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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
اي 3 التاري    خ:   2023 ر فير

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون ةسداسالالدورة 
اير  27 جنيف، من  2023مارس  3 إىلفير

 اعتماد بعض المنظمات

 األمانة من إعداد وثيقة 

ي  .1
وافقت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )"اللجنة"(، ف 

ة من  ي الفتر
ي جنيف ف 

، عىل بعض المسائل التنظيمية واإلجرائية، بما فيها منح 2001مايو  3أبريل إىل  30دورتها األوىل المعقودة ف 
ي عمل اللجنة )انظر الفقرة صفة المراقب المؤق

ي االضطالع بدور ف 
ي أعربت عن رغبتها ف 

من التقرير  18ت لعدد من المنظمات التر
WIPO/GRKTF/IC/1/13  .)الذي اعتمدته اللجنة 

ي الدورات الالحقة للجنة.  .2
ي الحصول عىل الصفة نفسها ف 

ي من المنظمات لألمانة عن رغبته ف 
ومنذ ذلك الحي   أعرب عدد إضاف 

ي طلبت، قبل 
ي مرفق هذه الوثيقة اسم وتفاصيل المنظمة التر

ي الدورة الس2022ديسمتر 28ويرد ف 
 للجنة، ربعي   ة واألادس، االعتماد ف 

 كما قدمتها تلك المنظمة. 

ي طلب اعتماد  إن .3
اللجنة مدعوة إىل البت ف 

ي مرفق هذه الوثيقة بصفة 
المنظمة المشار إليها ف 

 مراقب مؤقت. 

 [يىلي ذلك المرفق]
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لمرفقا  
 

 (ورد الطلب باإلسبانية) (dígenasFundación Empresas In) األصليةالتجارية للشعوب عمال األ مؤسسة 

 

 

 إىل: شعبة المعارف التقليدية

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes 

1211 Geneva 20 

Switzerland 

 20 81 338 22 (0) 41+رقم الفاكس: 

 : ي
ون  يد اإللكتر  grtkf@wipo.intالتر

 إىل شعبة المعارف التقليدية،

ي الدورات المقبلة للجنة الويبو الحكومية الدوليةالموضوع: طلب االعتماد بصفة مراقب 
 
 ف

ي دورات لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية 
ي المشاركة بصفة مراقب مؤقت ف 

ي ترغب ف 
كم بأن منظمتر ف بأن أختر أتشر

ي أن أرسل  الفكرية والمعارف التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور. 
، الالزمة لكي ويسعدن  ي

إليكم طيه المعلومات الخاصة بمنظمتر
 تفحص اللجنة طلب االعتماد هذا. 

ي رهن إشارتكم لتقديم أية معلومات أخرى. 
 وإنت 

ام ي فائق التقدير واالحتر
 ،وتقبلوا مت 

 

 فينانسيو كونويبان ميسياس

 المدير التنفيذي

Fundación Empresas Indígenas 

venancio.conuepan@empresasi.org 

www.empresasi.org 

 

 

 

/... 
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المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف  استمارة طلب اعتماد بصفة مراقب مؤقت إىل لجنة الويبو الحكومية الدولية
 1،2لفولكلورالتقليدية وا

 المعلومات الخاصة بالمنظمة صاحبة الطلب

 

 (Fundación Empresas Indígenasمؤسسة األعمال التجارية للشعوب األصلية ) االسم الكامل للمنظمة: 

 (كلمة  150)بحد أقىص وصف المنظمة: 

ربحية، والغرض منها تعزيز هي منظمة غت   (Fundación Empresas Indígenasمؤسسة األعمال التجارية للشعوب األصلية )
ي االستقالل االقتصادي للشعوب األصلية، وحماية معارف األجداد، والتنمية المستدامة

 
ي يساهم ف

، وتحقيق المصالحة نظام بيت 
 الشعوب.  بي   

ي عالم ال و 
 
ي أراضيه هي األصلية واألرس والمجتمعات لشعوب افيه  تكون تتمثل رؤيتنا ف

 
م  ا،األفقر ف حتر

ُ
ي عالم ت

 
معارفهم وأنماط يه فوف

 حياتهم وحقوقهم اإلنسانية. 

ي استخدام قائمة نقاط( وغاياتها الرئيسية:  الجمعيةهداف أ  )يرجر

 لمنظمتنا أربعة أهداف رئيسية: 
ي المجتمع والحفاظ عىل أساليب عيشها  -

تعزيز االستقالل االقتصادي للشعوب األصلية، وبالتاىلي تشجيع مشاركتها الكاملة ف 
 وحقوقها. 

ام والتعاون. تعزيز العالقات بي   الشعوب األصلية  - كات والدول عىل أساس االحتر  والشر

ي حل المشاكل الحالية.  -
 حماية معارف األجداد وتعزيز استخدامها ف 

ام وتطبيق المعايت  الدولية فيما يتعلق بحقوق الشعوب األصلية.  -
 تعزيز احتر

 

ي استخدام قائمة نقاط( : األنشطة الرئيسية للمنظمة  )يرجر

 لدعم تحقيق أهدافنا عىل نطاق واسع. أنشطة الدعوة العامة والخاصة  -

-  . ي شيىلي
كات المحلية ف   إنشاء أول سجل للشر

كات ال - ام معارف أسالف الراعي ي ةاألصليشعوب تصميم نموذج شهادة لشر  . ةاألصليشعوب الملكية واحتر

كات ال -  وتوفت  التدريب لها.  ةاألصليشعوب تطوير وتعزيز رسر

 

ي تناقشها اللجنة ،الملكية الفكرية بمسائل المنظمةعالقة 
ح الكامل لسبب اهتمامكم باألمور التر ي ذلك الشر

 كلمة(  150)حد أقىص  : بما ف 

كات الإصدار الشهادات لنموذج و تطوير اليعتمد نموذج  اف بالمع ةاألصليشعوب شر رف المتوارثة عن األجداد وتقييمها اعىل االعتر
ي إدارة 

كات الوإدماجها ف  ي الهدف وال ة،األصليشعوب رسر
ي  نهان 

ي عىل أراض  ي و . هذه الشعوب هو إحداث تأثت  إيجانر
ستساعدنا المشاركة ف 

 . ةاألصليشعوب للعمل هذه اللجنة عىل فهم أفضل السبل لتصميم نموذج شهادة يحمي المعرفة التقليدية 

 : رئيسية أنشطتها بصورة المنظمةفيه  تمارسلبلد الذي ا

 شيىلي 

                                                
 طلبك. ب اتمرفق ةأي عدم إلحاقرجر ي

ي بداية دورة اللجنة الحكومية الدولية. تبت فيه  إنما قرار االعتماد، و  تتخذ  ال  األمانةالعلم بأن يرجر  1
 
اعتماد بعض  قد ُيرفض ومن ثم  الدول األعضاء ف

ي للطلب  صاحبةالمنظمة يكن مقر لم  ما  ولهذا . تالمنظما
 
ي دورة اللجنةلغرض االسفر إىل جنيف  المستصوبمن  فليسجنيف،  ف

 
فحسب،  لمشاركة ف

يث   منح االعتماد. يُ حتر واألفضل التر
معالج  أو ةكاتب  آلةالنموذج باستخدام  ملء، قدر اإلمكان، لذا ُيرجر . بالشكل الذي ورد به بالضبط إىل اللجنة قد ُيقدمأن نموذج الطلب هذا ب العلميرجر  2

ي بيفضل إرسال النموذج المستكمل و . نصوص
ون  يد اإللكتر  grtkf@wipo.int عىل العنوان: التر
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 ضافية: إ اتمعلوم
 كلمة(  150)بحد أقىص  تراها مالئمةفية يرجر تقديم أي معلومات إضا

فينانسيو كونويبان ميسياس، السيد  قدم مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان التمويل للسماح لمديرنا التنفيذي،
ة من  ي الفتر

 
قد ف

ُ
ي ج2022نوفمتر  30و 28بحضور منتدى األمم المتحدة لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، الذي ع

 
نيف، سويشا. ، ف

ي من شعب أوض رودريغو باالليف، محام و 
ي بقضايا الشعوب  ،مابوتشر

ي منتدى األمم المتحدة الدائم المعت 
 
انتخب مؤخًرا كعضو ف

ي هذا المجال
 
ي تطوير أنشطة  ،األصلية، بأن نحض  شخصًيا من أجل التعرف بشكل أفضل عىل النقاش الدوىلي ف

 
وكوسيلة للمساهمة ف

 ملكية فكرية. كلشعوب األصلية  للحماية المعارف التقليدية 

 للمنظمة: االتصال الكاملة  بيانات

يدي:   Avenida Caupolicán No. 110, Cautín, La Araucanía, Chile العنوان التر

 5023 6344 569+رقم الهاتف: 

 رقم الفاكس: 

 : ي
ون  يد اإللكتر  venancio@conuepan.cl/  venancio.conuepan@empresasi.org التر

 : ي
ون   www.empresasi.org الموقع اإللكتر

ي ومسماه الوظي اسم ممثل المنظمة
 : ف 

 التنفيذي لمدير ، افينانسيو كونويبان ميسياس

 رئيسالأندريس أنتيفيل ألفاريز، 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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