
 
WIPO/GRTKF/IC/44/2 

�ة األصل:  ن   باإلنكل�ي
 2022 أغسطس 2التار�ــــخ: 

اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة 
 والفول�لور

 واألر�عون الرابعةالدورة 
 2022 سبتم�ب  16إ�  12من جن�ف، 

 اعتماد بعض المنظمات

 األمانة وث�قة من إعداد 

وافقت اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور ("اللجنة")، إّبان  .1
ة الممتدة من  ي الف�ت

ي جن�ف �ف
، ع� بعض المسائل التنظ�م�ة واإلجرائ�ة، بما فيها 2001مايو  3أب��ل إ�  30دورتها األو� المعقودة �ف

ي عمل اللجنة (انظر التق��ر الذي اعتمدته منح صفة مر 
ي االضطالع بدور �ف

ي أع��ت عن رغبتها �ف اقب مؤقت لعدد من المنظمات اليت
 ). 18، الفقرة WIPO/GRKTF/IC/1/13اللجنة، الوث�قة 

ي الدورات الالح .2
ي الحصول ع� الصفة نفسها �ف

ي من المنظمات لألمانة عن الرغبة �ف
قة ومنذ ذلك الوقت، أعرب عدد إضا�ف

ي مرفق هذە الوث�قة الطلباللجنة.  
ي تتضمن تو�رد �ف ي طلبت، قبل  اليت  يوليو  13األسماء والتفاص�ل األخرى الخاصة بالمنظمات اليت

ي الدورة  ها اعتماد، 2022
ف للجنة،  الرابعة�ف   منظمة.  كل   قدمتهع� النحو الذي واألر�عني

ي طلبإ .3
اعتماد  اتن اللجنة مدعوة إ� النظر �ف

ي مرفق هذە الوثليهالُمشار إ المنظمات
�قة بصفة ا �ف

 ا. مراقب مؤقت، والبّت فيه

 [��ي ذلك المرفق]
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 المرفق

 
ي دورات اللجنة الحكوم�ة الدول�ة

ي طلبت اعتمادها بصفة مراقب �ف  المنظمات اليت

 

ف (العمل منظمة   الطلب بالفر�س�ة)  وردالمجتم�ي لنساء ال�ونغو من السكان األصليني

ي ساراغوروس (ورد 
 باإلسبان�ة) الطلب رابطة الشعوب األصل�ة �ف

 أمة غار�فونامنظمة 
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ي ال�ونغو (
 )ACFACالعمل المجتم�ي لنساء الشعوب األصل�ة �ف

 :  Rue Soweto, Downtown ,175المقر الرئ��ي
 BRAZZAVILLE (behind the D.E.C-Générale)  

 58 36 996 06 (242+)االتصال: جهة 
ي 

ويف �د اإلل��ت  :acfacbrazzaville@gmail.com ال�ب
marleinesaranguie@gmail.com 

 
ي 

 2022مايو  3 برازاف�ل،حرر �ف
 
 

ي الدورات المقبلة للجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة المعن�
ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة الموض�ع: طلب االعتماد بصفة مراقب �ف

 والمعارف التقل�د�ة والفول�لور
 

ة الس�دة، الس�د  ح�ف
 

ي أن  فيف ي دورات اللجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة  المؤسسة التابع لها  رغبةب أعلمكم��ش
ي المشاركة بصفة مراقب مؤقت �ف

�ف
ة الذات�ة و الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور.  ي  للمنظمةتجدون ط�ه تفاص�ل الس�ي

ي طلبتها اللجنة للنظر �ف اليت
 .طلب االعتماد هذا

 
و�دكم متحت ت�فك ونظل ف  اللجنة.  ومات أخرى قد تحتاجها أي معلب ل�ت

 
ي س�د تتقبلوا،و 

ام/ يت  س�دي فائق عبارات التقدير واالح�ت
 
 )اسم الممثل وتوق�عه(
 

ف سايرا فلورا إنغوي   (توقيع) مارلني
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 استمارة طلب االعتماد بصفة مراقب مؤقت

 إ�

 2، 1والمعارف التقل�د�ة والفول�لورلجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة 
 

مة الطلب  تفاص�ل المنظمة مقدِّ

 اسم المنظمة بال�امل: 

ي ال�ونغو (منظمة 
 )ACFACالعمل المجتم�ي لنساء الشعوب األصل�ة �ف

 كلمة كحد أق�)   150وصف المنظمة: (

ي ال�ونغو منظمة 
ي ال�ونغو لمعالجة قضا�ا العمل المجتم�ي لنساء الشعوب األصل�ة �ف

�ي منظمة أسستها �ساء الشعوب األصل�ة �ف
ي المجتمع. 

ي تواجههن �ف ي تدرك وضعهن �شكل  األصل�ة،قررت الق�ادات النسائ�ة للشعوب و الضعف واإلقصاء اليت ا�د،اليت ف إ�شاء  م�ت
ي مارس 

ي تواجه �ساء الشعوب ا  2016المنظمة �ف ي التحد�ات اليت
 . لها  حلولإ�جاد ألصل�ة والبحث عن كمنصة للتبادل والتفك�ي �ف

ي عام و
ا �شأن تع��ز وحما�ة حقوق الشعوب األصل�ة.  ،2011�ف

�
ف أنو أصدرت حكومة ال�ونغو قانون هن تعتقد �ساء السكان األصليني

ي أف��ق�ا.  القانون،دور المجتمع لضمان تطبيق �تقلدن المسؤول�ة و يتحملن 
ي و الف��د من نوعه �ف

ح�ث  �ونغو،التمأل منظمتنا فجوة �ف
ع�  حقوقهن،لم �كن هناك من قبل مثل هذە الجمع�ات لنساء الشعوب األصل�ة ولم �عمل أي منها ع� وجه التحد�د للدفاع عن 

ي تعمل ع� تع��ز حقوق الشعوب األصل�ة وحمايتها.   النحو المطلوب بموجب الصكوك القانون�ة واآلل�ات الدول�ة اليت

اف بحقوق حققت المنظمة نت تأس�سها،منذ و  ي البحث عن طرق لالع�ت
ائج ملموسة ع� أرض الواقع من خالل مبادراتها. لقد ساعدنا �ف

ي ال�ونغو 
.  وتعم�مها،�ساء الشعوب األصل�ة �ف ف �ساعد منظمتنا و ومكافحة االستغالل والعمل الق�ي غ�ي المأجور واالستبعاد والتمي�ي

ي الداخل 
 والخارج. �ساء الشعوب األصل�ة ع� إسماع أصواتهن �ف

 أهداف المنظمة وغا�اتها الرئ�س�ة: 

ف ضد �ساء الشعوب األصل�ة  .1  وتهم�شهن؛مكافحة التفاوتات االجتماع�ة وأشكال الرق الجد�دة الناشئة عن التمي�ي

ب والمعلومات .2  ت�س�ي الوصول إ� اله�ا�ل األساس�ة االجتماع�ة مثل الرعا�ة الصح�ة والتعل�م واإلسكان واألسواق وم�اە ال�ش
 األصل�ة؛من أجل رفاە �ساء وأطفال الشعوب 

ي  .3
ي الحصول ع� األرض و�نفاذ حقوق �ساء الشعوب األصل�ة �ف

 األرض؛تع��ز الحق �ف

ي  .4
ام ثقافة وتقال�د الشعوب األصل�ة �ف ي الحفاظ ع� البيئة والموارد الطب�ع�ة مع اح�ت

 ال�ونغو؛المساعدة �ف

 محار�ة الجهل والمرض والفقر.  .5

 وخلق الق�مة ور�ادة األعمال. تع��ز االبتكار  .6

  : الرئ�س�ة لمنظمةااأل�شطة 

 واألصل�ة؛تع��ز حقوق المجتمعات المحل�ة  .1

ي األ�شطة المدرة  .2
 للدخل؛مساعدة النساء ع� االنخراط �ف

                                                 
 
َ
 الطلب المقدمق مع ير�ب عدم إرفاق أي مرف

ي بدا�ة دورة اللجنة الحكوم�ة الدول�ة.  ولذلك، من ا 1
 تحصل بعض ُير�ب مالحظة أن قرار االعتماد لن تتخذە األمانة، و�نما تتخذە الدول األعضاء �ف

ّ
لوارد أ�

ي جن�ف بالسفر إ� جن�ف ح�ا� لحضور دورة اللجنة ر 
نصح المنظمات غ�ي ال�ائنة �ف

ُ
 �ثما تحصل ع� االعتماد المطلوب. المنظمات ع� االعتماد. ومن ثم، ال ت

م إ� اللجنة ع� النحو الذي وردت به.  ومن ثم، ُير�ب قدر اإلمكان است�فاء االستمارة باست 2 قدَّ
ُ
خدام آلة كاتبة أو معالج نصوص �شار إ� أن استمارة الطلب هذە قد ت

ي إ�: 
ويف �د اإلل��ت   grtkf@wipo.int و�رسالها بال�ب
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كائهن؛صندوق ائتمان صغ�ي للنساء المستضعفات  إ�شاء .3  و�ش

 األصل�ة؛تع��ز تعل�م �ساء الشعوب  .4

 ؛يتعلق بحقوقها قدرات المرأة ف�ما بناء  .5

 األساس�ة؛توع�ة المرأة بالخدمات االجتماع�ة  .6

 تنظ�م أ�ام الطب التقل�دي المفتوحة.  .7

ي تناقشها اللجنة: ( وتوضيح تامعالقة المنظمة بأمور المل��ة الفك��ة، 
 كلمة كحد أق�)  150لسبب اهتمامكم باألمور اليت

مع� درا�ة بقضا�ا المل��ة الفك��ة.  األصل�ة،نساء الشعوب معن�ة بمنظمة باعتبارنا  نكون،من المهم أن  ف إجراء مشار�ــــع  المنظمة وتع�ت
ي سعيهن أل�شطة قائمة ع� المعارف التقل�د�ة ومساعدتهن ع� أن �صبحن 

ع� أرض الواقع بهدف دعم �ساء الشعوب األصل�ة �ف
ي ال�ونغو. وهكذا تم التخط�ط لأل�شطة 

ا من المجتمع العال�ي �ف  التال�ة: جزء�

ي مجموعة متنوعة من المجاالت من أجل فائدة عمل تدر�ب�ة لتنظ�م حلقات حمالت توع�ة و  المنظمةتدير 
�ساء الشعوب األصل�ة �ف

ي عام التخط�ط وتم تع��ز قدرتهن ع� تأ��د حقوقهن. 
لسلسلة من دورات التدر�ب والتوع�ة حول مواضيع مثل الق�ادة  ،2016�ف

ي المناطق ور�ادة األعم النسائ�ة،
�ة /  ال��ف�ة،ال البيئ�ة �ف وس نقص المناعة الب�ش واألمراض المنقولة عن ط��ق االتصال  اإل�دز،وف�ي

،  . تهما ومعالج وم�اە النهر  و�دارة األمطار  واألطفال،وحقوق النساء  الجن�ي

ام حقوق �ساء الشعوب األصل�ة و  المنظمة وتكافح ي مراعاتها أ�ضا من أجل اح�ت
تخدام أموال التنم�ة المحل�ة لوحدات اسو  القانون،�ف

ي اإلدارة المستدامة والتشارك�ة للغابات والمناطق المحم�ة والموارد الطب�ع�ة. او  الغابات،إدارة 
ي  وتنشط المنظمةلمشاركة �ف

 تع��ز �ف
ا�ة الطوع�ة �شأن إدارة إنفاذ قانون الغابات والتجارة ي الغا جتثاثاالحد من االنبعاثات الناتجة وكذا  اتفاقات ال�ش

بات وتدهورها �ف
فت وفرضتواإلجراءات  البلدان النام�ة ي ال�ونغو اع�ت

اف  وتكافح من أجل الحصول ع� حقوق األرض لنساء الشعوب األصل�ة �ف واالع�ت
 . بها و�نفاذها 

 :  البلد الذي تنشط ف�ه المنظمة �شكل أسا�ي

ي دائرة 
 لهضاب بجمهور�ة ال�ونغو. إدارة تعمل المنظمة �ف

 كلمة كحد أق�)   150ُير�ب تقد�م أي معلومات إضاف�ة ترونها وجيهة (معلومات إضاف�ة: 

 

 

 ب�انات االتصال ال�املة للمنظمة: 

�دي للمقر   Rue Soweto, Downtown: الرئ��ي  العنوان ال�ب
BRAZZAVILLE (behind the D.E.C-Générale) . 

 58 36 996 06 (242+)التصال: جهة ا
 ينطبقال رقم الفا�س: 

 : ي
ويف �د اإلل��ت  acfacbrazzaville@gmail.comال�ب

 : ي
ويف  ال ينطبقالموقع اإلل��ت

 

ي  لقبهاسم ممثل المنظمة و 
 : الوظ��ن

ي 
ف سايرا فلورا ان�ف  )NGUIE, Marleine Saïra Flora( ، مارلني
 

ي ال�ونغو منظمة  منسقة،
  العمل المجتم�ي لنساء الشعوب األصل�ة �ف

mailto:acfacbrazzaville@gmail.com
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ي ساراغوروس (ورد 
 باإلسبان�ة) الطلب رابطة الشعوب األصل�ة �ف

 

 إ�: شعبة المعارف التقل�د�ة
 المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)
34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 
Switzerland  

  20 81 338 22 (0) 41+رقم الفا�س: 
 : ي

ويف �د اإلل��ت  grtkf@wipo.int ال�ب

 

 إ� شعبة المعارف التقل�د�ة،

ي الدورات المقبلة للجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة اال : طلب الموض�ع
 عتماد بصفة مراقب �ف

ي دورات لجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة 
ي المشاركة بصفة مراقب مؤقت �ف

ي �ف ي أن أعرب ل�م عن رغبة منظميت فيف المعن�ة بالمل��ة ��ش
 الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور. وتجدون ط�ه طلبنا لتنظر ف�ه اللجنة. 

ي االتصال بنا لطلب أي معلومات إضاف�ة قد تحتاجونها. 
دد �ف  وُ�ر�ب عدم ال�ت

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير، 

 
 دان�ال جوامان) توقيع(

 

 (اسم الممثل وتوق�عه)
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 استمارة طلب االعتماد بصفة مراقب مؤقت

 إ�

 4، 3لجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور

مة الطلب  تفاص�ل المنظمة مقدِّ

 

 المنظمة بال�امل: اسم 

 )Asociación de Indígenas Saraguros(رابطة شعوب ساراغورو األصل�ة 

 كلمة كحد أق�)   150وصف المنظمة: (

ي عام  أ�شئت
ي اإل�وادور  2000المنظمة �ف

ي من مجلس تنم�ة القوم�ات والشعوب �ف
من خالل الحصول ع� الوضع القانويف

)CODENPE .( ف الظروف المع�ش�ة لسكان تلك المنطقة المنظمة تأسست و بهدف تنظ�م شعوب جنوب اإل�وادور من أجل تحسني
 . ها وتنف�ذمشار�ــــع التنم�ة المجتمع�ة إدارة  ع�ب 

 شعوب ساراغورو.  جنبا إ� جنب معمنذ البدا�ة، عملت المنظمة و 
�
ي جنوب اإل�وادور، وتحد�دا

ف �ف كان و مجتمعات السكان األصليني
ي   معارف وممارسات األنديز من خالل استخدام النباتات المحل�ة.  إعادة إح�اءهو المنظمة نفذتها أحد المشار�ــــع اليت

ي تنم�ة هذا الشعب. و 
ك �ف  منذ إ�شائها، عملت بالتعاون مع المؤسسات المحل�ة والوطن�ة األخرى من أجل المساهمة �شكل مش�ت

 ة) أهداف المنظمة وغا�اتها الرئ�س�ة: (ُير�ب استخدام قائمة نقط�

 �شجيع العمل الصنا�ي والتدر�ب -

ف الرفاه�ة العامة لجميع أعضاء المنظمة - كة وموحدة لتحقيق العدالة االجتماع�ة وتحسني  الق�ام بأعمال مش�ت

ي  -
 هاوتنف�ذ مشار�ــــع تنم�ة المجتمع وضعدعم المنظمات الشعب�ة �ف

ي اإل�وادور.  -
 ال�فاح من أجل إعمال حقوق الشعوب األصل�ة �ف

 : (ُير�ب استخدام قائمة نقط�ة) األ�شطة الرئ�س�ة للمنظمة

 عمل تدر�ب�ة حول الحقوق الجماع�ة تنظ�م حلقات -

ي االمشاركة الفعالة  -
 لدفاع عن الموارد الطب�ع�ة وخاصة الم�اە�ف

 المراقبة جوالت  -

وعات الحفاظ ع� المعارف التقل�د�ة الستخدامات النباتات الطب�ة -  تنف�ذ م�ش

 

                                                 
 تحصل بُير�ب مالحظة أن ق 3

ّ
ي بدا�ة دورة اللجنة الحكوم�ة الدول�ة.  ولذلك، من الوارد أ�

عض رار االعتماد لن تتخذە األمانة، و�نما تتخذە الدول األعضاء �ف
ي جن�ف بالسفر إ� جن�ف ح�ا� لحضور دورة اللجنة ر�ثما تحصل ع� ا

نصح المنظمات غ�ي ال�ائنة �ف
ُ
 تماد المطلوب. الع المنظمات ع� االعتماد. ومن ثم، ال ت

م إ� اللجنة بالشكل نفسه الذي وردت به.  ومن ثم، ُير�ب قدر اإلمكان است�فاء االستمار  4 قدَّ
ُ
ة باستخدام آلة كاتبة أو معالج ُير�ب مالحظة أن استمارة الطلب هذە قد ت

ي إ�: 
ويف �د اإلل��ت   grtkf@wipo.int نصوص و�رسالها بال�ب
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ي تناقشها اللجنةعال
ح ال�امل لسبب اهتمامكم باألمور اليت ي ذلك ال�ش

كلمة كحد   150: (قة المنظمة بأمور المل��ة الفك��ة، بما �ن
 أق�) 

.  YACHAKللمل��ة الفك��ة تأث�ي ع� أ�شطتنا مثل  ف ف والمتعاونني ف والطالب والمدرسني تتيح لنا معرفة ك�ف�ة و (الحكماء) والفنانني
ي سينار�وهات مختلفة ،فك��ةتنظ�م المل��ة ال

ا  ،�ف تحد�د حقوقنا وك�ف �مكننا االستفادة من إبداعاتنا الفك��ة، سواء كان ذلك عمً� فن��
 أمور أخرى. ضمن جملة  أو قطعة برمج�ة أو عالمة تجار�ة أو براءة أو أطروحة تخ�ج أو عرض تقد��ي 

ي �ستخدم و ، نجري اختبارات ع� الوصفات اليت ي الوقت الحا�ي
ي إمكان�ة �ف

النباتات المحل�ة لعالج األمراض. لهذا السبب، نحقق �ف
 . مل�يتنا الحصول ع� براءات لتحد�د 

: ف�ه  تنشطالبلد الذي   المنظمة �شكل أسا�ي

 اال�وادور

 معلومات إضاف�ة: 

 كلمة كحد أق�)  150ُير�ب تقد�م أي معلومات إضاف�ة ترونها وجيهة (

 

 للمنظمة: ب�انات االتصال ال�املة 

�د:   عنوان ال�ب
 994225886 593+رقم الهاتف: 
 رقم الفا�س: 

 : ي
ويف �د اإلل��ت  campanasaraguro@gmail.comال�ب

 : ي
ويف  الموقع اإلل��ت

 

ي اسم ممثل المنظمة 
 : ولقبه الوظ��ن

 رئ�س المنظمة، دان�ال جوامان
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 أمة غار�فونامنظمة 

 

 إ�: شعبة المعارف التقل�د�ة
 المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة (ال��بو)
34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 
Switzerland  

  20 81 338 22 (0) 41+رقم الفا�س: 
 : ي

ويف �د اإلل��ت  grtkf@wipo.int ال�ب

 

 إ� شعبة المعارف التقل�د�ة،

ي الدورات المقبلة للجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة اال : طلب الموض�ع
 عتماد بصفة مراقب �ف

ي دورات لجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة 
ي المشاركة بصفة مراقب مؤقت �ف

ي �ف ي أن أعرب ل�م عن رغبة منظميت فيف ��ش
 نا لتنظر ف�ه اللجنة. الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لور. وتجدون ط�ه طلب

ي االتصال بنا لطلب أي معلومات إضاف�ة قد تحتاجونها. 
دد �ف  وُ�ر�ب عدم ال�ت

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير، 

 
 ) توقيع(

 

 (اسم الممثل وتوق�عه)
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 استمارة طلب االعتماد بصفة مراقب مؤقت

 إ�

 6، 5الفك��ة والموارد الوراث�ة والمعارف التقل�د�ة والفول�لورلجنة ال��بو الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بالمل��ة 

مة الطلب  تفاص�ل المنظمة مقدِّ

 

 اسم المنظمة بال�امل: 

 أمة غار�فونا

 كلمة كحد أق�)   150وصف المنظمة: (

ي 
ي قمة عقدها قادة غار�فونا الذين أرادوا  2014مارس  24تأسست المنظمة �ف

ي برونكس ني��ورك �ف
حقوق السكان ب االهتمام�ف

 . ف ي الدعوة والعمل ع� تغي�ي الس�اسة االجتماع�ةواألصليني
ي من خالل محو األم�ة ع� �شجيع ، و �شارك المنظمة �ف التعل�م الشعيب

. تع��ز حقوق  السكان�ة من أجلمستوى القاعدة  ف كل ثالث سنوات من   تنتخبهيئة تنف�ذ�ة ع� لمنظمة وتحتكم االسكان األصليني
 جمعيتها العموم�ة.  لدن

 أهداف المنظمة وغا�اتها الرئ�س�ة: (ُير�ب استخدام قائمة نقط�ة) 

ي الحفاظ ع� ثقافة شعب ا −
ي  غار�فونا لمساعدة �ف ي جميع المناطق اليت

 غار�فونابها شعب  يتواجد وتع��زها �ف

ي ميثاق األمم المتحدة.  −
 تعميق فهم حقوق األمم المتحدة لإل�سان ع� النحو المعلن �ف

ف ت −  نظ�م الندوات والمؤتمرات لن�ش المعلومات ذات الصلة �سكاننا األصليني

 : (ُير�ب استخدام قائمة نقط�ة) األ�شطة الرئ�س�ة للمنظمة

ا ألمة  − ي بلدان أم��كا الوس� األخرى.  غار�فونا أ�شأنا فروع�
  �ف

نت تدافع عن العدالة وحقوق اإل�سان.  −  استضفنا عدة "برامج إذاع�ة" ع� اإلن�ت

ي إ�شاء جامعة  −
ي الف�درا�ي  واتحاد غار�فونا  غار�فونا بدأنا �ف

 بغرضشعبنا موجهة ل�م تثق�ف وتعلمؤسسات باعتبارها  االئتمايف
 .غار�فوناتنظ�م الحفاظ ع� جميع جوانب ثقافة  ا�تساب آل�ات، و محو األم�ة المال�ة

 

ح ال�امل لس ي ذلك ال�ش
ي تناقشها اللجنةعالقة المنظمة بأمور المل��ة الفك��ة، بما �ن

كلمة كحد   150: (بب اهتمامكم باألمور اليت
 أق�) 

مثلالعنا� الثقاف�ة المقدسة لدينا لمل��ة الفك��ة" ألننا الحظنا أن العد�د من ا"عن  كامال   ا فهم نكّونن��د 
ُ
�شكل خا�ئ ألغراض  ت

كات أخرى. جنس� لدنتجار�ة من  ي الزراعة والمواد الغذائ�ة  التقن�ة، ينتج العد�د من كبار السن المعرفة ع� سب�ل المثالو ات و�ش
�ف

ا عن تار�خنا وطرق ع�شنا وديننا.  ي والطب والفن الذي �ح�ي قصص�
ينت�ي بها األمر  قد  غار�فونا هذە الحرف ال�دو�ة وعبارات و واألغايف

ةوها. ستف�دون منلتصبح مل��ة تجار�ة ألفراد ال ينتمون إ� ثقافتنا وال � ي اآلونة األخ�ي
ي مجتمع �ف

ي بنحت قطعة وطن�ة �ف ، قام فنان أجنيب
ي اآلن ي��د أن يتقا�ف أو شعبنا. و�الخاص بنا  غار�فونا  ا إ� األبد مقابل عمله الفيف  ، أعتقد أن هذا ل�س جر�

�
 .سل�ما

                                                 
 تحصل بعض  ُير�ب مالحظة أن قرار االعتماد  5

ّ
ي بدا�ة دورة اللجنة الحكوم�ة الدول�ة.  ولذلك، من الوارد أ�

لن تتخذە األمانة، و�نما تتخذە الدول األعضاء �ف
ي جن�ف بالسفر إ� جن�ف ح�ا� لحضور دورة اللجنة ر�ثما تحصل ع� ا

نصح المنظمات غ�ي ال�ائنة �ف
ُ
 . العتماد المطلوبالمنظمات ع� االعتماد. ومن ثم، ال ت

م إ� اللجنة بالشكل نفسه الذي وردت به.  ومن ثم، ُير�ب قدر اإلمكان است�فاء االستمار  6 قدَّ
ُ
ة باستخدام آلة كاتبة أو معالج ُير�ب مالحظة أن استمارة الطلب هذە قد ت

ي إ�: 
ويف �د اإلل��ت   grtkf@wipo.int نصوص و�رسالها بال�ب



WIPO/GRTKF/IC/44/2 
ANNEX 
5 
 

:  تنشطالبلد الذي   ف�ه المنظمة �شكل أسا�ي

،  تنشط المنظمة ف ي بل�ي
 غوات�ماال والوال�ات المتحدة األم��ك�ةو ، ن�كاراغوا و هندوراس، و سانت فنسنت وجزر غ��نادين، و �ف

 معلومات إضاف�ة: 

 كلمة كحد أق�)  150ُير�ب تقد�م أي معلومات إضاف�ة ترونها وجيهة (

ي هذا  ممن أمة غار�فونا  منظمةأفراد أن يتم تدر�ب مجموعة مختارة من أود 
المجال من "المل��ة الفك��ة لديهم معرفة متقدمة �ف

 ". خدمة لمصالحهم التوسع�ةمن أولئك الذين �سعون إ� االستغالل وال��ــح  غار�فونا لحما�ة أقدس عنا� ثقافة 

 

 ب�انات االتصال ال�املة للمنظمة: 

�د:   c/o عنوان ال�ب
Egbert R Higinio 

President  
Garifuna Nation 

4398 Kingspark Drive 
San Jose, CA 95136:  

 
 5681-603 (408)1+رقم الهاتف: 
 رقم الفا�س: 

 : ي
ويف �د اإلل��ت    ehiginio56@gmail.com ؛garifunanationca@gmail.comال�ب

 : ي
ويف  https://www.facebook.com/thegarifunanation ;   www.gariUww.orgالموقع اإلل��ت

 
 

ي اسم ممثل المنظمة و 
 : لقبه الوظ��ن

�رو  ي وز�ر  -جوز�ف غ�ي
 .الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ،رئ�سلأول لنائب  -و�لينجتون راموس  ؛مدير التكنولوج�ا  -بابلو بالنكو  ؛األرا�ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [نها�ة المرفق والوث�قة]
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