
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4  

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 3102 ديسمرب 9التارخي: 

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 العشرونو السادسةالدورة 

ىل  2جنيف، من   3102فرباير  7اإ
 
 

ئدة اجلماعات األصلية واحمللية صندوق الويبو للتربعات لفا
 املعتمدة: مذكرة إعالمية عن التربعات وطلبات الدعم

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

حتتوي هذه الوثيقة عىل املعلومات املطلوب تبليغها للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية  .0
احمللية املعمتدة اعات الأصلية و فائدة امجلمعل صندوق التربعات لطريقة حول  واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة"(

اليت وافقت علهيا امجلعية العامة يف دورهتا الثانية  WO/GA/32/6الصندوق يف مرفق الوثيقة  قواعدرد ت)"الصندوق"(. و 
 .3101سبمترب  مث عّدلهتا يف دورهتا التاسعة والثالثني يف 3112يف سبمترب  املعقودةوالثالثني 

 عىل ما ييل: قواعد الصندوق)و( من 6 قاعدةوتنص ال .3

عالمية تضم ما ييل: ")و( ىل املشاركني مذكرة اإ ه املدير العام للويبو اإ  قبل لك دورة من دورات اللجنة، يوّجِّ

 مس توى التربعات املدفوعة للصندوق يف التارخي اذلي ُكتبت فيه املذكرة؛ "0"

 مل يطلب املتربع رصاحة عدم ذكر هويته(؛ وهوية املتربعني )ما "3"

 ومقدار املوارد املتاحة مع أأخذ الأموال املرصوفة بعني الاعتبار؛ "2"

صدار املذكرة الإعالمية السابقة؛ "2"  وقامئة الأشخاص املس تفيدين من دمع الصندوق منذ اإ

 والأشخاص اذلين اختريوا لالس تفادة من ادلمع لكهنم انسحبوا؛ "2"
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م للك مس تفيد؛ومقد "6"  ار ادلمع املُقدَّ

 ووصف ُمفّصل مبا يكفي، لطاليب ادلمع لدلورة الالحقة. "7"

ىل أأعضاء اجمللس الاستشاري، واحدًا واحدًا، من أأجل البحث والتداول." ه هذه املذكرة اإ  وتُوجَّ

مة. وفامي ييل املعلومات املطلوب عرشة كام يقتضيه قرار امجلعية العا الثامنةالإعالمية يه مراجعة للمذكرة  الوثيقة هذهو  .2
 العرشين للجنة:و  السادسةتبليغها للمشاركني يف ادلورة 

 :وأأسامء اجلهات املتربعة 3102 ديسمرب 7 مس توى املبالغ املتربع هبا للصندوق حىت

ي ادلويل كرونة سويدية يف ذكل التارخي( دفعه الربانمج السويد 211 111فرناك سويرساي )ما يعادل  66 193261مبلغ 
 ؛3116نومفرب  7( يف SwedBio/CBMللتنوع البيولويج )

 ؛3116ديسمرب  31يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة فرنسا يف  31 111فرناك سويرساي )ما يعادل  20 662ومبلغ 

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعه صندوق كريس تنسن  32 111فرناك سويرساي )ما يعادل  39 993221ومبلغ 
 ؛3117مارس  37 يف

 ؛3117يونيو  6فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية، برن، سويرسا يف  021 111ومبلغ 

دولر أأمرييك يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، جنوب  2 111فرناك سويرساي )ما يعادل  2 962237ومبلغ 
 ؛3117أأغسطس  02أأفريقيا يف 

 ؛3117ديسمرب  31يورو يف ذكل التارخي( دفعته حكومة الرنوجي يف  61 111فرناك سويرساي )ما يعادل  96 322206ومبلغ 

 ؛3116فرباير  7فرنك سويرسي دفعه املعهد الفدرايل السويرسي للملكية الفكرية برن، سويرسا يف  011 111ومبلغ 

را أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعته وزارة العلوم والتكنولوجيا، دول 02 220فرنك سويرسي )ما يعادل  03 211ومبلغ 
 ؛3100مارس  32جنوب أأفريقيا يف 

 ؛3100مايو  01دولرا أأمريكيا يف ذكل التارخي( دفعه متربع جمهول يف  272فرنك سويرسي )ما يعادل  211ومبلغ 

لتارخي( دفعته حكومة أأسرتاليا يف دولر أأسرتايل يف ذكل ا 011 111فرنك سويرسي )ما يعادل  69 211ومبلغ 
 ؛3100 أأكتوبر 31

 ؛3102 يونيو 31فرنك سويرسي دفعته حكومة أأسرتاليا يف  02 111 ومبلغ

 ؛3102يونيو  31 يف نيوزيالنددفعته حكومة  سويرساي فرناك 2 692221ومبلغ 

 رناك سويرساي.ف 632 062292ما مجموعه  3102 ديسمرب 7 املبالغ املتربع هبا للصندوق حىتوتساوي 
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 مبلغ املوارد املتاحة:

 فرناك سويرساي. 2 613271 الفوائد املرصفية: ذكل مبا يف 3102ديسمرب  7 املبلغ املتاح يف الصندوق حىت -

 .سويرسي فرنك 2 311 :3102ديسمرب  7 املبلغ اخملصص يف -

 .رناك سويرسايف 213271 :3102ديسمرب  7 يفاملبلغ املتاح يف الصندوق بعد خصم املبلغ اخملصص  -

 :1قامئة الأشخاص املس تفيدين من الصندوق منذ صدور املذكرة الإعالمية السابقة

 :والعرشين للجنة اخلامسةملشاركهتم يف ادلورة 

 حامدي أأج محمد أأابالس يد 
 مايلاجلنس ية: 

 موريتانيا، نواكشوطعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (ADJMORة أأدمجور )منظم
 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الس يد أألربت دترفيل
 اجلنس ية: سانت لوس يا

 عنوان املراسةل: اكسرتيس، سانت لوس يا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (BCGيس)الرئا سانت لوس يالس اجمللس الإداري للشعوب الأصلية )شعب بتش يلوكونو( جمل
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكسرتيس، سانت لوس يا

 ة تشينارا ساديكوفاالس يد
 اجلنس ية: قريغزيس تان

 ، قريغزيس تانبيشكيكعنوان املراسةل: 
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

قلميية للتعلمي والتمنية املس تدامة )  غزيس تانقري ، (RCEالرابطة العامة للمراكز الإ
 ، قريغزيس تانبيشكيكمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الس يدة نونغبولكي سيهنا
 اجلنس ية: بنغالدش

 عنوان املراسةل: س يلهيت، بنغالدش
 (ECDOامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: منظمة تمنية امجلاعات العرقية )

 نغالدشمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: س يلهيت، ب 

                                                
1

 .3102 يونيو 30املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/25/INF/4انظر الوثيقة  



WIPO/GRTKF/IC/26/INF/4 
4 
 

  7 يف الصندوق، يف ، واكنت2والعرشين للجنة سادسةللمشاركة يف ادلورة ال  اادلمع اذلين ُأويص بتقدمي المتويل له ةطالب
 :)حسب الأولوية( اموارد اكفية لمتويل مشاركهت 3102 ديسمرب

 الس يدة جالكني مارجس كورارو
 اجلنس ية: كينيا

 عنوان املراسةل: اننيويك، كينيا
 :ةاملعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش امس اجلهة

 مؤسسة الرتاث الثقايف لشعب املاساي
 كينيا، مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اننيويك

يف موارد اكفية طالبو ادلمع اذلي أأويص بتقدمي ادلمع هلم للمشاركة يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة، ولكن ل تتوافر 
 لمتويل مشاركهتم )حسب الأولوية(: 3102 ديسمرب 7يف الصندوق 

انس يو بيلفورت  الس يدة لوس يا فرانندا اإ
 اجلنس ية: الربازيل

 عنوان املراسةل: برازيليا، الربازيل
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 (INBRAPI) معهد الشعوب الأصلية الربازييل للملكية الفكرية
 : برازيليا، الربازيلمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب

 الس يدة ابتريس يا أأدجاي
 اجلنس ية: أأسرتاليا

 عنوان املراسةل: وولومولو، أأسرتاليا
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 مركز قانون الفنون يف أأسرتاليا
 أأسرتاليا مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: وولومولو،

 الس يد نغوانق سوانم شرياب
 ة: نيبالاجلنس ي

 عنوان املراسةل: اكمتاندو، نيبال
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (NINPA) رابطة احملافظة عىل القوميات الأصلية النيبالية
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 غولفايرا كوتشينكوالس يدة 
 الاحتاد الرويساجلنس ية: 

 يسك، أألتايسيك كراي، الاحتاد الرويسب عنوان املراسةل: 
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 (LIENIP) ش بكة لورافيتالن الإعالمية والتعلميية لفائدة الشعوب الأصلية

                                                
2

 .3102 يوليو 06املؤرخة  WIPO/GRTKF/IC/25/INF/6انظر قامئة املس تفيدين يف مرفق الوثيقة  
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 أألتيسك، الاحتاد الرويس-غورنومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الس يد أألربت دترفيل
 اجلنس ية: سانت لوس يا

 عنوان املراسةل: اكسرتيس، سانت لوس يا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (BCGالرئايس) سانت لوس يالس اجمللس الإداري للشعوب الأصلية )شعب بتش يلوكونو( جمل
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكسرتيس، سانت لوس يا

 والعرشين للجنة: اخلامسةاملبالغ املرصوفة للمشاركة يف ادلورة 

 فرناك سويرساي 2 172262حامدي أأج محمد أأاب: الس يد 

 3فرناك سويرساي 3 692: الس يد أألربت دترفيل

 فرناك سويرساي 2 299262ة تشينارا ساديكوفا: الس يد

 فرناك سويرساي 2 222222: الس يدة نونغبولكي سيهنا

 :4العرشين للجنةو  السادسةاملبالغ اخملصصة أأو املرصوفة للمشاركة يف ادلورة 

 فرناك سويرساي 2 311: الس يدة جالكني مارجس كورارو

 للجنة املقبةليف ادلورة للمشاركة قامئة الأشخاص الطالبني لدلمع 
 )وفق الرتتيب الأجبدي الإنلكزيي(

 الس يد ابابغنا أأبو بكر
 اجلنس ية: نيجرياي

 عنوان املراسةل: مايدوغوري )بورنو(، نيجرياي
 دة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:امس اجلهة املعمت

 رابطة تمنية شعب اكنوري
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: مايدوغوري )بورنو(، نيجرياي

 حامدي أأج محمد أأابالس يد 
 مايلاجلنس ية: 

 موريتانيا، نواكشوطعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (ADJMORمنظمة أأدمجور )
 مايل، تومبوكتومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

                                                
3

 التظاهرة. طوال مدة فقط ، بطلب منه، بدل الإقامة اليويمالس يد أألربت دترفيلتلقى  
4

 سرتد النفقات الهنائية يف املذكرة الإعالمية املقبةل املتعلقة بصندوق التربعات. 
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ساه بوكينياالس يد   اإ
 أأوغندااجلنس ية: 

 مكبال، أأوغنداعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (CISONETش بكة منظامت اجملمتع املدين من أأجل اس تدامة الزراعة والبيئة )
 مكبال، أأوغنداب: مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراق

 لويس غونزاغا بوس امتنيت مارانالس يد 
 كولومبيااجلنس ية: 

 برييرا، كولومبياعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

املنظمة التعاونية الوطنية لنساء البدلايت واجملمتعات وامجلاعات الأصلية والأرايف يف مجهورية 
 (REDCOMUINCACOL) كولومبيا

 برييرا، كولومبيا مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب:

 ة أألبا لوس يا اكس تا نيدا فالزيالس يد
 كولومبيااجلنس ية: 

 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش
املنظمة التعاونية الوطنية لنساء البدلايت واجملمتعات وامجلاعات الأصلية والأرايف يف مجهورية 

 (REDCOMUINCACOL) مبياكولو 
 برييرا، كولومبيا مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب:

س تيبانس يو اكسرتو دايز الس يد  اإ
 بامناجلنس ية: 

 ويلينغتون، نيوزيلنداعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (IITCجملس معاهدة الهنود ادلولية )
 مدينة بامن، بامن مراقب:مقر اجلهة املعمتدة بصفة 

 نيلسون دي ليون كنتويلالس يد 
 بامناجلنس ية: 

 بامن بامن سييت،عنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (KUNAمجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان )
 بامن كورجيميينتو، سان فيلييب،مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 
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 أألربت دترفيل الس يد
 اجلنس ية: سانت لوس يا

 عنوان املراسةل: اكسرتيس، سانت لوس يا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (BCGالرئايس) سانت لوس يالس اجمللس الإداري للشعوب الأصلية )شعب بتش يلوكونو( جمل
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكسرتيس، سانت لوس يا

 ايتريي فلوريس دوانسسام  الس يد
 بريواجلنس ية: 

 بريو، بونوعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (ONAمنظمة شعب الأميار )
 بريو، بونومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

براهمي الس يد  موىس اكنتا اإ
 نيجراجلنس ية: 

 نيجر، زاندرعنوان املراسةل: 
 متدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:امس اجلهة املع 

 (ASED)مجعية الصحة والتعلمي وادلميقراطية 
 نيجر، أأاكديزمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الطاوس انيت س يدة الس يد
 اجلزائراجلنس ية: 

 اجلزائر، تزيي وزوعنوان املراسةل: 
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

 (AFK) بائلنساء الق مجعية 
 اجلزائر، تزيي وزومقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 الس يدة دورا أأوغبوي
 اجلنس ية: نيجرياي

 عنوان املراسةل: بنني سييت، نيجرياي
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 (WACIPRحتالف غرب أأفريقيا من أأجل حقوق الشعوب الأصلية )
 ة مراقب: بنني سييت، نيجريايمقر اجلهة املعمتدة بصف

 الس يد ديليب سينغ راي
 اجلنس ية: نيبال

 عنوان املراسةل: سغارماات، نيبال
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (ANKKLCDمجعية تمنية لغة جامعة كريات كولنغ وثقافهتا يف نيبال )
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 يبالمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: سانساري )داران(، ن 

 كامل كومار راي الس يد
 نيبالاجلنس ية: 

 نيبالعنوان املراسةل: اكمتاندو، 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

دارة أأصول امللكية الفكرية لأغراض احلفاظ عىل التنوع ومجعية  ،مجعية برامج دراسة الفوللكور والتنوع البيولويج يف الهاميلاي اإ
 را ي الرطبةالبيولويج يف الأ 

 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 الس يد ستيفن غواغويري
 اجلنس ية: أأوغندا

 عنوان املراسةل: فورت بوراتل، أأوغندا
نغابو زا تورو )منرب ش باب تورو للعمل(  امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش: اإ

 وراتل، أأوغندامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: فورت ب

 ة تشينارا ساديكوفاالس يد
 اجلنس ية: قريغزيس تان

 ، قريغزيس تانبيشكيكعنوان املراسةل: 
 :ةامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش

قلميية للتعلمي والتمنية املس تدامة )  قريغزيس تان، (RCEالرابطة العامة للمراكز الإ
 ، قريغزيس تانكبيشكيمقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 سينديزيرا يفرانالس يد س  
 بوروندياجلنس ية: 

 بوروندي، بوجومربوراعنوان املراسةل: 
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:
 (AIDBرابطة الاندماج والتمنية املس تدامة يف بوروندي )

 بوروندي، بوجومربورامقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: 

 ا سينغالس يد لكشمياكنت
 اجلنس ية: بنغالدش

 عنوان املراسةل: س يلهيت، بنغالدش
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (ECDOمنظمة تمنية امجلاعات العرقية )
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: س يلهيت، بنغالدش

 الس يدة نونغ بولكي سيهنا
 اجلنس ية: بنغالدش

 دشعنوان املراسةل: س يلهيت، بنغال
 (ECDOامس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة: منظمة تمنية امجلاعات العرقية )
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 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: س يلهيت، بنغالدش

 الس يد نغوانق سوانم شرياب
 اجلنس ية: نيبال

 عنوان املراسةل: اكمتاندو، نيبال
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحش:

 (NINPA) رابطة احملافظة عىل القوميات الأصلية النيبالية
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: اكمتاندو، نيبال

 الس يدة اترييس فانديلو
 اجلنس ية: فيجي

 عنوان املراسةل: أأوالكند، نيوزيلندا
 امس اجلهة املعمتدة بصفة مراقب اليت مّست املرحشة:

 (PIMAمجعية متاحف جزر احمليط الهادئ )
 مقر اجلهة املعمتدة بصفة مراقب: بورت فيال، فانواتو

ىل الإحاطة علام  .2 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


