
A 

 

WIPO/GRTKF/IC/39/2 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019يناير  22 التارخي:

 واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية بامللكية املعنية الدولية احلكومية اللجنة
 والفولكلور التقليدية

 والثالثون ةالتاسع الدورة
 2019مارس  22إىل  18 جنيف، من

 اعتماد بعض املنظمات
 األمانة من إعدادوثيقة 

وافقت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"(،  .1

، عىل بعض املسائل التنظميية واإلجرائية، مبا 2001مايو  3أبريل إىل  30دورهتا األوىل املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  يف

ت لعدد من املنظامت اليت أعربت عن رغبهتا يف الاضطالع بدور يف معل اللجنة )انظر فهيا منح صفة املراقب املؤق

 اذلي اعمتدته اللجنة(. WIPO/GRKTF/IC/1/13من التقرير  18 الفقرة

سها يف ادلورات عن رغبته يف احلصول عىل الصفة نف لألمانة ومنذ ذكل احلني أعرب عدد إضايف من املنظامت  .2

، الاعامتد يف ادلورة 2019 يناير 17اليت طلبت، قبل  املنظمةتفاصيل و  امس مرفق هذه الوثيقة رد يفيالالحقة للجنة. و 

 نظمة.تكل امل كام قدمهتا  ،للجنة والثالثني التاسعة

 طلبالبت يف إن اللجنة مدعوة إىل  .3

املشار إلهيا يف مرفق هذه الوثيقة  املنظمةاعامتد 

 بصفة مراقب مؤقت.

كل املرفق[]ييل ذ
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 املرفق
 

 رانغاتريا واتيت رواننغا أو  عيةج 

 املعارف التقليديةشعبة : إىل

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

34, chemin des Colombettes 

 Genève 201211 

Switzerland 

 20 81 338 22 (0) 41+رمق الفاكس: 

 grtkf@wipo.intاإللكرتوين: الربيد 

 احلكومية ادلوليةالويبو جنة ل مراقب يف ادلورات املقبةل ل بصفة املوضوع: طلب الاعامتد 

 :وبعد حتية طيبة

احلكومية ادلولية املعنية الويبو جلنة اركة بصفة مراقب مؤقت يف دورات أن منظميت ترغب يف املشبأترشف بأن أخربمك 

 ابمللكية الفكرية واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية والفوللكور.

 مات اخلاصة مبنظميت، الالزمة ليك تفحص اللجنة طلب الاعامتد هذا.ويسعدين أن أرسل إليمك طيه املعلو 

 وإنين رهن إشارتمك لتقدمي أية معلومات أخرى.

 وتقبلوا مين فائق التقدير والاحرتام.

 انويم سالومون

  

mailto:grtkf@wipo.int
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احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف  اس امترة طلب اعامتد بصفة مراقب مؤقت إىل جلنة الويبو

 1،2التقليدية والفوللكور

 مات اخلاصة ابملنظمة صاحبة الطلباملعلو 

 الامس الاكمل للمنظمة:

 رانغاتريا واتيت رواننغا أو  عيةج 

 (لكمة 150د أقىصحب) وصف املنظمة:

 –املاوري  عبش) واتنغايت قبيةل  متثيلل  ضةملفو ا هيئةوال ذات خشصية اعتبارية يه جعية  رانغاتريا واتيت رواننغا أو  عيةج 

املتعلقة ابملصاحل  القضااي الس ياس ية والعامة عاجلت، و القبيةلواملوارد  متلاكتابمل يت تُعىن أيضا الهيئة اإلدارية الويه . نيوزيلندا(

واخلدمات الصحية، والعالقات مع احلكومات احمللية، ، التجارية والعرفيةصايد املو مطالب التسوية احلكومية، ، مثل الوطنية

 عميز  ألّفها( تاليةق ماورية ة رقصهااك )، ويه عبارة عن لاك مايتارقصة فكرية املتصةل بوإدارة املوارد والبيئة، ومسائل امللكية ال

 .يت راوابراها، قبيةل نغايت توا

 قامئة نقاط()يريج اس تخدام  وغاايهتا الرئيس ية: امجلعيةهداف أ

 وتعزيز هويتنا القبليةتنش يط  -

 حصة وعافية لك األرس القبليةسني حت  -

 قاعدة اقتصادية مس تدامةتمنية  -

 دلمع األجيال القادمةمرنة بيئة إنشاء  -

 لمنظمة قوية تقوم عىل القيادة والتواصبناء  -

 قامئة نقاط()يريج اس تخدام  :الرئيس ية للمنظمةاألنشطة 

 اخلدمات الصحية والطبية وغريها من اخلدمات الاجامتعية توفري -

 بية األحياء املائيةتر املوارد البيئية، مبا يف ذكل املصايد و إدارة  -

 التعلميدمع  -

                                         
 طلبك.ب  اتمرفق ةأي عدم إحلاقرىج ي

اعامتد بعض  قد يُرفض ومن ثم ادلول األعضاء يف بداية دورة اللجنة احلكومية ادلولية. تبت فيه  إمناقرار الاعامتد، و تتخذ ال األمانةالعمل بأن يرىج  1

حفسب،  ملشاركة يف دورة اللجنةلغرض االسفر إىل جنيف  املس تصوبمن  فليسجنيف،  يفللطلب  صاحبةاملنظمة يكن مقر مل  ما ولهذا. تاملنظام

 منح الاعامتد.يُ حىت واألفضل الرتيث 
 ةاكتب آةلالمنوذج ابس تخدام  ملء، قدر اإلماكن، ذلا ُيرىج. ابلشلك اذلي ورد به ابلضبط إىل اللجنة قد يُقدمأن منوذج الطلب هذا ب العمليرىج  2

 grtkf@wipo.int عىل العنوان:لربيد اإللكرتوين ابيفضل إرسال المنوذج املس تمكل و . معاجل نصوص أو
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 لقبليةامتلاكت امل إدارة  -

 من منظور قبيل القضااي الس ياس ية والعامةمعاجلة  -

حد أقىص ) :مبا يف ذكل الرشح الاكمل لسبب اهامتممك ابألمور اليت تناقشها اللجنة ،امللكية الفكرية مبسائل ملنظمةاعالقة 

 لكمة( 150

، قبيةل نغايت توا عميز  ،يت راوابراها تكل الهااك لّفأقد و . أحد أشاكل التعبري الثقايف التقليدي املشهورةمايت  الاكااك هتُعد 

بذكل، اعمتدت حكومة اعرتافا و ويه تُعترب من الكنوز اليت متلكها تكل القبيةل وجزءا ال يتجّزأ من اترخيها وثقافهتا وهويهتا. 

حامية هااك همة مب  رانغاتريا واتيت رواننغا أو ة جعيوي اإل عبش لكّفو  .2014مايت لعام  يوزيلندا قانون إس ناد هااك الاكن 

اخلاص حبق  رشيعنات ، ستس تعرض حكومة نيوزيلندا 2019عام ويف املهني وغري الالئق ثقافيا.  الاس تخداممن  مايت الاك

املعاهدة قيد التفاوض  تحدثهس  األثر اذلي معل جلنة العارف وجهيا ابلنظر إىل يُعترب و . مايت قانون إس ناد هااك الاكاملؤلف و 

 مضن معل جلنة املعارف. الفكرية األصلية مصاحل امللكية ب النظر يفجيابلتايل و تنا جتاه القانون.وهجة نظر حكوم عىل  حاليا

 :رئيس ية بصورةأنشطهتا  ملنظمةافيه  متارسلبدل اذلي ا

 نيوزيلندا

 ضافية:إ اتمعلوم

 لكمة( 150)حبد أقىص  مالمئة تراهايرىج تقدمي أي معلومات إضافية 

 :لمنظمةل الاتصال الاكمةل  بياانت

 الربيدي:العنوان 

PO Box 50355  

Porirua 5024 

New Zealand  

 7418 367 27 64+ الهاتف:رمق 

 الفاكس: رمق 

 naomi@ngatitoa.iwi.nzاإللكرتوين: الربيد 

 www.ngatitoa.iwi.nzاإللكرتوين: املوقع 

 :ومسامه الوظيفي امس ممثل املنظمة

 املوارد والاتصاالت مديرة، – انويم سالومون

 ]هناية املرفق والوثيقة[

http://www.ngatitoa.iwi.nz/
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