى ادلامئ املعين ابلشعوب ا ألصلية ،قدم الاحتاد عرضني يف حدثني موازيني يف
و ً
نيويورك .واكن موضوعا هذين العرضني وضع الباتوا يف منطقة البحريات الكربى ا ألفريقية (بوروندي ومجهورية الكونغو
ادلميقراطية ورواندا) والعنف اجلنيس ضد الباتوا يف بوروندي.
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وعىل املس توى العاملي ،مكنتنا مبادرة املساواة من تقدمي عريضة موقعة من قبل أأكرث من  76منظمة يف مجيع أأحناء العامل
للمقرر اخلاص للشعوب ا ألصلية .ودعت العريضة املقرر اخلاص ل أل مم املتحدة للشعوب ا ألصلية اإىل التحقيق يف وضع
الشعبني ا ألصليني ،توا ومبويت ،يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية وبوروندي ورواندا.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
ROHERO, Avenue de la Tanzanie Bureau No. 7 Contact
MUKAZA Commune
BUJUMBURA, BURUNDI
ل يوجد عنوان بريدي

رمق الهاتف+25779 434 844/ +257 61 162 607 :
رمق الفاكس :ل يوجد
الربيد الإلكرتوينuparedorganization@gmail.com :

املوقع الإلكرتوين( www.upared-batwa-burundi.org :غري نشط حاليًا)
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
اإيف ميناين ،املدير واملمثل القانوين لحتاد احتاد الشعوب ا ألصلية من أأجل الصحوة الإمنائية
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جامعة روزاريو
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
34, chemin des Colombettes
1211 Genève 20
Suisse
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد ا إللكرتوينgrtkf@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 أأدانه تفاصيل املنظمة لنظر اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوهنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،
(امس املمثل وتوقيعه)
______________________
أأجنيال سانتاماراي
مديرة املدرسة املتعددة الثقافات لدلبلوماس ية ا ألصلية )(EIDI
جامعة روزاريو
بوغوات ،كولومبيا
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اقب مؤقت اإىل جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية
اس امترة طلب اعامتد بصفة مر
2 ،1
واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة الطالبة
الامس الاكمل للمنظمة:
جامعة روزاريو
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
تُعد اجلامعة مؤسسة أأاكدميية خاصة تأأسست عام  1653يف مدينة بوغوات ،كولومبيا .ولطاملا اكنت اجلامعة طرفًا فاع ًال رئيس ي ًا
يف العمليات والفعاليات الس ياس ية والعلمية والثقافية يف البالد .ويه معرتف هبا كواحدة من أأفضل اجلامعات يف كولومبيا
و أأمرياك الالتينية .ودلهيا حاليا برامج خمتلفة يف جمالت العلوم الصحية والعلوم الاجامتعية والإنسانية.
ودلهيا س بع لكيات :لكية الطب والعلوم الصحية ولكية العلوم الإنسانية ولكية الإدارة ولكية الاقتصاد ولكية الفقه ولكية العلوم
الس ياس ية واحلكومة والعالقات ادلولية ولكية العلوم الطبيعية والرايضيات.
وبفضل تركزيها ا ألخاليق والإنساين والس يايس والعلمي والاجامتعي ،اضطلعت اجلامعة بعمل هام مع الشعوب ا ألصلية
واجملموعات العرقية ا ألخرى .كام تشارك بنشاط يف العمليات الوطنية اجلارية يف مرحةل ما بعد الرصاع ومعليات السالم يف
كولومبيا.
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:
-

اإنشاء املعارف املمتازة وذات اجلودة العالية وذات الصةل بتمنية اجملمتع؛
أأن نصري طرفًا فاع ًال أأساس ًيا من خالل الكفاءة املهنية والالزتام الأاكدميي والقدرة عىل التواصل مع اجملمتع
لتحديد احلاجة واملشالك ،هبدف اقرتاح املشاريع اليت تسامه يف فهم وحل هذه املشالك وتطويرها؛ والتفاعل
الهام من أأجل التمنية املؤسس ية والاجامتعية البناءة واملسؤوةل؛

-

التعرف عىل ثقافة التدويل وترس يخها وإاتقاهنا يف التدريس والبحث والتوعية؛
وضع رشوط تنظميية لتحقيق الإدارة الفعاةل واملس تدامة ،واكتساب البنية التحتية والتكنولوجيا لتطوير
مرشوعها التعلميي يف ضوء معايري اجلودة ،عىل النحو املعرب عنه يف التطوير املؤسيس والابتاكر التكنولويج
والإدارة الأاكدميية للمتزي واجلودة العالية.

-

-

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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ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
 البحث؛-

والتدريس؛

-

والتوعية
عالقة املنظمة بأأمور امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك اب ألمور اليت تناقشها اللجنة 150( :لكمة عىل
الأكرث)
للوفاء ابللزتامات الأاكدميية والعلمية ،نظر ًا للرتكزي ا ألخاليق والإنساين للجامعة ،أأنشئت املدرسة املتعددة الثقافات
لدلبلوماس ية ا ألصلية ) (EIDIيف العام  .20ويسعى مرشوع املدرسة املتعددة الثقافات لدلبلوماس ية ا ألصلية اإىل تعزيز
وإاجياد مساحات ديناميكية ملشاركة الشعوب ا ألصلية يف كولومبيا يف احملافل احمللية والوطنية وادلولية عن طريق تدريب
ومؤخرا ،اكنت مثة حاجة اإىل معاجلة القضااي اليت تعد جوهرية للجامعة وملرشوع املدرسة
القادة من خمتلف مناطق البدلً .
املتعددة الثقافات لدلبلوماس ية ا ألصلية وللشعوب ا ألصلية ،وفهم كيفية حامية معارف ا ألجداد وما يه املساحات املتاحة
لدلعوة الوطنية وادلولية بشأأن هذه القضااي .وملتابعة هذا ا ألمر الهام ،رشعت جامعة روزاريو يف اإجراء حبث مشرتك بني
الباحثني احملليني واحملارضين اجلامعيني من خالل مرشوع املدرسة املتعددة الثقافات لدلبلوماس ية ا ألصلية لفهم طريقة معل
الليات والاجامتعات واحملافل ا ألخرى محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف للشعوب ا ألصلية.
البدل اذلي تعد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
كولومبيا

بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيديCalle 12C No. 6 - 25. Bogotá, Colombia. :
رمق الهاتف ،2979200 971+ :الرمق ادلاخيل . 3734
رمق الفاكس:
الربيد الإلكرتوينangela.santamaria@urosario.edu.co :
املوقع الإلكرتوينwww.urosario.edu.co :
امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
أأجنيال سانتاماراي تشافارو
مديرة املدرسة املتعددة الثقافات لدلبلوماس ية ا ألصلية )(EIDI
عضو يف مجموعة ادلراسة املتعددة التخصصات املعنية ابلسالم والرصاع وما بعد الرصاع ) (JANUSالتابعة جلامعة روزاريو
[هناية املرفق والوثيقة]

