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WIPO/GRTKF/IC/38/2 REV. 
 �إلنلكزيیة األصل:

 2018 د�سمرب 6 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة

 والفولكلور التقليدية

 والثالثون الثامنة الدورة
 2018د�سمرب  14إىل  10 جنيف، من

 اعتماد بعض املنظمات

 األمانة من إ�دادوثيقة 

وافقت اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكور ("اللجنة")،  .1
، �ىل بعض املسائل التنظميية واإلجرائية، مبا 2001مایو  3أ�ریل إىل  30دورهتا األوىل املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  يف

ت لعدد من املنظامت اليت أعربت عن رغبهتا يف �ضطالع بدور يف معل اللجنة (انظر فهيا منح صفة املراقب املؤق
 ا�ي اعمتدته اللجنة). WIPO/GRKTF/IC/1/13من التقر�ر  18 الفقرة

عن رغبته يف احلصول �ىل الصفة نفسها يف ا�ورات لألمانة ومنذ ذ� احلني أعرب �دد إضايف من املنظامت  .2
، 2018 أكتو�ر 11الالحقة للجنة. و�رد يف مرفق هذه الوثيقة األسامء والتفاصيل اخلاصة �ملنظامت اليت طلبت، قبل 

 كام قدمهتا لك منظمة. ،للجنة الثامنة والثالثني�ع�د يف ا�ورة 

 البت يف طلباتإن اللجنة مدعوة إىل  .3
د املنظامت املشار إ�هيا يف مرفق هذه الوثيقة اع�

 بصفة مراقب مؤقت.

 [یيل ذ� املرفق]
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 املرفق
 

 :املنظامت اليت طلبت اع�دها بصفة مراقب يف دورات اللجنة احلكومية ا�ولية

 لغة الفر�س�ية)لطلب �ل) (ورد اA.D.D.M.M( املرىض العقلينيمجعية ا�فاع عن حقوق 

 غة الفر�س�ية)لطلب �لل(ورد ا (APDHD)حبقوق اإل�سان والتمنية  ضمجعية ا�هنو 

 و�اكتو مؤسسة
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 )A.D.D.M.Mمجعية ا�فاع عن حقوق املرىض العقليني (

 املعارف التقليدیةشعبة : إىل

 (الویبو)املنظمة العاملية للملكية الفكریة 

34, chemin des Colombettes 

 Genève 201211 

Switzerland 

 20 81 338 22 (0) 41+رمق الف��س: 

 grtkf@wipo.intاإل�كرتوين: الربید 

�مللكية الفكریة واملوارد الوراثية مراقب يف ا�ورات املقب� للجنة احلكومية ا�ولية املعنية بصفة املوضوع: طلب �ع�د 
 واملعارف التقليدیة والفو�لكور

 :وبعد حتية طيبة

أن منظميت �رغب يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية بأ�رشف بأن أ�ربمك 
 الفكریة واملعارف التقليدیة واملوارد الوراثية والفو�لكور.

 أن أرسل إليمك طيه املعلومات اخلاصة مبنظميت، الالزمة �يك تفحص اللجنة طلب �ع�د هذا. و�سعدين

 وإنين رهن إشار�مك لتقدمي أیة معلومات أخرى.

  وتقبلوا مين فائق التقد�ر و��رتام.

 وتوقيعه) امجلعية ممثل(امس 

 ، املمثل القانوينليوبو� شاراجنو
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مراقب مؤقت إىل جلنة الویبو احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف اس��رة طلب اع�د بصفة 
 1،2التقليدیة والفو�لكور

 مات اخلاصة �ملنظمة صاحبة الطلباملعلو 

 �مس ا�اكمل للمنظمة:

 )ADDMM( املرىض العقليني�فاع عن حقوق امجعية 

 )لكمة 150د أقىصحب( وصف املنظمة:

بغية  امجلعية ها. أ�شئتا ل مقر بوروندي تت�ذ من و  ،لرحبا ال هتدف إىل يه مجعية املرىض العقلينيعن حقوق  �فاعامجعية 
منذ  ،تثبت امجلعيةوما فتئت يف بوروندي.  ا��ن یعانون من ا�هتميش، أمراض العقليةب املصابنياألش�اص  حياةحتسني 

�ىل ، من املرض شفاهئم، مبجرد نوقادر  مهنأو  ،مثلنا�رش مه  نيالعقلي رىضامل أنلعامة لو لحكومة البوروندیة ل هئا،إ�شا
 :مما یيلامجلعية  ویتألف هيلك. متاما أي خشص آخرشأهنم شأن  ،يف �منية الب� اإلسهام

 امجلعية العامة −

 اللجنة التنفيذیة −

 جلنة اإلرشاف −

 اللجنة �ستشاریة −

 و�ا�هتا الرئيس�ية: امجلعيةهداف أ

 :يف األهداف الرئيس�ية للجمعية�متثل 

 ؛مسا�دة املصابني بأمراض عقلية −

 ؛يف بوروندي ةض العقليامر الوعي العام �ألإذاكء  −

 ؛بأمراض عقلية وناملصاباليت یعاين مهنا هتميش �ا� ا� القضاء �ىل  −

 لمصابني بأمراض عقلية.ل�مع التمنية ا�اتية مرشو�ات إقامة  −

                                         
 طلبك.ب  اتمرفق ةأی �دم إحلاقر� �

اع�د بعض  قد ُ�رفض ومن مث� ا�ول األعضاء يف بدایة دورة اللجنة احلكومية ا�ولية. تبت فيه  إمناقرار �ع�د، و تت�ذ ال األمانةالعمل بأن �ر�  1

حفسب،  ملشاركة يف دورة اللجنةلغرض االسفر إىل جنيف  املس�تصوبمن  فليسجنيف،  يفللطلب  صاحبةاملنظمة �كن مقر مل  ما ولهذا. تاملنظام
 منح �ع�د.یُ حىت واألفضل الرتیث 

أو  ةاكتب آ�ا�منوذج �س�ت�دام  ملء، قدر اإلماكن، �ا ُ�ر�. �لشلك ا�ي ورد به �لضبط إىل اللجنة قد یُقدمأن منوذج الطلب هذا ب العمل�ر�  2

  grtkf@wipo.int �ىل العنوان:لربید اإل�كرتوين �یفضل إرسال ا�منوذج املس�تمكل و . معاجل نصوص

mailto:grtkf@wipo.int
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 للجمعية الرئيس�ية األ�شطة

أن املرض العقيل ال خيتلف عن أي  إدراكالشعب البوروندي �ىل  �سا�دفإهنا ، عن حقوق اإل�سان دافعةم امجلعية صفو بو 
العمل. إىل  املتعافني من املرضإ�ادة  يف امجلعيةهبا  تضطلعقد سا�دت �ود ا�عوة اليت و . منه لشفاءا ميكنمرض آخر 

 -عقلية ال  مراضاأل ذويبني و ولية ا�و وطنية الكومية احل�ري نظامت امل سا�ر البوروندیة و  �وس�يط بني احلكومةامجلعية تعمل و 
نظرا  من األمهية مباكنوهو أمر  -أي دواء رضوري �ىل  �متكيهنم من احلصولهؤالء املرىض،  ا�فاع عن حقوقمن �الل 

 ).�اصمستشفى وا�د سوى یو�د ال بوروندي (يف مستشفيات �امة لألمراض العقلية  وجود م�د إىل

مع � ،لألفراد املعافني املشاریع الصغرية احلجم فإهنا �سا�د يف متویل، هؤالء املرىضل  ملنارصةاامجلعية  أ�شطةإضافة إىل و
 الص�ة العقلية. مسائلحول  ةس�نوی دراسة اس�تقصائيةامجلعية ري جت. كام جمددا �ندماج�ىل  مسا�دهتم و  مبادراهتمل 

�د أقىص ( :مبا يف ذ� الرشح ا�اكمل لسبب اه�ممك �ألمور اليت تناقشها اللجنة ،امللكية الفكریة مبسائل امجلعية�القة 
 لكمة) 150

 وتفنيد، هلما�متع  �ىل قبول �سا�د بأ�شطةلقيام ل  �ودمهتنظمي من �الل  ،العمل معا�ىل املتعافني األفراد  مجعيتنا�سا�د 
مجيع أنواع  �طالع �ىلحریصون �ىل إهنم . �شطةثل هذه األمب  عن القيام ةعقليال  األمراض ذوي بعدم قدرة�عتقاد السائد 

ضامن إىل فقط  �سعى إنناضطرا�ت عقلية. � املصابنيعن حقوق منظمتنا  ذ�، تدافع ىلإ وإضافةامللكية الفكریة.  قضا�
، تفتقر إىل املستشفيات القادرة �ىل معاجلة بوروندي ال س��، أن إفریقيا ومن املعلوم. ما یالقونه من صعو�ت رمغسالمهتم 

تقوم . حىت اآلن فوائد العالج النفيسبعيدا عن إدراك شعب بوروندي  ال �زال، ذ� من األكرثهذه �ضطرا�ت العقلية. 
 ،لعالج األمراض العقلية كأدویةألجشار واألعشاب واملنت�ات األخرى املس�ت�دمة � املعارف ذويمع األش�اص امجلعية جب

هؤالء املعاجلني  اخنراط األساليبهذه ل  معمقةدراسة  قد بينت. و ذاته لغرضللطرق التقليدیة املس�ت�دمة فضال عن إملا�م �
 لمنياملوكذ� األش�اص  ،حامیة هذه األجشار واألعشابإىل �سعى منظمتنا لطرق التقليدیة. �� �يف العالج النفيس 

من  ا�كشف عن املزیدمن مواص�  یتس�ىن هلمحىت  مجعهم معا إىل �سعىإننا اس�ت�دا�ا يف العالج التقليدي.  بطرائق
ص� بني منظمتنا وجوانب ال تتضح، وهبذالعالج. للك التقليدي ز هذا الشعز یو  ،ا�متع یعود �لنفع �ىلمبا  ،املعارف التقليدیة

 .دیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليديامللكية الفكریة املتعلقة �ملعارف التقلي

 :رئيس�ية بصورةأ�شطهتا  امجلعيةفيه  متارسلب� ا�ي ا

 يف بوروندي. بصورة رئيس�ية هاط ا�ش متارس امجلعية

 ضافية:إ اتمعلوم

 لكمة) 150(حبد أقىص  مالمئة �راها�ر� تقدمي أي معلومات إضافية 

ويه عضو يف  ،)UPARED( اإلمنائيةمع منظامت أخرى مثل احتاد الشعوب األصلية من أ�ل الصحوة امجلعية  تتعاون
 ).FORSCمنتدى تعز�ز ا�متع املدين يف بوروندي (
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، ا�ي ضوع �مل النفس للتمنية املس�تدامةحول مو لعمل النفس أفریقيا ووسط لرشق يف املؤمتر اإلقلميي الثالث امجلعية  شار�ت
 .2017نومفرب  17-15 الفرتة من ندا يفعقد يف روا

 للجمعية:�تصال ا�اكم�  بيا�ت

 Musaga 5eme Avenue no4 1ere étage Commune MUSAGAالعنوان الربیدي: 

BUJUMBURA, BURUNDI 

 25775862437+: رمق الهاتف

  addmmburundi@gmail.comكرتوين: �اإل یدرب ال

 :ومسامه الوظيفي امس ممثل املنظمة

 للجمعية ، املمثل القانوينليوبو� شاراجنو
  

mailto:addmmburundi@gmail.com
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 )APDHDحبقوق اإل�سان والتمنية ( مجعية ا�هنوض

 إىل: شعبة املعارف التقليدیة

 املنظمة العاملية للملكية الفكریة (الویبو)

34, chemin des Colombettes 

 Genève 201211 

Switzerland 

 20 81 338 22 (0) 41+رمق الف��س: 

 grtkf@wipo.intالربید اإل�كرتوين: 

مراقب يف ا�ورات املقب� للجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية بصفة املوضوع: طلب �ع�د 
 والفو�لكورواملعارف التقليدیة 

 :وبعد حتية طيبة

منظميت �رغب يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات اللجنة احلكومية  يك أحيطمك �لام بأن أو�ه إليمك هذه الرسا�
 ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملعارف التقليدیة واملوارد الوراثية والفو�لكور.

 صة مبنظميت، الالزمة �يك تفحص اللجنة طلب �ع�د هذا.و�سعدين أن أرسل إليمك طيه املعلومات اخلا

 وإنين رهن إشار�مك لتقدمي أیة معلومات أخرى.

 ام.وتقبلوا مين فائق التقد�ر و��رت 

 ، حمام يف حممكة �س�تئناف يف بواكفوالس�يد أميدي ب. اكمو�

 .حبقوق اإل�سان والتمنية عية ا�هنوضرئيس ا�لس التنفيذي مجل 

 [خمت] [توقيع]

 وتوقيعه) امجلعية (امس ممثل
  

mailto:grtkf@wipo.int
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ية واملعارف اس��رة طلب اع�د بصفة مراقب مؤقت إىل جلنة الویبو احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراث 
 1،2رالتقليدیة والفو�لكو 

 صاحبة الطلبملنظمة � املعلومات اخلاصة

 �اكمل:�ملنظمة امس ا

 )APDHD( حبقوق اإل�سان والتمنية مجعية ا�هنوض

 )لكمة 150(حبد أقىص وصف املنظمة:

). ويه منظمة جممتع مدين يف مجهوریة ا�كونغو ا�ميقراطية APDHD( ة ا�هنوض حبقوق اإل�سان والتمنيةاملنظمة مجعيتُدعى 
: املس�تضعفةالفئات الساكنية  هذه ومن بني. هتاوحام� املس�تضعفة تعمل �ىل تعز�ز حقوق الفئات الساكنية وا�متعات الریفية

 و�اميل ،جسدیة أو عقلية اتإ�اقب املصابني األطفالو  النساءو الشعوب وا�متعات األصلية يف أقالمي فزيي وموینغا وأوفريا؛ 
 Hauts-Plateaux( إیتومبوي رتفعات املعروفة �مس مرتفعاتاملاإلیدز يف منطقة فريوس نقص املنا�ة البرشیة/

d’Itombwe( .املعارف :التاليةاحلقوق �ىل تعز�ز وحامیة  املنظمة تعمل )متعات ا )ممارساتوابتاكرات و  ا�رایة العملية�

 من اتفاقية التنوع البيولو�. 8، �ىل النحو املنصوص �ليه يف املادة صلية واحملليةاأل

 األهداف والغا�ت الرئيس�ية للمنظمة:

 ؛التقليدیة عارفوامل ةهویل احلقوق املتعلقة �، مبا يف ذ� هتاوحام�األصلية متعات وا� تعز�ز حقوق الشعوب  −

 ؛ا�متعات األصليةهتميش ماكحفة و ة، األصلي الشعوبتعلمي أطفال  �شجيع −

سني سالالت حت  وس�بل ،وتيسري احلصول �ىل البذور ،يف ا�متعات الریفية ءالغذا يف جمالتعز�ز �كتفاء ا�ايت  −
 ؛ والزراعية لهذه ا�متعات املس�تلزمات ،واملنت�ات البيطریة ،احليوانيةالرثوة 

منطقة  يف�مو�ات الساكنية ا اليت �س�هتدف، واملشاركة يف أ�شطة الو�دة واملصاحلة تقدمي املسا�دة للمرشد�ن −
 .(املسل�ة أو �ريها)�شوب الرصا�ات الب�ريات ا�كربى ملنع 

                                         
 طلبك.ب  اتمرفق ةأی �دم إحلاقر� �

اع�د بعض  قد ُ�رفض ومن مث� ا�ول األعضاء يف بدایة دورة اللجنة احلكومية ا�ولية. تبت فيه  إمنا�ع�د، و قرار تت�ذ ال األمانةالعمل بأن �ر�  1

حفسب،  ملشاركة يف دورة اللجنةلغرض االسفر إىل جنيف  املس�تصوبمن  فليسجنيف،  يفللطلب  صاحبةاملنظمة �كن مقر مل  ما ولهذا. تاملنظام
 منح �ع�د.یُ حىت واألفضل الرتیث 

أو  ةاكتب آ�ا�منوذج �س�ت�دام  ملء، قدر اإلماكن، �ا ُ�ر�. �لشلك ا�ي ورد به �لضبط إىل اللجنة قد یُقدمأن منوذج الطلب هذا ب العمل�ر�  2

 grtkf@wipo.int �ىل العنوان:لربید اإل�كرتوين �یفضل إرسال ا�منوذج املس�تمكل و . معاجل نصوص

mailto:grtkf@wipo.int
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 :األهداف الرئيس�ية للمنظمة

، �ىل النحو املنصوص �ليه يف اتفاقية �شأن حقوقهم وهو�هتم موعهي وإذاكءن األصليني ممثيل جممتعات الساكتثقيف  −
 ؛ملت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةوإ�الن األمم ا 169منظمة العمل ا�ولية رمق 

 ؛ل��ل املدرةبناء قدرات ا�متعات احمللية واألصلية من �الل تعاونيات اإلنتاج الزراعي و  −

 ؛ات احملليةاألطفال الفقراء يف ا�متع وسا�ر ،تقدمي املسا�دة التعلميية ألطفال الشعوب األصليةو  −

 ؛مجيع ا�متعات يفحضا� العنف اجلنيس من دمع النساء والفتيات و  −

 .الرصا�ات جراءدا�لياً  للمرشد�نتقدمي املسا�دة و  −

الص� بني املنظمة  مبا يف ذ� رشح اكمل ألس�باب اه�مك �لقضا� اليت تناقشها اللجنة، ة املنظمة بأمور امللكية الفكریة�الق
 لكمة) 150(حبد أقىص وقضا� امللكية الفكریة وعرض مفصل ألس�باب اه�ممك �لقضا� اليت تناقشها اللجنة 

�ىل ، ه ا�متعات حبقوقهاوعي هذ ىل إذاكءعمل �وال ،هتاوحام�حقوق ا�متعات األصلية واحمللية منظمتنا تعز�ز  أهداف و�شمل
(ي) من  8مبوجب املادة  وحام�هتا قوقهذه احلإىل تعز�ز  يسعال و دد يف الصكوك القانونية و�تفاقيات ا�ولية. احمل النحو

 غنية، ويه منطقة جغرافية إیتومبوي مرتفعات أننا نعمل يف اإلشارة إىل هنفسلقدر � األمهيةاتفاقية التنوع البيولو�. ومن 
ا�متعات األصلية واحمللية �ىل تعز�ز حقوق امللكية الفكریة  ةسا�دفضال عن م . عامليال �ىل الصعيدالبيولو� لتنوع �للغایة 
عن اس�ت�دام هذه املعارف  الناجتةملنافع اتقامس و  ،املشاركة ایتس�ىن لهحىت  ،التقليدیة والفو�لكور هامعارف الوراثية و  هاملوارد

 ا�متعات األصلية واحمللية.إ�رادات  رفعمن شأنه  وهو ما. �اد� بصورة و�بتاكر واملامرسات

 :أساساأ�شطهتا فيه املنظمة  متارسلب� ا�ي ا

 مجهوریة ا�كونغو ا�ميقراطية

 لكمة). 150(حبد أقىص  أهنا مالمئة �رىمعلومات إضافية: �ر� تقدمي أي معلومات إضافية 

 /01/450حتت رمق  اتسجيلهب  وذ� ،منظمتنا تقنني وضعب ، قامت سلطات مقاطعة �يفو اجلنوبية 2015أكتو�ر  20يف 
CAB/GOUPRO-SK/2015 . إیتومبوي �مس  �ادةاليت �شار إ�هيا ، إیتومبوي مرتفعاتمنطقة  يف أ�شطتنا ترتكزو- 

�روة من املعرفة يف جمال املوارد  ةاحمللي اجممتعاهتو  ةاألصليشعوهبا  ، ومتت�وكثافتهو� بيولال  هاتنوع  تتسم برثاءويه منطقة 
لك جممتع �. هاوتوجهي هذه ا�متعات أننا نرغب يف مسا�دة  - أمجعالعامل نفعه  یعمقد ما الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكور 

خطط لتنظمي معرض س�نوي عن  وتو�د. ةاألصلي الشعوبمتعات � ممثلني  كام یو�د ،ارفهذه املع�ىل  للمؤمتننيحميل ممثل 
الطب  أعيتاملنت�ات اليت تعاجل العدید من األمراض اليت مثل ، املعارفهذه  تنتجهاملنت�ات اليت التقليدیة لعرض ا رفااملع

من أ�ل  ،الصيد� والطب احلدیث جمالوالباحثني يف التقليدیني نأمل يف إ�شاء مركز أحباث شامل جيمع املعاجلني و احلدیث. 
 .جيال بعد جيل توار�هتا األجيال�س�ري مجيع املعارف التقليدیة اليت 
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 للجمعية:�تصال ا�اكم�  بيا�ت

 بواكفو  1234العنوان الربیدي:

  243894575990+التليفون:

 الف��س:

 apdhd2015@gmail.comالربید اإل�كرتوين: 

 املوقع اإل�كرتوين:

 مس ممثل املنظمة ومسامه الوظيفي:ا

 .حبقوق اإل�سان والتمنية عية ا�هنوضمجل  التنفيذيالس�يد أميدي ب. اكمو�، حمام يف حممكة �س�تئناف بواكفو ورئيس ا�لس 
  

mailto:apdhd2015@gmail.com
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 و�اكتومؤسسة 

 إىل: شعبة املعارف التقليدیة

 الفكریة (الویبو)املنظمة العاملية للملكية 

34, chemin des Colombettes 

 Genève 201211 

Switzerland 

 20 81 338 22 (0) 41+رمق الف��س: 

 grtkf@wipo.intالربید اإل�كرتوين: 

املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية مراقب يف ا�ورات املقب� للجنة احلكومية ا�ولية بصفة املوضوع: طلب �ع�د 
 واملعارف التقليدیة والفو�لكور

 حتية طيبة:

يف املشاركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات جلنة الویبو احلكومية  "Wakatūو�اكتو "مؤسسة كتب �مك أل�رب عن رغبة أ
 �رشكتنا،التفاصيل اخلاصة  طيهوالفو�لكور. وجتدون  ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة

 والالزمة لنظر اللجنة احلكومية ا�ولية يف هذا الطلب.

 وحنن مس�تعدون لتقدمي أي معلومات إضافية قد حتتاجوهنا.

 ،مع �الص تقد�ري

 وتوقيعه) امجلعية (امس ممثل

 �ر�سا جو�س�تون

 يالرئيس التنفيذ

 مؤسسة و�اكتو
  

mailto:grtkf@wipo.int
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اع�د بصفة مراقب مؤقت إىل جلنة الویبو احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف اس��رة طلب 
 1،2التقليدیة والفو�لكور

 صاحبة الطلبتفاصيل املنظمة 

 �مس ا�اكمل للمنظمة:

وموهوا وموتو�اك  نيلسونيف  األصلينيألرايض ا أحصاب عضو جملس أمناءو�اكتو،  أحصاب( و�اكتو مؤسسة
 نيوزیلندا). / وأوتياروا

 )لكمة 150(حبد أقىص وصف املنظمة:

 )Te Pae Tawhiti( وثيقة و�كفل .واملقب�صاحل األجيال احلالية ا فيه احلفاظ �ىل �راثنا وتعز�زه مل يف اكتوو� هدف�متثل 
 من النابع مقصد�لتحقيق  و�ا�تناأهدافنا تمت مواءمة �ىل هداها  اليتالرؤیة  ويه، س�نة 500 �رب املتوارثة من جيل آلخر

تن�در  ،�ائ� من املاوري 4000 جلنوبية يف أوتياروا (نيوزیلندا)يف اجلزء العلوي من اجلز�رة ا الواقعة، وو�اكت یقطنو  قمينا.
�متثل  1977و�اكتو يف �ام  مؤسسةأوتياروا. تأسست و  نيلسون وموهوا وغو�ن �ييف  األصلينياألرايض  ساكنمن 

 .وسا�ر �رواهتمولضامن اإلدارة السلمية ألراضهيم  ،يف املاوري األصلينيمصاحل ما�يك األرايض 

اجلزء اجلنويب من جز�رة أوتياروا.  أ�ىل الواقعة، واملاء يضااألر  هتا منا�روإدارة �ىل  نتوىل اإلرشاف من املاوري منظمة إننا
ند�ر حمفظة متنو�ة و . �روتنامن % 70 األرض واملياه متثل حيث عملنا الت�اري،ل ساس األ جحر" Whenua"أرضنا  وتُعد

 وه) Kono NZفرع املؤسسة (العقارات السكنية والت�اریة وكذ� املزارع البحریة. و مزارع ا�كروم والبساتني  �شمل
ف�كهة ومنت�ات ال قطعكام تنتج ، عالية اجلودةالملرشو�ت � ويه معروفة ،واملرشو�ت األ�ذیةيف جمال  الت�اري �شاطنا

 )Manaaki(الفرع  یتوىلو ب�ا يف مجيع أحناء العامل.  40إىل  ، وتصدرهاحشيشة ا�ینارو حبوب الف�كهة و  ،املأ�والت البحریة
فضال عن تقدمي ، �ائالتنا ا�فاع عن حقوق �شمل اليت، �ىل أ�شطتنا الثقافية وا�متعية، واإلرشاف اخلريیة الرشكة أعامل

 ثقافية.�رامج تعلميية و 

 )نقاطالرئيس�ية: (�ر� اس�ت�دام قامئة  ا�ا�هتملنظمة و اأهداف 
، من �الل �س�ت�دام املس�تدام واملقب�ة لصاحل األجيال احلالي ا) وتعز�زهناإرث ( �رواتنااحلفاظ �ىل  يفهدفنا �متثل  •

 .س�نة 500 ذاتوثيقة ال وینعكس هذا يف خطةو�منيهتا.  �مواردو  ناألراضي 
 من� فرصا(معاً  - "tikanga"قمينال  وفقاوا�كنوز الثقافية)  املوارد( "taonga"�راثنار �طو تر�ایة و  نعمل �ىل •

 )إتقان لك ما نقوم به(و ،"kaitiakitanga" )يةول ئس� امل  حتمل(و، "whanaungatanga"أكرث)

                                         
 طلبك.ب  اتمرفق ةأی �دم إحلاقر� �

اع�د بعض  قد ُ�رفض ومن مث� ا�ول األعضاء يف بدایة دورة اللجنة احلكومية ا�ولية. تبت فيه  إمناقرار �ع�د، و تت�ذ ال األمانةالعمل بأن �ر�  1

حفسب،  ملشاركة يف دورة اللجنةلغرض االسفر إىل جنيف  املس�تصوبمن  فليسجنيف،  يفللطلب  صاحبةاملنظمة �كن مقر مل  ما ولهذا. تاملنظام
 منح �ع�د.یُ حىت واألفضل الرتیث 

أو  ةاكتب آ�ا�منوذج �س�ت�دام  ملء، قدر اإلماكن، �ا ُ�ر�. �لشلك ا�ي ورد به �لضبط إىل اللجنة قد یُقدمأن منوذج الطلب هذا ب العمل�ر�  2

  grtkf@wipo.int �ىل العنوان:لربید اإل�كرتوين �یفضل إرسال ا�منوذج املس�تمكل و . معاجل نصوص

mailto:grtkf@wipo.int
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"rangatiratanga" ،الودو  �ه�ممستنا (و("pono"، و)أقوالنا تطابق أفعالنا( "manaakitanga"، 
اآلن  نتعامل هبا�كيفية اليت يه املعایري اليت حتدد اه هذ. "auahatanga" )و(مبدعون ورسیعو البدهية

 املس�تقبل. ويف
 .واإلملام هبا�لهيا  واحملافظةثقافتنا  صونل�سعى  •
 .لرتاثناا�منو املس�تدام  �ىل حنو یضمنهندف إىل �س�ري مواهب شعبنا  •
 .و�ا�تهبرتاثه  توطيد صلته، و العيش ا�كرمي لشعبنا ضامن إىل �سعى •
 .فهيا العيش والعمليف الناس  �رغب ةومبتكر  ةملهم بيئة هتيئةإىل  نتطلع •
 العامل.يف  أمأوتريوا أم يف  يف منطقتناسواء عية وس�ياس�ية وجتاریة ا�منو كقوة ثقافية واج� مواص� نبتغي •
 ؛: التطو�ر و�بتاكرموِ�نيهدفني  یأيت يف إطارنقوم به  ما ولك - عن قصد املوِ�ة األهداف نطاق ةتوسع تمت •

 .والزناهة الهویةعيني ت و 

 )طااأل�شطة الرئيس�ية للمنظمة: (�ر� اس�ت�دام قامئة نق

الر�ایة  �ىل اس�تعادةعمل یو  ،شعبنا وثقافتنا �ىل املؤمتنهو ) اخلريیة ملنظمتنا الفرع املعين �ألعامل( Manaakiعد یُ 
، ذ� وما إىل، )، والتارخي، واللغةwhakapapa( عمل األ�ساب�ه�م بهذا  و�شمل ،و��رتام لشعبنا و�القاتنا وثقافتنا

بيل . �ىل س بو�اكتولضامن ارتباطهم  انطاقوسع األ ءرشاكال و  ،واإلدارة، العمل ، وفرقأحصاب األرايض مسا�دةإضافة إىل 
إىل  طریقال ميهد(ا�ي  املسا�د�رامج تعلميية مثل �ر�مج املد�ر تقدمي من �الل  شعبناتطو�ر قدرات ل ، نعمل بنشاط املثال

) rangatahi(لش�باب ل (املنتد�ت التعلميية  wānanga إ��ة، واملنح ا�راس�يةتقدمي ، و )اإلدارةهي�لك 
 .))kaumatua( خوالش�يو 

مجمو�ة من العالمات الت�اریة القامئة �ىل القمي الثقافية و�اكتو  متت�، ملاوريعامل الت�اریة األبوصفها وا�دة من  •
 إجيايب �ىل حنوألعامل الت�اریة يف ا، والصور القمي الثقافية، واملصطل�ات اس�ت�دامربة يف خب ومنتع ،املاوریة

 .تناثقاف  ؤكدی

العنایة مبواقعنا ذات  من الرثوات، ویتوىلمتنو�ة  مجمو�ة املؤمتن �ىل وهف ) Whenua(املائية  واملسط�اتاألرايض  ما فرعأ
ص املزارع البحریة وما يخ ار �، و ، ومباين املاكتبخضمة، واملمتلاكت السكنية، وجتارة جتزئة ، واإلجيارات ا�امئةة الثقافيةاألمهي

جنحنا يف قد ، ف�بريةمالية  �ائدات وحنقق(منطقتنا).  Te Tauihuيف اخلاصة األرايض  مالكأكرب  أ�دمنثل  وألنناإىل ذ�. 
 مبا ی�ىش مع قمينا. مطردز�دة القمية الرأساملية ألصولنا �شلك 

�ىل تصد�ر  �شاط الرشكةرتكز ی، ��اكمل لكهات من  اليت الفرعية ترشاكإ�دى ال  ييه ف ) Kono NZ( ا�ونو نيوزیلندأما 
، وحشيشة ا�یناركيوي، ا� ، و الفو�كه وحبوبوالت البحریة، ، واملأ�و�سوق وتصدر النبيذتنتج ويه األ�ذیة واملرشو�ت. 

 الف�كهة الطبيعية. وقطع

�املي.  منظور من �ىل املس�هت�ز �ركو  ،األصلية يف العاملالشعوب أل�ذیة أكرب منتج  إىل أن تصبح ا�ونو نيوزیلند تتطلعو 
�رب سلس�  هتاطورت �رب توقد ��اكمل يف ش�نغهاي.  متلكه جتار� وقد أ�شأت �ونو �يا�لها، ة السوق الرئيسآس�يا وتُعد 

 �شمل الزرا�ة واحلصاد واملعاجلة والتسویق والتصد�ر. ش�ىت معليات، وتد�ر لقميةاأل�شطة املضيفة ل 
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 100ملدة ملنطقتنا لمنو اإلقلميي ل اسرتاتيجية  يف إطار ،Te Tauihu 2077 تطو�رمبرشوع �الًيا و�اكتو  إدارة جملس یضطلعو 
من أ�ل دمع الفرص الثقافية  ،مع ا�متعات يف املنطقةطا وثيقا تبار ا�ىل املدى الطویل  طمو�اتنا ونرغب يف أن �رتبط�ام. 

 ها.) وتعز�ز mokopuna( املقب�جيال األأحفاد� و و�قتصادیة و�ج�عية والبيئية مجليع 

�لقضا� اليت تناقشها اللجنة (حبد أقىص  املنظمة اب اه�ما يف ذ� رشح اكمل ألس�ب، مبامللكية الفكریة مبسائلة املنظمة �الق
 لكمة) 150

�ري أن . �قتصادي هامشهدو  انيوزیلندجزًءا ال یتجزأ من �راث  والتاونغاممينا اإننا ندرك أننا نعيش أوقاً� متثل فهيا لغتنا وتص
 �سهل ،مفتو�ة�امة وأقوال مأثورة ز�ارف  بوصفه بهمسلام أمراً يف الغالب  هو من ثقافتنا وملكيتنا الفكریة القسط األوفر

إطاًرا للملكية الفكریة محلایة  وأ�شأت و�اكت �ا،ألعامل الت�اریة والس�يا�ة والت�ارة ا�ولية. و�س�ت�د�ا ا، �لهيا امجلهورصول ح
أكرب قدر لحصول �ىل لملزتمون أیًضا �لسعي  إننا. األصليةبنا و وشعف� یتعلق بأراضينا  هاوتوجهي ممارساتنا الثقافية والفكریة 

 .رضوریةالهویتنا وحقوقنا وآليات املس�تقبل ایة محل واملس�ئولية واملشاركةضام�ت من ال

 ،هاوحصاد اوإنتا�احملاصيل وتطو�ر  ،�القتنا �لعاملتوطيد لغتنا و و �المتنا الت�اریة اس�ت�دام لقد حرصنا مكنظمة �ىل ضامن 
، �ىل سبيل املثال مع الن�اح شوا�ل، و�كن �ینا واملقبلنياحلاليني  األرض صاحل أحصابمبا حيقق  ،ومس�متر ةلكي بصورة

حصاد نبا�تنا  إىل اه�م العامل �ذبألنه  هذا املثال �ىل و�ه اخلصوصنرضب . العاملي�ىل الصعيد عسل مانواك ا�ي حققه 
، ، واحلصادالسلميةف� یتعلق �مللكية  صعو�ت قد یثري هو ماو ، قميةال جتاریة �الية  الس�ت�دامات تصلحوحيوا�تنا احمللية اليت 

 .من نبا�تنا وحيوا�تنا احمللية ، والتحقق من حصة املكو�ت املأخوذةت�اریةال عالمات ال، و و�س�ت�دام، والتسویق

، مبا يف ذ� احلقوق املتعلقة لشعوب األصليةاية األرايض وملك �ىل الصعيد الوطين، شاركنا بنشاط يف ا�عوة محلایة حقوق و 
ة العليا ، احملمك]2017وآخرون ضد النائب العام [و�اكتو  وما�كقضية ، . انظر �ىل سبيل املثالالتقليدیة �ملعارف األصلية

 نيوزیلندا. يف

اللجنة ا�ولية  اليت تت�ذها عمليةاخلطوات ال قدما من �الل ها مصاحل  س�متيض هبا ية اليتكيف ا�  ملعرفة �شغفو�اكتو  وتتطلع
 .)Ngā Taonga Tuku Iho( �مع حامیة الرتاث احلي

 :أساساأ�شطهتا فيه املنظمة  متارسالب� ا�ي 

 نيوزیلندا / أوتياروا

 معلومات اضافية:

 لكمة) 150(حبد أقىص  �ري أهنا مالمئة�ر� تقدمي أي معلومات إضافية 

حقوق املاوري الثقافية  �شأن، ""Ngā Taonga Tuku Ihoالرتاث احلي مؤمتر  و�اكتو اس�تضافت، 2018يف سبمترب 
، أمشلامللكية الفكریة يف س�ياق و لثقافة املتعلقة �حقوق املاوري  إىللنظر ا بدافعقد هذا املؤمتر امللكية الفكریة. عُ وحقوق 
. هذا املقب�جيال ألصاحل المحلایة �راثنا  يف وسعهلك ما  أن هذا اجليل قد فعل نضمنحىت  ،املاوري ینطبق �ىل وهو ما

احلقوق الثقافية وحقوق امللكية الفكریة للشعوب األصلية "�شأن العام هو ا��رى الس�نویة اخلامسة والعرش�ن إل�الن ما�توا 
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س�تة  أقا�االيت لنبا�ت واحليوا�ت األصلية ل  Wai-262 دعوى �اما �ىل 27مرورأیضا  یصادف كام أنه". 1993لس�نة 
وجتدر . Wai-262 ،Ko Aotearoa Tēneiاحملمكة عن  تقر�رصدور س�نوات منذ  7و ،حممكة وایتانغيأمام  مد�ني

 لبحث واجيمتعمل  مكام أهن"، احلكومة �تمس�تو"مجيع �شأن التوصيات �ىل مع املاوریني مشاورات  أیة تمتمل اإلشارة إىل أنه 
 ناقشة:م  فرصاملؤمتر  س�يغتمنالتوصيات الواردة يف التقر�ر. �ا 

 ؛ويف املس�تقبل يف الوقت الراهن taonga tuku ihoواملاوري �شأن  الربیطاين �القات التاج •
 ؛هذه التوصيات يف املس�تقبل تؤول إليهوما قد  WAI262 قضية القضا� الناش�ئة عنو  •
حامیة ملكيهتم الفكریة  أن�شاألفراد و�يا�ت األعامل واملاوریني  تفيدأنواع املشورة وا�مع اليت ميكن أن و  •

 ؛taonga tuku ihoو�القاهتم مع 
لكية الفكریة والبيئة العاملية ف� یتعلق حبقوق امل  ،قضا� س�ياسات حمددة قيد �س�تعراض �الياو  •

 الفكریة؛ للملكية
 منوذج املاوري محلایة حقوقنا الثقافية والفكریة.و  •

 :للمنظمةبيا�ت �تصال ا�اكم� 
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