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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022يناير  31التاري    خ: 

 اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
 والفولكلور

 واألربعون الثانيةالدورة 

اير  28جنيف، من   2022 مارس 4إىل  فير

 اعتماد بعض المنظمات

 األمانةوثيقة من إعداد 

ان  .1 وافقت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة"(، إبّ
ة الممتدة من  ي الفتر

ي جنيف ف 
، عىل بعض المسائل التنظيمية واإلجرائية، بما فيها 2001مايو  3أبريل إىل  30دورتها األوىل المعقودة ف 

ي عمل اللجنة )انظر التقرير الذي اعتمدته منح صفة مر 
ي االضطالع بدور ف 

ي أعربت عن رغبتها ف 
اقب مؤقت لعدد من المنظمات التر

 (. 18، الفقرة WIPO/GRKTF/IC/1/13اللجنة، الوثيقة 

ي الدورات الالح .2
ي الحصول عىل الصفة نفسها ف 

 
ي من المنظمات لألمانة عن الرغبة ف

 
قة ومنذ ذلك الوقت، أعرب عدد إضاف

ي طلبت، قبل 
ي تتضمن األسماء والتفاصيل األخرى الخاصة بالمنظمات التر

ي مرفق هذه الوثيقة الطلبات التر
ديسمتر  29للجنة.  وترد ف 

ي الدورة الثانية واألربعي   للجنة، كما قدمتها كل منظمة. 2021
 
 ، االعتماد ف

ي طلبات اعتماد  .3
إن اللجنة مدعوة إىل النظر ف 

ي مرفق هذه الوثيقة بصفة المنظمات الُمشار إليه
ا ف 

 فيها. 
ّ

 مراقب مؤقت، والبت

 
 ]يىلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 

ي دورات اللجنة الحكومية الدولية
ز
ي طلبت اعتمادها بصفة مراقب ف

 المنظمات الت 
 

 (Kaʻuikiokapōمنظمة كاويكيوكابو )
 

 مركز القواني   والسياسات الخاصة بالشعوب األصلية، جامعة كاليفورنيا، كلية الحقوق بلوس أنجلوس
 

 (S.A.C.Sمؤسسة التحليل الهيكىلي لألنظمة الثقافية ). 
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 (Kaʻuikiokapōمنظمة كاويكيوكابو )
 
 
 
 شعبة المعارف التقليدية  إىل: 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(
34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 
Switzerland  

 
 20 81 338 22 (0) 41+الفاكس: 

 : ي
ونز يد اإللكي   grtkf@wipo.intالير

 
ي الدورات المقبلة للجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية 

بخصوص: طلب اعتماد بصفة مراقب ف 
  التقليدية والفولكلور والمعارف 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
ي دورات لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية 

ي المشاركة بصفة مراقب مؤقت ف 
ي ف 
ي أن أعرب لكم عن رغبة منظمتر

فت  يشر
 الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور.  وتجدون طيه طلبنا لتنظر فيه اللجنة. 

 
رجر  ي االتصال بنا لطلب أي معلومات إضافية قد تحتاجونها. ويُ

دد ف    عدم التر
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير،
 
 

 [PDF]موقع باستخدام ملف 
 
 

يكس جون أولوكوا دوهايلونسود   ديتر
 الرئيس

 
 منظمة كاويكيوكابو

، نائب الرئيس ي
 
 دانيال كاليو كاهون

يز، األمي    ي كاشيكيالوال بت 
 
 أنتون

 كابا روجرز، أمي   الصندوقألكسندر  
 رقيبةالشانون كامايهواهنوي ماريا، 

 
 

 / ... 



WIPO/GRTKF/IC/42/2 
Annex 
3 
 

 استمارة طلب االعتماد بصفة مراقب مؤقت

ي 
 2 ،1دورات لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور ف 

 
مة الطلب

ِّ
 تفاصيل المنظمة مقد

 
  : المنظمة بالكاملاسم 

 (Kaʻuikiokapōمنظمة كاويكيوكابو )
 

 كلمة كحد أقىص(  150: )وصف المنظمة
ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص، قضايا صون 

كاويكيوكابو هي منظمة غت  حكومة تكرس جهودها للدعوة إىل العدالة االجتماعية، بما ف 
، أواهو، المعرفة التقليدية لرعاية األرض  تستخدم منظمة كاويكيوكابو   البيئة والثقافة.  ي هونليوىلي

ي بوكاوا ووايمانالو ف 
ي منطقتر

المتأصلة ف 
ي المنطقة، والتأكد من تعليم المجتمع وإعداد الجيل القادم لمواصلة العمل الجيد.  وكغروب الشمس أوبزوغ القمر أو النجوم 

والبحر ف 
ي السماء، فإن منظمة كاويكيو 

ي الظالم، عىل أمل تشجيع اآلخرين عىل االقتداء بها. الساطعة بكل أمان ف 
 كابو تنت  الطريق ف 

 
 : )الرجاء استخدام قائمة نقطية(أهداف المنظمة وغاياتها الرئيسية

 
ي غرب هونليوىلي ورعايتها.  -

 حماية المواقع الثقافية الواقعة ف 

-  . ي غرب هونليوىلي
 توفت  الحماية والرعاية للموارد الطبيعية للقبائل ف 

. ال -  محافظة عىل المعارف التقليدية لغرب هونليوىلي

-  . ي والشفوي لغرب هونليوىلي
 صون عىل التاري    خ الطبيعي والثقاف 

اف.  - ي إطار جهود اإلشر
اك المجتمع المحىلي وتثقيفه ف   إشر

-  . اث المجتمعي  تكوين الكفاءات من أجل تعزيز إدارة التر
-  .  استدامة الغذاء والمياه واألمن للمجتمع المحىلي

 
 : )الرجاء استخدام قائمة نقطية(الرئيسية للمنظمة األنشطة

 
اف عىل مزار كيبوكا أو كاهيناهينا.  -  اإلشر

، ومزار صيد األسماك، ومواقع صيد األسماك. ا - اف عىل كوي  هيكاهي  إلشر
اف عىل مزاركيبوكا أو واهينا. ا -  إلشر

ي إيوا. ا -
ي غرب هونليوىلي أهوبوا، ف 

اف عىل المواقع الثقافية الواقعة ف   إلشر
 . Hālau Kiawekūpono O Ka Uaدعم الرقص التقليدي  -

 
ي تناقشها اللجنة

ح الكامل لسبب اهتمامكم باألمور الت  ي ذلك الشر
ز
كلمة كحد   150: )عالقة المنظمة بأمور الملكية الفكرية، بما ف

 أقىص(
 

ي معارف الشعوب األصلية المكاني
 
ي هاواي لها جذور متأصلة ف

عهد إلينا مشاركة طرقنا التقليدية بوصفنا منظمة للشعوب األصلية ف 
ُ
ة، ي

اف عىل التر والبحر.  وإضافة إىل ذلك، نحن مكلفون بصون التقاليد الثقافية الفريدة للرقص التقليدي  ي اإلشر
 
ي تتمثل ف

وحمايتها، التر
Hālau Kiawekūpono O Ka Uaبمناقش 

ً
ا  إىل مسؤولياتنا، نحن مهتمون كثت 

ً
ة حماية مسائل الملكية ، وإدامة هذه التقاليد. ونظرا

ي تتعلق بالشعوب األصلية. 
 الفكرية، وال سيما تلك التر

 
 المنظمة نشطة فيه بشكل أساسي 

ّ
عد

ُ
 : البلد الذي ت

 
 هاواي

 

                                              
رجر عدم إلحاق أي 

ُ
 مرفقات بطلبكم. ي

ي بداية دورة اللجنة الحكومية الدولية. ولذلك، من ال 1
 ُيرجر مالحظة أن قرار االعتماد لن تتخذه األمانة، وإنما تتخذه الدول األعضاء ف 

ّ
  تحصل بعض المنظماتوارد أل

ي جنيف بالسفر إىل جنيف 
نصح المنظمات غت  الكائنة ف 

ُ
 عىل االعتماد. ومن ثم، ال ت

ً
 ر دورة اللجنة ريثما تحصل عىل االعتماد المطلوب. لحضو حرصا

م إىل اللجنة بالشكل نفسه الذي وردت به. ومن ثم، ُيرجر قدر اإلمكان ملء االستمارة باس 2
َّ
قد
ُ
تخدام آلة كاتبة أو معالج ُيرجر مالحظة أن استمارة الطلب هذه قد ت

ي إىل 
ون  يد اإللكتر  . intgrtkf@wipo.int.نصوص، وإرسالها بالتر
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 : معلومات إضافية
 كلمة كحد أقىص(  150ُيرجر تقديم أي معلومات إضافية ترونها وجيهة )

 
ي العمل الرامي إىل معالجة نشكركم عىل إتاحة فرصة الحصول عىل صفة مراقب كأول و 

شعب من شعوب المحيط الهادئ، والمشاركة ف 
 المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. 

 
 : بيانات االتصال الكاملة للمنظمة

يدال  ي: عنوان التر
 

Kaʻuikiokapō 
92-361 Laahaina Pl. 

Kapolei, HI 96707 
 

 4500-670-808هاتف: رقم ال
 رقم الفاكس: 

 : ي
ون  يد اإللكتر  ulukoa.kealapono@gmail.comالتر

 : ي
ون   الموقع اإللكتر

 
  : اسم ممثل المنظمة ومنصبه

يكس جون أولوكوا دوهايلونسود، الرئيس  ديتر
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 مركز القواني   والسياسات الخاصة بالشعوب األصلية، جامعة كاليفورنيا، كلية الحقوق بلوس أنجلوس
 
 
 

 إىل: شعبة المعارف التقليدية
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20 

Switzerland  
 

 20 81 338 22 (0) 41+الفاكس: 
 : ي
ونز يد اإللكي   grtkf@wipo.intالير

 
ي الدورات المقبلة للجنة الويبو 

الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية بخصوص: طلب اعتماد بصفة مراقب ف 
  والمعارف التقليدية والفولكلور 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
ي دورات لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية 

ي المشاركة بصفة مراقب مؤقت ف 
ي ف 
ي أن أعرب لكم عن رغبة منظمتر

فت  يشر
 والمعارف التقليدية والفولكلور.  وتجدون طيه طلبنا لتنظر فيه اللجنة. الفكرية والموارد الوراثية 

 
ي االتصال بنا لطلب أي معلومات إضافية قد تحتاجونها. 

دد ف  رجر عدم التر  ويُ
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير،
 
 
 

 
 

) ي
 أنجيال ر. رايىلي )شعب بوتاواتومي المدن 
ي جامعة  

 كاليفورنيا بلوس أنجلسأستاذة حقوق، كلية الحقوق ف 
 مديرة مركز القواني   والسياسات الخاصة بالشعوب األصلية

 )اسم ممثلة المنظمة وتوقيعها(
 
 

 / ... 



WIPO/GRTKF/IC/42/2 
Annex 
6 
 

 استمارة طلب االعتماد بصفة مراقب مؤقت

ي 
 2 ،1لوردورات لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولك ف 

 
مة الطلب

ِّ
 تفاصيل المنظمة مقد

 
 : اسم المنظمة بالكامل

 
 مركز القواني   والسياسات الخاصة بالشعوب األصلية، جامعة كاليفورنيا، كلية الحقوق بلوس أنجلوس 

 
 كلمة كحد أقىص(  150: )وصف المنظمة

 
ي تجري  ها الكلية البارزة، يتناول مركز القواني   والسياسات الخاصة بالشعوب األصلية 

امج التحليلية التر من خالل الدورات الفقهية والتر
. وتخدم  ي

ي الوقت ذاته للطالب فرص قّيمة للتدريب القانون 
ي تواجه القبائل األصلية ويتيح ف 

حلقة قضايا السياسة العامة الحاسمة التر
ي أمس الحاجة  لقانونية القبليةالتنمية ا

ة والدعم القانونيي   لمن هم ف  ، وتقدم الختر مجتمعات السكان األصليي   األمريكيي   بشكل مباشر
ي حي   يعمل الطالب مع زعماء القبائل والمسؤولي   والمحامي   من أجل تقديم الخدمات إىل القبائل الهندية. وتقدم 

الشهادة إليها، ف 
ي 
كة للدكتوراه ف  ي الدراسات األمريكية الهندية المشتر

ي اآلداب ف 
ي  القانون/ماجستت  ف 

برنامج دراسة متكامل لتخري    ج حامىلي شهادات ف 
ي للثقافات القبلية. وإضافة إىل ذلك، فإن

يا  القانون يتمتعون بفهم غت  ، منحة غراتونقد أسسوا قبيلة الهنود المتحدون لجراتون رانشت 
.  وهي منحة دراسية كاملة لمدة ثالث ي مجال قانون األمريكيي   األصليي  

ي مزاولة المهن القانونية ف 
 سنوات للطالب المهتمي   ف 

 
 : )الرجاء استخدام قائمة نقطية(أهداف المنظمة وغاياتها الرئيسية

 
 تعليم محامي   الشعوب األصلية.  -

 تعزيز األنظمة القانونية القبلية.  -
 القبلية. النهوض بالقيم واألنظمة الثقافية والقانونية - -

 تدريس مهارات قانونية عملية وملموسة.  -
 منارصة حقوق اإلنسان للشعوب األصلية.  -

-  .  تمكي   القبائل فيما يخص جهود تقرير المصت 
 

 : )الرجاء استخدام قائمة نقطية(األنشطة الرئيسية للمنظمة
 

 الحفاظ عىل حلقة التنمية القانونية القبلية.  -
 الشعوب األصلية. استحداث ُمنح عرصية بشأن قضايا  -

ي القانون والدراسات الهندية األمريكية.  -
 الحفاظ عىل برنامج لمنح شهادات ف 

 دعم طالب قانون الشعوب األصلية.  -
 

ي تناقشها اللجنة: 
ح الكامل لسبب اهتمامكم باألمور الت  ي ذلك الشر

ز
كلمة كحد   150) عالقة المنظمة بأمور الملكية الفكرية، بما ف

 أقىص(
 
ي مجال الملكية مرك مديرةأنا 

 
ة ف ز القواني   والسياسات الخاصة بالشعوب األصلية ومحامية حقوق الشعوب األصلية وباحثة ذات ختر

ي جهودها لحماية مواردها الوراثية ومعارفها التقليدية عىل 
 
ي مديرة المركز، فإننا نقوم بمساعدة القبائل ف

الثقافية والفكرية. وبصفتر
. وقد أمضيت ما ي العمل عىل هذه القضايا، وأدير المركز منذ أكتر من عشر سنوات.  المستوى القبىلي

يقرب من عقدين من الزمن ف 
 دراسة شاملة للقا

ً
ي عملية التشاور، ونجري حاليا

ي مديرة للمركز، أكملنا للتو ورقة عمل عن القضايا المتعلقة بالشية ف 
، بصفتر

ً
نون وحاليا

الثقافة القبلية والقواني   القبلية الخاصة بجميع القبائل الهندية األمريكية وقرى  القبىلي من أجل وصف وتحليل أنظمة الحفاظ عىل
ي يبلغ عددها 

ف بها عىل المستوى االتحادي، التر ي الواليات المتحدة المعتر
قبيلة وقرية.  وخالل السنوات القليلة  574أالسكا األصلية ف 

                                              
رجر عدم إلحاق أي مرفقات بطلبكم. 

ُ
 ي

ي بداية دورة اللجنة الحكومية الدولية. ولذلك، من ال 1
 ُيرجر مالحظة أن قرار االعتماد لن تتخذه األمانة، وإنما تتخذه الدول األعضاء ف 

ّ
  تحصل بعض المنظماتوارد أل

ي جنيف بالسفر 
نصح المنظمات غت  الكائنة ف 

ُ
 لحضور دورة اللجنة ريثما تحصل عىل االعتماد المطلوب.  عىل االعتماد. ومن ثم، ال ت

ً
 إىل جنيف حرصا

م إىل اللجنة بالشكل نفسه الذي وردت به. ومن ثم، ُيرجر قدر اإلمكان ملء االستمارة باس 2
َّ
قد
ُ
تخدام آلة كاتبة أو معالج ُيرجر مالحظة أن استمارة الطلب هذه قد ت

ي إىل
ون  يد اإللكتر  . intgrtkf@wipo.int. نصوص، وإرسالها بالتر
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م المركز اآلن بالسعي إىل الماضية، أعمل عىل هذه القضايا مع صندوق حقوق األمريكي ي   األصليي   وتجمع الشعوب األصلية. وقد التر 
 تطوير الموارد والبنية التحتية من أجل زيادة دعم هذه القضية. 

 
 المنظمة نشطة فيه بشكل أساسي 

ّ
عد

ُ
 : البلد الذي ت

 
 الواليات المتحدة
 : معلومات إضافية

 كلمة كحد أقىص(  150ُيرجر تقديم أي معلومات إضافية ترونها وجيهة )
 

ي أنا عضو 
ي  ف 

ي ف 
ي المحكمة العليا للقبيلة. وقد تلقيت شهادنر

ي أوكالهوما )الواليات المتحدة( ورئيسة القضاء ف 
ي ف 
شعب بوتاواتومي المدن 

ي يناير 
 كأستاذة زائرة مرات عديدة )آخرها ف 

ً
ي كليةو (. 2020القانون من جامعة هارفرد، حيث عملت أيضا

الحقوق  أنا أستاذة متفرغة ف 
ي مجاالت الملكية 

، ال سيما ف  ي تقرير المصت 
ي المهنية للدفاع عن حقوق الشعوب األصلية ف 

بجامعة كاليفورنيا، وقد كرست معظم حيانر
ي والمعارف التقليدية. وقد عملت عىل نطاق واسع مع صندوق حقوق األمريكيي   األصليي   وتجمع الشعوب 

اث الثقاف  الثقافية والتر
ف والفخر أن أواصل هذا العمل. األصلية بشأن   هذه القضايا، وإنه من دواعي الشر

 
 : بيانات االتصال الكاملة للمنظمة

 
يدي:   العنوان التر

UCLA School of Law 
385 Charles E Young Dr. E, 

Los Angeles, CA 90095 
 

 رقم الهاتف: 
310-825-4841 
 )رقم الهاتف المحمول للمديرة( 310-739-4069

 
 الفاكس: رقم 

310-825-4840 
 

 : ي
ون  يد اإللكتر  التر

info@law.ucla.edu 
rille@law.ucub.edu )ي للمديرة

ون  يد اإللكتر  )التر
 

 : ي
ز
ون

 
  الموقع اإللكي

https://law.ucla.edu/ 
 

 : اسم ممثلة المنظمة ومنصبها
 

 األستاذة أنجيال رايىلي 
 ومديرة مركز القواني   والسياسات الخاصة بالشعوب األصليةأستاذة قانون 

 ________________________________________________________________ 
  

mailto:info@law.ucla.edu
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 (S.A.C.Sمؤسسة التحليل الهيكىلي لألنظمة الثقافية ). 
 
 
 

 إىل: شعبة المعارف التقليدية
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

334, chemin des Colombettes 
1211 Geneva 20  

Switzerland 
 : ي
ونز يد اإللكي   grtkf@wipo.intالير

 
ي الدورات المقبلة للجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية 

بخصوص: طلب اعتماد بصفة مراقب ف 
 التقليدية والفولكلوروالمعارف 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
ي دورات لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية 

ي المشاركة بصفة مراقب مؤقت ف 
ي ف 
ي أن أعرب لكم عن رغبة منظمتر

فت  يشر
 الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور. وتجدون طيه طلبنا لتنظر فيه اللجنة. 

 
رجر  ي االتصال بنا لطلب أي معلومات إضافية قد تحتاجونها. ويُ

دد ف   عدم التر
 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير،
 
 

 
 ________________________________ 

 األستاذ الدكتور أرنولد غروه
 المدير/الرئيس

 مؤسسة التحليل الهيكىلي لألنظمة الثقافية
 

  

mailto:grtkf@wipo.int
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 استمارة طلب االعتماد بصفة مراقب مؤقت

ي 
ز
 2 ،1والمعارف التقليدية والفولكلور دورات لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثيةف

 
مة الطلب

ِّ
 تفاصيل المنظمة مقد

 اسم المنظمة بالكامل: 
 

 (S.A.C.Sمؤسسة التحليل الهيكىلي لألنظمة الثقافية ). 
 

 كلمة كحد أقىص(  150) وصف المنظمة: 
 

 بقضايا 
ً
إن مؤسسة التحليل الهيكىلي لألنظمة الثقافية هي مؤسسة بحثية غت  ربحية. وأعضاؤها أكاديميون يهتمون بالثقافة، وخصوصا

ي عام 
ي كولتوس )2004الشعوب األصلية. وف  وع االتحاد األورونر

نشئت المؤسسة لمتابعة مشر
ُ
ي عام CULTOS، أ

، انضمت 2011(. وف 
ي عام  ، حيثCSO Netالمؤسسة إىل 

ي عام 2012ُسجلت كمنظمة غت  حكومية ف 
نحت المؤسسة المركز االستشاري ، مُ 2014. وف 

ي 
ي دورات األمم المتحدة للفريق العامل المعت 

. وشارك ممثلو المؤسسة حتر اآلن ف  الخاص من المجلس االقتصادي واالجتماعي
اء المعنية بحقوق الشعوب األصلية، و  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومجلس حقوق بالشعوب األصلية، وآلية الختر

ي 
ي والتثقيف والتدريب والمساهمة ف 

كة بي   الثقافات والعمل الميدان   اإلنسان. ويشمل عمل المؤسسة الدراسات المشتر
 المؤتمرات والمنشورات. 

 
 )الرجاء استخدام قائمة نقطية( أهداف المنظمة وغاياتها الرئيسية: 

 
ها. فهم اآلليات دا  -  خل الثقافات وفيما بينها وعتر

 دعم تنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.  -
 إذكاء الوعي بقضايا الشعوب األصلية والمشاكل الناجمة عن العولمة.  -

كة بي    - ها من المعارف النفسية من أجل تحليل القضايا المشتر  الثقافات. استخدام المعارف االجتماعية واإلدراكية وغت 

ها من الخطابات المتعلقة بالثقافة.  - ي المناقشات األكاديمية وغت 
 المشاركة ف 

 إيجاد حلول وتقديم توصيات قائمة عىل البحوث.  -

ي المناقشات السياسية.  -
 المساهمة بالجوانب العلمية ف 

 
 )الرجاء استخدام قائمة نقطية( األنشطة الرئيسية للمنظمة: 

 
ي مع الشعوب - -

 األصلية.  العمل الميدان 

 البحث النوعي والكمي )استبيان(.  - -

 إىل معايت  األمم المتحدة.  - -
ً
ك بي   الثقافات استنادا  ندوات عن العمل المشتر

 الدراسات والمنشورات.  - -
 

ي تناقشها اللجنة: 
ح الكامل لسبب اهتمامكم باألمور الت  ي ذلك الشر

ز
د كحكلمة    150) عالقة المنظمة بأمور الملكية الفكرية، بما ف

 (أقىص
 

 )انظر 
ً
 مهما

ً
ي إعداد إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، الذي تلعب فيه الملكية الفكرية دورا

 
شاركت المؤسسة ف

ه دار 31المادة  ي سياقات السكان األصليي   )نشر
 
ي الكتاب الذي ألفه مدير المؤسسة عن طرق البحث ف

 
، عام Springer NY(. وف

 عىل دور الويبو (، تناول المدي2018
ً
ي قسم خاص بثقافة السكان األصليي   والملكية الفكرية، حيث سلط الضوء أيضا

ر هذه األمور ف 
ي تسودها 

ايد أهمية مراعاة حقوق الملكية الفكرية للشعوب األصلية، إذ تحتاج الثقافة الصناعية المهيمنة التر واتفاقية تريبس. وتتر 
ياسات المستدامة الالزمة لمعالجة المشاكل الناشئة عن تغت  المناخ، وفقدان األنواع، والتحديات العولمة إىل التوجيه فيما يتعلق بالس

 الناجمة عن مختلف القضايا البيئية األخرى. 

                                              
رجر عدم إلحاق أي مرفقات بطلبكم. 

ُ
 ي

ي بداية دورة اللجنة الحكومية الدولية. ولذلك، من ال 1
 ُيرجر مالحظة أن قرار االعتماد لن تتخذه األمانة، وإنما تتخذه الدول األعضاء ف 

ّ
  تحصل بعض المنظماتوارد أل

نصح المنظمات غت  ال
ُ
 لحضور دورة اللجنة ريثما تحصل عىل االعتماد المطلوب. عىل االعتماد. ومن ثم، ال ت

ً
ي جنيف بالسفر إىل جنيف حرصا

 كائنة ف 

م إىل اللجنة بالشكل نفسه الذي وردت به. ومن ثم، ُيرجر قدر اإلمكان ملء االستمارة باس 2
َّ
قد
ُ
تخدام آلة كاتبة أو معالج ُيرجر مالحظة أن استمارة الطلب هذه قد ت

ي إىل نصوص، وإرسالها با
ون  يد اإللكتر  . intgrtkf@wipo.int.لتر
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 :  المنظمة نشطة فيه بشكل أساسي

ّ
عد

ُ
 البلد الذي ت

 
ي 
 لها، لكنها منخرطة ف 

ً
، ألمانيا، مقرا ي أفريقيا جنوب عىل الرغم من أن المؤسسة تتخذ من برلي  

عدد من المشاري    ع الجارية، ال سيما ف 
ى وأمريكا الالتينية.   الصحراء الكتر

 
 

 معلومات إضافية: 
 كلمة كحد أقىص(  150ُيرجر تقديم أي معلومات إضافية ترونها وجيهة )

 
 بالنسبة إىل المؤسسة فيما يتعلق بالعمل الهادف

ً
ي المستقبل إن السماح بالحصول عىل صفة مراقب سيكون مفيدا

ترتبط العديد  إذ، ف 
ي لجنة األمم المتحدة المعنية  بأوراق بحثيةمن مشاري    ع منظمتنا بجوانب الملكية الفكرية. فعىل سبيل المثال، ساهمت المؤسسة 

ف 
ناسا(؛ وكذلك / الممارسات المستدامة )باإلشارة إىل، جملة أمور منها، أحد مشاريعنا المدرج عىل قائمة هارفرد بشأنبالموارد المائية 

وع آخر )اسمه  ( يهدف إىل تمكي   الشعوب األصلية من حماية ، Tourinfoمشر ي
وقد أدرجته اليونسكو كتدبت  للحفاظ عىل التنوع الثقاف 

. وبشكل عام، إن حصولنا عىل صفة مراقب 
ً
ات المزعزعة لالستقرار وتنظيم السياحة بطرق مستدامة ثقافيا ثقافاتها من التأثت 

ي 
، القيام بعمل عاىلي الجودة يمكننا سيساعدنا ف   الحفاظ عىل أحدث ما توصل إليه العلم فيما يتعلق بمسائل الملكية الفكرية، وبالتاىلي

ي مؤتمرات األمم المتحدة األخرى. 
ي الخطابات العلمية، وف 

 بعد ذلك إدخاله ف 
 

 بيانات االتصال الكاملة للمنظمة: 
 

يدي:   العنوان التر
Structural Analysis of Cultural Systems 

Prof. Dr. Arnold Groh 
Laubenheimer Str. 36 

14197 Berlin 
Germany 

 
 5717072 174 49+الهاتف المحمول:  /  8227854 30 49+رقم الهاتف: 
 8227854 30 49+رقم الفاكس: 

 : ي
ون  يد اإللكتر  info@s-a-c-s.netالتر

 : ي
ون   https://s-a-c-s.netالموقع اإللكتر

 
 المنظمة ومنصبه: اسم ممثل 

 
 األستاذ الدكتور أرنولد جروه، 

 مؤسسة التحليل الهيكىلي لألنظمة الثقافيةمدير/رئيس 
 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


