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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 26 :أأبريل 2019

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفولكلور

الدورة األربعون

جنيف ،من  17اإىل  21يونيو 2019
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 التقرير
اذلي اعمتدته اللجنة ،الوثيقة  ،WIPO/GRKTF/IC/1/13الفقرة .)18
 .2ومنذ ذكل الوقت ،أأعرب عدد اإضايف من املنظامت ل ألمانة عن رغبته يف احلصول عىل الصفة نفسها يف ادلورات
الالحقة .وترد يف مرفق هذه الوثيقة الطلبات اليت تتضمن ا ألسامء والتفاصيل اخلاصة ابملنظامت اليت طلبت ،قبل  18أأبريل
 ،2019الاعامتد يف ادلورة ا ألربعني ،كام قدمهتا لك منظمة.

 .3اإن جلنة مدعوة اإىل النظر يف طلبات
اعامتد املنظامت ا ُملشار اإلهيا يف مرفق هذه الوثيقة
بصفة مراقب مؤقت ،والبتّ فهيا.
[ييل ذكل املرفق]
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املنظامت اليت طلبت اعامتدها بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ادلولية
مركز القانون ادلويل للتمنية املس تدامة )(CISDL
منظمة من أأجل ُنُ ج بديةل ل إالدمان ()Think and do Tank
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مركز القانون ادلويل للتمنية املس تدامة )(CISDL
 12مارس 2019
رساةل عرب الربيد الإلكرتوين
اإىل :شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
Chemin des Colombettes 34
20 Geneva 1211
رمق الفاكس+41 (0) 22 338 81 20 :
الربيد اإلكرتوينgrtkf@wipo.int :
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
حتية طيبة وبعد،
خبصوص :طلب اعامتد بصفة مراقب يف ادلورات املقبةل للجنة الويبو احلكومية ادلولية
يرشفين أأن أأعرب لمك عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية
ّ
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .جوَتدون طي ًا طلبنا يك تنظر فيه اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوُنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،
ابتريك رينو ،املدير الرئييس ،مركز القانون ادلويل للتمنية املس تدامة )(CISDL
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اس امترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت
يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور2 1

تفاصيل املنظمة املتقدمة ابلطلب
امس املنظمة ابلاكمل:
مركز القانون ادلويل للتمنية املس تدامة ()CISDL
وصف املنظمة 150( :لكمة عىل الأكرث)
مركز القانون ادلويل للتمنية املس تدامة ) (CISDLهو معهد مس تقل متخصص يف حبوث القانون ادلويل وهو ملكّف بدمع
فهم وتطوير وتنفيذ القانون من أأجل التمنية املس تدامة؛ وقيادة البحوث ادلولية من خالل تسهيل احلصول عىل املنح ادلراس ية
يف جمال القانون وتيسري احلوار ،والتعلمي من خالل تعزيز املعارف والقدرات القانونية .وهممتنا يه تعزيز التعلمي القانوين فامي
يتعلق ابجملمتعات املس تدامة وحامية النظم الإيكولوجية من خالل تعزيز فهم القانون ادلويل للتمنية املس تدامة وتطويره وتنفيذه.
وبفضل خمتلف برامج املركز ) (CISDLومبادراته فاإنه من بني املنظامت الرائدة يف العامل املكرسة للتمنية املس تدامة وإاحدى
املؤسسات اخلريية الرائدة يف العامل يف جمال قانون التمنية املس تدامة.
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:
 الهنوض ابلتعلمي بشأأن التمنية املس تدامة من خالل توفري ورش العمل وادلورات والندوات واملؤمترات للجمهور يف
كندا وبدلان أأخرى.
 اإجراء البحوث بشأأن قانون التمنية املس تدامة ،وإااتحة نتاجئ البحوث للجمهور.
 أأهداف الفرتة 2022 - 2018
 oدمع البحوث من خالل تنس يق تقدمي خربة املركز ) (CISDLوحتليالته يف التفاوض عىل املعاهدات
ادلولية وتنفيذها ،ابلتعاون مع رشاكء وش باكت املركز ،مما جيعل القانون حارض ًا عىل حنو متني ومتسق يف
جداول ا ألعامل ادلولية املتعلقة ابلتمنية املس تدامة ،وإاطالق  3أأو  4مبادرات عاملية بنجاح لتعزيز
مساهامت القانون واحلومكة يف تنفيذ املعاهدات ادلولية للتمنية املس تدامة؛
 oالهنوض ابلتعلمي من خالل اإنشاء وإاطالق أأاكدميية دولية جديدة متخصصة يف القانون من أأجل التمنية
املس تدامة؛ مما يتيح التعاون مع الرشاكء لتقدمي دورات جديدة اإىل جانب ا ألحداث ادلولية للمعاهدات
ويف اجلامعات الرائدة يف مجيع أأحناء العامل؛ وتطوير وإااتحة دورات اإلكرتونية حول القانون واحلومكة

 1يرىج الإحاطة علام بأأن قرار الاعامتد لن تتخذه ا ألمانة ،ولكن تتخذه ادلول ا ألعضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية .وذلكل ،من الوارد أأل حتصل
حرصا حلضور دورة اللجنة حىت حتصل
بعض املنظامت عىل الاعامتد .ومن مث ،اإن مل تكن املنظمة الطالبة اكئنة يف جنيف ،فاإننا ل ننصحها ابلسفر اإىل جنيف ً
عىل الاعامتد.
 2يرىج الإحاطة علام بأأن اس امترة الطلب هذه قد تُقدم اإىل اللجنة بنفس الشلك اذلي وردت به .ومن مثُ ،يرىج قدر الإماكن استيفاء الاس امترة ابس تخدام أةل
اكتبة أأو معاجل نصوص ،ويُفضل اإرسالها ابلربيد الإلكرتوين اإىل .grtkf@wipo.int
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لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة العاملية؛ ورايدة مسابقات مقالت طالب القانون ادلويل واملسابقات
القانونية التدريبية؛
مواصةل الرتوجي للبحث عىل مس توى عاملي من خالل إارشاك زمالت املركز ) (CISDLوش باكته يف
سلسةل كتبنا الرائدة الصادرة عن مطبعة جامعة مكربيدج بشأأن تنفيذ معاهدات التمنية املس تدامة؛ ونرش
الكتب واخلالصات وا ألدةل وورقات العمل العاملية ا ألخرى بشأأن القانون والتمنية املس تدامة؛ وتوس يع
حضور املركز ) (CISDLعرب الإنرتنت ووسائل التواصل الاجامتعي؛
تعزيز ا ألفاكر اجلديدة واحلوار والتعاون يف جمال العداةل من أأجل التمنية املس تدامة ،مع مواصةل اإلقاء
حمارضات القايض الفخري تشارلز دوهريت جونتييه التذاكرية الناحجة يف لكية احلقوق يف جامعة ماكجيل
ويف ا ألحداث املنظمة عىل املس توى العاملي يف عايم  2019و ،2021وإانشاء برانمج زماةل جديد تكرمي ًا
لإرث سعادة القايض س.ج ويرمانرتي ،واس تضافة املزيد من املوائد املس تديرة ادلولية وورش العمل
واملنتدايت ا ألخرى.

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:


الاضطالع ببحوث القانون ادلويل للتمنية املس تدامة يف س بعة جمالت :قانون التنوع ا ألحيايئ والسالمة ا ألحيائية؛
وقانون املوارد الطبيعية؛ وقانون تغري املناخ؛ والتجارة والاستامثر والمتويل؛ وحقوق الانسان؛ والصحة والتعلمي؛
والسمل والعداةل واحلومكة.
التعلمي وبناء القدرات يف القانون ادلويل للتمنية املس تدامة يف اجملالت املذكورة أأعاله.



اإلقاء حمارضات القايض الفخري تشارلز دوهريت جونتييه التذاكرية مرة لك س نتني يف لكية احلقوق يف جامعة
ماكجيل.
اإطالق مبادرات قانون التمنية املس تدامة واحلومكة مع أأماانت معاهدات التفاقات البيئية املتعددة ا ألطراف (اتفاقية
ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولويج)





عالقة املنظمة مبسائل امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك ابلقضااي اليت تناقشها اللجنة
يتابع مركز القانون ادلويل للتمنية املس تدامة البحث يف القضااي املتعلقة ابملعارف التقليدية وحقوق الشعوب ا ألصلية .وتُعاجل
القضااي املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية يف س ياق برانجمنا اخلاص بقانون التنوع ا ألحيايئ والسالمة ا ألحيائية (بشلك أأسايس
املعارف التقليدية واملوارد الوراثية والعالقة مع بروتوكول انغواي بشأأن النفاذ وتقامس املنافع) وبرانمج قانون املوارد
الطبيعية دلينا.
البدل اذلي تُعدّ املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
يقع مقران الرئييس يف كندا لكن ابحثينا ينشطون يف  60بدل ًا يف مجيع أأحناء العامل.
معلومات اإضافية:
يُرىج تقدمي أأية معلومات اإضافية تعتربوُنا وجهية ( 150لكمة عىل الأكرث)
أأمثةل خمتارة من املنشورات احلديثة:
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Jorge Cabrera Medaglia, La Protección del Conocimiento Tradicional en la Ley de
Biodiversidad de Costa Rica y su Relación con los Derechos de Propiedad Intelectual:
Avances y Perspectivas (2018).
Frederic Perron-Welch, “International Law Treaty Developments Affecting the Bio-Based
Economy” (2018).
Jorge Cabrera Medaglia, Access and Benefit Sharing, Intellectual Property Rights and the
Protection of Traditional Knowledge in Costa Rica: Participation in and Possible Impacts of
the IGC’s Work (2017).
H. Arjjumend, K. Koutouki, S. Alam and T. Koivurova “The Space for Indigenous Peoples
and Local Communities: Participation in Policymaking and Benefit Sharing Negotiations”
(2017).
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة
:العنوان الربيدي
(CISDL) مركز القانون ادلويل للتمنية املس تدامة
Chancellor Day Hall
3644 Peel Street
Montreal, Quebec, Canada
H3A 1W9
1-818-685-9931
1-514-398-4659
secretariat@cisdl.org
www.cisdl.org

:رمق الهاتف
:رمق الفاكس
:الربيد الإلكرتوين
:املوقع الإلكرتوين

:امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي
 املدير املسؤول،الس يد ابتريك رينو
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منظمة من أأجل ُنُ ج بديةل ل إالدمان ((FAAAT) )Think and to Tank

اإىل:
شعبة املعارف التقليدية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20
Switzerland
رمق الفاكس:
الربيد الإلكرتوين:

من:
اللجنة ادلامئة
مجعية منظمة  Think and to Tankمن أأجل ُنُ ج بديةل ل إالدمان
8, rue du Général Renault,
Maison des Associations du 11ème Arrdt,
75011 Paris, France

+41 (0) 22 338 81 20
grtkf@wipo.int

رمق الهاتف:
الربيد الإلكرتوين:

+33 (0) 624 508 479
info@faaat.net

اس امترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت

يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية
ابريس 24 ،يناير 2019
اإىل شعبة املعارف التقليدية،
حتية طيبة وبعد،
يرشفين أأن أأعرب لمك عن رغبة منظميت يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية
ّ
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.
جوَتدون طي ًا طلبنا يك تنظر فيه اللجنة.
ويُرىج عدم الرتدّد يف التصال بنا لطلب أأية معلومات اإضافية قد حتتاجوُنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،
كزني ريبوليت زمويل،
اللجنة ادلامئة ،منظمة من أأجل ُنُ ج بديةل ل إالدمان ))FAAAT( (Think and to Tank
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اس امترة طلب الاعامتد بصفة مراقب مؤقت
يف دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
تفاصيل املنظمة املتقدمة ابلطلب
امس املنظمة ابلاكمل:
 ( FAAATالامس الرمسي كام ٌأعلن عنه دلى السلطات) منظمة من أأجل ُنُ ج بديةل ل إالدمان (( )Think and do Tankالتسمية املس تخدمة ألغراض التصالت) ( FAAAT think & do tankالتسمية املس تخدمة ألغراض التصالت)وصف املنظمة:
 FAAAT think & do tankيه منظمة دولية للتوعية والبحث تعاجل الس ياسات املتعلقة ابلإدمان واخملدرات احملضورة
واخلاضعة للرقابة ،والنبااتت أأو املنتجات أأو املواد اليت ينجم عهنا أأي رضر أأو اإدمان.
ومن خالل منظور متعدد التخصصات وعابر للحدود وغري حكويم وغري منحاز وغري رحبي ،فاإننا نركز تعاون ش بكة عاملية
من اخلرباء.
وتضطلع املنظمة ابلبحوث يف بدائل الس ياسات ا ألخالقية الصارمة القامئة عىل ا ألدةل ملواهجة القضااي الس ياس ية والاقتصادية
والاجامتعية املتعلقة ابخملدرات والإدمان .وتقوم منظمة  do tankبوضع برامج ادلمع امجلاعي وبناء القدرات والتوعية اجملمتعية
املوهجة اإىل مجموعات ا ألقران واحلراكت الاجامتعية الشعبية واجملمتعات والقطاع غري الرحبي ،للمشاركة بشلك أأكرب يف العمليات
الس ياس ية عىل مجيع املس توايت ،مبا يف ذكل املس توايت ادلولية واملتعددة ا ألطراف.
أأهداف املنظمة وغاايهتا الرئيس ية:
سن التغيريات يف الس ياسات ادلولية املتعلقة للمخدرات بشأأن التمنية املس تدامة وحقوق الإنسان والشفافية
 ّوالشمولية.
 توجيه الس ياسات املتعلقة اخملدرات لتكون قامئة عىل ا ألدةل والفعالية :تعزيز الربامج الإجيابية املتعلقة ابخملدراتواختاذ اإجراءات عىل أأرض الواقع.
 دفع الهنُ ج احلديثة لتصنيف "اخملدرات" :جدوةل املواد املكونة مهنا واللغة املس تخدمة لوصفها ومنوذج ا إلدمان عىلاملواد الكمييائية ا ألحيائية.
 تعزيز مجموعات ا ألقران واحلراكت الاجامتعية والقطاع غري الرحبي لزايدة املعرفة والاس تدامة والفعالية والقدرة عىلالعمل امجلاعي بشأأن القضااي املتعلقة ابخملدرات.

WIPO/GRTKF/IC/40/2
Annex
9

ا ألنشطة الرئيس ية للمنظمة:
 البحث يف الس ياسات املتعلقة ابخملدرات والنبااتت ،واملنتجات أأو املواد اخلاضعة للرقابة اليت قد ينجم عهنا أأيرضر أأو اإدمان وتقيمي هذه الس ياسات.
 نرش تقارير البحوث. الالزتام ابملشاركة يف املنتدايت واملنظامت ادلولية ومتابعهتا واملسامهة فهيا عند الاقتضاء. الهندسة الاجامتعية :رشح القانون ادلويل والعمليات للمجمتعات احمللية. الهندسة الاجامتعية :خلق فضاء للنقاش واحلوار بني احلكومات والواكلت ادلولية واجملمتعات احمللية (الساكناملترضرون والقطاع غري الرحبي واخلاص).
عالقة املنظمة مبسائل امللكية الفكرية مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك ابلقضااي اليت تناقشها اللجنة
اإن زراعة النبااتت اخملدرة اخلاضعة للرقابة ادلولية وَتهزيها واس تخداهما يف الطب والتجارب لها أأمهية اترخيية اثبتة يف العديد
من البدلان ،وتعرتف التفاقية الوحيدة للمخدرات ابملكون التقليدي لس تخدام نبااتت القنب ساتيفا وإاريرتوكس يلون الكواك
واخلشخاش املمنوم بصفة خاصة يف أأنظمة الطب التقليدي .ومع ذكل ،نظر ًا لزتايد الولايت القضائية اليت تتطور متيض قدم ًا
من أأجل احرتام احلق يف الصحة وكذكل الالزتام بأأحاكم التفاقية الوحيدة لضامن الوصول اإىل ا ألدوية اخلاضعة للرقابة
لالس تخدام العاليج ،تثور أأس ئةل حول امللكية الفكرية ،يف س ياق َتدد اهامتم جمالت الصيدةل يف عمل وراثة النبااتت أأو
أأساليب زراعة النبااتت أأو َتهزيها ،املرتبطة ابملعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف أأو املوارد الطبيعية احمللية .ويف
الوقت نفسه ،تعرب اجملمتعات احمللية والريفية والشعوب ا ألصلية عن قلقها إازاء حقوقها يف هذه املوارد واملعارف ،وقدرهتا عىل
حامية تراث جممتعاهتا وتعزيز تمنيهتا املس تدامة .ويرتبط معل اللجنة احلكومية ادلولية بتحديد ا ألدوات القانونية املتاحة جملمتعات
املزارعني التقليدية والثغرات احملمتةل فهيا.
البدل اذلي تُع ّد املنظمة نشطة فيه بشلك أأسايس:
يف فرنسا وإاس بانيا أأين تقع ماكتبنا.
المنسا ،حيث َتري معظم أأنشطتنا ذات الصةل مبقر مكتب ا ألمم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية والهيئة ادلولية ملراقبة
اخملدرات الذلين مقرهيام فيينا.
بياانت التصال الاكمةل للمنظمة:
العنوان الربيدي:
Association FAAAT think & do tank
8, rue du Général Renault
Maison des Associations du 11ème Arrdt.
75011 Paris, France
الهاتف:
الفاكس:

+33624508479
غري متاح
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الربيد الإلكرتوين:
املوقع الإلكرتوين:

info@faaat.net
www.faaat.net

امس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:
الس يد كزني ريبوليت زمويل ،رئيس البحوث ،وعضو يف اللجنة ادلامئة.
[ُناية املرفق والوثيقة]

